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SUMMARY 
 

Mir’âtü’l-Ahlâk (mirror of morals), which constitutes the subject matter of our 

thesis, consists of 24 chapters that deal with moral values and virtues. The topics that the book 

handles include virtues such as prayers, patience, thankfulness, bravery, intelligence, 

seriousness, consent, loyalty, secretiveness, generosity, forgiveness, chastity, modesty, 

coyness, confidence, compassion, protectiveness, consultation, softness of manner, 

industriousness, foresight, seizing opportunity, caution, establishing good rapport with the 

good, and abiding by the law and obligations originating from official duties such as emirate, 

vizierdom, governorship and kingdom. The book, which prefers practice in the field of 

morality rather than philosophical and theoretical analyses, exemplifies moral virtues with 

verses from the Koran and the Hadith of Prophet Muhammad. Moreover, the content of the 

book has been enriched with Turkish, Arabic and Persian parables on morality and wisdom, 

stories from the lives of prophets and exemplary moral themes from the history of Islam. 

Quotations from famous moral philosophers such as Plato, Aristotle, Avicenna, and Hüseyin 

Vâiz Kâşifî both reflect the author’s extensive knowledge and culture and add to the power of 

the book. Mir’âtü’l-Ahlâk is an important work in that it reflects the moral structure of the 

Ottoman society in the 17th century and the idealistic and moral views of the intellectuals of 

the period.  

Our study consists of an introduction and three sections. The introduction deals, by 

virtue of being a book on morals, with the history of ethics, its nature and other prose books 

on morals. Section 1 is devoted to a general outlook on the period when Bostanzâde Yahyâ 

Efendi lived and his life, family, works and personality. Section 2 describes major aspects of 

Mir’âtü’l-Ahlâk, focuses on its content, determines the verses from the Koran and the hadith 

and linguistic and stylistic features of the work. Section 3 includes the text, which constitutes 

the basis of our study, and some issues about the text. 

 
 

ÖZET 

 Tezimizin konusunu teşkil eden Mir’âtü’l-Ahlâk;  tamamı ahlâkî  faziletlere 

dair 24 bölümden müteşekkildir. Eserde işlenen konular; ibadet, sabır, şükür, şecaat, zekâ, 

ciddiyet, rızâ, vefâ, sır saklama, cömertlik, af, iffet, tevazu, hayâ, emanet, sadâkat, şefkat, 

âlicenaplık, müşâvere, hilm, gayret, firâset, fırsatı değerlendirme, temkin, iyilerle dostluk 

kurma, hukuka riâyet gibi faziletler ve hükümdarlık, emirlik, vezirlik, valilik gibi resmî 

görevlerin gerektirdiği yükümlülüklerdir. Ahlâk sahasında felsefî ve teorik tahliller yerine 
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pratiğe ağırlık veren eserde ahlâkî faziletler âyet ve hadislerle örneklendirilmiştir. Ayrıca 

Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere ahlâkî ve hikemî manzumeler, peygamber kıssaları ve 

İslâm tarihinden alınmış örnek ahlâkî motiflerle eserin muhtevası zenginleştirilmiştir. Eflâtun, 

Aristo, İbn Sînâ, Hüseyin Vâiz Kâşifî gibi ünlü ahlâk filozoflarından yapılan nakiller 

müellifin geniş bilgi ve kültürünü göstermekle beraber etki açısından esere büyük bir güç 

kazandırmaktadır. Mir’âtü’l-Ahlâk; 17. yüzyıl Osmanlı toplumunun ahlâkî yapısını ve 

dönemin münevverlerinin ideal ahlâk görüşlerini yansıtması bakımından değerli bir eserdir.  

Çalışmamız giriş ve üç bölümden müteşekkildir. Girişte, ele aldığımız metnin mensur 

bir ahlâk kitabı olmasına binâen “ahlâk”ın mahiyeti, ahlâk ilminin tarihçesi ve mensur ahlâk 

kitapları üzerinde durulmuştur. Birinci bölüm; Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin yaşadığı devre 

toplu bir bakış ile onun ailesi, hayatı, eserleri ve şahsiyeti konularına tahsis edilmiştir. İkinci 

bölümde; Mir’âtü’l-Ahlâk ana hatlarıyla tanıtılmış, muhtevası üzerinde durulmuş, eserde yer 

alan âyet ve hadisler tespit edilmiş, eserin dil ve üslûp özellikleri belirtilmiştir. Üçüncü 

bölümde ise, çalışmamızın temelini teşkil eden metin ve bu metne dair bazı hususiyetler yer 

almaktadır. 

Tezimiz; sonuç, bibliyografya, dizin ve Mir’âtü’l-Ahlâk nüshalarından örnekler ile 

tamamlanmıştır.     
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ÖN SÖZ 

Mânâ ve âhenk mükemmelliğinin en üst seviyeye ulaştığı klâsik edebiyatımız altı 

asırlık bir kültürün tezahürüdür. “Divan Edebiyatı” tabirinden de anlaşılacağı üzere, bu 

edebiyat daha ziyade şiir yönüyle ön plâna çıkmaktadır. “Eski Türk Edebiyatı” denilince, 

genellikle, sadece divan şiiri akla gelmektedir. Hâlbuki bu edebiyatın, başlangıçtan 

Tanzimat’a kadar üç kolda gelişen bir de nesir kısmı vardır. Halkın konuştuğu dili esas alan 

sade nesir; “inşâ” adıyla bilinen, bir yandan Arap ve Fars sözlüklerinden gelişi güzel pek çok 

kelime alırken diğer yandan Türkçe kelimelere çok az yer veren, seci’i esas tutan süslü nesir 

ve son olarak çoğunlukla ulemâ sınıfından yetişen ve yüksek makamlarda görev alan 
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müelliflerin tercih ettiği, halkın konuşma dilinden biraz ayrılan fakat sadece lafız sanatları ile 

hüner göstermek amacı güdülen orta nesir... Bu nesir türünde eser veren yazarlar, esas olarak 

anlatmak istedikleri şeyin peşindedirler. Yabancı söz ve tamlama oranı yazardan yazara 

değişmekle beraber, yazarların çoğu seci’i kullanır. Orta nesir; eski Türk edebiyatının hemen 

her türünde kullanılmakla beraber çoğunlukla ahlâk ve siyaset türüne giren eserler, kimi dinî 

eserler ve fetvalar, sefaretnâmeler, tarih, coğrafya ve biyografi sahasındaki eserler ve 

çevirilerin çoğu bu nesir türü ile kaleme alınmıştır.   Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin Mir’âtü’l-

Ahlâk adlı eseri de orta nesir ile kaleme alınmış Türkçe didaktik bir ahlâk kitabıdır.  

Tezimizin konusunu teşkil eden Mir’âtü’l Ahlâk; tamamı ahlâkî fazîletlere dâir yirmi 

dört bölümden müteşekkildir ve eserin müellif hattı oluğu belirtilen, İstanbul Üniversitesi 

Kütüphanesi Türkçe Yazmalar numara 3537’de kayıtlı nüshası, 243 yapraktan oluşmaktadır. 

Eserde işlenen konular; ibadet, sabır ve şükür, şecaat, dikkat ve zekâ, ciddiyet, cehd, iyilikler 

ve erdemler, kazâya rızâ, vefâ, sır saklama, cömertlik, af, iffet, tevazu ve hayâ, emânet ve 

sadâkat, rıfk ve şefkat, âlicenaplık, müşâvere, hilm, gayret (gayret-i dîniyye, gayret-i 

dünyeviyye), ferâset, fırsatları değerlendirme, temkin, iyilerle dostluk kurma, hakları gözetip 

kollama gibi faziletler ve hükümdarlık, emirlik, vezirlik, vâlilik gibi resmî görevlerin 

gerektirdiği yükümlülüklerdir. Ahlâk alanında felsefî ve teorik tahliller yerine pratiğe ağırlık 

veren eserde, ahlâkî fazîletler âyet ve hadislerle örneklendirilmiştir. Ayrıca Türkçe, Arapça ve 

Farsça olmak üzere ahlâkî ve hikemî manzumeler, peygamber kıssaları ve İslâm tarihinden 

alınmış örnek ahlâkî motiflerle eserin muhtevâsı zenginleştirilmiştir. Bu arada Eflâtun, İbn 

Sînâ ve Hüseyin Vâiz-i Kâşifî gibi ünlü ahlâk filozofu ve bilginlerden yapılan nakiller, hem 

müellifin geniş bilgi ve kültürünü göstermekte, hem de etki açısından esere büyük bir güç 

kazandırmaktadır. Mir’âtü’l-Ahlâk, XVII. yüzyıl Osmanlı toplumunun ahlâkî yapısını ve o 

dönem münevverlerinin ideal ahlâk görüşlerini yansıtması bakımından da büyük değer taşır. 

Biz de, bu önemli eseri gün ışığına çıkarabilmek gayesiyle böyle bir çalışma yaptık.  

Çalışmamız; “Giriş” bölümünden sonra üç bölümden meydana gelmektedir. “Giriş” 

bölümünde, ele aldığımız metnin mensur bir ahlâk kitabı olmasına binâen “ahlâk”ın mahiyeti, 

ahlâk ilminin tarihçesi ve mensur ahlâk kitapları üzerinde durulmuştur. Birinci bölüm; 

Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin yaşadığı devre toplu bir bakış ile Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin 

ailesi,  hayatı, eserleri ve şahsiyeti konularına tahsis edilmiştir. İkinci Bölümde; çalışmamızın 

asıl konusunu teşkil eden “Mir’âtü’l-Ahlâk” adlı eser ana hatlarıyla tanıtılmış, muhtevası 

üzerinde durulmuş, eserde yer alan âyet ve hadisler tespit edilmiş, eserin dil ve üslûp 

özellikleri belirtilmeye çalışılmıştır.  
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Dördüncü ve son bölümde ise; çalışmamızın asıl kısmını teşkil eden metin ve bu 

metne dair bazı hususiyetler yer almaktadır. Söz konusu metni hazırlarken; eserin İstanbul 

Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü 3537 numarada kayıtlı ve 242b 

yaprağında müellif hattı olduğuna dair kayıt bulunan nüshasını esas almakla beraber, eserin 

aynı kütüphanede tespit ettiğimiz 5607 numarada kayıtlı nüshasını da göz önünde 

bulundurduk. Düzgün ve anlaşılır bir metin ortaya koyabilmek için, müellif nüshasında 

karşılaştığımız bazı müşkülleri, bu ikinci nüshayı kullanarak aşmaya çalıştık.  

Tezimiz; bu çalışma ile ulaştığımız tespitleri maddeler hâlinde sunduğumuz “Sonuç” 

bölümünden sonra, bibliyografya; kişi, yer ve eser adları dizini ve Mir’âtü’l-Ahlâk 

nüshalarından örnekler ile tamamlanmıştır. 

“Ön Söz”e son vermeden önce; her zaman kıymetli fikirlerine ve derin birikimlerine 

müracaat ettiğim kıymetli hocalarım Sayın Prof. Dr. Emine Yeniterzi’ye, Sayın Yrd. Doç. Dr. 

Semra Tunç’a, Sayın Yrd. Doç Dr. Erol Çöm’e ve çalışmamın başlangıcında itibaren engin 

hoşgörüsü ile değerli mesailerini harcayan, destek ve teşviklerini esirgemeyen kıymetli hocam 

Sayın Prof. Dr. Ahmet Sevgi’ye sonsuz teşekkürlerimi sunmayı zevkli bir görev telakki 

ediyor ve sözlerimi  Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin bir beyti ile tamamlıyorum:  

  
1Semt-i ‘afva sâlik oldı Hazret-i  Hayru'l-verâ 

      Kâdir iseñ eyle isr-i Mustafâ'ya iktifâ 

 

        Nurgül Sucu 

        Konya 2010       

 
 
 

KISALTMALAR 

Age.  : Adı geçen eser. 

Agm.  : Adı geçen makale.  

AKDTYK : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.  

AKM  : Atatürk Kültür Merkezi. 

a.s.  : Aleyhi’s-selâm. 

Bk.   : Bakınız. 
                                                
1 Bostanzâde Yahyâ Efendi, Mir’âtü’l-Ahlâk, İÜ Ktp. TY, nr. 3537, vr. nr. 79a. 
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Baş.  : Başkanlığı. 

BTK  : Büyük Türk Klâsikleri. 

C.  : Cilt. 

çev.  : Çeviren. 

d.  : Doğumu. 

DEM  : Değerler Eğitim Merkezi. 

DT  : Doktora Tezi. 

DTCF  : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. 

Fak.  : Fakültesi. 

h.  : Hicri. 

hzl.  : Hazırlayan. 

İA  : İslâm Ansiklopedisi. 

İLESAM : (Türkiye) İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği. 

İÜ  : İstanbul Üniversitesi. 

K.S.  : Kuddise Sırruhu. 

KB  : Kültür Bakanlığı. 

Ktp.  : Kütüphanesi. 

LM  : Leyla ile Mecnun. 

m.  : Miladi. 

Mat.  : Matbaası. 

MEB  : Milli Eğitim Bakanlığı. 

nr.  : Numara. 

nşr.  : Neşreden. 

ö.  : Ölümü. 

s.  : Sayfa. 

S.  : Sayı. 

S.A.V.  : Salla’llâhü ‘aleyhi ve sellem. 

SBE  : Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

SÜ  : Selçuk Üniversitesi. 

t.y.  : Tarih yok. 

TALİD : Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi. 

TDAY  : Türk Dili Araştırmaları Yıllığı. 

TDK  : Türk Dil Kurumu. 

TDV  : Türkiye Diyanet Vakfı. 
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ter.  : Tercüme eden. 

TTK  : Türk Tarih Kurumu. 

TY  : Türkçe Yazmalar. 

Ü.  : Üniversitesi. 

v.   :Vefatı. 

vb.  : Ve benzeri. 

vd.  : Ve diğerleri. 

vr.  : Varak. 

y.y.  : Yer yok. 

Yay.  : Yayınları. 

YKY  : Yapı Kredi Yayınları. 

YLT  : Yüksek Lisans Tezi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AHLÂK”IN MAHİYETİ, AHLÂK İLMİNİN TARİHÇESİ  

VE MENSUR AHLÂK KİTAPLARI 

 

Arapça’da “seciye, tabiat, huy, karakter” gibi mânâlara gelen2 “ḫulḳ” kelimesinin 

çoğulu olan ahlâk; insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi 

                                                
2 Hüseyin Karaman, Nurettin Topçu’da Ahlâk Felsefesi, İstanbul 2000, s. 23. 
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nitelikleri, huyları ve insanın, bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlarının 

bütününü ihtiva eder. Ahlâk, aynı zamanda bu konularla ilgili ilim dalının adıdır. İnsanın fizik 

yapısı için “ḫalḳ”, manevi yapısı için ise “ḫulḳ” kelimeleri kullanılır. İslâm ahlâkçıları 

“ḫulḳ”u iki kısma ayırmışlardır: 

1. Ḫulḳ-ı Ṭabī‘ī: (Tabiî Huy): İnsanın yaratılıştan gelen nitelikleri, 

tabiatıyla uyuşan veya yaratılışında gizli ve saklı bulunan ahlâk. 

2. Ḫulḳ-ı Kesbī (Kazanılmış Huy): Fiil ve davranışlar şeklinde meydana 

gelip istikrar kazanan ve diğer insanlarla görüşüp kaynaşmaya, âdet 

ve alışkanlıklara dayanan huydur.3  

Başta hadisler olmak üzere, İslâmî kaynaklarda “ḫulḳ” ve “aḫlâḳ” terimleri 

genellikle iyi ve kötü huyları, fazilet ve reziletleri ifade etmek üzere kullanılmış; 

faziletler “ḥüsnü’l-ḫulḳ”, meḥāsinü’laḫlāḳ”, “mekārimü’l-aḫlāḳ”, aḫlāḳu’l-ḥasene” ve 

aḫlāḳu’l-ḥamīde” olarak vasıflandırılırken; reziletler “sū‘ü’l-ḫulḳ”, aḫlāḳu’ẕ-ẕemīme” ve 

“aḫlāḳu’s-seyyi’e” gibi terimlerle karşılanmıştır.  

“Ahlâk” tabirinin yanında; yeme, içme, sohbet, yolculuk gibi günlük hayatın 

çeşitli alanlarıyla ilgili davranış ve görgü kurallarına, terbiyeli kibar ve takdire şayan 

davranış biçimlerine “edeb” veya “âdâb” da denilmiştir. İslâmî literatürde “edep” terimi 

ilk dönemlerden itibaren özel davranış alanları hakkında kullanılırken; “ahlâk”, her 

türlü tutum ve davranışın kaynağı mahiyetindeki ruhî ve manevi melekeleri, insanın 

manevi terakkisini sağlamaya yönelik bilgi ve düşünce alanını ifade etmiştir.4 “Edeb” 

kelimesinden türeyen “te’dīb”in ise “bir insanı herhangi bir konu hakkında bilgilendirip 

eğitme anlamı mevcuttur. “Beni Rabbim eğitti ve eğitimimi en güzel şekilde yaptı. 

                                                
3 Hüsamettin Erdem, Osmanlı Düşüncesinde Ahlâk, İstanbul 2006, s. 52. 
4 Mustafa Çağrıcı, “Ahlâk”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 2, s. 1-9, İstanbul 1989.   
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Eddebenī Rabbī feaḥsene te’dībī”5 hadisi, bu kullanımın en güzel örneklerindendir. 

Sekizinci (m.) yüzyıldan itibaren yazılmaya başlanan edep kitaplarında, “edeb” 

teriminin, iyi bir eğitimle kazanılmış karakter disiplini, takdire değer hareketler, toplum 

içinde çeşitli kesimlerin birbirlerine karşı takınmaları gereken ve daha sonra “âdâb-ı 

muâşeret” denilecek olan medenî ve ahlâkî davranış tarzları ve bu hususlarda gerekli 

olan pratik bilgiler hakkında kullanıldığı görülür. Bu noktada; “ahlâk” kavramının hem 

güzel hem de kötü ahlâk şeklinde kullanımı göz önünde bulundurulursa, “edeb” 

kavramının “ahlâk”ın “güzel ahlâk” terimi ile temsil edilen kısmına tekabül ettiğini 

söyleyebiliriz.6    

Konuyla ilgili düşünürler tarafından genel kabul gören sınıflandırmaya göre, 

ahlâk ilmi iki ana bölüme ayrılır: 

1. Teorik (Nazarî) Ahlâk: Ahlâk ilminin bu şubesi; iyi ve kötünün ne 

olduğu, iyilik ve kötülüğün kaynağı, faziletin mahiyeti, vicdan ve 

sorumluluk meselelerini araştırır ve bu şekilde “ahlâk”ın temel 

problemlerini çözmeye çalışır. Buna göre; teorik ahlâk, pratik ahlâka 

zemin hazırlamakta ve ona dayanak olmaktadır. Pratik ahlâk, nazarî 

ahlâkın tatbikatı mahiyetinde olduğundan, ahlâk sahasındaki önemli 

tartışmalar genellikle nazarî ahlâk sahasında yapılmaktadır. 

2. Pratik (Amelî) Ahlâk: Nazarî ahlâkın ortaya koyduğu prensiplerin 

insan hayatının çeşitli safhalarında ne şekilde tatbik edildiğini ve 
                                                
5 Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ ve Müzîlü'l-İlbâs Amme'ş-tehera Mine'l-Ehâdîsi Alâ Elsineti'n-Nâs, Beyrut 1988, 
C. I, s. 84, nr. 124.  
 
6 Recep Kılıç, “Ahlâk Kavramının Analizi”, Kutlu Doğum 2006 İslâm Ahlâkı ve Sevgi, Türkiye Diyanet Vakfı, 
Ankara 2006, s. 37-48.   
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ortaya çıktığını inceleyen, ahlâk ilminin bu şubesidir. Amelî ahlâk; 

şahsi hayat, aile, cemiyet, vatan ve insanlık sahalarında kendini 

gösterir.7    

İnsanın sorumluluğu; kendi nefsinden başlamak üzere sırasıyla, içinde 

yaşadığı aile, toplum, vatan ve bütün insanlık şeklinde bir yol izleyerek genişler. Bu 

sorumluluk zincirinin klâsik ahlâk kitaplarımızda şu şekilde sınıflandırıldığını da 

görmek mümkündür: 

1. İnsanın kendisini yaratan, terbiye eden ve rızıklandıran Allah’a karşı 

görev ve sorumlulukları. 

2. İnsanın kendi nefsine karşı görev ve sorumlulukları. 

3. İnsanın başka insanlara karşı görev ve sorumlulukları.  

Ancak günümüzde, insanlığın, çevreye karşı takınılan olumsuz tavırlardan 

dolayı çevre problemiyle karşı karşıya kalmasından dolayı, bu listeye bir de, insanın 

çevreye karşı sorumlulukları, maddesini eklemek yerinde olacaktır. Dolayısıyla, 

günümüzde ahlâk alanında yapılan herhangi bir çalışma, insanın çevresiyle 

münasebetini eski çalışmalara oranla daha geniş çapta ele almak durumundadır.8  

Düşünce tarihinin başlangıcından itibaren “ahlâk”ın temellendirilmesi problemi 

insanoğlunun zihnini meşgul etmiş, ahlâkî kural ve ilkelerin neye dayandırılması 

gerektiği sorusuna cevap aranmıştır. “Ahlâk”a temel olarak düşünülen esaslar evvela 

din ve din dışı olmak üzere ikiye indirgenmiş; din dışı temeller ise farklı filozoflar 

tarafından akıl, sezgi veya duygu olarak kabul edilmiştir. İlk çağ felsefesinde 

                                                
7 Karaman, age., s. 25-26.  
8 Recep Kılıç, İnsan ve Ahlâk, Ankara 2006, s. 9.  
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sofistler9, her şeyin ölçüsü olarak insanı kabul etmek suretiyle ahlâk felsefesinde 

göreceli bir anlayışı hâkim kılmışlardır. Bunun tabiî sonucu olarak da ahlâk kuralları 

toplumdan topluma, kültürden kültüre ve hatta fertten ferde değişiklik arz etmiştir. İlk 

defa Sokrat, her sahada kesin bilginin imkânını reddeden bu anlayışa karşı, 

tümevarım metodunu geliştirerek kavramların genel-geçer bir tarifine ulaşmayı ve 

Sofistlerin değerlerin değişkenliği düşüncesini aşmayı denemiştir. Bu nedenle Sokrat; 

fazilet ile bilgiyi aynı saymış, ahlâklı yani faziletli olmayı da aklın olgunlaşmasına, 

bilginin açık ve net olmasına bağlamış ve bu anlayışı sebebiyle, hiç kimsenin bile bile 

kötülük işlemeyeceğine inanmıştır. Sokrat’ın ahlâk anlayışı, Eflâtun ve Aristo 

tarafından geliştirilmiş, ahlâk onlar tarafından da akıl ile temellendirilmiştir. Diğer 

taraftan H. Bergson ve G. E. Moore gibi filozoflar ise iyilik veya kötülük gibi ahlâkî 

değerlerin doğrudan doğruya “sezgi” ile bilinebileceğini ve bu değerlerin bütün 

insanlar için objektif olarak geçerli olduğunu, dolayısıyla mantıkî veya psikolojik bir 

tasdike ihtiyaç duyulmayacağını savunmuşlardır.  

“Ahlâk”ın din ile temellendirilmesi ise her devirde farklı filozoflar tarafından 

değişik tarzlarda izah edilmişse de, bunların hepsinin temelindeki ahlâk 

nazariyelerinin aslî karakteri, Allah’ın varlığı ve vahiy gerçeğinden hareket etmeleridir. 

İslâm dünyasında ahlâk felsefesi ile ilgili olarak yapılan tartışmalar, birbirine bağımlı 

iki mesele üzerinde yoğunlaşmaktadır ki, bu meseleler; “iyi, kötü, adalet gibi ahlâkî 

değerlerin ontolojik statüleri ile bu değerlerin bilgisinin kaynağının ne olduğu” 

sualleridir.  
                                                
9 Sophisme (sofizm) kelimesi, “hikmet” anlamına gelen “sophia” ismine Batı terminolojisinde kullanılan “isme-
izm” ekinin getirilmesiyle oluşmuştur ve “hikmetçilik, hakîmlik” gibi anlamları vardır. Sofistler hakkında 
ayrıntılı bilgi için bk. Prof. Fındıkoğlu, Ahlâk Tarihi, İstanbul 1945, s. 40-76.    
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Aklı esas alan Mutezile kelâmcılarına göre; iyilik, kötülük ve adalet gibi ahlâkî 

değerler gerçek bir var oluşa sahiptir ve bir davranışın ahlâken iyi veya kötü olması, 

Allah’ın onu emretmesi veya yasaklamasıyla değil, o davranışta bulunan faydalı veya 

zararlı olma gibi birtakım özellikler sebebiyledir. Bu düşünce tarzına binâen objektif 

bir varoluşa sahip olan ahlâkî değerler, Mutezilî kelâmcılara göre, genellikle sadece 

akılla bilinirler.  

İmam Eş’arî ve Gazâlî de dahil olmak üzere bu ekole mensup kelâmcılara 

göre ise adalet, iyilik ve kötülük gibi ahlâkî değerlerin murâd-ı İlâhî’den başka 

herhangi bir mânâsı yoktur. Buna göre, Allah tarafından emredilen davranışlar 

ahlâken iyi, yasaklananlar ise ahlâken kötüdür. Davranışların ahlâkî bir değer 

kazanması ancak ilâhî bir irade ile mümkündür ve ilâhî buyruklar ile belirlenen ahlâkî 

değerler ancak vahiyle bilinebilir, insan aklının vahiyden bağımsız olarak ahlâkî 

değerlerin bilgisine ulaşması mümkün değildir. 

İmam Mâturîdî’ye göre ise iyilik, kötülük gibi ahlâkî değerler ontolojik manada 

objektiftirler. İnsan davranışları; bizzat iyi olanlar, bizzat kötü olanlar ve bu ikisi 

arasında bulunanlar olmak üzere üçe ayrılır. İnsan aklı, ilk ikisinin bilgisine vahiyden 

bağımsız olarak sahip olabilirken, üçüncüler ancak vahiy ile bilinebilir ve aklen sabit 

olan temel ahlâk ilkeleri ile vahiyle bildirilenler arasında tam bir uyum söz 

konusudur.10  

İslâm ahlâkının asıl kaynağı Kurân-ı Kerîm ve onun ışığında oluşa sünnet-i 

seniyyedir. Bu iki temel kaynak, dinî ve dünyevî hayatın temel çerçevesini çizmiş, 

                                                
10 Ayrıntılı Bilgi için bk. Recep Kılıç, Ahlâk’ın Dinî Temeli, Ankara 2003.  
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amelî kuralları belirlemiş ve böylelikle, daha sonra fıkıh, hadis ve kelâm âlimleri, 

mutasavvıflar ve İslâm filozofları tarafından geliştirilecek olan ahlâk anlayışlarının 

temelini oluşturmuşlardır. Kur’ân-ı Kerîm; ihtiva ettiği diğer konular gibi ahlâk bahsini 

de herhangi bir ahlâk kitabı gibi sistematik olarak ele almamakla birlikte, mükemmel 

bir ahlâk sistemi oluşturacak zenginlikte nazarî prensipler ve amelî kurallar vaz’ 

etmiştir. Kur’ân’da ahlâk kelimesi bizzat yer almamakta, fakat birincisi “âdet ve 

gelenek”, diğeri ise “ahlâk” manasında olmak üzere iki yerde (Şuarâ, 26/137; Kalem, 

68/4) “ahlâk”ın tekili olan “hulk” kelimesi geçmektedir. Ayrıca pek çok âyette yer alan 

“amel” teriminin alanı, ahlâkî davranışları da içine alacak şekilde geniştir. Ayrıca; birr, 

takva, hidayet, sırât-ı müstakîm, sıdk, amel-i sâlih, hayır, ma’rûf, ihsân, hasene ve 

istikamet gibi güzel ahlâkı ifade eden terimlerin yanında; ism, dalâl, fahşâ, münker, 

bağy, seyyie, hevâ, israf, fısk, fücur, hatîe ve zulüm gibi kötü ahlâkı ifade eden 

terimler de mevcuttur. Hadislerde ise, bu terimlerin yanında, ahlâk, hulk ve edep 

kelimeleri de sıklıkla kullanılır. 

Kur’ân-ı Kerîm, maddi âlemin yegâne mükellef varlığı olan insanın ahlâkî 

mahiyetine özel bir önem verir. Buna göre; Cenâb-ı Hak insanı en güzel bir tabiatte 

yaratmış (Tîn, 95/4) ve ona kendi rûhundan nefhetmiştir (Hicr, 15/29). Ancak insanın 

bu üstün ruhî cephesi yanında, bir de topraktan yaratılan beşerî cephesi mevcuttur. 

İşte insandaki bu ikilik, onun ahlâkî bakımdan çift kutuplu bir varlık olması sonucunu 

doğurmuştur. Allah; “İnsan nefsine fücûrunu da, takvâsını da ilham etmiş...” (Şems, 

91/8), yani ona iyilik ve kötülüğün kaynakları olan kabiliyetleri birlikte vermiştir. 

Neticede de, “Nefsini tezkiye eden kutuluşa ermiş, onu karanlıklara gömen ise 
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hüsrana uğramıştır.” (Şems, 91/9-10) Kur’ân-ı Kerîm’in insan hakkındaki bu ihtiyatlı 

iyimserliği, İslâm ahlâkının temelde dinî kaynaklı olması sonucunu doğurmuştur. 

Kur’an ve Sünnete göre hakkında nass bulunan konularda, yükümlülüğün kaynağı 

dindir. “Allah ve Resûlü bir şeye hükmedince, artık mümin erkek ve kadınlara 

işlerinde bir seçme hakkı kalmaz. Her kim Allah ve Resûlüne isyan ederse, apaçık bir 

sapıklığa düşmüş olur.” (Ahzâb, 33/36) Bununla birlikte, Allah’ın hükümlerine aykırı 

olmamakla kaydıyla, anne, baba, devlet gibi başka otoritelerde vazife koyabilirler ve 

bunlara itaat gerekir. Kur’ân-ı kerîm ve Sünnet-i seniyyede ahlâkla ilgili genel 

hükümlerin yanında birçok ahlâkî davranış için özel hükümler de yer almasına 

rağmen, zaman zaman hakkında hüküm bulunmayan girift meselelerle karşılaşmak 

da mümkündür. Hz. Peygamber (S.A.V.) bu hususta; “Şüphesiz ki, helâl belli, haram 

da bellidir. Bu ikisi arasında çok kimselerin bilmedikleri şüpheli (şey)ler vardır. Her 

kim şüpheli nesnelerden korunursa dinini ve namusunu sıyânete talip olmuş 

denmektir. Kim ki şüpheli şeylere dalarsa, tıpkı bir korunun çevresindeki hayvanlarını 

otlatan bir çobanın (sürüsünün) çok geçmeden o koruya dalacağı gibi o da 

haramların içine düşüverir. Dikkat ediniz, her hükümdarın bir korusu vardır. İyi 

dinleyiniz, Allah’ın korusu da yasaklarıdır. Uyanık olunuz, vücudun içinde bir çiğnem 

et parçası vardır. O iyi olduğunda, bütün ceset de iyi olur. O bozulduğunda ise bütün 

bünye fesada uğrar. Bbiliniz ki, o ( bir parça et) “kalb”dir.”11 Buyurarak böyle 

durumlarda kalp ve vicdanın verdiği hükme uymayı öğütler. Ancak kendisine kötülük 

ve edepsizlikler telkin eden şeytanın baskısı altında bulunan insan nefsi (Bakara, 

                                                
11 İmam Nevevî, Riyâzü’s-Sâlihîn, İstanbul t.y., C. 2, s. 453-454, nr. 587. 



 17

2/169) çoğu zaman İslâmî terminolojide “hevâ” adı verilen kötü arzu ve eğilimlerin 

peşine düşerek şuurunu kaybetmekte ve fazilet yolundan ayrılmaktadır. Nitekim 

Kur’ân-ı Kerîm; kötü arzuların esiri olan insanı, “...hevâsını tanrı edinen...” (Furkan, 

25/43; Câsiye, 45/23) şeklinde tanıtır ve yanlış yolda olanları taklitte direnenleri, 

“Onlar sağır, dilsiz ve kördürler; akıllarını kullanamazlar...” ifadesi ile eleştirir. 

Böylelikle, aynı zamanda dinî hükümler ile “akl-ı selîm”in hükümlerinin birbirini 

desteklediğine dikkat çeker. 

Kur’ân ve Sünnet’te faziletlerin fert ve toplum hayatına maddi ve manevi 

faydaları, reziletlerin ise zararları üzerinde de durulur. Cenâb-ı Hak; “Şükrederseniz 

(nimetlerimi) artırırım.” (İbrâhîm, 14/7), “Şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve 

nefret sokmak ister.” (Mâide, 5/91) buyurmakta ve sâlih kullarını yeryüzüne hâkim 

kılacağını (Enbiyâ, 21/105) bildirmektedir. Ayrıca, bir çok eski milletlerin tarih 

sahnesinden kaybolmasında ahlâkî bozulma ve çöküntünün büyük ölçüde etkili 

olduğunu haber veren âyetler Kur’ân-ı Kerîm’de büyük bir yer tutar.  

Diğer yandan, iyiliğin meydana getirdiği sevinç ve ferahlık ile, kötülükten hâsıl 

olan pişmanlık ve elemin de Kur’ân ve Sünnet’te büyük bir değer taşıdığı görülür. 

Vicadan duygusu, insanı kötülük yapması hâlinde kınayan bir güç (nefs-i levvâme) 

olabileceği gibi, (Kıyâme, 75/2), kaskatı kesilmiş bir kalp hâline dönüşerek (Mâide, 

5/13; Zümer, 39/22) kötülük karşısında duyarlılığını yitirmiş bir duruma da gelebilir. 

Bu nedenle İslâm’da bütün ahlâkî vazifeler uhrevî bir müeyyideye bağlanmış (Kasas, 

28/83-84; Tâhâ, 20/15; Mü’min, 40/17; Câsiye, 45/27), iyiler için cennet vaat 

edilmiş,kötüler ise cehennem ile tehdit edilmiştir. Ancak ahlâk kurallarının 
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uygulanmasında, özellikle içtimâî düzenin sağlıklı bir şekilde devam etmesinde 

sadece bu cezâlara dayanan bir ahlâk anlayışı tam olarak saygıya lâyık görülmez. Bu 

nedenle Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerde Allah’ı en yüksek derecede sevmek (Bakara, 

2/165), O’ndan rızâsına nâil olmak ve O’ndan razı olmak (Mâide, 5/119; Fecr, 89/28; 

Beyyine, 98/8) temel ahlâkî motif olarak gösterilmiş, doğru inanç ve temiz yaşantının 

en yüksek gayesinin Allah rızâsı olduğu vurgulanmıştır. (Tevbe, 9/72; Hadîd, 57/27) 

İslâm ahlâkının bu dinamik yapısı, onun sadece bir kitle ahlâkı veya sadece bir 

seçkinler ahlâkı olmadığı, bilakis maddi, zihnî ve psikolojik yönlerden her seviyedeki 

insanın kaygılarını ve özlemlerini dikkate alan, insanlara içinde bulundukları 

durumdan daha ideal olana doğru yükselme imkânı sunan kapsamlı ve uyumlu bir 

ahlâk olduğunu gösterir. Buna göre; bütün insanların yapmakla mükellef oldukları 

iyiliklerin yanında (farzlar), yapılmaları kişinin fazilet ve kemâl derecesine bağlı 

hayırlar da vardır. Ahlâk, bilgi ve fazilet bakımından sürekli bir yenilenmedir. Bunun 

için insan öncelikle inanç sevgisi kazanmalı, fenalıklar ve isyankârlıktan nefret etmeli, 

(Hucurât, 49/7,14) daha sonra iç dünyasını “zikrullâh” (Allah şuuru) ile huzura 

kavuşturmalıdır. (Ra’d, 13/28) Bu suretle kazanılan manevi mertebe, insana, dürüst, 

temiz ve ahlâkî hayattan zevk alma, hata ve kusurlarının farkına varma, kötülük ve 

fenalıkların her türlüsünden yüz çevirip onlardan Cenâb-ı Hakk’a sığınma ve O’ndan 

af dileme fırsatı sağlayacaktır. (Âl-i İmrân, 3/135) İslâm’ın öngördüğü bu ahlâkî 

terakkinin ulaşacağı son nokta, insanın menfaat endişesinden kurtulması, hatta 

cennet ümidi ve cehennem korkusunun da ötesinde bütün duygu, düşünce ve 
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davranışlarını Allah’ın emir ve rızâsına uygunluk bakımından değerlendirmesidir.12 

(Hûd, 11/112; Şûrâ, 42/15; Dehr, 76/8-9) 

Kur’ân-ı Kerîm’in Müslümanlar için birinci dereceden ve en yüksek ahlâkî 

kaynak olması sebebiyle, eski âlimlerimiz başlı başına ahlâk kitabı yazmaya 

özenmemişler, selâmet ve saâdetin prensiplerini evvelâ nazarlarındaki en yüce kitap 

olan Kur’ân’da aramışlardır. Zira bu kitap; insanın nefsine, ebeveynine, büyüklere ve 

küçüklere, yoksullara, öksüz ve yetimlere, gariplere, yurduna, devletine ve tüm 

insanlığa karşı mükellef olduğu vazifeleri mükemmelen haber vermekte ve insanı 

gerek kendisine ve gerek başkalarına zarar verecek bütün fena hareketlerden men’ 

etmekte idi. İnsanları zulümden şiddetle tahzir eden bu mukaddes ferman, 

mütemadiyen iyiliği emretmekte ve insanoğlu içinde kimin takvası ve iyiliği çoksa, 

onun en yüksek bir mertebeye vâsıl olduğunu haber vermekte idi. 

Eslâfın nazarında ahlâkın ikinci mühim kaynağı da Hz. Peygamber’in sözleri 

ve davranışları idi ki, esasen Peygamberimiz bu dünyaya güzel ahlâkı tamamlamak 

için gönderilmişti.13 Bu nedenle eslâf, “ahlâk”ı, Kur’ân’dan sonra Sünnet’ten 

çıkarmayı uygun bulmanın yanında; “Ümmetimin dinî işlerine dair kırk hadis derleyen 

kimseyi Allah Teâlâ fakihler ve âlimler topluluğu arasında diriltir.” meâlindeki zayıf bir 

hadis-i şerif14 bir çok kalem erbabını evvelâ “ahlâk”a, daha sonra çalışma, ticaret, 

sağlık gibi muhtelif konulardaki hadisleri toplayıp bir risâle şeklinde neşretmeye teşvik 

etmişti.  

                                                
12 İslâm ahlâkı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Mustafa Çağrıcı, İslâm Düşüncesi’nde Ahlâk, İstanbul 1989; 
Mustafa Çağrıcı, Ana Hatlarıyla İslâm Ahlâkı, İstanbul 1991.    
13 Aclûnî, age., C. 1, s. 243, nr. 638.  
14 M.Yaşar Kandemir, “Kırk Hadis”, TDV İA, Ankara 2002, C. 25, s.467-470. 
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Eslâf; Hz. Peygamber’in ashâbı içerisinde bilgisi ve nâtıkası ile pek mümtaz bir 

şahsiyet olan Hz. Ali’nin sözlerine de büyük bir rağbet göstermiş ve hazretin “ahlâk”a 

dair yüksek düsturlarını toplayıp derlemişlerdir.  

Yüksek maneviyatları herkese hürmet telkin eden kemâl sahibi bazı müstesna 

şahsiyetlerin Pend-Nâme, Nasihat-Nâme, vb. adlarla ve genellikle mesnevi nazım 

şekli ile kaleme aldıkları öğütlerini ihtiva eden eserleri de ahlâk sahasındaki önemli 

kaynaklarımızdandır. Abdullah Ensârî, İmam Gazali, Hakim Senâî, Sa’dî-i Şirâzî, 

Ferîdüddin Attâr, Mevlanâ ve Abdurrahman Câmî gibi şahsiyetlerin eserlerini bu 

gruba dahil edebiliriz.15  

Bunların dışında, mesnevi edebiyatında işlenen bütün konuların içerisinde en 

geniş yeri dinî, tasavvufî ve ahlâkî mesnevilerin aldığı görülür. Hatta asıl olarak dinî, 

tasavvufî ve ahlâkî türde olmasa da mesnevi şairlerinin İslâm dininin ahlâk esaslarını 

halka öğretme, faydalı olma veya ahirete yarar söz söyleme gibi gayretlerle 

eserlerinde dinî ve ahlâkî hususlara, özellikle de nasihatlere sıklıkla yer verdikleri 

tespit edilir. Mesnevi şairlerinin bu düşüncelerini tespit eden bir diğer husus da, bir 

tertip özelliği olarak, sebeb-i te’lîf bölümünden önce hikmet ve nasihat konularını ele 

aldıkları bir bölüm bulundurmalarıdır.16 Türk edebiyatı; dinî, tasavvufî ve ahlâkî 

konulara veya nasihatlere her tür eserde yer verilmesinin yanında; bütünüyle ahlâkî 

konularda kaleme alınmış müstakil mesneviler bakımından da oldukça zengindir. 

Prof. Dr. Emine Yeniterzi; “Anadolu Türk Edebiyatında Ahlakî Mesneviler” başlıklı 

                                                
15 Mehmet Ali Aynî, Türk Ahlakçıları, İstanbul 1993, s. 11-14. 
16 Emine Yeniterzi, Behiştî’nin Heşt Behişt Mesnevisi, İstanbul 2001, s. 11-15. 
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makalesinde17 Anadolu sahasında kaleme alınan ahlakî mesnevileri, bunların telif ve 

tercüme tarihleri, beyit sayıları, türleri, tertip ve muhtevaları ile tanıtmış, üzerlerinde 

yapılmış tez, kitap, makale veya bildiri gibi çalışmalara dair bir bibliyografya da 

eklemiştir. Söz konusu makalede toplam seksen iki mesnevi yer alır. 

Üzerinde çalıştığımız Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin Mir’âtü’l-Ahlâk adlı 

eserinin mensur bir ahlâk kitabı olmasından hareketle, biz burada daha çok mensur 

ahlâk kitapları üzerinde durmak istiyoruz. Yukarıda, eski âlimlerimizin başta Kur’ân-ı 

Kerîm olmak üzere dinî kaynakla hürmetlerinden dolayı müstakil ahlâk kitapları 

yazmaya çok önem vermediklerini söylemiştik. Zaten bundan kastımız, edebî cephesi 

kuvvetli olan ve çoğunlukla mesnevi türünde kaleme alınan manzumeler değil, 

mensur ahlâk kitaplarıdır. Eslâfımız her ne kadar dinî kaynaklara hürmetinden dolayı 

müstakil ahlâk kitaplarının yazımı üzerinde çok durmasa da, onların bu sahayı 

tamamen ihmâl ettiklerini ve kendilerinden evvel geçen zamanlarda yaşamış 

insanların ve diğer milletlerin “ahlâk” a dair eserlerini araştırmayı büsbütün terk 

ettiklerini söyleyemeyiz. Özellikle büyük Türk Filozofu Fârâbî söz konusu olduğunda 

hiçbir vakit böyle bir iddia ortaya atılamaz. Çünkü Fârâbi18, eski Yunan filozoflarından 

Eflâtun ve talebesi Aristo’yu bütün yönleri ile tetkik etmiş, Aristo felsefesini herkesin 

anlayabileceği gibi şerh etmiştir. Bu noktada; yine eslâftan İbn Miskeveyh’i de 

hatırlamak gerekir ki, ahlâk sahasında yaptığı çalışmalar birçok bakımdan ilk olma 

özelliğine sahiptir ve asırlar boyunca Müslüman ahlâkçıları etkilemiştir.19 Osmanlı 

                                                
17 Emine Yeniterzi, “Anadolu Türk Edebiyatı’nda Ahlakî Mesneviler”, TALİD, Eski Türk Edebiyatı Tarihi II, 
C. 5, S. 10/2007 İstanbul.  
18 Mahmut Kaya, “Fârâbî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 12, s. 145-162, İstanbul 1995.  
19 Mehmet Bayrakdar, “İbn Miskeveyh”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 12, s. 201-208, İstanbul 1999. 



 22

ahlâkçıları, Moğol hanlarından Hülâgû’nun himayesinde yetişen Nasîrüddîn Tûsî’nin 

eserlerinden de çok uzun yıllar istifade etmişlerdir.20  

Mehmet Ali Aynî, “Türk Ahlâkçıları” adlı antolojik eserinde bu sahayla ilgili eser 

kaleme alan Türk müelliflerden kendince önemli addettiklerine yer verir. Bu müellifler 

ve söz konusu eserleri şunlardır: Âşık Paşa, Garîb-Nâme; Hacı Hüseyinoğlu İznikli 

Ebu’l-Fazl Mûsâ, Münebbihü’r-Râkidîn; Eşrefoğlu Abdullah, Müzekki’n-Nüfûs; 

Kınalızâde Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâî; Birgivî Mehmed Efendi, Et-Tarîkatü’l-

Muhammediyye Ve’s-Sîretü’l-Ahmediyye; Koca Nişancı Mustafa Paşa, Mevâhibü’l-

Hallâk ve Merâtibü’l-Ahlâk; Abdullatîf Durmuşoğlu, Âdâb-ı Menâzil; Bitlisli İdris’in 

Oğlu Ebü’l-Fazl Mehmed (Defterdâr), Ahlâk-ı Muhsinî Tercümesi; Hoca Sa’deddîn 

Oğlu Abdülazîz, Ahlâk-ı Muhsinî; Sururi Çelebi, Zahîretü’l-Mülûk.21    

Son dönem Osmanlı âlim ve müelliflerinden Bursalı Mehmed Tâhir bin Rif’at, 

“Ahlâk Kitaplarımız” adlı 44 sayfalık küçük eserinde22 “ahlâk”a dair manzum-mensur 

karışık toplam 108 eser tanıtır. Esere sonradan, “Zamanımız Erbâb-ı Ma’ârifi 

Taraflarından Ahlâka Dair Yazılan Matbû Âsâr”23 başlığı altında 99 eser ve 

müelliflerinin adları ilave edilmiştir. Söz konusu eserin birinci bölümünde yer alan, 

içlerinde Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin Mir’âtü’l-Ahlâk’ının da bulunduğu ahlâk 

kitaplarının adlarını şu şekilde sıralayabiliriz: Bahrü’l-Hikem, Ahlâk-ı Cemâlî, 

Mevâhibü’l-Hallâk Fî Merâtibi’l-Ahlâk, Ahlâk-ı Azîziye, Humâyun-Nâme, Ahlâk-ı 

Ahmedî, Esmâru’l-Esmâr, Telhîsü’l-Hikem (Telhîsü’n-Nasâyıh), Mir’âtü’l-Ahlâk ve 

                                                
20 M. Nazif Şahinoğlu, “Ahlâk-ı Nâsırî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C . 2, s. 17-18, İstanbul 1989. 
21 Aynî, age., s. 15-210. 
22 Bursalı Mehmed Tâhir Bin Rif’at, Ahlâk Kitaplarımız (hzl. Mahmut Kaplan), İstanbul h. 1325 .  
23 Bursalı Mehmed Tâhir Bin Rif’at, age., s. 2.  
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Mirkâtü’l-Eşvâk, Mir’âtü’l-Ahlâk (müellifi Bostanzâde Yahyâ Efendi), Terceme-i Ahlâk-

ı Muhsinî, Enîsü’l-‘Ârifîn, Mekârim-i Ahlâk, Ahlâk-ı Nevâlî (Ferruh-Nâme), Terceme-i 

Kimyâ-yı Saâdet, Şerh-i Ahlâk-ı Adudiyye, Ahlâku’s-Saltanat, Riyâzü’n-Nâsıhîn, 

Şerefü’l-İnsân, Terceme-i Zahîretü’l-Mülûk, Kavâ’idü’l-Mecâlis ve Âdâbü’l-Mecâlis, 

Enîsü’l-Kulûb, Sad Kıssa, Sad Hisse, Hulâsa-i Ahvâl-i Dürr-i Letâfet Mevâzi’-i 

Mevâ’iz-i Sahîhü’l-Meâl, Mehâsinü’l-Edeb, Bahr-ı Nesâyih, Ve’n-Nefsü’l-Câmi’âti İle’l-

A’mâli’s-Sâliha, Mir’âtü’l-Mülûk, Pend-Nâme (Aynı adda toplam 4 eser var.), 

Hayriyye, Terceme-i Pend-i Attâr, Lutfiyye, Terceme-i Nehcü’s-Sülûk, Nasîhatü’l-

Mülûk Tergîben Li-Hüsni’s-Sülûk, Şerh-i Nevâbigu’l-Kelîm, Terceme-i Tibr-i Mesbûk, 

Terceme-i Tuhfe-i Mahmûd-ı Muhteşem, Nesâyihü’l-Vüzerâ Ve’l-Ümerâ, İlm-i Ahlâk, 

Nesâyihü’l-Mülûk, Mebâligu’l-Hikem, İnsan-Nâme, Acâ’ibü’l-Meâsir Ve Garîbü’n-

Nevâdir, El-Hikemü’l-Münderice, Mir’âtü’l-‘Ukalâ,  Manzûme-i Gencîne-i Râz, 

Riyâzü’l-Mü’minîn, Ravzatü’l-Hikem Fî Ahlâkı’l-Ümem, Terceme-i Sülvânü’l-Mutâ Fî 

Udvâni’t-Tıbâ, Hamse-i Atâyî, İlmü’l-Ahlâk, İbret-Nüm3a, Sırru’l-Esrâr, Emsâlü’l-

Lokmân Fî Tezhîbi’l-Ezhân, Ahlâk-ı Alâî, Câmi’ü’n-Nasâyıh, Garîb-Nâme (Ma’ârif-

Nâme), İlm-i Ahlâk, Mürşidü’l-İbâd, Münebbihü’r-Râkidîn, Cevâhirü’l-Mevâ’ız Ve’l-

Âsâr Ve Zevâhirü’n-Nesâyih Ve’l-Âsâr, Hulâsatü’n-Nesâyih Li Erbâbi’l-Mesâlih, Rişte-

i Cevâhir, Zübdetü’n-Nesâyih Li-Erbâbi’l-Mesâlih, Mahsûl-i Âlî, Câmi’ü’n-Nesâyih, 

Bustân-ı Kuds Ve Gülistân-ı Üns, Tedbîr-i İksîr, Râhib-Nâme, Hayâl-i Behcet-Âbâd, 

Şerh-i Gülistân (Aynı adda iki eser görünüyor.), Terceme-i Gülistân, Nazîre-i 

Atvâku’z-Zeheb, Şerh-i Divan-ı Ali, Şerh-i Baharistan, Şerh-i Bostan, İbret-Nümâ, 

Şehâdet-Nâme, Terceme-i mustazraf, Tâcü’l-Edeb, Dürrü’n-Nesâyih, Edeb-Nâme, 
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Nesrü’l-Leâlî, Gülşen-i Pend, Lübbü Libâbi’l-Hikmet, Gülşen-i Niyâz, Şerh-i Gülistân 

(Aynı adda iki eser), Terceme-i Gülistân, Cevâhir-i Mültakata, Mesnevî-i Şerîf  

Şerhleri (2), Terceme-i Mazûme-i Mesnevî-i Şerîf, Lübbü’n-Nesâyih, Dürer-i 

Mültakata, Tuhfetü’l-İhvân, Miftâhu’l-Felâh, Şifâ’ü’l-Mü’min, Hediyyetü’l-Mehdiyyîn, 

Terceme-i Kabus-Nâme, Kıstâsü’d-Devrân Ve Mir’âtü’l-Cinân Fî Muhâvereti’l-İnsân 

Ma’a Ecnâsi’l-Hayvân, Gülşen-i İrfân ve Şerh-i Gülistân.24  

Yukarıdan itibaren çeşitli vesilelerle isimlerini zikrettiğimiz eserler arasında; 

muhteva bakımından çalışmamızın asıl konusunu teşkil eden Bostanzâde Yahyâ 

Efendi’nin Mir’âtü’l-Ahlâk’ına kaynak teşkil eden ve mensur olmaları sebebiyle söz 

konusu eser ile benzerlik arz edenleri ayrı bir kategoride toplayacak olursak, şu 

şekilde bir liste ortaya çıkar: 

1.Tehzîbü’l-Ahlâk ve Tathîrü’l-A’râk (Kitâbü’t-Tahâre ve Tahâretü’n-Nefs): 

Ahlâk âlimi, filozof ve tarihçi Ebû Ali Ahmed bin Muhammed bin Ya’kûb bin 

Miskeveyh el-Hâzin (ö. 421/1030) tarafından kaleme alınan ve pek çok eserinin 

arasında müellife asıl ününü kazandıran, İslâm dünyasında bu konuyla ilgili olarak 

yazılmış ilk sistematik eserdir. Arapça’dır.25  

2.Müdâvâtü’n-Nüfûs (El-Ahlâk ve’s-Siyer): İbn Hazm’ın (ö. 456/1064) bu 

eserinin adı hakkında ihtilaf bulunup söz konusu isim, kitabın birinci bölümünün 

başlığı olan “Müdâvâtü’n-Nüfûs ve Islâhu’l-Ahlâk” ifadesinin içinde geçmekle beraber 

aynı zamanda eserin merkezi terimlerindendir. Bu terimin kullanımı, İslâm ahlâk 

felsefesinin ilk dönemlerinden itibaren ahlâk meselelerine hastalık ve tedavi 

                                                
24 Bursalı Mehmed Tâhir Bin Rif’at, age., s. 12-53. 
25 Bayrakdar, agm., s. 206.  
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şeklindeki tıp terimleri ile yaklaşma geleneğinin bir sonucudur. Bir mukaddime ve on 

iki bölüm hâlinde düzenlenen eserin telif amacı, bizzat müellifin ifadesine göre, bütün 

insan davranışlarının temelinde yatan ve ahlâkî bir dengeye oturtulamaması 

durumunda manevi hastalıklara yol açan kaygıdan kurtulma meselesidir. “Akıl ve İç 

Huzuru” adlı bölümde, aklın ahlâkî erdemlere dayalı ve huzurlu bir hayatı tedarik 

etmedeki önemi üzerinde durulmakta; “İlim” başlığı altında, bilgi peşinde geçecek bir 

hayatın, insanı mânâsız çaba ve kaygılardan uzaklaştırıp Allah’a yaklaştırdığı teması 

işlenir. “Ahlâk ve Yaşma Biçimi” bölümü; kaygının zaman içinde insan rûhunda 

olumsuz sonuçlar doğurmasını önleyecek ahlâkî bir hayat tarzı hakkındaki öğütleri, 

erdem üzerine kurulmuş ve yer yer kişisel gözlem ve tecrübelere dayalı tahlilleri 

içeren bir bölümdür. “Kardeşlik, Arkadaşlık ve Öğüt Verme” ile “Sevgi ve Türleri” 

başlıkları altında; ahlâkın yalnızca ferde ilişkin bir nitelik olmayıp erdem fikrine dayalı 

toplumsal ilişkiler ağı içinde gerçekleşeceği okuyucuya hatırlatılır. Müellifin, fiziki 

güzellik konusundaki bir soruya kısaca cevap verdiği ara bölümde güzelliğin izafî 

olduğu ve herkes için geçerli bir tanımının bulunmadığı vurgulanır. Ardından Hz. 

Peygamber’in bir yetkinlik ve erdemlilik olarak nitelendirdiği temel erdemleri ele 

alındığı bölüm gelir. Daha sonra, ahlâkın bozulması ve tedavi yolları meselesi 

yeniden ele alınır, psikolojik bir rahatsızlık olarak kendini beğenmişlik üzerinde 

genişçe durulur. Eserin sonlarına doğru ahlâkî değerlere ilişkin bazı özel tespitler, 

şöhret eğilimi, ilim meclislerinde izlenecek ahlâkî tutum ve edep ölçüleri söz konusu 

edilir.26 

                                                
26 İlhan Kutluer, “Müdâvâtü’n-Nüfûs”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 31, s. 461-463, İstanbul 2006. 
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3.Ahlâk-ı Nâsırî: Nasîrü’d-dîn-i Tûsî’nin (ö. 672/1274) Ahlâk ve ahlâk felsefesi 

ile ilgili temel konuları ele alan Farsça eseridir. Muhtemelen 633/1236 yılında, İsmâilî 

emirlerinden Nâsırüddin Abdürrahîm bin Ebû Mansûr’un talebiyle kaleme alınan eser; 

insanın ahlâkî şahsiyetini oluşturan alışkanlıkların, fazilet ve reziletlerin nasıl 

meydana geldiğini ve ne gibi sonuçlar doğurduğunu felsefî bakımdan tam bir titizlikle 

araştırır, faziletleri geliştirme ve reziletlerden korunma yollarını gösterir. Beşerî 

sıfatlar, huylar ve alışkanlıklar ayrı ayrı incelenir, manevi hastalıkların teşhis ve 

tedavisi üzerinde durulur. Ebû Bekir Râzî’den itibaren İslâm âleminde yaygınlaşan, 

ahlâk ilminin “manevî tıp” ilmi olduğu şeklindeki klâsik görüş bu eserde de kendini 

gösterir. Eser, bu sahada yazılan Farsça eserlerin ilki ve günümüze kadar ulaşmış 

olanların en değerlisidir. Bu özelliği ile, İslâm dünyasında ahlâk sahasında yazılmış 

daha sonraki eserlerin pek çoğuna şekil ve muhteva bakımından örnek olmuştur. Bir 

mukaddime ile üç makaleden meydana gelen eserin ilk makalesi “Tehzîbü’l-Ahlâk”, 

“Mebâdî” ve “Makâsıd” başlıklı iki bölüm hâlinde olup on yedi fasıldır. Aile ahlâkı ve 

idaresinden bahseden “Tedbîru’l-Menâzil” adlı ikinci makale beş; siyasi ve sosyal 

bahisleri işleyen “Siyâsetü’l-Müdün” adlı üçüncü makale ise sekiz fasıl olup sonuncu 

fasıl Eflâtun’a atfedilen bazı öğütleri ihtiva eder. Eserin başlıca kaynağı, İbn 

Miskeveyh’in Kitâbu Tahâreti’l-A’râk Fî Tehzîbi’l-Ahlâk adlı Arapça eseridir. Tûsî, 

önce Farsça’ya tercüme ettiği bu kitabı daha sonra bazı değişiklikler yaparak eserine 

katmış, böylelikle Ahlâk-ı Nâsırî’nin birinci makalesi olan “Tehzîbü’l-Ahlâk” bölümü 

meydana gelmiştir. “Tedbîrü’l-Menâzil” kısmında daha çok İbn Sînâ’nın aynı adı 
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taşıyan risâlesinden27, üçüncü makalesinde de Fârâbî’nin Siyâsetü’l-

Medeniyye’sinden istifade etmiştir. Tûsî, eserinin ön sözünde belirttiği gibi, İbnü’l-

Mukaffâ’nın “edeb”leri28 ile Eflâtun, Aristo ve Kindî’nin risaleleri29 gibi diğer 

kaynaklardan da faydalanmış ve bunlardan iktibaslar yapmıştır.30 

4.Ahlâk-ı Adudiyye (Risâletü’l-Ahlâk):  Adudüddîn el-Îcî’nin (ö. 756/1355) 

ahlâkla ilgili Arapça risâlesidir. Bazı müellifler eseri Risâletü’ş-Şâhiyye Fî İlmi’l-Ahlâk 

adıyla da zikrederler. Dört bölümden meydana gelen eserin ilk bölümünde nazarî 

ahlâk konuları yer alır. Bu bahiste esas olarak; nutk (konuşma) gazap ve şehvet gibi 

nefsin temel fonksiyonları ile bunların ifrat ve tefrit şeklindeki aşırılılarından doğan 

reziletler ve itidal noktasında tutulmaları ile kazanılan faziletler üzerinde durulur, 

ahlâkın insan karakteri ile olan münasebeti ve değişip değişmeyeceği hususuna da 

kısaca değinilir. Ahlâk tarihi boyunca en çok tartışılan ve İslâm ahlâkçıları arasında 

da sık sık gündeme gelen ahlâkın değişip değişmeyeceği meselesinde Îcî, ahlâkın 

değişebileceği şeklindeki görüşü ihtiyar eder. Ahlâkî faziletlerin kazanılıp korunması 

meselesine tahsis edilen ikinci bölümde pratik ahlâk konuları işlenir. Daha çok 

faziletleri elde etmenin ve reziletlerden korunmanın yolları üzerinde duran müellif; her 

reziletin, mukabili bir fazilet ile giderilebileceğini belirtir. Bilgisizliğin, bütün ahlâkî 

hastalıkların kaynağı olduğunu söyleyen Îcî; büyük bir eksiklik olarak nitelendirdiği 

cehl-i mürekkebin (kara cahillik) tedavisi için insan zihninin müşahhastan mücerret 

düşünceye yükselmesinde önemli bir yeri olan ve kesin sonuçlar veren matematik 

                                                
27 Ömer Mahir Alper, “İbn Sînâ-Eserleri”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 20, s. 337-345.  
28 İsmail Durmuş, “İbnü’l-Mukaffâ”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 21, s. 130-134, İstanbul 2000. 
29 Mahmut Kaya, “Kindî, Ya’kûb b. İshak”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 26, s. 41-58, Ankara 2002.  
30 M. Nazif Şahinoğlu, “Ahlâk-ı Nâsırî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C . 2, s. 17-18, İstanbul 1989. 
 



 28

disiplininin öğretilmesini teklif eder. Aile ahlâkı ve ev yönetimi bahsinin ele alındığı 

üçüncü bölümde ise ebeveyn, çocuklar, hizmetçiler gibi aile fertlerinin maddi ve 

manevi hayatlarının düzenlenmesi, aralarında uyum sağlanması, birbirlerine karşı 

hak ve sorumlulukları incelenir. “Tedbîrü’l-Müdün” başlıklı dördüncü bölümde ise 

devlet yönetimi konusunu işeyen müellif; insanın, yaratılışı itibariyle içtimâî bir varlık 

olduğu şeklindeki klâsik görüş ile Fârâbî’den beri devam eden “fâzıl” ve “câhil” devlet 

tarzındaki klâsik medîne (ülke) taksimini tekrar eder. Îcî’ye göre, faziletli ülkenin en 

bariz vasfı ahalisi arasında sevgi ve dostluğun hâkim olmasıdır. Sosyal hayatın 

düzenlenmesi ve ülkenin fazilete ulaşmasında idarecilere çok önemli görevler 

düştüğü fikrini benimseyen müellif; eserini, toplumu yönetenlere düşen vazife ve 

sorumlulukları sayarak bitirir. Genel olarak Fârâbî ve İbn Miskeveyh gibi İslâm 

Meşşâî filozoflarının ahlâk ve siyaset alanındaki görüşlerinin tekrarı mahiyetinde olan 

Ahlâk-ı Adudiyye; önemli bir orijinallik taşamamakla birlikte, bilhassa Osmanlı ve İran 

ilim ve medrese çevrelerinde çok rağbet görmüştür.31          

5.Ahlâku’l-Eşrâf: Ubeyd-i Zâkânî-i Kazvînî’nin (ö. 772/1371) devrindeki bir 

kısım iler gelenlerin ahlâk ve davranışlarını tenkit eden Farsça eseri olup 740/1339 

yılında kaleme alınmıştır. Müellifin kendi devrindeki yönetici kadronun ve onların 

yolunda gidenlerin İslâmî esaslara saygılı olmadıklarını, fazilet olarak telakki ettikleri 

şeylerin aslında hiçbir ahlâkî yönünün bulunmadığını çekinmeden ve kibar bir üslûpla 

ortaya koyması, bu eserin en önemli vasfıdır. Müellife göre hakiki eşraf; özellikle 

hikmet, şecaat, iffet ve adalet gibi faziletlerde üst seviyeye çıkmak için büyük gayret 

                                                
31 M. Nazif Şahinoğlu, “Ahlâk-ı Adudiyye”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C . 2, s. 14, İstanbul 1989. 
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gösteren kişilerdir. Ubeyd-i Zâkânî; ahlâk alanında iki türlü düşünce ve yaşama 

tarzından bahseder: “Mezheb-i mensûh” olarak adlandırdığı ilk telakki, geçmişteki 

seçkin şahsiyetlerin yüksek ahlâk ve fazilet yoludur. “Mezheb-i muhtâr” olarak 

adlandırdığı ikinci yaşam tarzında ise fesat, zulüm, şahsi menfaat ve riyâ hâkimdir. 

Temel bilgilerin ve ön sözün yer aldığı bu ilk bölümden sonra eser; hikmet, şecaat, 

iffet, adalet, sehavet, hilm, vefâ, hayâ, doğruluk, merhamet ve şefkat konularının 

işlendiği yedi bâbdan meydana gelir. Her bâbda evvelâ müellifin “mensûh mezheb” 

olarak adlandırdığı ideal yaşam tarzı ele alınarak mensuplarının o bölüme konu olan 

faziletlerinin tarifi yapılır. Eski düşünürlerin ve İslâm büyüklerinin bu husustaki 

görüşleri sıralanır. Daha sonra “mezheb-i muhtâr”a geçilir ve bu telakkinin zamanın 

büyükleri ve ileri gelenlerinin ahlâkına hâkim olan insanlığa yakışmayan davranışlar 

ve olumsuz düşüncelerden ibaret olduğu üzerinde durulur. Müellif; Allah ve 

Resûlü’nün hükümleri yerine sultan ve emirlerin buyruklarının hâkim kılındığını 

belirterek, “Yüce Allah doğru söyledi.” meâlindeki “Ṣadaḳa’llāhü’l-‘aẓīm” esasının 

yerine “emir doğru söyledi” prensibinin geçerli hâle geldiğini anlatır. Ahlâku’l-Eşrâf’ın 

yedi bâbı, Cengiz Han ve halefleri zamanında ve özellikle İlhanlılar ve Timur saldırısı 

arasındaki Fetret devirlerinde hüküm süren, her türlü kötülük ve rezaleti huy edinmiş 

yönetici kadro ile onlara kayıtsız şartsız boyun eğen veya eğmek zorunda kalanların 

durumlarını yansıtan yedi ayna gibidir.32  

6.Ahlâk-ı Cemâlî: Osmanlılar’ın kuruluş devrinde yetişen tefsir, lûgat, edebiyat 

ve tıp âlimi Cemâleddin Aksarâyî (ö. 791/1388-89) tarafından kaleme alınan ve 

                                                
32 M. Nazif Şahinoğlu, “Ahlâku’l-Eşrâf”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 2, s. 18-19, İstanbul 1989. 
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Yıldırım Bayezid’e ithaf edilen eser, makale adı verilen üç bölümden oluşur. Birinci 

bölümde, insanın kendi şahsına; ikinci bölümde, aile fertlerine; üçüncü ve son 

bölümde ise, diğer insanlara karşı görev ve sorumlulukları anlatılır. Buna göre Ahlâk-ı 

Cemâlî’nin, geçmişi 7./10. yüzyıl düşünür ve bilginlerinin çalışmalarına kadar uzanan 

(Harezmî, İbn-i Sînâ gibi) ve zamanla gelişerek Nasîrüddin Tûsî’nin Ahlâk-ı 

Nâsırî’sinde en mükemmel şeklini bulan İslâm ahlâk programının bir devamı olduğu 

anlaşılmaktadır.33   

7.Ahlâk-ı Muhsinî: Hüseyin b. Ali  el-Kâşifî’nin (ö. 910/1504) ahlâka dair 

Farsça eseri olup Sultan Hüseyin Baykara’nın oğlu Ebü’l-Muhsin Mirza adına  

900/1495 yılında kaleme alınmıştır. Ahlâk-ı Nâsırî ve Ahlâk-ı Celâlî’den sonra Farsça 

yazılmış ahlâk kitaplarının en meşhurlarından biri ve müellifin eserleri arasında en 

beğenilenidir. Eser kırk bâb üzere düzenlenmiş; her bâbda ibadet, ihlâs, sabır, sebat, 

istikamet, şefkat, merhamet, ihsan, sehavet, emanet, diyanet, adalet, şecaat gibi 

ahlâk ve fazilet kavramlarından biri ele alınmıştır. Bunların her biri tarif edildikten 

sonra zıt kavramlardan da faydalanılarak açıklamalar yapılmış, yer yer âyet, hadis, 

hikmetler ve atasözleri ile konuya uygun şiirler zikredilmiştir. Ahlâk-ı Muhsinî; doğu 

ülkelerinde özellikle de Hindistan’da çok beğenilip okunmuş, başta Türkçe olmak 

üzere çeşitli dillere tercümeleri yapılmıştır. Eserin Türk dilindeki en meşhur tercümesi, 

II. Selim zamanında Azmî mahlasıyla tanınan Pîr Mehmed’in  Enîsü’l-Ârifîn adlı 

eseridir.34 Ahlâk-ı Muhsinî, Avrupalı müsteşriklerinde dikkatini çekmiş ve belli başlı 

                                                
33 Mustafa Öz, “Cemâleddin Aksarâyî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 7, s. 308-309, İstanbul 1993. 
34 Âdem Ceyhan, On Altıncı Asır Osmanlı Âlimlerinden Azmî Pîr Mehmed Bey ve Dîvânı, Manisa 2006, s. 
17-42.  
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Batı dillerine kısmen veya tamamen tercüme edilmiş, bu dillerde üzerinde incelemeler 

yapılmıştır.35      

8.Ahlâk-ı Celâlî (Levâmi’u’l-İşrâk Fî Mekârimi’l-Ahlâk): Celâleddin Ed-

Devvânî’nin (ö. 908/1502) ahlâk felsefesiyle ilgili Farsça eseridir. Nasîru’d-Dîn-i 

Tûsî’nin Ahlâk-ı Nâsırî’sinden sonra, Farsça ahlâk kitaplarının en meşhuru olup 

Devvânî’nin en beğenilen eseridir. Ahlâk-ı Celâlî; başlıkların farklılığı, bazı ekleme ve 

çıkarmalar ile kendine has üslûbu haricinde, şekil ve muhteva itibariyle, Ahlâk-ı 

Nâsırî’nin bir kopyasıdır. Ahlâk psikolojisi bakımından, büyük ölçüde İbn-i 

Miskeveyh’in Tehzîbü’l-Ahlâk’ına, tasavvufi düşünceler açısından Gazzâlî’nin İhyâu 

Ulûmi’d-Dîn’ine, devlet ve siyaset ahlâkı konularında ise Fârâbî’nin Medînetü’l-Fâzıla 

ve Siyâsetü’l-Medeniyye’sine dayanan eser; bir mukaddime ile üç bölümden 

meydana gelir. “Tehzîbü’l-Ahlâk” başlığı altındaki birinci bölümde ahlâkın düzeltilmesi 

ve güzelleştirilmesi bahsi işlenir ve bu bölüm on lem’adan oluşur. “Tedbîrü’l-Menzil” 

başlıklı aile ahlâkı ve idaresinin işlendiği ikinci bölüm altı lem’adan; “Siyâsetü’l-

Müdün” adlı siyasi ve sosyal ahlâk konularının işlendiği üçüncü bölüm ise yedi 

lem’adan müteşekkildir. Eserin sonunda; Eflâtun, Aristo ve diğer bazı filozofların 

hakîmâne öğütlerini ihtiva eden ifadeler yer alır.36  

9.Ahlâk-ı Mansûrî: Sadreddin Eş-Şîrâzî’nin oğlu Gıyâseddin Mansûr’un (ö. 

948/1541-42) ahlâka dair Farsça risâlesidir. Bu eser; zamanının en büyük 

âlimlerinden biri olan müellifin, “Câm-ı Cihânnümâ” adını verdiği ancak tamamlamaya 

muvaffak olamadığı büyük bir felsefe ansiklopedisinin üçüncü faslının ilk risâlesidir. 
                                                
35 M. Nazif Şahinoğlu, “Ahlâk-ı Muhsinî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C . 2, s. 17, İstanbul 1989.  
 
36 M. Nazif  Şahinoğlu, “Ahlâk-ı Celâlî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 2, s. 16, İstanbul 1989. 
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Müellif, bu hususu eserin mukaddimesinde bizzat belirtir. Eser, “mecelle” adı altında 

iki ana bölüme ayrılır. Birinci bölüm, insanın mahiyeti ve iki cihan saâdetini elde etme 

konularına ayrılmıştır ve müellifin “tecelliye” adını verdiği dört alt bölümden oluşur. 

Birinci “tecelliye”de mücerred nefsin mahiyeti ve rûh-ı a’zam, ikinci “tecelliye”de insan 

anatomisi, üçüncü “tecelliye”de insanın halîfe-i Rahmân oluşu, dördüncü “tecelliye”de 

ise mutluluğa ulaşmanın yolları anlatılmaktadır. Bu bölümde tasavvufî görüşlere de 

yer verilmiş ve bu görüşler Mevlâna’dan alınan bazı beyitlerle izah edilmeye 

çalışılmıştır. İkinci ana bölüm ahlâk güzelliğine, insanın Yaradan ve yaratılanlarla 

münasebetine tahsis edilmiştir kendi içinde üç alt bölüme ayrılır. Birinci alt bölümde 

bilginlerin ahlâk hakkındaki düşüncelerine, ikincisinde hükümdarların faziletleri ve 

yönetimleri sırasında uymaları gereken kurallara, üçüncüsünde ise ruh sağlığının 

korunmasına değinilir. Eserin sonunda ise, ilâhi aşktan bahseden kısa bir hâtime yer 

alır.37   

10.Ahlâk-ı Alâî: Kınalızâde Ali Efendi’nin (ö. 979/1572) Türkçe ahlâk kitabıdır. 

Müellif, eseri Şam kadılığı sırasında (1563-1566) kaleme almış ve Semiz Ali Paşa’ya 

ithaf etmiştir. Müellif; kitabına “Ahlâk-ı Alâî” adını vermekle, hem ahlâk ilminin 

yüceliğini vurgulamakta, hem de eserinin diğer ahlâk kitaplarından daha fazla rağbet 

görmesini ummaktadır. Ahlâk-ı Alâî; kendisinden önce yazılan diğer ahlâk kitapları 

gibi, Allah’a duâ ile başlamakta, Peygamber (a.s.) ve Osmanlı padişahlarına duâ ile 

devam etmektedir. Daha sonra müellif kitabı yazma sebeplerini açıklamakta ve 

kitabını ithaf etmektedir. Daha sonra giriş bölümü başlar. Giriş bölümü kendi içinde üç 

                                                
37 Orhan Bilgin, “Ahlâk-ı Mansûrî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C . 2, s. 16-17, İstanbul 1989.  
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bahse, bahisler de “makam” ve “emir”lere ayrılmıştır. Girişte;  genel olarak hikmet ilmi 

ve bölümleri tanıtılır, nefis ve nefsin güçleri ile hulk (huy) konusu işlenir. Daha sonra, 

müellifin “kitâb” adını verdiği üç bölüm yer alır. Birinci kitap; eserin en hacimli kısmı 

olup ahlâk ilminden bahseder ve kendi içinde dokuz bâbdan müteşekkildir. Bu dokuz 

bâbın muhtevası; faziletler, reziletler ve bunların çeşitleri, fazilete benzeyen rezilet, 

adalet, fazilet kazanma yolları, faziletlerin korunması ve ahlâkî hastalıkların 

tedavisinden ibarettir. İkinci kitap aile ahlâkına dair olup sekiz bâbdan müteşekkildir. 

Bu bâblardan ilk dördü aile, insanın aile içinde yaşamaya ihtiyacı, evin idaresi ve evin 

geçiminin temin edilmesi konularını işler. Kendi içinde yedi alt bölüme ayrılan beşinci 

bâbda, “Evlât ve Aile Terbiyesi” ana başlığı altında çocukların terbiyesi, söz söyleme 

ve yeme-içme âdâbı, ana babaya saygı, hizmetçi ve kölelerin tebiyesi, köle satın 

almanın kuralları ve insanların memleketlerine göre karakterleri hakkında bilgi verilir. 

Altıncı bâbda; “Ülke İdaresi, Memleketlerin Zaptı, İdarecilik Kuralları ve İlahî 

Kanunlar” ana başlığı altında “fasıl” adıyla iki alt bölüm yer alır. Bu fasılların ilkinde, 

insanın birlikte yaşamaya olan ihtiyacı, diğerinde ise sevgi konusuna yer verilir. 

Yedinci bâb ülke çeşitleri, sekizinci bâb ise siyâset çeşitleri ile ilgilidir. Ahlâk-ı Alâî’nin 

üçüncü ve son kitabı devlet ahlâkıyla ilgili olup “Tedbîrü’l-Medîne” başlığını taşır. Bu 

kitabın başında, ilk ikisinde olduğu gibi bâb veya fasıl gibi bir ayrım yapılmamıştır. 

Burada; âdil bir devlet adamında bulunması gereken vasıflar ve devlet adamlarının 

uyması gereken kurallar yer alır. Bölümün sonuna doğru açılan iki kısmın ilkinde 

sultanlara hizmet edenlerin uyması gereken kurallar, diğerinde ise, “bütün insanlara 

muâmele” adı altında, dost ve dostluk hakkında bilgi verilir. Kitabın son kısmında ise, 
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âdet olduğu üzre, “vasiyyet” adıyla çeşitli tavsiyelere yer verilir. Kınalızâde Ali Efendi; 

eserinin iki mühim kaynağından biri olan Ahlâk-ı Nâsırî’nin, Eflâtun’un Aristo’ya 

nasihati ile, ikinci kaynak olan Ahlâk-ı Celâlî’de ise, buna Aristo’nun İskender’e 

yazdığı Sırr-ı Esrâr’da yer alan nasihatlerin ilave edildiğine işaret ederek kendisinin 

de bu nasihatlere bazı tarikat şeyhlerinin vasiyet ve nasihatlerini ilave ettiğini belirtir. 

Bu açıklamaya binâen, Ahlâk-ı Alâî’nin sonunda sırasıyla; Eflâtun’un Aristo’ya 

nasihatleri ve Aristo’nun İskender’e vasiyetlerinden sonra müellifin adalet dairesi 

adını verdiği bir daire şekli yer alır. “Kitabın Sonunun Sonu” adı verilen bölümde ise 

tarikat şeyhlerinden Hâce Abdülhâlık Gucdüvânî’nin nasihatleri ve Mevlâna 

Celâleddin Muhammed’in vasiyetleri bulunmaktadır. Daha sonra eser, duâ ve bitiriş 

tarihi ile sona erer. 

Ahlâk-ı Alâî ile ondan önce bu çizgide yazılan ahlâk kitapları olan Ahlâk-ı 

Nâsırî ve Ahlâk-ı Celâlî’nin muhtevası karşılaştırıldığında büyük bir benzerlik görülse 

de; Kınalızâde Ali Efendi, diğer eserlerde karşılaşmadığımız kadar çok sayıda 

kaynağa müracaat ederek muhtevayı zenginleştirmiş, bu amaçla bol bol örnekleme 

yoluna gitmiş ve bir çok hikâyeler nakletmiştir. Açıklamak istediği şeylerin daha iyi 

anlaşılması için şekil çizme yoluna gitmiş, adaletin hayatın diğer alanlarıyla nasıl sıkı 

bir bağ içinde olduğunu, adaletsiz hiçbir şeyin olmayacağını bu yolla göstermeye 

çalışmıştır. 

Ahlâk-ı Alâî; 16. yüzyılın edebî diline uygun yazıldığı için dili oldukça ağırdır. 

Müellif; özellikle eserin baş taraflarında edebî gücünü ortaya koyacak ağır bir üslup 

kullanmış, görüşlerini sık sık beyit, mesnevi, rubai, şiir adını verdiği manzumelerle 
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özetlemiştir. Bu durum ise metni anlamayı zorlaştırmakta ve eserin daha çok 

seçkinler için yazıldığını hissettirmektedir. Ancak eserin, felsefî bilgilerin verildiği veya 

kişisel ahlâk, aile ve devlet ahlâkına dair konularının ele alındığı bölümlerde bu ağır 

ifadelerin oldukça hafiflediği ve metnin daha anlaşılır hâle geldiği görülür. Ahlâk-ı 

Alâî; Ahlâk-ı Nâsırî ve Ahlâk-ı Celâlî’de olduğu gibi felsefî yönü ağır basan bir kitaptır. 

Ancak bu felsefî üslûbun daha rahat anlaşılabilmesi için bu konuların işlendiği 

yerlerde müellif oldukça sade bir kullanmaya özen göstermekle beraber bu hususları 

örnekler ve hikâyelerle daha anlaşılır hâle getirmeye çalışmıştır. Duâların ve 

tasavvufî açıklamaların yer aldığı bölümler ise oldukça ağır bir üslûpla kaleme 

alınmıştır. Eserin üslûbu bakımından izah etmeye çalıştığımız bu durum; Kınalızâde 

Ali Efendi’nin, hem Nasîrüddin Tûsî ve Celâleddin Devvânî’nin eserlerinde olduğu gibi 

felsefî özelliği bulunan; hem de Ahlâk-ı Muhsinî gibi geniş halk kitlelerine hitap eden 

tarzda bir eser kaleme alma gayretinin bir göstergesidir. Diğer bir deyişle; Kınalızâde 

Ali Efendi, bu üç meşhur ahlâk kitabının en kuvvetli ve zayıf yönlerini görmüş, onların 

güçlü yönlerinden fedakârlık etmeden, halkın da anlayabileceği bir felsefe ve ahlâk 

kitabı yazmaya gayret etmiştir. Bu gayret de, söz konusu eserin kısa bir süre içinde 

yaygınlaşıp kabul görmesini sağlamıştır. 

Ahlâk-ı Alâî’nin, yukarıda adı geçen üç ahlâk kitabından başka (Ahlâk-ı Nâsırî, 

Ahlâk-ı Celâlî ve Ahlâk-ı Muhsinî) kaynakları da vardır. Bu kaynakları felsefî, dinî, 

edebî, tarihî ve diğer kaynaklar olarak sınıflandırabiliriz.  

Eserin felsefî kaynakları arasında; müellifin, Tûsî ve Devvânî vasıtasıyla 

ulaştığı ikinci el kaynaklar olarak, Pisagor, Empedokles, Sokrat, Eflâtun, Aristo, 
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Câlinus, Hakîm Ebrus (Bryson), Hermes, Diyojen, Batlamyus, Hakîm Ebû Katûtîs, 

Kindî, Fârâbî, İbn Miskeveyh gibi isimler, bunlarla ilgili görüşler ve örnekler yer alır. 

Müellifin vasıtasız birinci elden kullandığı felsefî kaynaklar ise; İbn Sînâ’nın Şifâ ve 

Necât kitapları ile Me’âd Risâlesi, Taftazânî’nin Şerhu’l-Mak’asıd adlı kitabı ve 

Fahreddin Râzî’nin görüşleridir.  

Müellifin, konuların izahı sırasında kullandığı 95 âyet ile 94 hadisin yanında; 

Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Âişe, İbn Abbâs, Hz. Hamza, Ebû Hureyre, Hz. 

Bilâl, İbn Mes’ûd, Zeyd İbn Hâris, Abdurrahman İbn Avf, Hz. Hasan ve Hüseyin, 

Abdullah İbn Ca’fer Tayyâr gibi sahabelere atfedilen sözler ve rivayetler ile; Şeyh 

Abdullah Et-Tusterî, Sadreddin Konevî, İbn Sîrîn, İbrahim Havvâs, Necmeddin Kübrâ, 

Şeyh Evhadüddin Kirmânî, Hâce Abdullah el-Ensârî, Abdullah İbn Mübârek, Hâce 

Semerkandî,  Cüneyd-i Bağdadî, Mevlâna Abdurrahman Câmî, Bâyezid-i Bestâmî 

gibi tasavvuf ehli; Hasan-ı Basrî, Seyyid Şerif Cürcânî, Süfyân-ı Sevrî, Ebü’l-Mûsâel-

Eş’ârî gibi daha ziyade kelâm sahasındaki çalışmalarıyla tanınan âlimler; Ebû Hanîfe 

ve İmam Şâfî gibi fakihler; Emir Buhârî, Şeyh Vefâzâde, Şeyhülislâm Ahmed 

Zendebil gibi Osmanlı âlimleri, düşünceleri veya onlara atfedilen haberler; Zeyne’l-

Âbidîn, İmam Necefî, İmam Züfer, İmam Şa’bî, Ka’b İbn Zübeyr, Tâvûs-ı Yümnî, 

Hoca Efdalü’d-Dîn Kâşî, Molla Ömer, Şeyh Ali Müezzin gibi âlimlere atfedilen sözler; 

İmam Mâverdî’nin Edebü’d-Dünyâ Ve’d-Dîn adlı eseri; Sühreverdî’nin Avârifü’l-

Ma’ârif’i ve son olarak Gazâlî’nin İhyâ’u ‘Ulûmi’d-Dîn ile Mîzânü’l-Amel adlı eserleri, 

Ahlâk-ı Alâî’nin dinî kaynakları arasında yer alır. 
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Ahlâk-ı Alâî’nin en zengin yönü, edebî içeriği ve şiirlerdir. Üç dilde şiir 

yazmakla meşhur olan Kınalızâde Ali Efendi, şairliğini burada devreye sokmuş ve 

görüşlerini yer yer şiirler ile anlatma yoluna gitmiştir. Beyt, rubâî, mesnevi, mısra, 

nazm, manzume, şiir, kıt’a, arabiyye adlarıyla hemen hemen Ahlâk-ı Alâî’nin her 

sayfasında ve her konu ile ilgili bir veya birkaç şiire yer vermiştir. Kitabın tamamında 

yaklaşık 528 manzumkısım bulunmaktadır. Bu manzumelerden bir kısmı Tûsî ve 

Devvânî’den menkuldür. Kınalızâde’nin; eserinde verdiği şiirlerin bir kısmı Arapça, bir 

kısmı Farsça, bir kısmı da Türkçe’dir. O, “ben fakir dimişdi ki”, “ben fakir didi ki”, “fakir 

nam itmiş idüm” veya “biz deriz ki” gibi ifadeleriyle bazı şiirlerin kendisine ait 

olduğuna işaret eder. Molla Abdurrahman Câmî, Şeyh Sa’dî-i Şirâzî, Hâfız, Ömer 

Hayyam, Mevlâna İbn Yemîn, Mütenebbî ve Edîb Âmirî gibi bir kısım şairlerin 

manzumelerini adlarıyla beraber verir. Bir kısmının ise şairi meçhuldür. 

Ahlâk-ı Alâî’nin tarihî kaynakları ise müellifin; İskender, Cengiz Han, İbn 

Haccâc, Kisrâ, Seyfü’d-Devle, Yezîd, Timurleng, Sultan Selâhaddin, Sultan Sa’îd 

Nûreddîn Şehîd, Ömer İbn Abdülaziz ile Osmanlı sultanları Sultan Murad 

Hüdâvendigâr, Yıldırım Bayezid, Fatih Sultan Mehmed, Sultan II. Bayezid, Yavuz 

Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman hakkında anlattığı hikâyeler ve onlara 

atfettiği sözlerdir.  

Kınalızâde Ali Efendi, bunların dışında; Zeynüddîn Havvâfî’nin Vasâyâ-yı 

Kudsiyye, Şeyh Necmeddin Râzî’nin Mirsâdü’l-İbâd, Kadı Muhsin Tenûhî’nin El-

Müstecâd, Kadı Bahâ’üddin İbn Şeddâd’ın Sîret-i Salâhıyyetih, Şeyh İmam Ebû 

Üsâme’nin Ezhâru Ravzateyn fî İhtiyâri’d-Devleteyn, Mes’ûdî’nin Mürûcu’z-Zeheb, 
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Firdevsî’nin Şehnâme ve Hoca Safîyyü’bni Hüseyn Vâ’iz Herevî’nin Kitâbu Reşehât 

adlı kitaplarını müellifleri ile birlikte anarken, müellifi belli olmayan Kasîde-i Firâset, 

Şirâu’r-Rekâik, Menâkıb-ı Mevlevî ve Kitâbu Tâcî adlı eserler ile eserlerini anmadan 

İbn Esîr, İbn Şâme, İbn Hallikân gibi isimleri kaynakları arasında zikreder.38  

Yukarıdan itibaren; Türk-İslâm edebiyatı sahasında dinî, tasavvufî ve felsefî 

yönleri bulunan mensur ahlâk kitabı yazma geleneğini ve bu gelenek içerisinde 

önemli yeri bulunan eserleri tanıtmaya çalıştık. Bunlardan üç tanesi (Tehzîbü’l-Ahlâk, 

Müdâvâtü’n-Nüfûs ve Ahlâk-ı Adudiyye) Arapça, beş tanesi (Ahlâk-ı Nâsırî, Ahlâku’l-

Eşrâf, Ahlâk-ı Muhsinî, Ahlâk-ı Celâlî ve Ahlâk-ı Mansûrî) Farsça, iki tanesi ise 

(Ahlâk-ı Cemâlî ve Ahlâk-ı Alâî) Türkçe kaleme alınmıştır. Üzerinde çalıştığımız 

Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin Mir’âtü’l-Ahlâk adlı eseri de bu zincirin bir halkası 

olarak yazılmış; dinî, tasavvufî ve felsefî cepheleri bulunan mensur Türkçe bir ahlâk 

kitabıdır. Bostanzâde Yahyâ Efendi; Mir’âtü’l-Ahlâk’ın, kendi devrine kadar ulaşan bu 

geleneğin son halkası olmasının sağladığı avantajla, eserinde, kendisine ulaşan 

bütün bilgileri ve büyük kültürel mirası engin birikiminin ışığında yeniden 

değerlendirmiş, dinî, tasavvufî, felsefî yönünü ihmal etmeden ve adete sentez 

yaparak, kendisine intikal eden bilgi birikimini tahlil ve tenkide tabi tutarak yeni bir 

eser meydana getirmiş, eserinde en çok da Mir’âtü’l-Ahlâk’tan kısa bir süre önce 

kaleme alınan Ahlâk-ı Alâî’den istifade etmiştir.  

 

 
 
 
 
                                                
38 Ayşe Sıdıka Oktay, Kınalızâde Ali Efendi ve Ahlâk-ı Alâî, İstanbul 2005, s. 23-90. 
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BOSTANZÂDE YAHYÂ EFENDİ 

A. YAŞADIĞI DEVRE TOPLU BİR BAKIŞ:39  

Bostanzâde Yahyâ Efendi (ö. 1049/1639); XVI. ve XVII. yüzyıllarda önemli 

âlimlerin yetiştiği Bostanzâdeler âilesine mensuptur. Bu âileden, Kânûnî devri 

âlimlerinden Tireli Kazasker Bostan Mustafa Efendi’nin torunu ve Şeyhülislâm 

Bostanzâde Mehmed Efendi’nin oğludur.  

Kaynaklarda doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmayan, ancak genç 

yaşta öldüğüne dair bir kayıt da bulunmayan Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin, ölüm 

tarihi olan 1639 yılı göz önünde bulundurulduğunda; onun olgunluk devri olan 1600-

1639 yılları arasında (17. yüzyılın ilk yarısı) ve gençlik yılları olan bir çeyrek asır 

öncesinde (1575-1600) Osmanlı devletinin genel durumu ve Bostanzâde ailesinin 

önemli Osmanlı âlimlerinden olmaları sebebiyle, özellikle de ilmiye sınıfının durumu 

hakkında bir ön bilgi vermenin faydalı olacağı kanaatindeyiz.  

Bu dönemin hükümdarları; III. Murad (1574-1595), III. Mehmed (1595-1603), I. 

Ahmed (1603-1617), I. Mustafa40 (1617-1618), II. Osman (1618-1622), I. Mustafa 

(1622-1623) ve IV. Murad (1623-1640)’dır.      
                                                
39 Bu bölümün hazırlanmasında şu kaynaklardan istifade edilmiştir: M. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı 
Tarihi, Ankara 2003; Nevzat Köseoğlu, Târih (XVII. Yüzyıl), BTK, İstanbul 1987, C.5.; Mine Mengi, 
Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1995; Faruk Kadri Timurtaş, Tarih İçinde Türk Edebiyatı, İstanbul 
1999; Ahmet Atillâ Şentürk, Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 2004; Mustafa İsen, vd., 
Eski Türk Edebiyatı El Kitabı; Ankara 2005; Necdet Hayta, Uğur Ünal, Osmanlı Devleti’nde Yenileşme 
Hareketleri (XVII. Yüzyıl Başlarından Yıkılışa Kadar), Ankara 2003; Neclâ Pekolcay, İslâmî Türk 
Edebiyatı 1, İstanbul 1981; Hüseyin Ayan, vd., XVII. Yüzyıl Divan Nazım ve Nesri, BTK, İstanbul 1987, 
C.5; Banarlı, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1997, C. 2; Vahid Çubuk, Solakzâde 
Tarihi I-II, Ankara 1989; Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Sultanları, İstanbul 2009; Anthony Dolphin 
Alderson, Bütün Yönleriyle Osmanlı Hanedanı, İstanbul, t.y.; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı 
Devletinin İlmiye Teşkilatı, Ankara 1984; Joseph von Hammer, Osmanlı Tarihi I-II, İstanbul 2005. 
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Asrın başlarında Osmanlı hâkimiyetinin coğrafyası yirmi milyon km2’yi bulur. 

Dünyanın en büyük kudreti olan Osmanlı devleti; Alman-Avusturya imparatoru 

(Nemçe), Rus çarı ve Polonya kralı (Lehistan)’dan vergi almaktadır. Avrupa, tarihin 

en büyük korkusunu Kara Mustafa Paşa Viyana önlerinde iken yaşar. Yüzyılın 

başlarında, Türk-İslâm medeniyetinin hüküm sürdüğü topraklar üzerinde genel bir 

talihsizliğin başlayıp yayıldığı görülür. Her ne kadar Timur’un  Ankara Savaşı (1402) 

ile Osmanlı ülkesinde meydana getirdiği yıkıntı atlatılmışsa da, Altınordu 

topraklarında Tohtamış’ı ortadan kaldırmasıyla meydana gelen boşluk kendisi 

tarafından doldurulamamış ve gittikçe artan parçalanmalara sebep olmuştur. 

Altınordu devletindeki bu karışıklık, kısa zaman sonra Rus çarlarının Türk ülkelerine 

karşı besledikleri istilâ arzularını kamçılayarak, Hazar Denizi’ne ve oradan Orta Asya 

içlerine doğru yayılmalarını kolaylaştırmıştır. İspanyollar tarafından Amerika’nın 

keşfinden sonra gelişen dünya ticaretinin doğuda Osmanlı topraklarından geçerek 

Hindistan’a doğru uzanan alış-veriş yollarının, artan bir hızla Afrika’nın güneyine ve 

elimizdeki toprakların kuzeyine kayması, Osmanlı devletini iktisadî krize doğru 

götüren faktörlerden biridir. 17. yüzyıla Haçova Meydan Savaşı’ndan galibiyetle 

dönen Eğri fatihi III. Mehmed (1595-1603) ile giren Osmanlı devleti yüzyılın 

başlarında hâlâ Avrupa karşısındaki üstünlüğünü korumaktadır. Ancak tarihe “Celâlî 

İsyanları” olarak geçen iç huzursuzluklar, kısa bir zaman sonra, olumsuz etkisini 

devletin dış siyasetinde de hissettirmiş ve dönemin padişahı I. Ahmed, 1606’da 

imzaladığı Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlı’nın Avrupa’da ilerleme ve fetihlerde 

                                                                                                                                                   
40 İki defa tahta çıkmıştır. 
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bulunma emellerine son vermek zorunda kalmıştır. Osmanlı tarihindeki dönüm 

noktalarından biri olan bu antlaşma, o zamana kadar küçük bir devlet sayılan 

Avusturya’yı, Osmanlı devletine eş büyük bir devlet seviyesine çıkarmıştır. Osmanlı 

sultanı I. Ahmed’in, Avusturya-Alman kralına yazılacak nâmelerde ona “imparator” 

diye hitap etmeyi kabul ettiği bu tarihten, asrın sonundaki Karlofça Antlaşması’na 

(1699) kadar çok şey değişecek ve Avrupa ülkelerinde artık Osmanlı’nın da 

yenilebileceği kanaati hâsıl olacaktır. Zitvatorok Antlaşması’ndan sonra batıda 

nispeten sükûnet sağlanmış, içteki Celâlî isyanları da Kuyucu Murat Paşa’nın tedbir 

ve gayretleri ile bastırılmıştır. Lakin çok yakın bir geçmişte Osmanlı orduları 

karşısında dağılan Safevî İran Şâhlığı toparlanarak Şâh I. Abbas zamanında 

Osmanlılara savaş açma cesaretini göstermiş, hatta Daha önce Osmanlı devletine 

verdikleri toprakları geri almış ve Bağdat’a girmişlerdir. Bu olumsuz gelişmelerin 

yanında, Osmanlı devletini tehdit eden en büyük tehlike ise, Rönesans’ın ardından 

maddeye yönelen bir medeniyet kuran ve hızla gelişip yenileşen Avrupa idi. Bu süre 

zarfında Avrupa; ilim, fen ve sanatta hızla ilerlemiş, hayat felsefesini geliştirmiştir. Bu 

gelişmeler ise Osmanlı devleti tarafından takip edilememiştir.  

Sultan I. Ahmed’in ölümü ile tahta çıkan Sultan I. Mustafa, 2-3 ay gibi kısa bir süre 

sonra tahttan uzaklaştırılmış, yerine geçen II. Osman (1618-1622), Lehistan 

seferinde, ordunun iç siyaset üzerindeki oyunlarla ne kadar bozulduğunun farkına 

varmış ve bu aksaklığı giderme hususundaki planları hayatına mâl olmuştur. Sultan 

II. Osman ile başlayan bu yenileşme ve bu yeniliğe karşı gelişen direniş hareketleri 

önüne geçilemez bir hâl almış ve nice değerli devlet adamlarının katline sebep 
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olmuştur. I. Mustafa’nın tekrar tahta çıkışı, devletin içine düştüğü fitne ve fesadı biraz 

daha artırır. Devlet işlerinde düzen aksar, idare zaafa uğrar, valiler birer birer 

ayaklanır ve neticede o sarsılmaz ve örnek bilinen Osmanlı devlet teşkilatı 

bozulmanın eşiğine gelir. Devlet otoritesinin sarsılması, suiistimallleri artırır, rüşvet 

açıkça alınıp verilmeye ve memuriyetler para karşılığı satılmaya başlar. Bu 

kargaşadan faydalanan saray kadınları “vâlide sultanlar” hakimiyetini kurar. İşte bu 

sırada devletin başına geçen IV. Murad (1623-1640), henüz genç yaşta olmasına 

rağmen, çocukluğundan itibaren devletin içine itildiği bataklıkta kimlerin nasıl etkili 

olduğunu görüp bunların tedbirini düşündüğü için, fevkalâde sert bir tutumla düzeni 

sağlar.  

Sultan IV. Murad’ın, Osmanlı devletini yeniden eski satvetine döndürebileceği 

kanaatinin yerleştiği yıllarda genç yaşında ölümü büyük bir talihsizliktir. Onun Revan 

taraflarındaki zaferleri ve Bağdat’ı geri alışı, devletin doğuda yeniden itibar 

kazanmasını temin eder. IV. Murad ile sağlanan huzur ve itibar, onun ölümünden 

sonra yerine geçen Sultan İbrahim (1640-1648) ile yeniden bozulur.  

17. yüzyıl, Osmanlı mülkünde birtakım huzursuzluk ve sıkıntıların baş gösterdiği 

bir dönemdir. İlk zaaf devlete yönetici yetiştiren kaynakların eğitiminde başlayınca, 

merkezdeki ve buna bağlı olarak eyaletlerdeki yönetici kadrolar yeterliğini yitirir. 

Acemioğlan kışlaları ve Enderun gibi kurumların eğitim gücü zayıflayınca, devşirme 

müessesesi zararlı bir hâl almaya başlar. Belli bir zamandan itibaren devletin üst 

kademe yönetiminde –ilmiye sınıfı hariç– devşirmelerin tercih edilmesi seçim sahasını 

daraltır ve esasen devşirmenin de kanun-ı kadîmi bozulmuş, çocukların seçimindeki 
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büyük dikkat ve hassasiyetler kaybolmuş, bu ölçülerin yerini rüşvet ve iltimas almış 

bulunduğundan, bu ocağın devlet hizmetine yetiştirdiği kimselerde de seviye ve 

Osmanlılık imanı arzu edilen seviyenin altına düşer. Öncelikle yönetici kadrolarda 

şer’-i şerîfe riayet ve kanun-ı kadîme sadakat şuuru gevşer. Bu düsturlar, yaşayan ve 

hayatı yönlendiren bir güç olmaktan çıkıp sırf zihnî bir hadise ve zayıflamış kavramlar 

hâline gelir. Bu durum içinde, yöneticiler karşılaştıkları yeni şartları ve hayatın farklı 

gelişmelerini şer’-i şerîf ve kanun-ı kadîm ölçüleri ile değerlendirip çözümler bulmakta 

acze düşer ve kanunsuzluğa, zulme sapar. Kültür ölçülerine yeterli ve yaratıcı 

düzeyde sahip olmayan basiretsiz yöneticilerin bazen iyi niyetle yaptıkları işler dahi 

zulme yol açar.  

Bu iman ve şuur zayıflaması, yazılı metinlerden ziyade şahsiyetler vasıtasıyla 

takip edilmektedir. Meselâ, evvela mühr-i hümayunu kapmayı ve rakiplerini 

temizlemeyi düşüne vezir-i a’zamlar, bunun için her şeyi göze alır ve yaparlar. 

Şeyhülislâmların verdiği fetvalar artık siyasi güç dengelerine ve içinde bulundukları 

şartlara göre değişir, bu yüzden şeyhülislâmların da sık sık değiştiği görülür. Osmanlı 

müesseselerini kuran ve adalete bağlılık fikrinin teminatı olan ilmiye sınıfı bozulmaya 

ve kültürel hassasiyetini yitirmeye başlar. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, 

bilgi seviyelerindeki değişmelerden ziyade şahsiyetlerdeki zayıflamadır. Meselâ, pek 

âlim bir zât olan padişah hocası Sa’deddin Efendi’nin genç yaştaki bir oğlunu 

Anadolu Kazaskeri, onun küçüğünü de İstanbul Kadısı yapması, dönemin şiirlerine 

konu olur. Sultan III. Mehmed Han, bu ve benzeri durumlardan bizar olduğunu şöyle 

dile getirir: “Dünyada sözü doğru, hak tanır bir âdem bulamadım. Şeyhülislâm 
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Bostanzâde Efendi’ye iltifat eyledim, derhâl cahil bir kardeşini Rumeli Kazaskeri yaptı 

ve gene cahil bir gence Selanik Kadılığını verdi. Sonra, babam hocası Sa’deddin’de 

doğruluk ve hak bilirlik ümit eyledim. Derhâl o da bir genç oğlunu Anadolu 

Kazaskerliğine ve birini de İstanbul Kadılığına arz edip mevâlî ve ulemâ arasında 

beni bed-nâm ve kendisini rüsvây eyledi.”  

İlmiye sınıfı mensupları fevkalade zor ve disiplinli bir eğitimin içinden gelirler; bu 

sınıfa girmek isteyenler sırasıyla “hâric”, “dâhil” ve “sahn” derecelerindeki 

medreselerde uzun süre eğitim görüp “dânişmend”lik elde ettikten ve pek çok 

imtihanlara tabi tutulduktan sonra “mülâzım” olurlar ve nihayet isimleri “Rûznâmçe-i 

Hümâyûn”a kaydedilirdi. Bu mertebeye gelenlerin hepsi yetişkin, ilmi ve şahsiyeti ile 

kâmil insanlardır. Müderrisliğin on iki dercesi olup hâric medrese müderrisliğinden 

başlar ve bütün medreselerde başarı ile ders verdikten sonra Süleymâniye ve Dârü’l-

Hadîs müderrsiliğinde son bulur. “Mevleviyyet” ve “Kazaskerlik” rütbeleri yüksek 

vasıfları ile temayüz etmiş kimselere verilir; bunlar, en yüksek dercede danışma 

meclislerine girer ve devletin bütün sırlarına vâkıf olarak hizmet ederlerdi. Kadılar da 

yüksek vasıflı insanlardan seçilir ve Osmanlı idari birimi olan sancaklarda en yüksek 

mülkî âmir olarak hizmet görürler idi. Kadılar, bölgelerindeki sancak beylerini de 

yargılamak hakkına sahiptiler ve merkeze gönderdikleri bilgi ve tekliflere kesinlikle 

itibar edilirdi. Ancak, merkezle birlikte taşradaki eğitim ve medrese düzeni de gücünü 

kaybetmeye başlamış, işin içine hatır ve rüşvet girmiş, olur olmaz tayin ve aziller 

bozulmayı hızlandırmıştır. Zamanla müderrislerin fiilî ders verme şartları da 

kaldırılmış ve müderrislik yalnız bir unvan hâline gelmiş, yıkılıp harap olmuş bir kısım 
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medreselerin müderrislikleri nesiller boyu mansıp olarak verilmeye devam etmiştir. 

İlmiye sınıfı mensuplarının katil ve müsadereden uzak olması sebebiyle bir kısım 

vezirler ve sâir devlet ileri gelenleri istidatsız oğullarını iltimasla ilmiye sınıfına 

sokmuş ve yine iltimasla yükselterek kadı ve müderris olmalarını sağlamışlar, bu 

durum da ilmiye sınıfının sayısının artmasına sebep olmuştur. Bu yüzyılda fetihlerin 

durması sebebiyle kadı, nâib, imam, müderris gibi medrese kökenli memurlara eskisi 

kadar ihtiyaç olmasa da mansıp bekleyen ilmiye mensupları içinde bir yığılma söz 

konusudur.  

15. yüzyılın Osmanlı devletinin ihtişam asrı olmasına mukabil 16. yüzyılda tıpkı 

ilmiye sınıfında olduğu gibi devletin her kademesinde birtakım aksaklıklar ve 

bozulmalar baş göstermiş, Osmanlı devleti duraklama dönemine girmiş ve yavaş 

yavaş eski gücünü kaybetmeye başlamıştır. Meselenin ilim ve edebiyat cephesine 

bakacak olursak; 15. yüzyılda gelişimini tamamlayan ve 16. yüzyılda daha üst bir 

mertebeye yükselen divan edebiyatının geçmiş yüzyıllardan aldığı hızla 17. yüzyılda 

da yükselişine devam ettiğini görürüz. Zaman zaman devletin yıkılışından söz edilen 

bu yüzyılda edebî hayat oldukça canlıdır. 16. yüzyılda Türk edebiyatının zirvesi idrâk 

edilmiş, Fuzûlî ve Bâkî gibi üstatlar “geçilmez şahsiyetler” olarak kabullenilmiş iken 

bu yüzyılın başlarında, ortalarında ve hatta sonlarında edebiyat sahasında yeni 

üstatların ortaya çıktığı görülür. Bunda; bu yüzyılda ve geçmiş yüzyıllarda Osmanlı 

devletinin başında bulunan padişahların şair oluşları, şiir ve edebiyat ile yakından 

ilgilenmeleri başlıca etken olarak telakki edilir. Bu devir hükümdarlarından, Bahtî 

mahlası ile şiirler yazan I. Ahmed’in âşıkane gazellerinin yanında, askerin zaferlerini 
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dile getiren manzumeleri de vardır. II. Osman ise şiirlerinde Fâris mahlasını 

kullanmıştır. Dönemin sert tabiatlı padişahı IV. Murad da Murâdî mahlasıyla şiirler 

yazmış, ayrıca devrin meşhur şairiri Nef’î’yi takdir edip himayesine almıştır. Ne var ki 

padişahın şiddeti ile şair Nef’î’nin mizacı uyuşmamış ve bu yakınlık büyük şairin 

idamı ile neticelenmiştir.  

Osmanlı sarayı, geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi, 17. yüzyılda da şairleri korumuş 

ve ülkede ilim, fen, edebiyat ve sanatın gelişmesine yardımcı olmuştur. Gerek geçmiş 

yüzyıllardaki gelişmelerden, gerekse şartların elverişli olmasından dolayı, 17. 

yüzyılda ilim sahasında çok güçlü şahsiyetler yetişmiş; 16. yüzyılda yazılan tarih, 

biyografi ve bibliyografya kitaplarına yenileri eklenmiştir. Taşköprîzâde (Ebü’l-Hayr 

İsâmü’d-Dîn Ahmed, d. 901/1495, ö. 968/1561)’nin Arapça kaleme aldığı Eş-

Şakâyıku’n-Nu’mâniyye fî ‘Ulemâ’id-Devleti’l-‘Osmâniyye adlı eserine Nev’izâde Atâyî 

(d. 991/1538, ö. 1045/1635-36) tarafından Hadâyiku’l-Hakâyık fî Tekmileti’ş-Şakâyık 

adıyla bir tekmile yazılmış, Taşköprîzâde’nin bu eserine yazılan ekler ve tekmileler 

artarak devam etmiştir.  

Hoca Sa’deddin Efendi’nin Tâcü’t-Tevârîh’i ile açılan çığır, kendisinden sonra 

gelenler tarafından genişletilmeye çalışılmış; Hasan Bey-zâde Ahmed (ö. 1636) 

“Hasan Bey-zâde Tarihi” adıyla bilinen eserinde Tâcü’t-Tevârîh’i biraz sadeleştirerek 

özetlemiş ve onun bıraktığı yerden 1032/1622 tarihine kadar meydana gelen olayları 

bu esere ilave etmiştir. Solak-zâde Mehmed Hem-demî (ö. 1657) ise “Solak-zâde 

Tarihi” adı ile bilinen eserini yazmıştır.17. yüzyılın en değerli tarihleri arasında yerini 

alan bir eser de Peçevî İbrahim Efendi (d. 1574, ö. 1649)’nin kaleme aldığı ve 1520-
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1648 yılları arasındaki hadiseleri ihtiva eden Peçevî Tarihi’dir. Edirneli Abdurrahman 

Hibrî’nin Defter-i Ahbâr’ı devrin bir diğer önemli kaynağıdır. 17. yüzyılın tarihi 

olaylarını en iyi takip edebileceğimiz ise Kâtip Çelebi’nin (d. 1017/1609, ö. 

1607/1657)’nin Fezleke’sidir. Fezleke, 1000/1590’dan 1065/1654 yılına kadar vuku 

bulan hadiseleri içine alır ve edebiyat tarihimiz bakımından çok kıymetli bir yere 

sahiptir. İbtihâcü’t-Tevârih sahibi Şeyhülislâm Mehmed Efendi ile Mir’âtü’s-Safâ ve 

Süleyman-Nâme sahibi Kara çelebi-zâde Abdülazîz Efendi’yi de bu yüzyılın tarihçileri 

arasında saygıyla zikretmek gerekir. Yine bu yüzyılın düşünce, idare ve toplum 

hayatında Koçi Bey Risâlesi de mühim yer tutar.  

Taşköprîzâde Ahmed Efendi’nin Arapça kaleme aldığı bibliyografik bir eser, oğlu  

Kemâleddin Mehmed tarafından Mevzû’atü’l-Ulûm adıyla Türkçe’ye çevrilmiştir. Yine 

bu yüzyılda Kâtip Çelebi Arapça olarak Keşfü’z-Zunûn An Esâmi’l-Kütübi ve’l-Fünûn 

adıyla kaleme aldığı eserinde on bin kadar kadar yazardan ve on beş bin kadar 

kitaptan bahseder. Kısa zamanda şöhret kazanan bu bibliyografik esere Vişne-zâde 

Mehmed İzzetî tarafından (ö. 1092/1681) tarafından bir zeyl yazılmış, yalnız bu son 

olmamış, Keşfü’z-Zunûn zeylleri yüzyıllar içinde artmıştır.  

Çeşitli sahalarda yazılan bu eserlerin yanında Türk Edebiyatı Tarihini yakından 

ilgilendiren bir tür de “şâirler tezkiresi”dir. Bu yüzyılda yazılan şairler tezkireleri 

genellikle 16. yüzyılda yazılan zeyl mahiyetinde olmakla beraber, aralarında çok 

kıymetlileri de vardır. Yüzyılın ilk tezkiresi, Sâdıkî’nin “Mecma’u’l-Havâss”ı, son 

tezkiresi ise Güftî’nin manzum olarak kaleme aldığı “Teşrîfâtü’ş-Şu’arâ”sıdır. Bu ikisi 

arasında; Riyâzî’nin Riyâzü’ş-Şu’arâ’sı, Kafzâde Fâizî’nin Zübdetü’l-Eş’âr’ı, Seyyyid 
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Mehmed Rızâ’nın Tezkire-i Rızâ’sı, Yümnî’nin Tezkire-i Yümnî’si ve Âsım’ın Zeyl-i 

Zübdetü’l-Eş’âr’ı yer alır. 

17. yüzyılda, Osmanlı sınırları içerisinde, nesir ile çok mühim eserler kaleme 

alınmıştır. Edebiyatımız, manzum hamseler yanında, Nergisî’nin (ö. 1635) 

kaleminden çıkan mensur bir hamse kazanmıştır. Nergisî ve Veysî’nin (ö. 1628) 

elinde Türkçe; Arapça ve Farsça’nın akınına uğramış, cümleler uzadıkça uzamış, 

kelimeler arasındaki şekil bağlantısı önem kazanmış ve mânâ ikinci planda kalmıştır. 

17. Yüzyıl Türkçesini bu tıkanıklıktan kurtaran, Kâtip Çelebî’nin bilim yüklü eserlerinin 

yanında, Evliyâ Çelebi’nin (d. 1611) Seyahat-Nâmesi olmuştur. Evliyâ Çelebi; gezip 

gördüğü yerleri ve buralarla ilgili hadiseleri başkalarına da duyurmak maksadıyla 

kaleme aldığı on ciltlik eserinde (Seyâhat-Nâme), hemen bütün imparatorluk 

coğrafyasına, Suriye, Irak, Mısır, İran, Kırım, Balkanlar, Macaristan, Almanya, 

Felemenk (Hollanda), İsveç, Lehistan (Polonya) ve Rusya gibi çok çeşitli ülke ve 

memleketlere ait geniş bilgilere yer verir.  

Bu yüzyılda Nergisî mensur hamsesi ile bu vadiye bir yenilik getirirken; Nev’îzâde 

Atâyî (1583-1635) önceki yüzyıllarda kurulan, mesnevi nazım şekliyle manzum 

hamse yazma geleneğini devam ettirmiştir. Ganîzâde Nâdirî’nin Şeh-Nâme’si asrın 

başlarında, Nâbî’nin Hayr-âbâd’ı ile Sûr-Nâme’si de yüzyılın sonlarında çok 

beğenilerek okunmuş ve örnek alınmıştır.  

17. yüzyıl, Türk edebiyatının hemen her sahasında olduğu gibi, şiir sahasında da 

en gelişmiş yüzyılıdır. Bu yüzyıl şairlerinin üslûbu genel olarak ince ve nâziktir. 

Yabancı kelimeler ve uzun tamlamaları çok kullanırlar. Sözün güzelliğinin yanında 
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anlam derinliği ve hayallerde genişlik de önemli bir yer tutar. Mübalağa, tezat ve 

telmih en çok kullanılan edebî sanatlardır. Dönem şairlerinin çoğunun başlıca konusu 

tasavvuftur. Şairler, söylemek istediklerini kısa ve anlamca dolgun sözlerle anlatmaya 

özen göstermişlerdir. Bu özellikler, aynı zamanda, 17. yüzyıl edebiyatına büyük tesiri 

bulunan ve şairlerin pek çoğu tarafından kullanılan “Sebk-i Hindî”nin özellikleridir. 17. 

yüzyıl edebiyatının modası hâline gelen Sebk-i Hindî, İran’da doğmuş, Hindistan-Türk 

İmparatorluğu sarayında gelişmiş ve bu yüzyılda Türk edebiyatını tesiri altına almıştır.  

B. AİLESİ VE HAYATI:  

Bostanzâde Yahyâ Efendi, XVI. ve XVII. yüzyıllarda önemli âlimlerin yetiştiği 

Bostanzâdeler âilesine41 mensuptur. Bu âileden, Kânûnî devri âlimlerinden Tireli 

Kazasker Bostan Mustafa Efendi’nin torunu ve Şeyhülislâm Bostanzâde Mehmed 

Efendi’nin oğludur. 

 

Mustafa   b.    Mehmed      (Bostan  Çelebi) 
 
 
Mehmed        Mustafa 
   (Şeyhülislâm  
Bostanzâde   Mehmed   Efendi) 
 
Mustafa     Mehmed         Yahyâ 
   (Bostanzâde Yahyâ Efendi) 
 

1. Dedesi: Bostan Mustafa Çelebi: 

Yaşadığı devrin önemli âlim ve tarihçilerinden biri olan dedesi Bostan Çelebi (ö. 

977/1570)’nin asıl adı Mustafa, babasının adı ise Mehmed Ali’dir. Tire’de doğmuş, 

                                                
41 B. Lewis, “Bostānzāde”, Encyclopedia of  ISLAM New Edition Prepared By a Number of Leading 
Orientalists, Leiden 1960, Volume I A-B, s. 1279-1280.    
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tahsil çağına geldiği zaman önce Kur’ân-ı Kerîm’i hıfzetmiş, ardından, Cârullah 

Efendi, Zeyrekzâde Rükneddin Çelebi ve Muhyiddin Fenârî gibi devrinin tanınmış 

âlimlerinden ders almış, bir ara Kemâlpaşazâde’nin de talebesi olmuştur.42 Aynı 

zamanda, Kanuni Sultan Süleyman’ın hocası olan Hayreddin Efendi’ye de intisap 

etmiş43 ve ondan icazet almıştır. Bostan Çelebi bir süre kazalarda kadılık ve bazı 

küçük medreselerde müderrislik yaptıktan sonra Haseki ve Sahn medreselerinde 

görev almış, daha sonra 1544 yılında Bursa ve Edirne, 1545 yılında İstanbul kadısı 

olmuş, 1547’de ise Anadolu ve Rumeli kazaskerliğine tayin edilmiştir. Bu vazifede 

iken Veziriazam Rüstem Paşa ile Vezir Haydar Paşa arasındaki bir davada Haydar 

Paşa’nın haklı olduğuna hükmetmesi üzerine 1551’de görevinden alınmış fakat 

mesele üzerinde yapılan teftiş neticesinde haklı olduğu ve hakkındaki dedikoduların 

tamamen iftira olduğu anlaşılmış ve beraat etmiştir.44 Rüstem Paşa’nın ikinci 

veziriazamlığı zamanında (1555-1561) ve daha sonra 1569 yılında hakkında iki defa 

daha soruşturma açıldıysa da her ikisinde de temize çıkmıştır. 1570’de vefat eder ve 

Edirnekapı dışındaki Emir Buhari Tekkesi civarına defnedilir. Cenaze namazı 

Ebussud Efendi tarafından kıldırılmıştır.45 Dindar ve dürüst bir insan olan Bostan 

Çelebi; kuvvetli bir zekâ ve hafızaya sahipti, Kur’ân-ı Kerîm, Arapça, Farsça ve edebî 

ilimlere vâkıftı ve aynı zamanda şairdi. Süleymannâme (Kanuni Sultan Süleyman 

devrinin ilk 22 yılının orijinal bir tarihi mahiyetinde olan eser, müellif tarafından ilk 

etapta bir vak’anüvis gibi kaleme alınmış fakat sonradan tekrar ele alınmak suretiyle 

                                                
42 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. I, s. 253, İstanbul 1333. 
43 Dâiretü’l-Maârif, Büzürg-i İslâmî, “Bostanzâde, 1. Mustafâ Efendi”, s. 113, Tahran, 1383. 
 
44 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, C. 4, s. 1161, İstanbul 1996. 
45 Bursalı Mehmed Tâhir, age., C. I, s. 253. 
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ilaveler yapılmıştır. Edebî, resmî ve güzel bir üslûpla kaleme alınan Süleymannâme, 

çağdaş tarih kaynaklarını tamamlayıcı mahiyette olup Kanuni devrinin 1520-1542 

yılları arası olaylarının kronolojik tespitinde ihmal edilmemesi gereken bir eserdir. 

Müellifin, Kanuni’nin hocası Hayreddin Efendi’ye intisabından dolayı eserde sarayla 

ilgili hadiseler diğer çağdaş kaynaklara göre oldukça geniş bir şekilde işlenmiştir. 

Süleymannâme’nin yurt içi ve yurt dışında muhtelif kütüphanelerde kayıtlı toplam altı 

nüshası mevcuttur.46) ve Hâşiye ‘alâ Tefsîri Sûreti’l-En‘âm (Kadı Beydâvî tefsirinden 

En’âm sûresine yaptığı bu hâşiyenin Süleymaniye Kütüphanesinde ve Yozgat’ta birer 

adet yazma nüshaları mevcuttur.) adlı eserleri bilinmektedir. Bunların dışında 

kimyaya dair Necâtü’l-Ahbâb ve Tuhfetü Zevi’l-Elbâb, Hâşiye-i Sadru’ş-Şerî’a ve 

Hâşiye-i Islâh u Îzâh47   adlı eseri ile Risâletü’l-Kazâ ve’l-Kader, Risâle fi’l-Cüz’illezî lâ 

Yetecezzâ adlı risâleleri ise sadece kaynaklarda zikredilmektedir.48 

Bostan Çelebi’nin, Bostanzâde künyesi ile bilinen Mehmed ve Mustafa adlarında 

iki oğlu vardır. İki defa şeyhülislâmlık görevinde bulunan büyük oğlu Mehmed Efendi, 

Mir’âtü’l-Ahlâk müellifi Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin babasıdır. 

2. Babası: Şeyhülislâm Bostanzâde Mehmed Efendi (d. 942/1535/36, ö. 

1006/1598)49: 

Kanuni devri âlimlerinden Tireli Kazasker Bostan Mustafa Efendi’nin oğludur. 

Arapzâde Efendi, Kadızâde Efendi ve Gül Hoca Çelebi gibi devrinin önemli 

                                                
46 H. Gazi Yurdaydın, “Bostan’ın Süleymannâmesi”, TTK Belleten, XIX/74 (1955), s. 137-202. 
47 Bursalı Mehmed Tâhir, age., C. I, s. 253. 
48 Nezihi Aykut, “Bostan Çelebi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1992, C. 6, s. 308. 
49 Müstakîmzâde Süleyman Sa’deddîn, Devhatü’l-Meşâyıh, İstanbul 1978, s. 43-44. 
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bilginlerinden ders gördükten sonra 1556’da mülâzım olmuş50, ardından 40 akçe ile 

Eski İbrahim Paşa Medresesi müderrisliğine tayin edilmiştir. Daha sonra çeşitli 

medreselerde ve bu arada Sahn-ı Seman, Yavuz Sultan Selim, Süleymaniye ve 

Edirne Selimiye medreselerinde müderrislik yapan Mehmed Efendi; 1573 yılında 

Şam, 1575’de Bursa, kısa bir süre sonra Edirne, 1576’da da İstanbul kadılığına tayin 

edilir. 1577’de Anadolu, 1580’de Rumeli kazaskeri olur. Kısa bir ma’zuliyetten sonra 

1583 yılında Kahire kadılığına getirilir. 1587’de ikinci defa Rumeli kazaskerliğine tayin 

edildikten sonra Şeyhülislâm Müeyyedzâde Abdülkadir Efendi’nin, paranın değerinin 

düşürülmesiyle çıkan ve tarihlerde Beylerbeyi Vak’ası olarak geçen olaylar sebebiyle 

azledilmesi üzerine 1589’da şeyhülislâm olur.51 Osmanlı Devletinin yirminci 

şeyhülislâmıdır.52 Üç yıl bu görevde kalan Bostanzâde Mehmed Efendi; Anadolu 

kazaskeri ve devrin meşhur şairi Bâkî ile aralarında çıkan bir tartışma nedeniyle 

azledilir. Kaynaklarda belirtildiğine göre Bostanzâde; İstanbul kadısı olan kardeşi 

Mustafa Efendi’yi Anadolu kazaskerliğine getirmek için Bâkî aleyhinde bazı kadılara 

şikayetler yaptırır. Bâkî de bir divan toplantısında Şeyhülislâm’ı tertipçilik ve 

insafsızlıkla suçlar. Bu suçlamadan haberdar olan Bostanzâde, Bâkî’nin bazı 

beyitlerinin küfrü mucip olduğunu, onun azledilmemesi durumunda, kendisinin 

şeyhülislâmlığı bırakıp başka ülkeye gideceğini söyler. Bu durumda rahatsız olan 

dönemin padişahı III. Murad, Bostanzâde’yi ve kardeşini azlederek şeyhülislâmlığa 

Bayramzâde Zekeriyyâ Efendi’yi getirir. Azil sebepleri arasında, vakfiyesi gereği, 

İstanbul Sultan Bayezid Medresesi’nde şeyhülislâmların ders vermeleri âdet olduğu 
                                                
50 Dâiretü’l-Maârif, Büzürg-i İslâmî, “Bostanzâde, 2. Mehmed-i Bostânzâde”, s. 114, Tahran, 1383. 
51 Vahid Çubuk, Solakzâde Tarihi, C. II, s. 351, Ankara 1989. 
52 Ali Fuat Bilkan, Yusuf Çetindağ,  Şeyhülislâm Şairler, Ankara 2006, s. 71-72.  
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hâlde Bostanzâde’nin bunu uzun süre ihmal edip derse gitmemesi de gösterilir. 

Mehmed Efendi, azledildikten hemen sonra tekrar Rumeli kazaskerliğine getirilmiş53, 

1593 yılında da Bayramzâde Zekeriyyâ Efendi’nin vefatı üzerine yeniden şeyhülislâm 

olmuş, bu ikinci şeyhülislâmlığı vefatına kadar devam etmiştir. İki meşihat müddetinin 

toplamı yedi sene, dokuz ay, 28 gün tutmaktadır.54  1598’de vefat eden Bostanzâde 

Mehmed Efendi, Şehzâde Camii haziresinin caddeye bakan tarafına defnedilir.55 

Osmanlı Devletinde, azledildikten sonra tekrar şeyhülislâmlığa getirilen ilk kişi 

Bostanzâde Mehmed Efendi’dir.56 Mübarek gecelerde minarelerde kandil yakılması 

âdeti onun devrinde başlamış, şeyhülislâmlara düzenli olarak ve belirli miktarda 

“arpalık” verilmesi de yine ilk defa onun şeyhülislâmlığı döneminde gerçekleşmiştir.57 

Sultan III. Murad, Bostanzâde’ye hürmeten, bundan sonra şeyhülislâmların otuz 

mülâzım vermelerini irade etmiş58, daha sonra bu uygulama âdet olmuştur.  

Devrinin siyasi olaylarıyla yakından ilgilenen Bostanzâde Mehmed Efendi59, başta 

Hoca Sa’deddin Efendi olmak üzere birçok tanınmış şahsiyetle ihtilafa düşmüştür. 

Nitekim Sultan III. Murad’ın cenaze namazını kıldırmak için Sa’deddin Efendi 

veziriazamdan izin almış, ancak geç kaldığı için cenaze namazı Bostanzâde Mehmed 

Efendi tarafından kıldırılmıştır.60 Sa’deddin Efendi ve oğulları namazın tekrar 

kıldırılması için uğraşmışlarsa da mesele yatıştırılmıştır.  

                                                
53 Çubuk, age., C. II, s. 355.  
54 İsmail Hâmi Danişmend, Osmanlı Devlet Erkânı, İstanbul 1971, s. 117-118. 
55 Bursalı Mehmed Tâhir, age., C. I, s. 256. 
56 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Ankara 1988, s. 192. 
57 Uzunçarşılı, age., s. 195. 
58 Uzunçarşılı, age., s. 47. 
59 Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Sultanları, İstanbul 2009, s. 212. 
60 Necdet Sakaoğlu, age., s. 202. 
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Türkçe ve Arapça şiirler yazan Bostanzâde Mehmed Efendi’nin Kanuni için 

yazdığı mersiye çok beğenilmiştir.61 Bunun yanında İhyâu Ulûmi’d-Dîn’i Yenâbî’ul-

Yakîn fî İhyâi Ulûmi’d-Dîn adıyla tercüme etmiş, Mülteka’l-Ebhur’u da şerhetmiştir.62 

Ayrıca Koca Mustafa Paşa’da bugün mevcut olmayan bir mescit yaptırmıştır.63 

3. Bostanzâde Yahyâ Efendi (ö. 1049/1639):  

Aslen Tireli olup 16. ve 17. yüzyıllarda önemli âlimlerin yetiştiği Bostanzâdeler 

ailesinden Bostanzâde Mustafa’nın torunu ve Şeyhülislâm Bostanzâde Mehmed 

Efendi’nin oğludur.64 Kaynaklarda; doğum tarihi, gençlik ve öğrenim yılları hakkında 

bilgi bulunmamakta, yalnız babasından eğitim aldığı ve ilmiye sınıfındaki görevinin ilk 

yıllarını babasının yanında geçirdiği belirtilmektedir.65 1003/1594 tarihinden itibaren 

Üsküdar Mihrimah Sultan, Sahn-ı Seman, Üsküdar Vâlide Atik ve Süleymaniye 

medreselerinde müderrislik yapmış; 1601-1614 yılları arasında Halep, Galata, Bursa, 

Edirne ve İstanbul kadılığı görevlerinde bulunmuştur.66 Gül-i Sad-Berg adlı eserinin 

sonunda, bu kitabı 1030 yılında (1621) tamamladığını ve o sırada İstanbul 

kadılığından ayrılmış bulunduğunu ifade eder.67 Vekâyi’u’l-Fuzalâ’da ise İstanbul 

kadılığından 1023’te (1614) azledildiği belirtilmektedir.68 Buna göre, Bostanzâde 

Yahyâ Efendi’nin, 1614’ten 1622’ye kadar herhangi bir resmî görev almadığı 

anlaşılmaktadır. 1622 yılında Anadolu kazaskerliğine getirildiyse de kısa bir süre 

                                                
61 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, “Bostanzâde Mehmed Çelebi”, C. I, s. 458-459, İstanbul  1977. 
62 Mehmet İpşirli, “Bostanzâde Mehmet Efendi”, TDV İA, İstanbul 1992, C. 6, s. 311. 
63 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, C. 3, s. 988, İstanbul 1996. 
64 Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, C. II, s. 1216, nr. 4757.  
65 Dâiretü’l-Maârif, Büzürg-i İslâmî, “Bostanzâde, 4. Yahyâ-yı Bostânzâde”, s. 114, Tahran, 1383. 
66 Mehmed Süreyyâ, age., C. 5, s. 1672. 
67 Bostanzâde Yahyâ Efendi, Gül-i Sad-Berg, Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3386, vr. 161a. 
68 Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyi’ü’l-Fuzalâ, C. I, s. 46, İstanbul 1989.  
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sonra azledilmiş, 1629 yılında tayin edildiği Rumeli kazaskerliği görevinde ise ancak 

on ay kalabilmiştir.69 Ayrıca, İstanbul kadılığından azledilmesinden sonra, Rodoscuk 

(Tekirdağ) kazası, Anadolu kazaskerliğinden ayrılmasından sonra da Uzuncaova 

kazası kendisine arpalık olarak tahsis edilmiştir. 26 Rebîülevvel 1049 (27 Temmuz 

1639) tarihinde vefat eden70 Bostanzâde Yahyâ Efendi, babası Şeyhülislâm 

Bostanzâde Mehmed Efendi’nin kabrinin yanına, Şehzâde Camii  haziresine 

defnedilmiştir.71 Tuhfetü’l-Ahbâb, Fî Beyân-ı Vak’a-i Sultan Osman, Gül-i Sad-berg ve 

Mir’âtü’l-Ahlâk olmak üzere toplam dört eseri vardır.         

C. ESERLERİ:      

1. Tuhfetü’l-Ahbâb (Târîh-i Sâf): Takriben 1025/1616 yılında yazılmış kısa bir 

genel tarihtir. Çoğu Türk olmak üzere 300’e yakın Müslüman hükümdarı tanıtır. 

Ayrıca kitabın sonunda sekiz hikâye yer alır. İlk defa 1287/1870 yılında eski harflerle 

tab’ edilen eserin bu baskısına esas kabul edilen yazma nüshanın nerede olduğu 

bilinmemektedir. Bu ilk baskı, Necdet Sakaoğlu tarafından günümüz Türkçe’sine 

aktarılmıştır.72 Burada verilen bilgiler, Sakaoğlu’nun söz konusu çalışmasına 

dayanmaktadır. On beş ayrı hanedanı, gününün metoduna ve imkânlarına göre 

oldukça az hata ile tanıtan eser, üç bâb üzerine tertip edilmiş olup toplam 

(88+40+127) 255 sayfadır. Bâbların düzeninde tarih sırasına uyulmayarak, ilkin “Der 

Vasf-ı Pâdişâh-ı İslâm Zıllu’llâh-ı Fi’l-Enâm” başlığı altında, kitabın yazıldığı sıradaki 

Osmanlı padişahı I. Ahmed (1603-1617) anlatılmış, birinci bâbın bundan sonraki 
                                                
69 Şeyhî Mehmed Efendi, age., C. I, s. 46. 
70 Bursalı Mehmed Tâhir, age., C. I, s. 257. 
71 Mustafa Çağrıcı, “Bostanzâde Yahyâ Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1992, C.6, s. 311-
313. 
72 Necdet Sakaoğlu, Bostanzâde Yahyâ Efendi, Duru Tarih, İstanbul 1978. 
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devamında, “Der Şemâil-i Âl-i Osman” başlığı ile Osman Gazi’den Sultan III. 

Mehmed’e kadar 13 padişah (Osman Gazi, Orhan Gazi, I. Murad, Yıldırım Bayezid, 

Çelebi Mehmed, II. Murad, Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, 

Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murad ve III. Mehmed) daha tanıtılmıştır. İkinci 

bâb; “Ahvâl-i Hulefâ-yı Abbâsiyye” başlığı ile sadece Abbasilere ayrılmış 

bulunmaktadır. Üçüncü bâb ise üç “fasıl”a bölünmüştür. Birinci fasıl, “Benî 

Ümeyye’den Padişah Olanlar Beyânındadır.” İkinci fasıl, kısa bir kronoloji ve bu 

kronolojide adı geçen Müslüman devletlerin (Endülüs Emevîleri, Saffâriye Devleti, 

Sâmânoğulları, Fâtımîler, Büveyhoğulları, Gazneliler, Selçuklular, Karaman-Anadolu 

Selçukluları, Harezmşahlar, Cengizliler, Atabegler, Eyyubîler ve Memlûkler) ayrı ayrı 

tanıtılmalarından ibarettir. Üçüncü fasıl ise, “Netîce-i Kitâb-ı Tuhfetü’l-Ahbâb” başlıklı 

bir son söz ile sekiz hikâyeyi kapsar.  

Eserin oldukça geniş bir araştırma sonucu kaleme alındığı söylenebilir. Her ne 

kadar kullanılan kaynakları gösterir bir liste konulmamışsa da, metnin içinde yer yer 

bazı kaynakların adları geçmektedir. Arapça veya Farsça olan bu kaynaklardan 

Fevâyih-i Miskiyye’nin, hayret uyandırıcı hikâyelerin derlenmesinde; Kitâb-ı Ahlâk’ın, 

sultanlar ve şeyhlere ilişkin enteresan olayların tespitinde; Nizâmü’t-Tevârih’in, siyasi 

olaylar için; Târîh-i Mîrhûn’un ise sultanlar ve halifelerin tanıtımında kullanıldığı 

anlaşılmaktadır. 

Tuhfetü’l-Ahbâb kuru ve siyasi bir tarih değildir. Eserde; bahsedilen hükümdarların 

siyasi, dinî ve şahsî özelliklerini yansıtan anekdotlara birinci derecede önem verilmiş, 

bununla beraber, özlü tarih bilgileri ile halifelerin ve padişahların fiziksel özellikleri de 
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ihmal edilmemiştir. Bahisler incelendiğinde, devlet ve hükümdarlara ayrılan 

bölümlerin hacminin titizlikle dikkate alındığı anlaşılır. Bazı devletler ve sultanlar 

sadece birkaç satırla tanıtılırken, Fatih Sultan Mehmed’e on dört sayfa tahsis 

edilmiştir. Eserde gerek Osmanlı padişahları, gerekse diğerleri için herhangi bir 

kayırma düşünülmemiş, kötü yönetimler cesaretle tenkit edilmiştir. Bu bakımdan 

Tuhfetü’l-Ahbâb, gerçeklik yönü kuvvetli ciddi bir eser niteliğindedir. Müellif 

Bostanzâde Yahyâ Efendi, kitabın mukaddimesinde, bu eseri iki amaçla kaleme 

aldığını söyler. Bu amaçlar ise; müellifin dönemine kadar gelip geçen 14 Osmanlı 

padişahının, diğer sultanlardan her bakımdan üstün olduklarını ispatlamak ve dünya 

sultanlığının geçici olduğuna değinerek iktidar sahiplerinin adalete ve doğruluğa 

dayanan bir yönetimden şaşmamalarını öğütlemektir.73 Bu iki gaye eserin 

hâtimesinde de işlenmiş, yönetime ilişkin âyet ve hadisler ile hikâyelere yer 

verilmiştir.74 

2. Fî Beyân-ı Vak’a-i Sultan Osman: Sultan II. Osman’ın (Genç Osman) şehit 

edilmesi, Osmanlı tarihinin önemli olaylarından biridir. Bu hadise, kamuoyu üzerinde 

derin etkiler bıraktığı gibi, birtakım yazarlar da başlı başına bu hadiseyi ele alan 

eserler kaleme almışlardır. Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin “Fî Beyân-ı Vak’a-i Sultan 

Osman” adlı eseri de bunlardan biridir. Eserin; biri Topkapı Sarayı Müzesi Revan 

Kitaplığı nr. 1305’de kayıtlı, diğeri ise Süleymaniye Kütüphanesi Hâlet Efendi 

Kitapları, nr. 611’de kayıtlı iki nüshası mevcuttur. Bu ikinci nüshanın Millî Kütüphane 

Mikrofilm Arşivi nr. A-3224’deki kaydının sehven Şeyhülislâm Yahyâ Efendi üzerinde 

                                                
73 Sakaoğlu (1978), s. 15-20. 
74 Sakaoğlu (1978), s. 291-324. 
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bulunduğunu, eserin mikrofilmini incelemek üzere aldığımızda fark ettik. Söz konusu 

nüsha, 65 yapraktan ibarettir. Nüshanın son iki yaprağı, “Şeyḫülislām merḥūm şehīd 

Seyyid Feyżu’llah Efendiniñ büyük oġlı Seyyid Fetḥu’llāh Efendiye veliyy-i ‘ahd olmaḳ 

üzre ve müftīlik pāyesi içün virilen nişān-ı hümāyūnuñ ṣuretidir.” cümlesi ile başlayan 

farklı bir konuya tahsis edilmiştir.75 Topkapı Sarayı Müzesi Revan Kitaplığı nr. 1305’te 

kayıtlı nüsha ise 66 yapraktır. Orhan Şaik Gökyay, bu eserin Revan yazmasını esas 

alarak metnini hazırlamıştır.76 Revan yazmasının başında bulunan, “Bu maḳāle-i 

ġarībe-i ‘O mān-ḫāniyeyi ol ‘aṣrda ḳāḍī-‘asker-i Anaṭolı olan Bōstān-zāde Yaḥyā 

Efendi merḥūm bi’l-mu‘āyene müşāhede eyleyüp cem‘ ü tasṭīr itmişdür. Ḥaḳḳā ki 

ḳıṣṣa-i dil-güdāz u sūz-efzādur. Sene 1033”  kaydında77 yer alan “bi’l-mu’âyene” 

lafzından, Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin, bu hadisye bizzat şahit olduğu 

anlaşılmaktadır. Hakikaten, eser okunduğu takdirde görüleceği üzere, Bostanzâde 

Yahyâ Efendi, bu olayın içinde yer alan devlet adamlarından biridir. 

Fî Beyân-ı Vak’a-i Sultan Osman; II. Osman’ın yeniçeriler tarafından 

öldürülmesini, olayın siyasi ve askerî sebeplerini, gelişme ve sonuçlarını anlatan 

Türkçe bir eserdir. Eserde genç ve “temiz kalpli” padişahın hatalı tasarrufları; bu 

tasarruflarda rolü olan, özellikle padişahı siyasi ve askerî şartların uygun olmadığı bir 

dönemde sözde Hac yolculuğuna, hakikatte ise Suriye ve Mısır yönüne sefere ikna 

eden padişahın hocası Hasan Efendi ve kızlarağası Süleyman Ağa gibi ehliyetsiz ve 

                                                
75 Bostanzâde Yahyâ Efendi, Fî Beyâni Vak‘a-i Sultan Osman, Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi, nr., 
611, vr. 63b-65a.   
76Orhan Şaik Gökyay, II. Sultan Osman’ın Şehâdeti, Atsız Armağanı,İstanbul 1976, s. 187-256. 
77 Bostanzâde Yahyâ Efendi, Fî Beyâni Vak‘a-i Sultan Osman, Topkapı Sarayı Müze Ktp., Revan, nr. 
1305, vr. 1a. 
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kötü niyetli kişilerin entrikaları; başta Şeyhülislâm Es’ad Efendi ve Aziz Mahmud 

Hüdâyî Hazretleri olmak üzere “ulemâ, meşâyıh ve sulehâ”nın padişahı bu yanlış 

seferden vazgeçirme yönündeki sonuçsuz gayretleri hakkında bilgi verilir. Ayrıca, 

olayların anlatıldığı ve şahısların tanıtıldığı ifadeler arasına serpiştirilen âyetler, 

hadisler, manzumeler , vb. ibretli sözlerle eser edebî ve fikrî bakımdan 

zenginleştirilmiştir.78      

3. Gül-i Sad-Berg: Klâsik Türk edebiyatında yüz sayısına bağlı olarak tertip edilen 

değişik türdeki eserlerin genel adı olan “gül-i sad-berg” tamlaması , yüz yapraklı gül 

anlamına gelir. Divan edebiyatında; yüz beyit, yüz gazel, yüz beyitlik kaside, yüz 

hadis, yüz mektup gibi yüz sayısı esas alınarak yazılan bu tür eserlerin yanında, 

müelliflerin bazen, sayısı yüze ulaşmayan bu türdeki çalışmalarına da aynı adı 

verdikleri görülür.79 

Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin Gül-i Sad-Berg’i; Hz. Peygamber’in 100 mucizesini 

konu edinen, geniş ölçüde manzum ve Türkçe bir eserdir. Kitapta sırasıyla; giriş, 

münâcât, na’t ve dönemin padişahı II. Osman’a bir kasideden sonra Hz. 

Peygamber’in cismani mi’racının imkân ve mahiyeti, Kur’ân-ı Kerîm’in i’câzı konuları 

üzerinde durulur. Daha sonra, eserin asıl konusunu teşkil eden 100 mucize geniş bir 

şekilde ele alınıp işlenir. Eserin tespit edilen altı nüshasından (Süleymaniye Ktp., 

Ayasofya, nr. 3386, 3390, Lala İsmail Efendi, nr. 368; Hacı Selim Ağa Ktp., Selim 

Ağa, nr., 842; Millet Ktp., Edebiyat, nr. 360/477 ve Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 114) 

biri olan ve Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3386’da kayıtlı bulunan nüshanın müellif 
                                                
78 Mustafa Çağrıcı, “Bostanzâde Yahyâ Efendi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1992, C.6, s. 312. 
79İ. Çetin Derdiyok, “Gül-i Sad-Berk”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 14, s. 225-226, İstanbul 1996. 
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hattı olduğu, eserin sonundaki, “İntehe’t-te’līf ve’t-telfīḳ bi-yed-i mü’ellifihi’l-‘abdi’l-faḳīr” 

kaydından80 anlaşılmaktadır. Akabinde yer alan en son sayfada ise, eserin 5 Zilhicce 

1030/21 Ekim 1621 tarihinde tamamlandığına dair bir bilgi yer alır.81 Aynı nüshanın 

baş taraflarında eserin adı  “gül-i ṣad-berg” ve müellifin adı “Yaḥyā İbn-i 

Bustān” olarak kayıtlıdır.82 Esrin elimizde bulunan bir diğer nüshası ise (Süleymaniye 

Ktp., Ayasofya, nr. 3390) “Gül-i Ṣad-berg-i Yaḥyā bā-ḫaṭṭ-ı Yek-çeşm Süleymān 

Efendi” başlığı83 ile kayıtlı olup 179 yapraktan müteşekkildir.  

4. Mir’âtü’l-Ahlâk: Tezimizin ikinci bölümünde geniş bilgi verilmiştir.  

D. ŞAHSİYETİ:  

Bostanzâde Yahyâ Efendi; küçük yaştan itibaren babası Şeyhülislâm Bostanzâde 

Mehmed Efendi’nin nezaretinde iyi yetiştirilmiş, Arapça ve Farsça’yı bu dillerde nazım 

ve nesir yazabilecek kadar iyi bilen, Sahn-ı Seman ve Süleymaniye medreselerinde 

müderrislik yapan bir âlim; Halep, Bursa, Edirne ve İstanbul gibi önemli merkezlerde 

kadılık, Anadolu ve Rumeli kazaskerliği yapan bir devlet adamı; “Tuhfetü’l-Ahbâb” ve 

“Fî Beyân-ı Vak’a-i Sultan Osman” gibi kuvvetli bir tarih bilgisi, müşâhede ve 

muhakeme gücü gerektiren iki eseri kaleme alabilecek kapasitede güçlü bir tarihçi; 

eserlerinde yer alan kendine ait manzumelerle her üç dilde de (Arapça, Farsça, 

Türkçe) şiir söyleme kudretini gösteren bir şair; kendisine ulaşan bütün bilgileri ve 

büyük kültürel mirası engin birikiminin ışığında yeniden değerlendirip dinî, ilmî, felsefî 

                                                
80 Bostanzâde Yahyâ Efendi, Gül-i Sad-Berg, Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3386, vr. 161a 
81 Bostanzâde Yahyâ Efendi, Gül-i Sad-Berg, Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3386, vr. 161b. 
82 Bostanzâde Yahyâ Efendi, Gül-i Sad-Berg, Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3386, vr. 5a. 
83 Bostanzâde Yahyâ Efendi, Gül-i Sad-Berg, Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3390, vr. 1a. 
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ve tasavvufî yönü ağır basan yüzlerce sayfalık ansiklopedik bir kitap yazan, devrinin 

ilimlerinin hemen her sahasına hâkim bir âlim, güçlü bir nâsir ve ahlâk düşünürüdür.  

 

         

  

                    

 

                                                 

 

                 

 

 

 

 

MİR’ÂTÜ’L-AHLÂK 

A. ESERİN TANITILMASI:  

1. ADI VE TÜRÜ: 

Mir’âtü’l-Ahlâk; “Ahlâk Aynası” anlamında Arapça bir tamlamadır. Bostanzâde 

Yahyâ Efendi, eserine verdiği bu ismi mukaddime bölümünde; 

“Çünki bu emr-i ‘aẓīm bi-‘avn-i Rabb-i kerīm ṣafḥa-i evrāḳda cāy-gīr ü ṣūret-

peẕīr oldı Mir’ātü'l-Aḫlāḳ ismi ile müsemmā ve yigirmi dört bāb üzre imlā olındı.” (6b)   

cümlesi ile belirtir.  
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Edebiyatımızda aynı adla  kaleme alınan başka eserler de mevcuttur. Bunlardan; 16. 

yüzyıl şair ve müelliflerinden Şemseddin-i Sivâsî’nin Mir’âtü’l-Ahlâk ve Mirkâtü’l-Eşvâk 

adlı eseri 996/1588 yılında tamamlanan dinî tasavvufî mahiyette bir mesnevidir.84   
Hilmî Bey’in Mir’âtü’l-Ahlâk adlı eseri ise; 19. yüzyılda kaleme alınmış, 1899 yılında 

(h.1317) Dersaâdet matbaasında Mir’ât-ı Ahlâk adıyla basılmış ve günümüzde Tercüman 

gazetesinin 1001 temel eser serisinde yayımlanmıştır.85  

Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin Mir’âtü’l-Ahlâk’ı, eserin incelenmesinden de 

anlaşılacağı üzere, yirmi dört bölümden oluşan ve her bölümde ahlâk bahislerinden birinin ele 

alındığı, mensur ve didaktik bir ahlâk kitabıdır. 

2. TELİF SEBEBİ VE TELİF TARİHİ:  

Bostanzâde Yahyâ Efendi, Mir’âtü’l-Ahlâk’ı telif sebebini eserin mukaddimesinde 

şöyle izah eder: 

“Ḥażret-i Vāhibü'l-‘aṭāyā vü Sātirü'l-ḫaṭāyā celle sürādıḳāt-ı ‘aẓametuhu ‘an en-

yerāhu'l-‘uyūn ve te‘ālā kemāl-i ‘izzetuhu ‘an iḥāṭati'ẓ-ẓunūn Ḥażret-i Nebiyy-i Ḫudā 

ve sulṭān-ı serīr-i ıṣṭıfāyı ki menşūr-ı aḥkām u evāmirini 

 86ṭuġrā-yı 

ġarrāsı ile iḥkām u mu‘anven ve rūy-ı ḫaṣmda nübüvvetini berāhin-i sāṭı‘a ile 

müberhen ḳılmışdur. Ol dürc-i nübüvvet ü burc-ı māh-ı kerāmetden sünūḥ iden 

kelām-ı pür-füṭūḥ ki tetmīm-i mekārim-i aḫlāḳ içün bi‘ et-i ‘izzet-baḫş u sa‘ādet-

mevhibetleridür iḳtiżā ider ki ‘illet-i ġāye-i silsile-i vücūd tetmīm-i mekārim-i aḫlāḳ-ı 

her-mevcūd ola. Pes bu muḳaddime-i behīceden maḳṣūd u netīce budur ki her merd 

ki āb-ı ḥayāt-ı aḫlāḳdan cām-ı dūst-kānı çekmedi ḥarr-ı hācire-i ḥayvāniyye vü 

hāviye-i hevā-yı nefsāniyyeden ḳurtulup geçmedi. Ḫuṣūṣan vülāt-ı umūr-ı cumhūr u 

ḥükkām u ṣudūr ki maṣdar-ı aḥkām-ı ‘ibād-ı Rabb-i ġayūr olmışdur bu ṭā’ife-i (3a) 

                                                
84 Birgül Toker; Şemseddin-i Sivâsî’nin Mir’âtü’l-Ahlâk adlı Mesnevîsinin Tenkidli Metni ve İncelenmesi, 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2003, Basılmamış Doktora Tezi.     
85 Bursalı Mehmed Tâhir Bin Rif’at, Ahlâk Kitaplarımız, İstanbul 1325, s. 58. 
86 “O, hevâdan konuşmaz. O’nun okuduğu, kendisine vahyedilenden başkası değildir.” (Necm, 53/3-4) 
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‘aliyye vü fırḳa-i celiyyeye lāzıme-i ẕāt-ı behiyye idügi umūr-ı bedīhiyyedendür. Ve li-

hāẕā eşrāf-ı eslāf-ı feżāyil-ittiṣāfdan ba‘ż-ı fużalā beyān-ı aḫlāḳda niçe muṣannefāt-ı 

celīle vü mü’ellefāt-ı cemīle te’līf ü telfīḳ idüp her biri ḳabūle ḥalīḳ u ḥarī olmışdur. 

Ammā kim 87 güẕārişince būstān-ı aḫlāḳda mücellā-

yı ‘uḳūlden dūr ve mer’ā-yı fuḥūlden mestūr  seyr ü temāşāsına kimse vāṣıl ve ẕevḳ u 

ṣafāsına nā’il olmamış niçe niçe gül-i zībā vü şükūfe-i muṭarrā ḳalmış. Bu ‘abd-i faḳīr 

ya‘nī Yaḥyā-yı ḥaḳīr tā ol demde ki mu‘allim-i 88mekteb-i 

89içre levḥ-i idrāki kenār-ı dile ḳodı ve eṭfāl-i ḳavī ḥucurāt-ı dimāġda 

engüşt-i temyīzi ḥarf-i hünere dırāz itdi rāḥat ü ārāmı dil-i ḫazīne ḥarām idüp ‘ale'd-

devām ḳalb-i müstehām muṭāla‘a-i kütüb ü fünūna maṣrūf ve şücūn-ı ‘ulūma ma‘ṭūf 

ve ḫalāl-i müṭāla‘ada edebiyyāt u aḫlāḳ u muḥāżarāta daḫi meş‘ūf olup muḥaẕẕirāt-ı 

tutuḳ-nişīn-i ḫavāṭır-ı fuṣaḥā vü rebā’ib-i ḥicr-i maṣāḳı‘-ı fużalā ki esāvir-i sevā‘id-i 

‘arāyis-i feṣāḥat ve güher-tīcān-ı meġārıḳ-ı aṣḥāb-ı belāġatdur ek er-i evḳāt u aġleb-

i sā‘atde enīs-i ḫalvet ü nedīm-i celvetüm olup 

90güẕārişince vaḳt (3b)  olmaz idi ki 

fāris-i ḫāṭır ṣāḥāyif-i efkārda ki ‘arṣa-i vāsi‘atü'l-aḳṭārdur cilveler ḳılmaya dem olmaz 

idi ki meydān-ı suḫanda midād-ı surḫdan serler kesüp ḳanlar dökmeye idi. Mıżrāb-ı 

müje ile evtār-ı suṭūrı naġme-perdāz olan ā ār-ı eşrāf fużalā-yı eslāf-ı feżāyil-ittiṣāf 

pesendīde-i ṭab‘-ı ṣāf olıcaḳ her gāh āyīne-i ḳalb-i pür-intibāhda bu ṣūret nümāyān 

olurdı ki eger ‘ömr-i nā-pāyidār u rūzgār-ı sitīze-kār bir miḳdār müsā‘ade vü imhālde 

                                                
87 Evvelkiler, sonrakiler için miras bırakmıştır.. 
88 “Ona beyânı (konuşup, düşüncelerini açıklamayı öğretti.” (Rahmân, 55/4) 
89 “ O (Allah ki); her şeyin biçimini, özelliğini ve süresini belirleyip hedefini gösterdi.” (A‘lâ, 87/3) 
90 Kalplerinizi zaman zaman ferahlatınız. 
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ber-ḳarār ola i r-i fużalā-yı eslāfa iḳtifā ile e’imme-i dīn olan ‘ulemā vü nübelāya 

iḳtidā ile bir risāle-i  ḥikmet-intimā te’līf ü imlā ve ancaḳ beyān-ı aḫlāḳ-ı memdūḥa  ile 

iktifā olunup ne īcāz u iḫtiṣār ve ne tafṣīl  ü ik ār iḫtiyār olına.” (2b-3b) 

Buna göre; Cenâb-ı Hakk’ın nübüvvetini kesin delillerle ispat ettiği Hz. Peygamber 

(S.A.V.) aslen güzel ahlâkı tamamlamak için gönderilmiştir ve O’ndan sünûh iden her 

kelâmın gayesi budur. Güzel ahlâktan nasibini almayan kişi, nefsinin hevâsından kurtulamaz. 

Özellikle halkın sorumluluğunu üstlenen idarecilerin güzel ahlâk sahibi olmaları gerekir. 

Buna binâen fuzalâ, ahlâk beyanında pek çok eser kaleme almışlardır. Fakat ahlâk bahçesinde 

seyr ü temâşâsına kimsenin vâsıl olamadığı daha pek çok hoş kokulu güller mevcuttur. Bu 

nedenle müellif okuma yazmayı öğrenip bu meseleyi idrak ettiği günden beri zamanını ilme 

ve kitaplara hasretmiş, hassaten daha evvel yazılan ahlâk kitaplarını mütalaa etmiş ve şayet 

ömrü müsaade ederse eski fazılların, âlimlerin ve diğer din büyüklerinin yoluna sadık kalarak 

sadece güzel ahlâk bahislerini ele alan bir eser yazmaya karar vermiştir.     

Mir’âtü’l-Ahlâk’ın telif tarihi ise, bizzat müellif tarafından eserin hâtimesinde 

belirtilir. Buna göre Mir’âtü’l-Ahlâk, h. 10 Ramazan 1022 (m. 1615) yılında tamamlanmıştır. 

(243a)  Eserin tamamlanma tarihi belli olmakla beraber yazılma süreci hakkında herhangi bir 

bilgi yoktur. Yalnız müellifin mukaddimede dönemin hükümdarı Sultan I. Ahmed’i 

methetmesinden (4a-5b) yola çıkarak eserin onun devrinde başlanıp yine onun devrinde 

tamama erdirildiğini söyleyebiliriz. Nitekim Sultan Ahmed’in padişahlığı da 1603-1617 

tarihlerine rastlamaktadır.   

B. MUHTEVA ÖZELLİKLERİ:  

1.TERTİBİ: Bostanzâde Yahyâ Efendi, eserine on iki buçuk sayfalık uzun bir mukaddime ile 

girer.91 Besmele, hamdele ve salveleden sonra Hz. Peygamber’in âl ü ashâbını da zikreden 

müellif daha sonra Mir’âtü’l-Ahlâk’ı telif sebebini ve usulünü izah eder. Bunların akabinde 

“Der Zikr-i Mahâmid-i Hazret-i Pâdişâh-ı İslâm” başlığı altında dönemin padişahı Sultan I. 

Ahmed’e yönelik övgü dolu sözler yer alır. Onun gibi; ulemâ, fuzalâ ve güzel ahlâklarıyla 

tanınan sâlihlere büyük hürmet gösteren bir padişahın devrinde yaşamasının kendisini böyle 

bir eser yazmaya sevk eden unsurlar arasında yer aldığını da ifade eden müellif daha sonra 

eserinin adı olan “Mir’âtü’l-Ahlâk”ı zikreder ve onu yirmi dört bölüme ayırdığını söyleyip bu 

bölümlerin adlarını sıralar.    
                                                
91 Bostanzâde Yahyâ Efendi, Mir’âtü’l-Ahlâk, İÜ Ktp. TY, nr. 3537, vr. 1b-7a. 
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Cümle aralarında Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere ahlâkî ve hikemî 

manzumelerin yer aldığı; peygamber kıssaları ve İslâm tarihinden alınmış örnek ahlâkî 

motiflerin anlatıldığı eserde, yer yer Eflâtun, İbn Sînâ ve Hüseyin Vâiz-i Kâşifî gibi ünlü 

ahlâk filozofu ve bilginlerin adları zikredilerek onlardan bazı sözler nakledilir. Eserde tespit 

edebildiğimiz kadarıyla; “nazm”, “mısra”, “beyt”, “kıt’a”, “rubai” başlıkları altında toplam 

854 manzume ve tamamına yakını “hikâyet” başlığı altında verilen toplam 116 hikâye yer 

almaktadır.  

2. ESERDE YER ALAN BÖLÜMLER:  

2.1.İBÂDET: (7a-16b) 

Bu bölümde evvelâ ibadetin tanımı üzerinde duran müellif, ibadeti; Cenâb-ı Hakk’ın 

emirlerine itaat ve nefs-i emmârenin isteklerine, vesveselerine muhalefet olarak tarif eder. 

İbadet; varlık âlemini aydınlatan parlak bir kandil, övgüye lâyık işler yapan her kişinin 

başını süsleyen bir taçtır. Daha sonra nefis üzerinde ayrıntılı bir şekilde duran müellif 

konuyla ilgili âyet ve hadislerin, darb-ı mesellerin yanında arada Arapça, Farsça ve 

Türkçe manzum parçalara da yer verir.   

Rabbinin divanında durup hesap vermekten korkan ve nefsini kötü heveslerden 

alıkoyan (Nâzi’ât, 79/40) herkesin neticede varacağı yer Cenâb-ı Hakk’ın ikramı olan 

cennet olacaktır. (Nâzi’ât, 79/41) Nefs-i emmâreye âmir olanın gönlü nûrla dolarken, ona 

memur olan, karanlık gecenin zulmetinde kalır. Nefis gibi kötü ve katı huylu bir düşman 

yoktur ki, kişiyi ateşe götürür ve fesat ehline dahil eder. Nefis; sabır ve metanet mülkünü 

talan eden bir düşman, dalâlet ve azgınlık yoluna sevk eden aldatıcı bir kılavuzdur.  

Bu bilgilerin akabinde ibadet bahsini ele alan müellif, evvela ibadetin mana ve 

ehemmiyeti üzerinde durur, daha sonra namaz, oruç, zekât, sadaka ibadetlerini ve bu 

ibadetlerin hususiyetlerini ayrıntılı bir şekilde ele alır. Müellifin bu konulardaki 

görüşlerini metindeki sıraya göre şöyle özetleyebiliriz:  

Her ne kadar Cenâb-ı Hakk’a lâyıkıyla ibadet edebilmek mümkün değilse de, insan, 

kendisine ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk etmekle mükelleftir. (Hicr, 15/99) Zira 

Cenâb-ı Hak, insanları ve cinleri ancak kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. 

(Zâriyât, 51/56) Namazın kötü ve çirkin işlerden menetmesi (Ankebût, 29/45) hususunu 

göz önünde bulunduran kul; farz ve nâfile namazların edasında gaflet göstermemeli, 

namazlarını itina ile kılmalıdır. Zira müminin miracı olan namaz, ibadetlerin en 

büyüğüdür ve kulu Cenâb-ı Hak katında yüksek mertebelere eriştirir.  
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Orucun manası ise sadece açlık değil, aynı zamanda gönlü ve vücudun azalarını da 

kötülüklerden alıkoymak ve günahlara bir daha dönmemek üzere tövbe etmektir.  

Zamanını ibadetlere taksim eden ve fakirlere (zekat, sadaka) verip günahlardan 

korunan (Leyl, 92/5) Cenâb-ı Hakk’ın rahmetinden hisse-dâr ve işlerinde muvaffak olur. 

(Leyl, 92/6) Cömertlik, Hak katında çok makbul bir vasıftır. Dünya metâlibi için dahi 

cömerdin kapısında bekleyip onun emrine âmâde olan insan neticede muradına nâil olur. 

Zayıf bir mahluk olan insanın böyle bir meziyeti var iken “Kerîm” ism-i celîlinin sahibi 

Allahü Te’âlâ kullarına çok ufak bahanelerle ihsanda bulunmakta ve kerem kapısını çalan 

her mahzunu sevindirmektedir. O, kendisine ibadette kusur etmeyen kullarına mağfiret 

kapısını kapatmaz ve onları mahrum etmez.  

Nefs-i emârenin sevk ettiği tarafa meyleden kişi, kendi kendisine zulmetmiş olur ve 

cevr ü cefâ makası ile varlık elbisesini doğrar. Yüceltenin kurtuluşa erdiği, alçaltanın ise 

ziyana uğradığı (Şems, 91/9-10) nefse muhalefet de bir çeşit ibadet iken, ona itaat günahın 

ve Cenâb-ı Hakk’a isyanın ta kendisidir. İbâdet, tâat ve zâlim nefse muhâlefet, Cenâb-ı 

Hakk’ın lutf u ihsânını celbeder. En küçük bir bahane rahmet-i Rahmân’a kifâyet edebilir 

ve az bir amel kişiyi azaptan koruyabilir.  

Oruç ibadetinin en mühim vasfı olan açlık, peygamberlerin yiyeceği ve Cenâb-ı Hak 

katında yüksek bir makamda bulunan kulların sofrasıdır. Derd ü belâ hararetini çekmeyen, 

açlık ve sıkıntı ocağının ateşinde yanmayan kişi, cennet bahçelerine yol bulamaz. Ağlayıp 

inlemeyen gönüller Hakk’a vâsıl olamaz.  

İbadetin en önemli hususiyetlerinden biri ihlâs ve samimiyettir. İhlâs ve samimiyet, 

kişiyi emellerine nâil eden çok değerli bir haslettir. Bu tâcı takınanlar, Hak katında 

makbûl olup muhakkak maksutlarına erişirler. İnsan, Cenâb-ı Hakk’a kulluk için 

yaratıldığı gibi, bütün kullar ibadet ile memur ve bu hizmete mecburdurlar. Ancak ibadet 

ihlas ile olursa güzeldir, aksi hâlde, ihlâssız bir ibadet kuru bir posttan ibarettir. Kulluk 

kayığını riyâ denizinden kenâr-ı ihlâsa çıkaran her kişi kurtuluşa ermiş, selâmet vadilerine 

yetişmiş ve muradına erişmiştir. Başlanan her işte evvela Cenâb-ı Hakk’ın rızası 

gözetilmeli ve şirk-i hafî, şüphe ve riya lekelerinden sakınılmalıdır. İçerisine riyâ karışan 

bir amel netice vermez ve sahibini muradına ulaştırmaz. Bilakis riya, onun cân u gönülden 

arzu ettiği isteklerinden mahrum kalmasına sebep olur. Buna binâen, amellerin niyetlere 

göre netice vereceği (hadis) hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalı ve her işe mübâşerette 

niyet ihlâs ile temizlenmelidir. İtaat yolunda tam bir ihlâs ile gayret edip gaflet ve riyâdan 

uzak kalanlar, gece gündüz içten bir yakarışla Cenâb-ı Hakk’a hâlini arz edenlerdir ki, 

neticede elbette ilâhî lütuf ve ihsanlara mazhar olup maksatlarına erişirler.  
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Özellikle gece vakti ki, insanlardan çoğunun uyku ile gaflette bulunduğu zaman 

dilimleridir, o vakitlerde kalbi dünya bağlarından arındırıp yalnızca Hak ile meşgul olmak, 

O’na tazarru ‘u niyazda bulunmak Cenâb-ı Hakk’a yakınlık hâsıl eden ve O’nun katında 

kabule mazhar olan hasletlerdendir. Gecelerini ibadetle geçirenler, Cenâb-ı Hakk’ın; “Ey 

örtüsüne bürünen, geceleyin kalk (namaz kıl)!” müjdesinden hissedar olmak şerefine 

ererler. İlâhî sırların kapıları ve sonsuz feyizler karanlık gecelerde açılır. Bu nedenle her 

akıllı ve edepli kişiye lâzım olan, her gece, ibadet kandilini sabaha çıkarmasıdır. Bu 

meziyet, onun kara amellerinin defterinin ağarmasına vesile olur ve kalbinden günahların 

koyu karanlığını giderir. Seher vakitleri ise, du’âya icabette kibrît-i ahmer mesabesindedir. 

Sabahın ilk vakti, çaresizlerin kalbinin devası ve gam yiyen hastaların feryadına uzanan 

eldir. Gecenin karanlığına ve kalbin zulmetine parlaklık verir. Nitekim sıkıntı içindeki 

hastalar sabaha karşı dinlenir ve sabah rüzgârları can bağışlayan bir nefes gibi onlara yeni 

bir hayat verir. İşte, gece ve gündüz ibadetin manası budur. 

İnsan, tâlip olduğu bir işe cân u gönülden rağbet etse, gayretini o derece yükseltir ki, 

neticede maksadına erişir. Bunun gibi, takvâ yolunun sâlikleri de Cenâb-ı Hakk’ın yardımı 

ile yüce mertebeleri kat’ eder ve saâdete ulaşır. Bunlar fani cihanın yokluk ve sıkıntılarına 

aldırış etmez, güzelliklerine aldanmaz ve hırs halkasını canlarına takmazlar. Himmet 

kuşlarının kanatları bu âlemde uçmaz ve sa’âdeti hevesinin peşine düşüp yere 

saplananların (A’râf, 7/176) bataklığında aramazlar.  

İbâdet çeşitlerinden, zikr-i hafî (gizli zikir) de yüce bir makamdır ki; istek çölünde 

yolunu kaybedenleri doğru yola eriştirip maksadına ulaştırır. Hasta gönüllerin ve katı 

kalplerin derdine devadır. Gece gündüz Cenâb-ı Hakk’ın zikrine talip olanlar, en büyük 

ibadet olan Allah’ı anmanın (Ankebût, 29/45) eserlerine mazhar olup hakiki mutluluğa 

erişirken; zikr-i Hak’dan gafil olanlar her yönüyle kaybeder. Zikir ve tevhidin fazileti ve 

tafsiline dair bilgilerin izahında sayfalar ve kalem yetersiz kalacağından müellif bundan 

ziyade açıklamanın gereksiz olacağını söyler ve “İman yetmiş şubedir, bunların en 

faziletlisi ‘Lâilâhe İllâllâh’ demektir.” hadis-i şerifinin kelime-i tevhidin makamının 

yüceliğine delâlet ettiğini beyan eder. Konuyla ilgili on iki beyitlik bir manzume ile bu 

bahsi tamamlar.  

Bu bölümde toplam üç hikâye yer alır. Bunlar anlatılış sırasına göre; “Ebü’n-

Nevvâs’ın Affı ve Cennete Girişi”, “Zâhidin İhlâsının Za’fı Ve Şeytanın Galebesi”, 

“Gönül Ehli Bir Padişahın Bir Mürşid-i Kâmilden Nasihat İstemesi” şeklinde 

adlandırılabilir.  
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2.2. SABIR VE ŞÜKÜR: (16b-26b) 

Bu bahiste müellif ilk olarak sabrın tanımı üzerinde durur ve sabrı; kalp bakırını cevâhire 

dönüştüren hâlis ayar altın ve kibrît-i ahmere benzetir. Daha sonra, Cenâb-ı Hakk’ın, Kur’ân-ı 

Kerîm’in yetmiş yerinde sabrı zikrettiğine dikkat çeker ve bundan yola çıkarak din 

büyüklerinin bu güzel haslet sayesinde sa’âdete eriştiklerini ifade eder. Sabır her ne kadar acı 

ve müşkil bir iş olsa da neticede perişan gönülleri rahatlatıp feraha kavuşturur, koyu karanlık 

gecelerden murat sabahının nûrlarına eriştirir ve sabredenlerin kulağına, “Ey nefis, muradın 

hâsıl olmuştur.” nidâsını ulaştırır.  

Ukalâ, sabrı birkaç yönden ta’bir ve bir iki kısma taksim etmişlerdir. Buna göre sabrın 

birinci tabiri; nefsin hoşlanmadığı işleri tahammül ve ihtiyar etmek şeklindedir. Kişi kötü 

huylu düşman ile muharebede sabretse bunun adı şecâ’at; gazap anında nefsine hâkim olup 

sabretse adı hilm ve mürüvvet; zahmetli, sıkıntılı durumlarda isyankâr olmayıp sabretse 

bunun adı da itâ’at olur ki; bu durum kişinin sadrında genişlik husûlüne vesile olur. Böylelikle 

kişi her hâlde zühd ü kanaat yolunu tercih edip güzel hasletleri şahsında toplar ve kötü 

huyların damarını keser. Sabrın faydalarının haddi hesabı yoktur. Her kim zamane 

hadiselerinin okunu yiğitlik meydanında sabır siperi ile karşılarsa, muhakkak derd ü belâ 

askerinin yolunu keser ve mihnet selinin hücumunu engeller. Her kim de, sabır yularına sahip 

olmayıp acele yolunda yürürse, can mülkünü fenâ yolunda helak etmiş olur. Sıkıntı ve hastlık 

zamanlarında sabredenler (Bakara, 2/177) sa’âdete nâil olur. Bunun mukabili olarak her kim 

sabra teşebbüs eylemeyip takdîr-i İlâhîden mustarip olursa, sabırsızlıkla sızlanması onun 

kınanmasına sebep olur ki, bu durum maruz kaldığı iptiladan daha beterdir.  

Sabır; hem dünyaya rağbet edenlere, hem de âhireti isteyenlere lazım olan mühim bir 

vasıftır. Zira dünyada sabır ile murada nâiliyet müyesser ve âhirette ise sabır ile ecir ve 

mükâfât mukarrerdir. Kötü huylu nefsin dünyadaki maksadı, çoğunlukla rahat yaşam, türlü 

nimetlere nâiliyet, yüce bir makam ve çok maldan ibarettir. İnsan, bu işler için dahi sabretmek 

zorundadır. İnsanın yaratılış aceleye meyyal olduğundan te’ennî ve te’ahhur  çoğu zaman zor 

ve sıkıntılı görünür. Bu durumda vesveseyi def’ edip sabır yolunu ihtiyar etmek ve acele ile 

ortaya çıkacak olan hatalardan, beğenilmeyen işlerden sakınmak gerekir. Sabrın aslı, pek çok 

fiile kâdir iken ondan müstağni olabilmektir. Zira kâdir olmayan fakîr, sabır ile ancak cânına 

cebrederken, her mertebeye kâdir olan ganî, sabır ile nefsini kırar ve onun isteklerine 

mukavemet eder. Mesela yiyeceği olmayan fakir, sabretmek zorundayken müştehî yiyecekler 

hazırlamaya gücü bulunan zenginin yemeyip aç kalması nefsine daha ağır gelir.  

Sabrı hâlis bir niyet ile ihtiyar eden kişi, “Çalışanların ücreti ne güzeldir, onlar ki 

sabrederler...” (Ankebût, 29/58-59) âyetinin müjdesine nâiliyet kesbeder ve cehennem ile 
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arasına metîn bir set çekmiş olur. İlim, mü’minin sâdık dostu; hilm, veziri; akıl, kılavuzu; 

amel, kâyidi; rıfk, vâlidi; sabır ise ordu komutanıdır. Taç sahibi bir emir veya bir şehir 

komutanı ordusunu nasıl zapt ederse, sabır da mü’minin işlerini zapt u idare eder.  

Sabır üç çeşittir: Birincisi belâlara karşı sabır; ikincisi nefsini ibâdete sevkte gösterilen 

sabırdır ki, aynı zamanda kişinin dünya lezzetlerinden el çekmesini gerektirir; üçüncüsü ise 

isyan, günah ve boş şeylerden yüz çevirmekte gösterilen sabırdır. Neticede; sabır ve 

tahammül sahibi olmayan rahata erişemez, yolculuk sıkıntılarına katlanmayan menzile 

ulaşamaz. Sabrın pek çok hikmeti ve sayısız faydası vardır. Peygamberler ve velîler, bu büyük 

haslet ve beğenilen huy ile muttasıf olup sabırla sa’âdete ermişlerdir. Yoldan çıkmış kavimleri 

Peygamberlere her ne kadar zulmettilerse de, onlar yine sabır yolunu seçmiş ve bu yolla 

mertebelerini yükseltmişlerdir. Hâssaten Nuh (AS), kavminin had safhaya varan ezâ ve 

cefâsına büyük bir mukavemet göstermiş, Cenâb-ı Hakk’a samimi ilticasının neticesinde 

azgın kavmi tufan ile helak olmuştur. Hz. İbrahim, Hz. Ya’kûb, Hz. Yûsuf ve Hz. Eyyûb da 

sabrı ile ön plana çıkan peygamberlerdendir.  

Zâlim, vefâsız ve hâin dünyanın hilelerine aldanmayıp sabretmenin fazileti çoktur. Şayet 

zamane aynasında murada nâiliyet sûreti görünmezse, bu duruma tahammül edip sıkıntı ve 

şikayete mahal vermemeli, acele yoluna gitmemelidir. Zira takdir edilen, zamanı geldiğinde 

vuku bulacaktır; şayet murat edilen her ne ise, takdir edilmemişse, ebterdir, onun husûlü için 

sıkıntı ve ıstırap boşunadır. İyi kötü bütün işlere sabretmenin alâmeti, sebatkâr ve kanaatkâr 

olmaktır. Acele ise; şeytanın, aslan ve kaplan gibi yırtıcı hayvanların âdetidir. İyi de olsa, kötü 

de olsa, evvela kazâya rızâ göstermek gerekir.  

Bu kararsız dünyanın işi daima hâl değiştirmektir. Hangi iyilik ve güzellik vardır ki, 

zaman onu sıkıntı ve kedere dönüştürmemiş olsun? Bu dünyanın nimeti zahmet, baht ve talihi 

ise zillettir. Zira mutluluk ve keder birbirine yakın, hatta ikizdir. Dünyanın değişmeyen bir tek 

hâli vardır, o da gönül ehline sitem-kâr olmasıdır. Gam ve kederin art arda geldiği 

zamanlarda, ferah ve mutluluk demlerinin yakın olduğunu hatırlayıp mutlu olmalı ve kalp 

aynasını keder tozundan arındırmalıdır. Akıllı kişi, geçici bir sıkıntı için gama bürünmez ve 

mutluluk sinesini elem ve keder eli ile parçalamaz. Akıllı kişi, bu fani dünya için gam 

çekmez. Hiçbir karanlık gece yoktur ki, onu gündüz aydınlığı takip etmesin ve hiçbir uzun kış 

gecesi yoktur ki, onu, bahar gündüzü kısmetli bir sabaha ulaştırmasın. Âkıbeti sürûra varacak 

olan gam için kederlenmek yersizdir. Kemâlde zevâl, darlığın neticesinde ise ferah vardır.  

Zaman ile mukabele etmek gereksizdir, kişi her hâlde sabır ve tahammül yoluna gitmelidr. 

Zira felek, acayip işler yapan bir oyuncu gibidir. Hiçbir zaman hâlden şikayetçi olunmamalı, 

sabretmeli ve düzenin birden bire iyiye tahavvül edeceği unutulmamalıdır. Kedere sebep 
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olacak bazı hâller vuku bulsa dahi, işlerin yularını bu ayarsız feleğin eline teslim edip kerîm 

olan Cenâb-ı Hakk’ın lütuflarına tevessül eylemelidir. Bazen hoşlanmadığımız bir şey 

hakkımızda hayırlı, hoşlandığımız bir şey de hakkımızda hayırsız olabilir. (Bakara, 2/216) 

Aklı başında olan, bu kavgacı dünyanın hiçbir hâline itibar etmez, hile ve aldatmacasına 

kanmaz. Kişinin eriştiği devlet, makam ve zenginlik ile övünmesi câhilce bir davranıştır. Zira 

yokluk âleminin gizliliğinden bu varlık sahasına adım atan herkes âkıbet ölüm yarasının 

damgası ile nişanlanıp bekâ âlemine intikal edecektir. Dünya ise mihnetler mahalli ve 

hüzünler mahzenidir, onun zehirle karışık halâveti ancak acılık verir, ferah nefesleri gam ve 

kederi muciptir, zîneti ise süs değil ancak kusur ve ayıptan ibarettir.  

Muradın gecikmesinde, fakirlik ve felakette sabır lâzım geldiği gibi; devlet, makam ve 

izzete nâiliyette de şükür lâzımdır. İnsanoğlu gark olduğu sayısız nimetler mukabilinde 

sonsuz şükür edasıyla mükelleftir. Şükrü terk ederek nimeti inkâr etmek ise kaçınılması 

gereken bir durumdur. Şükreden tok, sabreden aç mesabesindedir ancak şükrün lâyıkıyla edâ 

edilmesi gerekir. İmam Gazâlî’ye göre nimete şükür; nimet verilenin, nimet verenin 

nimetlerini senâ edip gaflet üzre bulunmamasıdır. Her nimet aslen Cenâb-ı Hak tarafından 

vâsıl olduğu için mün’imi daima Allahü Te’âlâ olarak bilip öyle mu’âmele etmeli ve her 

nimet için Cenâb-ı Hakk’a itaat ve tâ’ati artırmalıdır. Nimetin şükrü, Cenâb-ı Hakk’a 

yönelmek ve O’na kusursuz itaat gayreti içerinde bulunmaktır. Şükür, nimetin celbine; küfür 

ise nimetin zevâline sebep olur.  

Kederi mucip hâllerin vukuunda sabır ile nefse mukavemet etmeli ve Cenâb-ı Hakk’a 

niyazda bulunmalıdır. Hakk’ın dergâhı O’na ilticâ edenlere açıktır ve kerîm olan Cenâb-ı 

Hak, kullarını, her ne kadar günahkâr da olsalar, kapısından kovmaz.  

Müellif bu bahsin sonunda sabrın mahallinde olması gerektiği hususu üzerinde durur. 

Buna göre; gayret gösterip hareket edilmesi gereken yerlerde sabır adı altında hiçbir şey 

yapmadan beklemek, sabırdan değil, mertlik ve din gayretinin yokluğundan kaynaklanır. 

Böyle davranan birinin, kendisini sâbir mertebesinde görüp Hak katından gelecek bir feraha 

talip olması ise hakiki bir cehalet eseridir.  

Bu bölümde sırasıyla; “Hz. Peygamber'in Gadbâ İsimli Devesini Bir Başka Devenin 

Geçmesi ve Hz. Peygamber’in Bunu Kader İle İzah Etmesi”, “Abbasi Halifelerinden 

Muhammedü'l-Kâhir Bi'llāh’ın Önce Padişah İken Sonradan Zelil Olması” ve “Mülûk-i 

Deyâlime’den Mu’izzü’d-Devle’nin Veziri Mühellebî’nin Başından Geçenler”in anlatıldığı 

toplam üç hikâye yer alır.  

2.3.ŞECAAT: (26b-37a) 
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Hasletler içerisinde yüce bir mevkii bulunan şecaat, öfke ve korkaklık arasında bir mutedil 

bir kuvvettir. İnsanlar arasında çok az bulunmasından dolayı yok gibidir. Şecaat; yürek 

genişliği ile, tehlike gerektiren işlerden sakınmamaktır. Cesaretle dünyaya karşı kuvvetli 

olmak gerekir. Zira yüreksiz kişi hiçbir iş yapamaz. Ukalâ, şecaati, nefsin sabır ile 

kuvvetlenmesi şeklinde tarif ederken, bazıları buna sebat-ı kalbi de ilave ederler. Hukemâ, 

şecaati üç şekilde ele alırlar. Bunlardan birincisi, düşmanla karşılaşıldığında saflardan 

korkusuzca çıkıp vuruşmak; ikincisi, askerde kırılma ve çöküş durumu ortaya çıktığında sâbit 

ve sâkin olup hâlini değiştirmemek; üçüncüsü ise, yine kendi tarafının askerleri arasında 

za’fiyet müşahede ettiğinde hasmın hücumunu def‘e gayret edip askerleri güzel bir üslûp ile 

cesaretlendirmektir. Zira bu mertebe sebat ile, uğursuz düşman zaferden ümidini keser. Ancak 

savaşta hiçbir zaman askerin çokluğuna veya azlığına itimat etmemeli, düşmanın zaéfına veya 

kuvvetine de bakmamalıdır. Zira, nice az topluluklar, çok topluluğa galip gelmiştir. (Bakara, 

2/49) Nice filler bir sineğin elinde kahrolmuş ve onun pençe-i cebrine mağlup olmuştur.  

Ahnef bin Kays’a şecaat nedir, diye sorduklarında; bir saat sabırdır, ancak o sabrın, kalbin 

kuvvetinden neş’et etmesi gerekir, diye cevap vermiştir. Bütün faziletlerde olduğu gibi, şecaat 

de gönül kuvvetine bağlıdır. Kalbin kuvveti ise ancak aklın sebatı ile mümkündür. Hazret-i 

Ali’nin düşman ile mukabelede zırh giymediği bilinir. Kendisinden bunun sebebi suâl 

olunduğunda; darb esnâsında asla gafil bulunmadığını ve etrafında kendisine yönelen bir 

nesne olduğu zaman onu def‘ etmek için zırha muhtaç olmadığını söyler. İcâle-i aklın öyle bir 

mertebeye varması gerekir ki, zırh ve cevşen gibi belâ ve mihnetlere karşı koysun.      

Araplar, şecaati dört kısma ayırmışlardır. Birinci basamak “şecaat” ise, ondan bir mertebe 

yücesi “betal”, biraz fazlası “bühme”, daha ziyadesi ise “elyes” olarak adlandırılır. 

Özellikle sultanların bu vasıf ile muttasıf olmaları gerekir. Cihanı tutan kılıcı ile tedbirsiz 

düşmanın başına kanlar saçmayan bir padişah, sermayesi yetersiz olan ve bu nedenle zarar 

eden bir tüccara benzer. Akıldan mahrum olan kalp ise, susuz çeşme gibidir.  

Cesaret ve yiğitlik faziletle muttasıf şerefli insanların hasletlerindendir ve ashâb-ı kirâmın 

rivâyetine göre Hz. Peygamber (S.A.V) insanların en cesuru ve en yiğidi idi. Ashâb-ı kirâmın 

her biri dahi şecaat ile mevsuf ve bu övgüye değer hasletleri ile ma‘rufturlar. Özellikle Hz. 

Ali’nin şecaati gizlenemeyecek kadar aşikar olup Hayber kapısındaki yiğitliği kıyamete kadar 

dillere destan olmuştur. Hz. Ebû Bekir’in Uhut harbindeki yiğitliği de dilere destandır. Hz. 

Ebû Bekir o şiddetli günde Hz. Peygamber’in etrafında pervane olmuş ve onu düşman 

saflarından gelen hücumlardan muhafaza etmiştir. Tarih ve siyer kitapları; ashâb-ı kirâmdan 

Hazret-i Ömer bin Hattâb, Hâlid bin Velid, Sa‘d bin Ebî Vakkas, Ca‘fer bin Tayyâr, Hazret-i 

Hamza, Talha ve Zübeyr bin Avvâm, Ubû Ubeyde bin Cerrâh, Mu‘âz bin Ömer ev Ebû 
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Dücâne gibi yiğitlerin şecaat ve şehâmetleri ile doludur. Emevî ve Abbâsi halifelerinden de 

şecaat ile ittisaf bulanlar vardır. Bunların hilafetleri zamanında baht güneşi parlamış ve bu 

halifeler, Allah’ın kullarına faydalı olmuşlardır. Fesat ve korkaklık vasfı ile anılanlar ise ya 

öldürülmüş ya da tahttan indirilmiştir.  

Şecaat sahibi insanın, uyanık bir tacir gibi tedbirli olması gerekir. Şecaat babında ve 

düşmanı def‘ etme hususunda re’y ü tedbir esastır. Akıllı bir cesur bilmelidir ki, re’y ü tedbir 

şecaatten önce gelir.  

Bu bölümde; “Hz. Peygamber’in Medîne-i Münevvere’de Gece Vakti Duyulan Ve 

Herkesi Ayağa Kaldıran Bir Ses Üzerine Ashâbından Evvel Durumu Araştırmak Üzere Yola 

Çıkması”, “Hz. Peygamber’in Uhud Gazvesi’ndeki Cesareti”, “Nûşirevan’ın Fil İle 

Muâmelesi”, “Yezid bin Mühelleb’in Yılan İle Muâmelesi”, “Uyanık Tilkinin Hile İle Ayıyı 

Mağlup Etmesi” ve  “Abbasi Halifelerinden Mehdî’nin Şecaati” olarak adlandırabileceğimiz 

toplam altı hikâye anlatılır.  

2.4.CİDDİYET VE GAYRET:  (37a-44b) 

Ciddiyet, istekler tarlasına çalışma tohumunu ekmek; gayret ise, maksada erişmek için 

sıkıntı yükünü taşımaktır. Talep edilen şeylerin husulünde gayret ve ihtimam çok önemlidir. 

Mukadder olan rızık, ancak cehd ile ele girer. Şayet maksat kısa zamanda hâsıl olursa ne 

güzel nimettir, fakat gecikirse muhakkak bunda da bir hayır olduğu düşünülmelidir. Kişinin, 

fayda mülâhaza ettiği bir iş için gayret göstermesi gerekir. Aksi takdirde, zaman o işin 

husulüne müsaade etmez. Selâmete eren ve üstünlük sağlayan herkes gayret etmiş ve gerekli 

hazırlıkları yapmıştır. Selâmete ermek isteyen kişi her hâlde gayret etmelidir. Zira başarı 

gayretten ibarettir. Her kim gayret ederse kazanır ve aradığını bulur. Her gayret eden 

başaramasa da, başaranların hepsi gayret edenlerin içinden çıkar. Herkes ektiğini biçer ve 

söylediğini işitir.  

Rızk-ı mukadder ü maksûm her hâlde tayin edildiği yeri bulacaktır. Fakat akıllı kişiye 

lâzım olan, himmet yüceliğidir. Nizâmülmülk bu hususta, “Himmete sarılın, zira himmet 

başarıya ulaştırır ve maksada nâiliyetten önce muhakkak yapılması gereken bir iştir.” der. 

Özellikle padişahların gayretli olmaları, devletin ikbâli için şarttır. Âl-i Tâhir’e, 

hükümdarlıklarının elden gitmesinin sebebini sorduklarında, bunun sebebinin tembellik, rahat 

düşkünlüğü ve gayretsizlik olduğunu söylerler.  

Tembelliğe “ebü’n-nuhûs”, tembele ise “menhûs” derler. Tembellik; fakirlik ve 

miskinliğin anahtarı, âcizlik huyu, yorgunluk yükü, cehalet ve düşkünlük ağıdır. Gayret edn 

aradığını bulur, tembellik edenin ise işleri ziyan olur. Tembellik ve gevşeklikten daima 

kaçınmalı ve Allah’a sığınmalıdır. Tembellerle arkadaşlık etmemeli ve onların işlerine ortak 
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olmamalıdır. Zira nice sâlih kişi onların fesadı ile ifsâd olmuştur. Tembellik yüzünden 

bugünün işini yarına bırakmamak gerekir, zira yarın, âcizlerin günüdür.  

Matlûba kavuşmak daima bir zahmet mukabilindedir ve husûl-i murâdâtda daima cidd ü 

cehd göstermek esastır. Zira gülistanın etrafından diken ve çalıları temizlemeyince gül-i 

handana erişilmediği gibi; mahmûr, humâr derdini çekmeyince şarâb-ı erguvâna yetişemez. 

Bu dünya bahçesinde hiç kimse dikensiz gül toplamamış ve zahmet çekmeyen hiç kimse 

rahata ermemiştir. Hazineye ulaşmanın bir zorluğu vardır ve bu zorluk bir hikmete mebnidir.  

Bu bölümde; “Bir Dervişin Tevekkülü Yanlış Anlaması”, “Ebû Müslim Horasânî’nin 

Abbâsî Devleti’nin Kurulması İçin Rahatı Terk Edip Gayrete Sarılması” ve “Ankara 

Savaşı’ndan Sonra Yıldırım Bâyezid’in Oğullarından Çelebi Mehmed’in Cidd ü Cehd İle 

Devleti Yeniden Toparlaması” şeklinde özetleyebileceğimiz üç hikâye anlatılır.  

2.5.RIZÂ: (44b-58a) 

Rızâ; öyle eşsiz bir güzeldir ki, tarifi harflere sığmaz ve esası ibarelere girmez. Kazâya 

rızâ, her mü’mine lâzım olan önemli bir iştir. Gerek hayır, gerek şer, insan mübtela olduğu her 

şeyi Cenâb-ı Hak’dan bilip rızâ ve teslimiyet göstermelidir. Takdîr-i ezel değişmez ve kader 

işinde tedbir kâr etmez. Tedbir, ancak maslahatın husulünün takdire muvafık olduğu 

durumlarda tesir eder. Kazânın çâresi; rızâ, sabır ve teslimiyettir. Kazânın vurduğu bağı kimse 

çözemez. Kaderin kondurduğu tâcı ise kimse gasp edemez.  

İnsanın hamuru, Cenâb-ı Hakk’ın emriyle su ve balçıktan yoğrulduğuna göre, insan, 

Rabbi katından gelen her şeyi gönül rızâsıyla kabul etmelidir. İşlerin bozulması veya neticesiz 

kalması, ancak Cenâb-ı Hakk’ın takdiri ile olur. Bazen, hoşlanmadığımız bir şey hakkımızda 

iyi olabilirken, bazen de hoşlandığımız bir şey bizim için kötü olabilir. (Bakara, 2/216) Bir 

mekrûh zımnında bir matlûb müyesser ve bir mergûb zımnında bir mekrûh mukadder olmuş 

olabilir. Ne sıkıntı zamanında rahattan ümit kesilmeli, ne de istirahat zamanında, hangi 

güzellik vardır ki, zaman onu bulandırmamış olsun, sözü akıldan çıkarılmalıdır. Şayet nefis 

rıza makamına ulaşırsa, zuhura gelen her şey rızâya mukarin olur. Rızanın hakikati, Hakk’a 

teslim olmak ve Hakk’ın ahkâmına tarizde bulunmamaktır. Akıllı ve ârif kişi, hevâsını 

kahreder ve Cenâb-ı Hakk’ın hükmüne teslim olup rızkından razı olur. Allah’ın emri olup 

bitmiş bir şeydir (Ahzâb, 33/38) ve Allah bizim için ne takdir etmiş ise bize ulaşan ancak 

odur. (Tevbe, 9/51) Kazâ yolunda geçit yoktur. Hiç kimse kazâdan kaçamaz ve kazâ sırrı 

kaderde saklıdır. Elden giden bir maslahat için, şayet şöyle tedbir olsa elimizden gitmezdi 

veya şöyle ilaç olsa fayda ederdi, diye hayıflanmak doğru değildir. Mü’mine lâzım olani 

meşiyyet-i İlâhiyyeye itirazdan yüz çevirmek ve bu makûle gereksiz sözlerden uzak 

durmaktır. Zira, faydasız ve boş şeyleri terk etmesi, kişinin dininin güzelliğindendir. Neden ve 
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nasılla uğraşan kişide mecal kalmaz. İlâhî kalem harekelerle ve sükûn ile zaman zaman 

hareket edip zaman zaman durarak Cenâb-ı Hak tarafından takdir edildiği üzere, olduğu gibi 

akar gider. Hastanın tabibe karşı çıkması nasıl ki onun azarını gerektirirse, kulun Rabbinin 

hükmüne itiraz etmesi de ilahi itabı mucip kılar.  

Rızâ, cihanı aydınlatan bir güneş gibidir. İyilerin gönlünden doğup yükselir. Zulümat, 

tereddüt ve  tahayyür perdelerini kesip fesatlık ayını ve kesat fikirlerin yıldızını gönülden 

giderir. Hz. Mûsâ bir gün Cênâb-ı Hak’dan, kendisini rızâ makamına eriştirecek bir amel 

işaret etmesini ister. Cenâb-ı Hak, “Benim rızam, senin rızanda gizlidir” buyurur. 

Büyüklerden birine, halka belâların neden vâsıl olduğunu sormuşlar. Rızâ azlığından, dite 

cevap vermiş. Rızâ azlığının sebebini sorduklarında ise, bilgi azlığıdır, demiş. Akıllı kişi 

ma‘mûl-i rızâ olmayıp âmil-i rızâ olmalıdır. Madem ki kazâya çare yoktur, canı sıkıntıya 

sokmak ve gönlü ateşlere yakmak nedendir? İrfan sahibi, başına gelenlere sabreder, daima 

hâlinden hoşnut olur ve şükreder. Bir işi çözmek veya daha zor hâle getirmek madem ki bizim 

elimizde değildir, o hâlde, hoşumuza gitse de gitmese de kazâya rıza göstermek gerekir. Zirâ 

kazâ  Cenâb-ı Hak katından gelmektedir ve onu değiştirmek mümkün değildir. Cenâb-ı Hak; 

hükmünü icrâ etmeyi murat buyurduğunda, akıl sahiplerinden akıllarını alır. Hâlinden razı 

olmayan kişi, ondan daha iyisini yapmaya da muktedir olamaz. Böylelerinde hayır yoktur. 

Onlardan uzak durmak gerekir. Zira onların tedbirleri kötüdür ve bu tedbir ile bir gün gülseler 

dahi bin sene ağlarlar.  

Rızâ ehli daima ümitvâr olur. Zira o, Allah’ın, kendisinden korkanlar için bir çıkış 

yolu yaratacağını ve onları ummadıkları yerden rızıklandıracağını (Talâk, 65/3) çok iyi bilir. 

İçinde bulunduğu şartlar kişiyi sıktığı ve iki yanından onun isteklerine set çektiği zaman; 

dünyanın bütün imkânları onun için daraldığı ve ne din kardeşi, ne de nesep kardeşi ona 

yardım etmediği zaman, işlerinin bozulduğu ve ümitsizliğe düşüp her şeyi bıraktığı zaman 

Cenâb-ı Hakk’ın fazlı ile kazâ vuku bulur ve onu hiç ummadığı yerden feraha eriştiriverir.  

Bu bölümde; “Hakikat Ehli Birinin Denize Düşmesi ve Kendisine Yardım Etmek 

İsteyenlerin Yardımlarını Reddetmesi”, “Sa‘d Bin Vakkâs'ın, Kapanan Gözlerinin 

Açılması İçin Kendisinin Bizzat Duâ Etmemesini İzahı” ve “Abbasi Halifelerinden 

Me'mûn ve Birâderi Muhammed Emîn Arasındaki Mücadelede Me'mûn'un Tavrı (Bu 

Hikâyenin İçinde Bir Hikâye Daha Yer Alır) “Melik Hoşnevâz İle Fîrûz'un Hikâyesi” 

olmak üzere toplam üç hikâye anlatılır.  
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2.6. VEFÂ:   (58a-66b) 

Vefâ yükseklerde uçan bir kuştur ki, durağı saâdete ermiş yiğitlerin kolu ve yuvası 

irfan ehlinin kalpleridir. Eşi benzeri bulunmayan bir haslet olan vefâ, ankâ kuşu gibi 

kayıptır ve zamanede meçhuldür. Ne kendisinden eser ve ne yâdından bir haber 

vardır. Öyle bir kibrît-i ahmerdir ki kimyâ-gerler tozuna eremez ve öyle bir taçtır ki, her 

başa konmaz ve öyle bir cevherdir ki her madende ele girmez ve bahâ ile alınmaz. 

Âlemin hâli cefâ ile dolu olduğundan, mihr ü vefâdan eser kalmamıştır. Lisanlar 

ancak onu zikretmenin verdiği lezzetle yetinmekte ve dünya halkı adını duymakla 

sevinmektedir. Hakikatte çok yüce bir matlaptır ama insanların gözünden uzaktır. 

İsmi var kendi yok kabîlinden olup nâmını işitmiş çoktur ama kendini görmüş kimse 

yoktur. Müellif, sözün burasında, özellikle kendisinin vefâ nimetinden hissedâr 

olamadığını vurgular ve zamanenin vefâsızlığından bahsetmeye devam eder.  

Vefâ arşta sabit olmuş ve orada nakşolunmuştur. Dünyada kimse vefâ yüzü 

görmemiş ve kimse bu âlem bağında vefâ gülleri dermemiştir. Bu vefâsız dünya, 

örümcek ağları ile örülmüş bir mağara gibidir. Zulmet ve mihnet dolu bir mekândır ki, 

ne bağının güllerinde vefâ kokusu, ne de işveli güzellerinde ahde vefâ vardır. Gerçi 

rûy-ı zemin rengârenk çiçeklerle doludur ama hiç birinin kokusunda ve güzelliğinde 

beka yoktur. Miskin bülbül gülden vefâ bekler fakat şâhid-i bâzârîde vefâ ne gezer? 

Bu cihan bahçıvanı hangi gülü güldürdü ise, akıbet hazan rüzgarı onun binâ-yı 

sürurunu viran etmiştir. Ve güneş ışıkları ile aydınlanan her bahar gününü uzun ve 

karanlık kış geceleri takip etmektedir. Bülbül ne kadar feryat etse de, onun feryadı 

gülün kulağına erişmez. Nitekim gül bülbüle vefâsızlık ettiğinden, kendisi de vefâ 
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yüzü görmez ve neticede fena rüzgarı ile savrulup gider. Böylelikle her ikisi de 

muradına eremeden bu dünya bahçesinde ber-bâd olur gider. Gülistanda biten her 

gül, Keykubat ve İskender gibidir ve onlardan birer sırdır. Dünya güzeldir, lakin 

değişik bir huyu vardır ki, kimsenin mülkiyetine girmez. Akıllı kişi, dünyanın birkaç 

günlük ikbaline aldanmadan onun idbarını ve zevalini hayal edebilendir. Dünya malı 

aldatıcı bir çocuk oyuncağı gibidir. Ona mübtela olanlar ise, ancak akılsızlardır. Bu 

dünyada parmak ile gösterilecek güzellerin ve güzelliklerin hepsinin gönül sayfasında 

vefâsızlık nakşolmuş ve hepsi cefâya kastetmişlerdir.  

Vefâ göstermek müminlerin âdetidir. Her kim vefâ sahibi ise, onun mümin olduğu 

anlaşılır. Şayet bir kişi ahdine vefa göstermez ve va‘dinden dönerse, onun her 

işinden şüphe etmek gerekir. Nitekim va‘dedilen şey, insanın üzerine borç 

mesabesindedir. Ahde riâyette sayısız faydalar mevcut iken ahdi nakzetmek pek çok 

fesada sebep olur.  

Bu bölümde; “Nişabur Emiri Muhammed Bin Tâhir ve Civar Halkının 

Büyüklerinden Biri Olan Vefâkâr İbrahim bin Ahmed bin Hâcib İle Muhammed Bin 

Tâhir’in  Mülküne Tasallut Eden Benî-Sıgâr Meliki Ya‘kûb bin Leys’in Hikâyesi”, 

“Hakem Olayı”, “Abbâsî Halifesi Muhammedü’l-Emîn İle Gâdire Adlı Vefâsız 

Cariyesinin Hikâyesi” başlıkları altında sıralayabileceğimiz toplam üç hikâye anlatılır.  

2.7. SIR SAKLAMA:   (66b-70a) 

Sır saklama; iyi insanların güzel hasletlerinin temeli ve insanı meramına ulaştıran 

güzel bir huydur. Meramına ulaşmak isteyen, sırrını iyi saklamalı ve onu hiç kimseye 

söylememelidir. Nitekim Hz. Peygamber küffâr üzerine bir gaza düşündükleri zaman 
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niyetlerini gizli tutarlarmış. İnsanın, altınını, yolunu ve mezhebini gizlemesi gerekir. 

Zira, her nimet sahibine muhakkak bir haset eden vardır. Her kim sırrını söylerse 

işleri kesata uğrar ve maksadı fâsid olur. Hiç kimse kötü huylu hasetçilerin şerrinden 

emin değildir. Bu konuda Kisrâ; sırrını öldürmeyen (saklamayan) kimse şerrini de 

(kendisine isabet edecek fenalığı) öldürmez, demiştir. Bu konuda dikkat çekici bir 

örnek örnek de, Hz. Ya‘kûb’un oğlu Yûsuf’a, rüyasını kardeşlerine anlatmamasını 

tembih etmesidir. (Yûsuf, 12/5) Nitekim pervane dahi şem‘i görünce ihtiyarını 

kaybedip derûnundaki derdi izhâr ettiği için neticede ber-bâd olur.  

Bazı tarikat ehli gizlilik yolunu seçip zikrin dahi gizli olması gerektiğini söylerler. 

Hâcegân-ı Silsile-i Nakşibendiyye de bunlardandır ve; gönlüne âşinâ, gayrıya bîgâne 

ol ki, bu usul ve gidişat cihanda vaki olsun, derler.  

Bununla beraber bazı ukalâ, kişinin gayet yakın ve güvenilir dostlarından birine 

sırrını açabileceğini ve onun görüşüne müracaat edebileceğini söylerler. Yalnız bu 

noktada sâdık dost görünen kişinin münâfık veya nâ-muvâfık olmamasına dikkat 

etmek gerekir.  

Bazı ukala ise; zaruretler mahzuratı mubah kılar, güzarişince sırrın iki kişinin 

arasında olabileceğini söylerler. Sırrın bir kişiyi aşmaması gerektiğini savunanlar ise; 

ikiyi aşan sır şâyi olur, mazmunundaki “iki”nin iki dudak olduğunu söylerler. Bazıları 

da üç kişiye kadar cevaz vermişlerse de tecrübe ehlinin çoğu bunu bir ile sınırlı 

tutmuştur. Zira bir kimse kendi sırrına sahip olamayıp ifşâ ederse, başkaları onun 

sırrına nasıl sahip olur? O ağır yük ki, sahibi taşıyamasın, başkaları nasıl taşır? 

Bâdiye Araplarından birine sâdık bir dostu gizli bir sırrını söylemiş. Arap sükut etmiş. 
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Arkadaşı, anladın mı, diye sorunca; anladım ve unuttum, diye cevap vermiş. 

Bostanzâde Yahyâ Efendi burada, Arabın, anlamadım, demesinin daha güzel 

olacağını söyler. 

Kendisine tevdi edilen sırrı başkalarına söyleyen kişiden sakınmak ve böylelerinin 

sohbetinden uzak durmak gerekir. Üç haslete sahip olmayan dosttan hayır gelmez. 

Bu hasletler; vefâkârlık, cömertlik ve kendisine tevdi edilen sırrı gönlünde muhafaza 

etmektir.  

Bu bölümde; “İskender’in, Nedimine Sırrını Söylemesi ve O Sırrın Yayılması”nı 

konu alan bir hikâye anlatılır.           

2.8. CÖMERTLİK: (70a-78b) 

Müellif, bu bahiste de bir öncekinde olduğu gibi zamaneden yakınır ve cömertliğin 

de tıpkı vefâ gibi ismi var cismi yok bir haslet olduğunu söyler. Bazı büleğa 

cömertliğin nedretinden dem vurarak onun yok hükmünde olduğunu söylerler. Öyle 

ki; dünyada cömertlik diye bir şey yoktur ve cömertlik sözü asılsız bir sözdür. Bizim 

zikrini işittiğimiz cömert insanlar fani olmuş ve onların nesli tamamen tükenmiştir.  

Din ve dünya saadeti cömertliğe bağlıdır. Cömertlik; safâ ehlinin huyu, temiz 

insanların şiarı ve cennette sabit, nabit bir ağacın adıdır. Cömertliği kendine adet 

edinen kutlu insanlar Canâb-ı Hakk’ın nazarına mazhar olurlar ve onlar en güzel 

ahlâk ile ahlâklanmışlardır. Her kim de cömertlikten nasibini almamış ise, hakikatte o, 

yok hükmündedir. Sehâ; kökü yerde sâbit, dalları gökte olan güzel bir ağaçtır 

(İbrâhim, 14/24) ve onun gölgesi, güneş gibi şarktan garba her yere ulaşır. Cömertlik 

öyle bir ticarettir ki, onunla amel edenler devamlı kârdadırlar, asla zarar etmezler. Her 
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sözü bir nasihat hükmünde olan Hz. Peygamber buyurmuştur ki; “İki melek Cenâb-ı 

Hakk’a şöyle seslenir: ‘Yâ Rab, dünyada mallarını senin rızan için infak edenlerin her 

bir dirhemine karşılık yüz bin mükâfât ver.’”  

Cömertliğin yüce gölgesine sığınan, bela ateşinin azabından korunur. Sadaka, 

musibetlere set çeker. Allâme Zemahşerî, Keşşâf adlı eserinde, Fâtır sûresindeki bir 

âyeti tefsir ederken, şöyle bir hadis zikreder: “Sadaka ve sıla-i rahim (yakın akrabayı 

ziyaret) ülkeleri mamur eder ve ömürleri uzatır.”  

Âhiret metaının tüccarına, “Kim bir iyilik getirirse, ona, getirdiğinin on katı vardır.” 

(En’âm, 6/160)  gibi sermaye ve en güzel payelere talip olan akıllı kişiye; “Biz, güzel 

davrananları böyle mükâfâtlandırırız.” (En’âm, 6/84) gibi rütbe olmaz. Her kim de 

ihsan u atâyı terk ederse; “Cimrinin malını zamane felaketleri veya miras yiyici ile 

müjdele!..” sözünün sırrına mazhar olur. Cömertlikten daha güzel bir alışkanlık 

yoktur. “Kerem” lafzı, “derem” (dirhem, akçe) ile ne kadar uyumludur. “Derem”e 

“kerem”den daha güzel bir kafiye olmaz. Zira bu ikisi daima birbirini hatırlatmaktadır. 

Cömertlik, aynı zamanda, dünyaya talip olanların da sermayesidir. Çünkü insan, 

ihsanın kölesidir ve buna binaen cömert olanlar her yerde el üstünde tutulurlar. 

Nitekim Hâtem-i Tâyî gitse de, onun meşhur iyiliği ve yüce nâmı dillerde dolaşmaya 

devam etmektedir.   

Cömert kişi, kapısına geleni boş döndürmez ve mümkün mertebe onun 

ihtiyaçlarını giderip gönlünü hoş tutmaya gayret eder. Bu ihsâna mazhar olan nâ-

tüvân ise  memnun ve meftûn olur.  
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İmtinân (başa kakma) ise, yapılan ihsanın şükrünü minnet zehri ile acılaştırmak ve 

ihsan görenlerin gönül aynasını tozlandırmaktan başka bir şey değildir. İmtinâna 

maruz kalmaktansa kanaatin kuru ekmeğini yemek ve yamalı elbise giymek daha 

iyidir. Zira insanın kendi minnet yükünü çekmesi, halkın minnet yükünü çekmesinden 

daha kolaydır. Her kim verdiği zaman minnetle verirse, her şeyin yaratıcısı olan 

Cenâb-ı Hakk’a karşı vefâsızlık etmiş olur. Bu yaptığı iyilik değildir ve kıyamet 

gününde ona cefâdan başka bir şey getirmez. İçine minnet karışan güzellik fesada 

uğrar. Yaptığı işi başa kakan kişi, cömert değildir. Başa kakmak ve eziyet etmek 

suretiyle sadakaları boşa çıkarmamak gerekir. (Bakara, 2/264) Akıllı kişi, minnetle 

Mısır’a sultan olmaktansa, kuru ekmekle kanaat eden bir gedâ-yı ser ü pâ olmayı 

tercih eder. Dünyanın minnetle gelen hiçbir varlığına ve zilletle gelen hiçbir ihsanına 

talip olmamak gerekir.  

Sâdât-ı Arabda cömertlik ile meşhur şahıslar vardır. Hâtem-i Tâyî, Ka‘b bin Herem 

ve Herem bin Sinan da bunlardandır. Ka‘b’ın cömertliği hakkında rivayet edilen bir 

hadise şöyledir: Ka‘b, çölde arkadaşı Sa‘d ile giderken her ikisi de susuzluğun 

şiddetinden bitap düşerler. Yanlarında da sadece bir içimlik su vardır. Bunun üzerine 

Ka‘b, yanlarında bulunan suyu Sa‘d’a isar eder ve kendisi susuzluktan vefât eder. 

Hukemâ, cömertliği üç kısma ayırmışlardır. Birincisi sehâ, ikincisi cûd, üçüncüsü 

ise îsârdır. Sehâ, az bir mal ihsan etmek; cûd, malının çoğunu vermek; îsâr ise, kendi 

fakr u zaruret derecesinde olmasına rağmen bütün varını vermektir. İsar sahipleri, 

kendilerinin ihtiyaçları olsa dahi başkalarını öz canlarına tercih ederler. (Haşr, 59/9) 
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Hayırda israf yoktur. Cömert insan; nazarında altın, gümüş ve diğer taşların birbirine 

eşit olduğu insandır.    

 Bu bölümde; “Hâtem-i Tâyî’nin Cömertliği”, “Haccâc bin Yûsuf’un İhsânı”, 

“Sırtında Yük Taşıyan Zayıf Bir Genç İle Bir Hakîmin Mükâlemesi”, “Âl-i Berâmike’nin 

Cömertliği”, “Abbâsî Halifelerinden Tâhir bin Hüseyn’in Cömertliği” ve “Halife 

Me’mûn’un Veziri Hassan bin Sehl’in Cömertliği” hakkında olmak üzere toplam altı 

hikâye anlatılır. 

2.9. AF: (78b-84a) 

Af; bir cinayet, ya da başka bir kabahatte cezaya kudret ve türlü eziyetlere imkân 

var iken onları terk etmek ve bırakmak hususunda gösterilen gayrettir. Bu da aslında 

“sehâ”nın muhteviyatından bir güzel haslet ve beğenilen bir huydur. İnsanoğlunda 

çoğunda bu hünerden eser görmek mümkün değildir, zira insanların çoğu intikam ile 

ülfet etmişlerdir. Affetmek, her zaman için takvaya daha yakındır. (Bakara, 2/237) 

Hasmına kudret ve intikam alma hususunda imkân var iken bunu terk edip af yolunu 

seçenlerin nâmı kıyamete kadar dillerde dolaşır. Nitekim Hz. Peygamber’e Mekke 

müşrikleri pek çok eziyetler ettikleri ve O’nu yurdundan çıkardıkları hâlde, Hz. 

Peygamber Mekke’nin fethinde af ilan etmiş ve onlara; “Bugün size kardeşim 

Yûsuf’un kardeşlerine dediğini diyorum. ‘Bugün size kınama yok.’ (Yûsuf, 12/92)” 

diyerek hepsinin gönlünü ferahlatmıştır.  

Eski rivâyetlerden geldiğine göre; rıfk ve affın tasviri mümkün olsaydı, onun 

cemâlinin parıltısını görmeye insan gözü tâkat getiremezdi. Mademki Cenâb-ı Hak 

insanı af gibi bir meziyetle süslemiştir, o hâlde insana düşen, kendisine karşı suç 
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işleyenleri affetmek ve böylelikle onu kendine köle kılmaktır. Günahkârın kalbi zaten 

kendi kötü fiilleri ile ölü durumundadır. Onu affın kokusu ile diriltmek gerekir. Şayet af, 

yüzünü gösterse idi, güneş ve sa‘d-ı ekber (Jüpiter) gibi parlardı.  

Af, özellikle padişahlarda olursa daha güzeldir. Büyükler için rıfk u merhametten 

daha güzel sermaye yoktur. Hükümdarlara lâzım olan; her hâlde ne “af”tan ne de 

“unf”tan (şiddet ve sertlik) vazgeçmemektir. Zira hükümdarların mes’uliyeti ağır 

olduğu için, onlar daima korku ile ümit arasında olmalıdırlar. Her cürmün mukabilinde 

muhakkak bir ceza vardır. Fakat ceza tertibinde acele etmeyip kalbi evvela af yoluna 

yönlendirmek gerekir. Şayet af ile mülke halel gelmeyecek ve devletin esası herhangi 

bir zarar görmeyecek ise, evvela af, daha sonra tertîb-i cezâ gelir. Bunun aksi söz 

konusu ise, af terk edilip cezâ tertibi yoluna gidilebilir. Nitekim bir başta onu taşıyacak 

tahammül kalmamış ise, o başa taç giydirilip ferman verilmesi uygun olmaz. 

Hükümdarların affında iki türlü fayda vardır. Bunlardan birincisi; sultanın yakınlarının 

onun affından ümitvâr olarak ona itikatta payidar bulunmalarıdır. Şayet sultan her 

cürme bir ceza verecek olursa sultan hakkında olumsuz düşünmeye başlar ve 

korkusundan yaprak gibi titreyip işleri atâlete uğratır, nizâm-ı mülk ü devlet bundan 

zarar görür ve sultanın maiyeti onun hizmetine layıkıyla gayret gösteremezler. 

İkincisi; hükümdarların affın lezzetinden mahrum olması gariptir. Abbasi 

halifelerinden Me’mûn; şayet halk benim aftan aldığım lezzeti bilseydi, karşıma daima 

bir kabahat ile gelir ve bana yakınlık hâsıl ederler idi, der imiş.  

Nitekim düşmana karşı zafer de büyük bir nimettir ve o nimetin şükrü ise ancak 

aftır. Kişi, affa mübaşeret ile kâr-ı Hudâ’ya iktidâ etmiş olur ve böylelikle şeref ve 
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üstünlüğe erişir. Eflâtun; bir kişinin hasmı kudret elinin altına girince artık onun 

maiyetinden sayılır, ona eza ve cefa etmekle hiçbir şey kazanmaz, demiştir.  

Af her ne kadar bütün işlerde lâzım ve rağbet edilen bir meziyet olsa da, ukalâ 

bazı durumlarda affı müstahsen görmezler. Nitekim Hz. Peygamber; Uhut gazasında 

esir edilen Ebâ-Gırre adlı kâfiri bir daha müminler aleyhinde herhangi bir davranışta 

bulunmaması ve aleyhte söz söylememesi mukabilinde affetmiş, fakat Ebâ-Gırre ahd 

ü peymanını bozup aynı kabahatle tekrar karşısına çıktığında onu affetmemiş ve 

“Muhakkak ki af, bir iyilik ve cömertliktir. Fakat affın tekrarı iyilik değildir. Bilakis bir 

mümin aynı taş kovuğundan iki defa ısırılmaz.” buyurmuşlardır. Bunun üzerine Ebâ-

Gırre derhal katledilmiş ve dünya onun habis vücudundan temizlenmiştir. “Muhsin”e, 

Habeşli bir köle dahi olsa ihsan ve tevazu göstermek gerekir. Günahkâra ise hür bir 

Kureyşli dahi olsa “kötülüğünün cezası olan bir kötülükle” (Şûrâ, 42/40) muâmele 

etmek gerekir. Kişiye hak etmediği muâmelede bulunmak doğru olmadığı gibi, 

alçaklara yumuşaklık göstermekte de hayır yoktur. Af, mahalline göre olmalıdır. 

Manasız ve yersiz af, erbâb-ı irfan katında makbul değildir.  

Bu bölümde; “Devânikî İsmiyle Meşhur Oaln Abbasi Halifesi Ebû Ca’fer Mansur 

İle İbn-i Fedâle’nin Mükâlemesi”, “Ebû Müslim’in Affı”, Eski Hükümdarlardan Birinin 

Yüzük Taşına Afla İlgili Âyet-i Kerîmeyi Yazdırması”, “Selçuklu Sultanı Sencer’in Affı” 

ve “Halife Me’mun’un Affı” konularını ele alan toplam beş hikâye anlatılır. 

2.10. İFFET, AŞK VE MUHABBET: (84a-97b)   

İffet, haram olan bütün lezzetlerden sakınmak ve korunmaktır. Ahlâk kitaplarının 

esası ve şerefli insanların başının tâcıdır. İffet eteğine yapışan muhakkak kurtuluşa 
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erer ve muradına nâil olur. Şehvet gözü ile, harama bakmaktan sakınmak ve bu 

hususta Cenâb-ı Hakk’ın itâbından sakınarak ismet eteğini her türlü televvüsâtdan 

korumak ve iffet yüzünü keder tozundan muhafaza etmek gerekir. İffet hem dünya 

ehli hem de âhiret ehli nazarında kıymetli bir haslettir. Nitekim bu dünyaya 

meyledenler dahi iffete talip ve yâr-ı afîfe ragıptırlar.  

İffetin arazî değil, hakiki olması gerekir. Mesela imkânsızlıktan dolayı nefsin 

isteklerini yerine getiremeyen, fırsat bulduğu anda nefsine tabi olan kişinin durumu 

iffetten ziyade bir cehalet ve illet eseridir. Nefsine şiddetle muhalefette bulunup ismeti 

muhafaza edenler, bu dünyada güzel bir ad bırakırlar. Cenâb-ı Hak mahlukatı dört 

kısım olarak yaratmıştır. Bunlardan birincisi, aklı olup şehveti olmayanlardır ki, 

melekler bu gruba girer. İkincisi, Aklı olmayıp şehveti olanlardır ki, hayvanlar bu 

gruptadır. Üçüncüsü aklı ve şehveti olmayan cansız varlıklar, cemâdâtdır. Dördüncü 

grup ise, hem aklı, hem de şehveti olan benî- âdemdir. İnsanoğlu hem melekiyyet 

hem de behîmiyyet vasıfları ile mücehhezdir. İnsan; şehvetinin galip olması 

durumunda behâyime; aklının gâlip olması durumunda melâikeye; her ikisinin de 

nâkıs olması durumunda ise cemâdâta yaklaşmış olur.  

İnsanın yaratılışında mevcut olan muhabbet ise hakikatte bütün eşyaya sirayet 

etmiştir. Var olan her şey muhabbet vasfını hâizdir. Bütün unsurlar kendi cinsinin en 

mükemmeli ne ise ona meylederler. Bütün mahlukatın yapısında; muhakkak hararet 

(ateş), bürûdet (hava), rutubet (su) ve yübûset (toprak) olmak üzere dört unsurdan 

biri veya birkaçı mevcuttur. Mahlukat, yapısında bulunan bu unsurların cinsine göre 

diğer mahluka meyleder veya zıddı ise kaçar. Hukemâ-i mütekaddimîn, bütün 
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mevcudatın birbirine meylini veya birbirinden kaçmasını bu şekilde izah etmişlerdir. 

Özellikle Ebû Ali Sînâ’nın (İbn-i Sînâ) bu manayı mufassalan izah eden bir risalesi 

vardır. Fakat sonraki hukemâ evvelkilerin bu fikrine katılmamış, muhabbet vasfını 

sadece akıllı varlıklar için kullanmış diğer varlıklar arasındaki sırrın tabiattan 

olduğunu söyleyip onlar için “muhabbet” lafzının kullanımını doğru bulmamışlardır. 

Cansız varlıkların sırrını “meyl”, hayvanatın sırrını “ülfet ve tekarrüb” olarak 

adlandırmışlardır.  

İnsanların sırrı ise muhabbettir. Muhabbet iki kısma ayrılır.  Birincisi; tabiî, ikincisi 

ise iradidir. Mesel bir annenin çocuğuna muhabbeti tabiî muhabbet grubuna girerken, 

bir talebenin hocasına veya bir müridin şeyhine olan muhabbeti iradi muhabbet 

olarak adlandırılır. Beraberinde şehveti getiren muhabbet ise Cenâb-ı Hakk’ın 

gazabını muciptir ve ondan sakınılması gerekir. Muhabbetin bütün kısımlarına iffet 

esastır. İnsanın yaratılışında muhabbet gibi bir de nefret vardır ve insan tab‘ına 

muhâlif olan eşyadan rahatsız olur. Nitekim huyları ve meşrepleri birbirinden farklı 

olan iki insan birbiriyle sohbetten zevk almaz; bu, onlar için elem verici bir azaptan 

başka bir şey değildir.  

Muhabbet, aşk ve şevkten hâsıl olur. Aşk ise âlemin yaratılış vesilesidir. Aşk; 

dünya işlerinin nizamı ve dünya istikrarının sermayesidir. Âlemin başını döndürmüş 

ve insanı sersem kılmıştır. Âşinalık sebebi ve biganelik cevheri aşktan hâsıl olur. 

Aşkın şerhi ve beyanı hususunda her ne söylenirse söylensin muhakkak eksik 

kalacak ve onu söyleyeni mahcup edecektir. Aşk davası güden herkes âşık değil ve 

muhabbetten dem vuran herkes sadık değildir, hakiki sevda her başa konmaz. 
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Nitekim her el de “yed-i beyzâ” olamaz. Aşk; bütün kararları derhal hükme bağlayan 

bir hâkimdir ve vücut şehrini istilâ ettiği zaman eziyet ve cefâ ile vücudun bütün 

azalarına hükmedip gönül caddesinden, sevgiliden gayrı her şeyi uzaklaştırır. Âşık; 

belâ ateşine yanık ve  mihnet gecelerinde uyanıktır. Dert ve sıkıntı güneşi onun 

mihnet tahtının üzerine doğmuştur. Âşık hiç çekinmeden kendini belâ uçurumlarına 

atar ve muhabbet dellalı olup mihnet pazarında canını satar. Nitekim pervane şem‘in 

ışığında korkusuzca kolunu kanadını yakar. Canını ve başını fedâ etmekten 

çekinmez ve hayat elbisesini parçalamaktan korkmaz. Hazret-i Ya‘kûb feraset ve 

teyakkuz sahibi bir peygamber iken, Yûsuf’un muhabbeti gönlüne öyle bir işlemişti ki, 

her işinde Yûsuf’u yanında bilir ve her zikrinde Yûsuf’u söyler idi. Bir gün yaka 

düğmesi düşmüş ve onu bir terziye götürüp; “Ey hayyât, Yûsuf’u girîbânıma dik!..” 

demiştir. Kalp, cidsimden ayrı değildir ve muhabbet içindeki bir vücudun bütün azaları 

kalp gibidir. Bir gün Züleyhâ, kendini öldürmeye kast edip bileklerini kesmiş ve o 

esnada akan kan, yerde “Yûsuf” ismini tahrir etmiştir.  

Aşk-ı pâkden nasibini alan kişi taç sahibi bir sultan gibidir ve ahlâkını 

güzelleştirerek üstün olma imkânına sahiptir. Fakat her aşk, aşk-ı pâk değildir. Aşk-ı 

pâk ancak adı gibi temiz ve seçkin insanlara nasip olur. İnsanların çoğuna müstevlî 

olan aşk ise mecâzî aşk olup aslında bir maraz-ı şehvânî ve vesâvis-i şeytânîden 

başka bir şey değildir. Ancak Cenâb-ı Hakk’ın inâyeti mecâzî aşkı hakîkî aşka 

yetiştirebilir. Mecâzî olanı “aşk” ile adlandırmak doğru değildir. Aşktan kasıt hakîkî 

olandır. Şehvânî olan, nadanlıktan başka bir şey değildir. Hakiki aşk hiçbir bahane ile 

ortadan kalkmaz ve matlûb-ı dil ü cân Hoten’de olsa dahi aşk u muhabbeti âşıkta 
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ayniyle kalır. Aşk-ı hakîkî, her hâlde “muhabbetullâh”avesiledir ve Cenâb-ı Hakk’a 

yakınlık hâsıl eder. Ü 

Bu bölümde; “Behrâm İle Dil-ârâm’ın Mâcerâsı”, “Kays bin Zâbih İle Leyse’nin 

Aşkı”, Eflâtun’un Bir Hastayı Muâyenesi ve Hastalığın Teşhisi” ve “Belh Şehrindeki 

Bir Gencin Aşk Istırabından Ölümü”nün işlendiği toplam dört hikâye anlatılır.  

2.11. TEVAZU VE HAYÂ: (97b-103b)    

Müellif bu bahsin başında, diğerlerin farklı olarak “tevazu” kelimesinin kökü ve 

sözlük anlamı üzerinde durur. Buna göre; tevazu “za‘a” fiilinden müştak olup kişinin 

kendisini bir yere koyması ve yerin diğer insanların mertebesinden düşük bir yer 

olmasıdır. Tevazu görünüşte tezellül ve tenezzül olsa da, hakikatte yücelik sebebidir. 

Kim tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Tevazu‘u kendine şiar edinen, Yüce Allah 

terfi ettirir. Yücelikte tevazu gibisi yoktur. Tevazu özellikle zenginler ve büyüklerde 

olursa daha güzeldir. Şayet fakir tevazu gösterirse, bu, onun zaten huyudur. Şeref 

merdiveni olan tevazu, kula yücelikten getirir ve kulun kadrini artırır.  

Tevazu‘un zıddı olan kibir, şeytanın Cenâb-ı Hak katından kovulmasına ebediyen 

lanetle anılmasına sebep olmuştur. Salihlerden biri bu konuda; “Kibirlenen kişiye 

hayret ederim. Zira o, yaratılışının evvelinde değersiz bir nutfe idi, âhir hâli de cîfe 

olacaktır. İnsan bu iki hâl arasında ancak bir hamaldır.” demiştir.  

Ukalâ, tevazu‘un her hâlde güzel bir haslet olmadığını bazı durumlarda tevazu 

göstermenin gereksiz ve yanlış olduğunu söylerler. “Mütevazı”  lafzı ise ancak bir 

kerîm hakkında kullanılabilir. Mütevazı denilen kişi aynı zamanda muhsin ve ârif 

olmalı, kendinde herhangi bir istihkak görmemelidir. Alçak ve cahil kişilere karşı 
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tevazu göstermemelidir. Zira cahile karşı tevazu gösterilirse, o kendini unutur, 

kendinde istihkak hisseder ve kibre kapılır. Kibirliye karşı da tevazu göstermek doğru 

değildir. Nitekim hadîs-i şerîfde, “Kibirliye karşı kibir sadakadır.” buyrulmaktadır. 

Layıkıyla tevazu gösterenler ne mutlu...  

Nuh Tufanı’nda yüce dağların gurur ve kibre kapıldığı, bu nedenle hepsinin tufana 

gark olduğu, Cûdî dağının ise  mahviyet ve tenezzül göstermesinden dolayı 

Neciyyullâh’ın gemisine makarr olduğu söylenir. Buna benzer bir rivayet de Tûr dağı 

ve Hz. Mûsâ hakkındadır. Tur dağının Cenâb-ı Hak katındaki yeri ve kıymeti çok 

büyüktür. Yücelikte ondan üstünü yoktur. Cenâb-ı Hak bir gün Hz. Mûsâ’ya “İnsanlar 

arasında niçin seni ‘Kelîm’ ittihaz ettiğimi bilir misin?” diye sorar. Hz. Mûsâ, “Allah 

teâlâ daha iyi bilir.” Şeklinde cevap verince Cenâb-ı Hak; “Yâ Mûsâ, seni gayet 

mütevazı gördüm, onun için izzet-i hitâb ile senin kadrini yücelttim.” buyurur.     

Hazret-i Ayşe’den gelen bir rivayete göre ibadetlerin en faziletlisi tevazu ve 

meskenettir. Tevazu ve meskenet ile hayâ hâsıl olur ve nefsin gücü kırılır. Böylelikle 

şeref derecesine yükselmek mümkün olur. Güzel hasletler arasında hayânın çok 

seçkin ve şerefli bir yeri vardır. Hayâ, nefsi çirkin görülen her şeyden uzak tutmaktır. 

Dünya hayatının sebebidir. Şayet hayâ olmasa nizam bozulur ve bu dünya yaşanmaz 

hâle gelirdi. Yüce emirlere boyun eğme ve tabi olma ortadan kalkar, herkes yoldan 

çıkar ve herkes muradı ne ise onu işlerdi. Hayâ, imandan bir şubedir ve hayâsı 

olmayanın imanı da yoktur. Allah’tan korkmayan ve yaratılmışlardan utanmayan, 

dilediğini yapmakta serbesttir. Öyle kötülük ve fenâlıklar vardır ki, hayâ onların 

hepsinin ilacıdır. Şayet hayâ ortadan kalkarsa, o dertler devasız kalır. İnsanların hayâ 
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etmeyip istediklerini yaptıkları bir hayatta hayır yoktur. Hayâ giderse, dünya dünya 

olmaktan çıkar.  

Hukemâ hayâyı üç kısma ayırmışlardır. Birincisi Cenâb-ı Hak’dan hayâdır. İkincisi 

mahlukattan hayâdır. Üçüncüsü ise kişinin kendi nefsinden hayâ etmesidir. Kendi 

negsinden hayâ etmeyen kişi başkalarına karşı hayâ  göstermekten de âcizdir. Güzel 

hasletlerin en şereflisi olan hayâ ve tavazu her türlü rezilete manidir. Hatta tevazu ve 

şerefin manaları aynı, lafızları farklı iki isim olduğu söylenir. 

Bu bölümde sırasıyla;  “Ömer   bin   Abdülaziz’in  Tevazuu”,   “Abbasi   

Halifelerinden  Mu’tasım-Bi’llâh bin Hârûn’un Tevazuu”, Hârun Reşid’in Tevazuu”, 

“Melik Necâşî’nin Tevazuu”, “Hz. Peygamber’in Tevazuu”, “Hz. Ali’nin Tevazu ve 

Hayâsı”, “Ashâb-ı Kirâmdan Abdullah bin Abbâs İle Zeyd bin Sâbit’in Hayâ ve 

Tevazu‘ları” ve “Hüseyn b. Zeyd’in Tevazuu” şeklinde  adlandırabileceğimiz toplam 

sekiz hikâye anlatılır. 

2.12. EMANET VE SADAKAT: (103b-115b) 

Emanet, güzel hasletlerden yüce bir haslet, sadakat ise ona yakın bir huydur. Hz. 

Peygamber; “Emaneti olmayanın imanı da yoktur.” buyurmuşlardır. Emanetin zıddı 

olan hıyanet, en beter işlerin en fenasıdır ve bütün kötülükler onda gizlidir. Mümin, 

hıyanetten yüzlerce merhale uzak durmakla mükelleftir. Emanet ve sadakat bütün 

varlıklar için söz konusudur. Mesela göz, kulak, ağız da birer emanettir ve onların 

yerli yerince kullanılması gerekir. Harama nazar, makul olmayan sözleri dinlemek, 

kötü veya gereksiz söz söylemek bu uzuvları emanet edene hıyanet anlamına gelir. 
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Müellif bu bâbda özellikle hükümdarlar üzerinde durur ve onların reâyâ emanetini 

çok iyi muhafaza etmeleri gerektiğini vurgular. Sultan, ülkesinde bulunan âciz ve 

miskinleri kimseye muhtaç etmemeli, halkını zâlim düşmanın eline bırakmamalı, 

çeşitli vilâyetlere tayin ettiği valileri yüce nesepli, mütedeyyin, zahit kişiler arasından 

seçmeli  ve bu hususlarda gerekli tedbirleri dikkatle alıp uygulamalıdır. Hüseyin Kâşifî 

bu hususta; halkı koyuna ve zulmeden idarecileri kurda benzetir. Koyunu kurda teslim 

etmek akıl kârı değildir. Sultan, Cenâb-ı Hakk’ın yeryüzündeki gölgesidir ve bütün 

mazlumlar ona sığınırlar. Adalet ise cihan hâkimiyetinin şartıdır. Devlet-i bâkî ancak 

eziyetin azlığı ve adalet ile mümkün olur.  

Hıyanetin âkıbeti vahim ve hâinin cezâsı azâb-ı elimdir. Emin kişi ise hem dünya 

hem de âhirette muhterem ve mükerremdir. 

Sadâkat, güzel huyları tamamlayan bir haslettir. Herkes sadakate ve sadakat 

ehline (sâdık) muhtaçtır. Bollukta ve darlıkta sıkıntı ve sevinç zamanlarında bir yâr-ı 

sâdık aranır. Sadâkat ehli, Kur’ân-ı Kerîm’de de methedilir ve insanlara, daima 

sâdıklarala bereber bulunmaları tavsiye edilir. (Tevbe, 9/119; Hucurât, 49/15) Yâr-ı 

sâdık; nimet günlerinde sevince ortak olup gönül açan sohbetiyle dostunun neşesini 

artıran, sıkıntı ve zahmet günlerinde de dostunun gam ve kederine ortak olup onun 

derdini hafifleten kişidir. Kimin sâdık bir dostu yoksa, onun gönlü şâd olmaz. Kimin de 

vefâlı bir dostu var ise onda gam bulunmaz.  

Bu bölümde; “Yavuz Sultan Selim’in Emanet Anlayışı”, “Ahmed Bin Tulun’un 

Nedimi Yetîm’in Sadâkati”, “Bir Padişah İle Kendisine Hediye Edilen Maymunun 

Dostluğu”, “Haccâc’ın  Zulmünden Kaçan Hasan-ı Basrî’nin Habîb-i Acemî’ye 
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Sığınması” ve “Vezîr-i A’zam Sinan Paşa’nın Babası Şeyhülislâm İle Elçi İbrahim Han 

Arasındaki Sadakat ve Kizb Müşâ’aresi” olmak üzere toplam beş hikâye anlatılır. 

2.13. ŞEFKAT VE MERHAMET: (115b-119b) 

Rıfk; huşûnet (serlik, kabalık, inatçılık)  ve ru‘ûnetin (insana ağır gelecek 

davranışlarda bunlunma) zıddı olup yumuşaklık ve hâle muvâfık davranıştan ibarettir. 

Her maslahat ancak rıfk ile hitam bulur. Mecliste ve tenhada dost ve düşmana karşı 

her hâlde rıfk ile muâmele gerekir. Rıfk vuslat vesilesi, huşûnet ise mahrumiyet 

sebebidir. Dost ile muâmelede rıfkın güzelliği zâhir iken düşman ile muâmelede rıfkın 

yeri insanı biraz düşündürebilir ama neticede onun güzelliği de anlaşılır. Zira 

düşmana huşunetle muâmele edildiği takdirde o da aynı usulü takip edecek ve 

aradaki husumet alevlenecektir. Hâlbuki rıfk ile muâmele edilirse, o da kendinde 

huşunete mecal bulamaz ve rıfk yoluna tevessül eder. Böylelikle meseleleri çözmek 

daha kolay olur. Zaman gelir ki, büyük bir ordu ile kazanılamayan zafer, rıfk 

sayesinde gerçekleşebilir. Ve zaman gelir ki huşunetten sertlik ve kabalıktan doğan 

bir hâl çok büyük sıkıntılara sebep olur.  

Rıfk, amelde lâzım olduğu gibi sözde de lâzımdır. Rıfk ile konuşanın sözü; 

iyiliklere, güzelliklere vesile olur, muhatabının kötülük ve çirkinlikleri terk etmesini 

sağlar. Kötü söz; eğer yalan ise, haramdır ve kötülük sebebidir, yalan değil ise dahi 

her hâlde şer‘an haram ve aklen kınanmayı mucip fena bir iştir. Kelâm-ı latîf İslâm ve 

iman membaından doğar. Kelâm-ı kabîh ise cibilletin hıyânetindendir. Nitekim Hz. 

Peygamber; “Allahü teâlâ refîktir ve rıfkı sever.” buyurmuşlardır. Allah, kullarına karşı 

lütuf-kârdır. (Şûrâ, 42/19) 
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Rıfk ve şefkat, merhametten hâsıl olan güzellik ve iyilikte emsalsiz iki haslet-i 

hamîdedir. Şefkat, imandan kaynaklanır. Şefkatin manası, başkasının işinin tamamı 

için merhamet göstermektir ve kudreti yettiğince mahlûkata zarar veren her şeyin 

def‘ine çalışmaktır. Hz. Peygamber; “Merhamet etmeyen merhamet olunmaz.” 

buyurmuşlardır. Mahlukata karşı şefkatli olan kişiye Cenâb-ı Hak merhamet eder. 

İnsan herkese şefkatle muâmele etmeli; yaşça kendinden büyük olanları saygıda 

kusur edilmemesi gereken bir baba, kendisiyle yaşıt veya kendisinden küçük olanları 

da, ister zengin, ister fakir olsun, şefkat gösterilmesi gereken bir kardeş olarak 

görmeli ve hepsinin gönlünü hoş tutma gayreti içerisinde bulunmalıdır.  

Din kasrı, Allah’ın emrine ta’zim ve Allah’ın yarattıklarını şefkat olmak üzere iki 

temel üzerine bina edilmiştir. Allah’ın emirlerini ta’zim bütün tâât ve ibâdâtı içine alır. 

Allah’ın yarattıklarına şefkat ise Cenâb-ı Hakk’ın ahlâkı ile ahlâklanmak anlamına 

gelir. Şefkatin pek çok nev‘i vardır. En efdali ise kişinin kendi nefsine şefkat gösterip 

onu, kendisini dünya ve ahirette şerefli kılacak en güzel işlerle meşgul edip her türlü 

kötülükten muhafaza etmesi, böylelikle selamete erişmesidir. Daha sonra akrabaya 

şefkat gelir ki, bunların içinde en mühimi ana-babaya gösterilecek şefkat ve 

merhamettir. Cenâb-ı Hak  Kur’ân-ı  Kerîm’de  ana-babaya iyilik etmeyi (İsrâ, 17/23) 

ve onlara şükretmeyi (Lokman, 31/14) emir buyurmuş, itaat ve şükürde onları kendi 

ism-i celîlinin yanında zikretmiştir. Evlâdın yetişmesi ve terbiyesi hususunda 

annelerin çektiği zahmet ve meşakkat daha fazla olduğundan, anne hakkına baba 

hakkından daha fazla riâyet edilmesi ve itina gösterilmesi gerekir.  
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Garipler ve miskinlere şefkat göstermek de önemli bir husustur. Zira onların her 

biri zâlim feleğin sadmeleri ile mahzun, memleket hasreti ile gönülleri mağmum ve 

fakirlik ateşi ciğerleri pür-hundur. Hâlleri pejmürde ve kendileri mürde makamına 

varmıştır. Onların her birine lutf u inâyet gösterip ihtiyaçlarını gidermeli ve şefkat ve 

merhametle meramlarının husûlü için gayret etmelidir.  

Sultan Mahmud’un babası Mir Sebük Tigin’in av esnasında yakaladığı bir geyik 

yavrusuna merhamet ve şefkat gösterip onu salıvermesi neticesinde yüce bir devlete 

ve saltanata vâsıl olduğu söylenir. Nitekim Cenâb-ı Hak şefîktir, şefkati sever ve 

kullarından şefîk olanları muazzez kılar. Kıyamet günün Hz. Peygamber’in şefaatine 

mazhar olacak olanlar da ancak dünyada bütün mahlukata karşı şefkatle muâmele 

edenlerdir.  

Bu bölümde hikâye anlatılmamıştır. 

2.14. HİMMET: (119b-125a)  

Ulüvv-i himmet; insanın, bütün gücü ile bir maslahatın itmamı için gayret 

göstermesidir. Bu durumda, şayet o maslahat zor, sıkıntılı ve sonuçsuz görünse dahi 

azim ve kasıtta bir noksanlık olmaz. Bu haslet-i hamîde hem dünya, hem de ahirette 

sahibini yücelten güzel huylardan olup himmet sahibi hem Hak katında, hem de 

insanların nazarında azizdir. Allahü teâlâ; işlerini yücelteni, onu iyi yapanı sever, 

işlerini ciddiye almayıp bozana ise buğzeder. Bu hususta, insanların himmeti dağları 

devirir, demişlerdir.  

Firavun’un; henüz çocuk yaşlarda arkadaşları oyun oynarken ağaçtan bir ata binip 

etrafındakilere erkân-ı saltanat gibi davrandığı, kimini vezir, kimini müşir, kimini 
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gazaba mazhar edip kılıç ile cezâlandırdığı rivayet edilir. Diğer çocuklara türlü 

oyunlarla meşgul oldukça, o, bu tavrından vazgeçmez ve bu tedbiri asla elden 

bırakmazmış. Nitekim olgunluk çağına geldiğinde devlet ve saltanata erişip Mısır’a 

sultan olmuştur. 

Benî-Saffâr mülûkünden Ya‘kûb bin Leys’e, mertebe-i saltanata nasıl vasıl 

olduğunu sual etmişler. Ulüvv-i himmet, sarf-ı kudret, cidd ü cehd, sa‘y ü dikkat ve 

çocukluktan bu yaşa gelinceye kadar himmet aynasının yüzüne toz kondurmamak 

sayesinde, diye cevap vermiş.  

Himmetin aslı, bir işin husûlü ne derece zor olursa olsun, gayreti elden 

bırakmamaktır. Şayet kâinat aynasında muradın husulü muhal görünse dahi tembellik 

pasını himmet cilası ile parlatmak gerekir. Asla, bu maksada nâiliyet bâtıl bir hayaldir 

ve bunun tedbiri için yapacak bir şey yoktur, demeyip ne yaparsa yapıp, gönlünün 

matlubuna ulaşmak için çaba sarf etmelidir.  

Himmet ehli arasında Ferhat meşhur bir örnektir. Ferhat’ın canı muhabbet 

bezminde Şirin’in aşkı elinden bir kadeh içtiği günden beri rahat ve huzurunu 

kaybetmiş her daim ona kavuşmanın hayali ile neticede, demirden bir dağı delmeye 

muvaffak olmuştur.  

Cenâb-ı Hak insana öyle bir kuvvet vermiştir ki, himmetinin güneşi nerede 

parlarsa, orası aydınlanır ve emellerinin bahçesinde maksudunun gülü neşv ü nemâ 

bulur. Himmet sahibi her hâlde maksadına nâil olur. Feyyâz olan Cenâb-ı Hak’da 

buhl yoktur, kula düşan himmete sarılmaktır. Bu meâlde;  sen iste vermek Allah’ın, 

demişlerdir.  
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Bu bölümde; “Timur’un Himmeti” ve “Yavuz Sultan Selim’in Hindistan Seferi 

Hususundaki Himmeti”ni konu alan iki hikâye anlatılır. 

2.15. TEMKİN VE MÜŞÂVERE: (125a-140a)          

Temkin, bir işin başlangıcında sonunu da düşünmek ve ona göre gerekli tedbirleri 

almaktır. Buna teenni de denir. Acele şeytandan, teenni ise Rahman olan Cenâb-ı 

Hakk’ın katındandır. Sür’at ve aceleyle başlanıp devam edilen ve meâli mülahaza 

edilmeyen her işin akıbetinin hüsran olduğu nice ehl-i idrakin tecrübeleri ile sabittir. 

Başlanan bir işte neticenin hâsıl olması için temkin ve teenni şarttır.  

Vücut şehrinde akıl gibi kuvvetli bir mutasarrıf var iken tasarruf emrini nefsin eline 

vermek doğru değildir. Zira nefis kötü huylu ve dev tabiatlı bir düşmandır. Maslahat 

düşmanın elinde olursa, ondan hayır beklemek boşunadır.  

Ukalâ, aceleci ve öfkeli kişinin durumunu oka benzetmişler ve onun bir defa 

atıldıktan sonra asla geri gelmeyeceğini söylemişlerdir. Temkin ve teenni ise elde 

kılıç gibidir, onu her tarafa kullanmak mümkündür. Tedbir yayaından tir gibi 

düşüncesizce çıkan her maslahat beraberinde hasaret ve nedamet getirir. Aceleci ve 

öfkeli insanların işlerinin neticesi de daima melâlettir. Akıllı kişi, bir işe mübâşerette 

acele etmez ve evvela o işin aynasını hukemanın işareti, ukalanın nasihati ile parlatır.  

Tecrübe sahibi kişilerle istişare etmek de önemli bir husustur. Nitekim Hz. 

Peygamber dahi insanların en hayırlısı ve en akıllısı iken; “Yapacağın işler hakkında 

onlara danış!..” kelâmına (Âl-i İmrân, 3/159) mazhar olmuştur. Hz. Peygamber, 

yapacağı işlerde ashâb-ı kirâm ile müşâvere ederlerdi. Gerçi maksatları ümmete 

bunu talim etmekti, ama bizzat uygulamaktan da çekinmezlerdi. Böylelikle müşavere 
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sünnet-i seniyye hâline gelmiş, büyük küçük herkesin önemli gördüğü meseleleri ehil 

kişilere danışması âdet olmuştur. Bir akıl ve bir fikir yalnız başına ne maslahat görür 

ve ne denli iş bitirir? İnsanın temeddüne muhtaç olduğu zahirdir. İstişare eden hiçbir 

zaman pişman olmaz. İnsan her ne kadar zor bir mesele ile karşı karşıya olsa da 

müşkülün halli müsteşâr ile mümkündür. Fakat istişare edilecek kişinin akıllı ve güzel 

ahlâklı olması, özellikle sır saklamayı bilmesi gerekir. Şayet müsteşar Hak katında 

makbul ve insanlar nazarında güvenilir biri değil ise, o zaman zararı faydasından çok 

olur.  

Bu bölümde; konu itibariyle temkin ve istişarenin dışına çıkılmış, hikâyenin birinde 

evlenmek isteyen bir zâhidin nasıl bir hanım alması gerektiğini bir müsteşâra 

sormasından yola çıkarak kadınlar hakkında sayfalarca söz söylenmiş ve aşağıda 

konularını birkaç cümle ile özetleyeceğimiz hikâyeler anlatılmıştır. 

Bu bölümde; “Evlenmek İsteyen Bir Zâhidin Bir Müsteşara Danışması, Onun 

Tavsiyeleri ve Zâhidin Evlenmesi, Hanımının Evde Olmadığı Bir Gün Çocuğuna 

Bakan Zâhidin Padişah Tarafından Çağrılınca Evden Ayrılmak Zorunda Kalması ve 

Eve Döndüğü Zaman, O Yokken Çocuğunu Yılandan Koruyan Gelinciği Çocuğa 

Zarar Verdiği Vehmiyle, Öfkeyle ve Düşüncesizce Öldürmesi”  (Bu hikâyenin içinde; 

“İki Hanımı Olan Bir Hâcenin İlk Hanımının Kurnazlık Göstererek Diğer Hanımı 

Boşatması”, “Vefâsız Bir Kadının Kocasının Sakalını Yolması” hikâyeleri de yer alır.), 

“Murat Hüdâvendigar’ın Kosova Harbi Sonunda Vezir Halil Paşa İle Müşâvere 

Hakkında Konuşması”, “Abbasi Halifelerinden Cafer bin Mansur’un Bir bina yapımı 

Hususunda Akıllı Veziri Yahyâ bin Hâlid’e Danışması”  ve “Keşmirli Bir Padişahın 
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Sırrını Müşavere İçin Ehliyetsiz Bir Vezire Açması Sonucu O Sırrın Yayılması Ve 

Padişahın Ölümü” olarak konularını özetleyebileceğimiz toplam altı hikâye anlatılır. 

2.16. YUMUŞAK HUYLULUK: (140a-143b) 

Enbiyâ, evliyâ ve asdıkânın vasıflarından biri olan hilm, nefsi mağlup eden güzel 

huylardan biridir. Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de kendi vasf-ı bî-hemtâsını, 

“Muhakkak ki Allah bağışlayandır, halîmdir.” buyurarak tavsif etmiştir. Bütün 

peygamberler hilm sahibi olmakla birlikte özellikle Hz. İbrahim; “Gerçekten de İbrahim 

çok içli ve yumuşak huylu idi.” kavl-i kerîmine mazhar olmakla hilmin sembolü 

addedilir.  

Tuzun yemeğe tat kattığı gibi, hilm de  diğer güzel huylara da tazelik ve parlaklık 

kazandırır. Nitekim “hilm” kelimesinin harfleri tersten okunduğunda tuz anlamına 

gelen “milh”i verir. Hilmin zıddı olan “gazab” kelimesinin tersten okunuşu ise “buğz”u 

verir. 

Bütün güzel sıfatları şahsında toplayan Hz. Peygamber dahi hilmin faziletini 

beyan için; “Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, çevrenden dağılır giderlerdi.”  (Âl-i 

İmrân, 3/159) hitab-ı celiline mazhar olmuştur. Rivayet olunur ki, bir gün bir kimse Hz. 

Peygamber’e gelip, en şiddetli şeyin ne olduğunu sorar. Hazret-i Peygamber, bunun 

“gazabullah” olduğunu söyleyince, o kimse Allah’ın gazabını neyin def ettiğini sorar. 

Hz. Peygamber bu defa, gazap etmemek, şeklinde cevap verir. Gazaba itaat eden, 

edebi zayi eder.  

Yalnız hilmin de bir ayarı vardır. Belli bir mertebeyi geçen hilm iyilik olmakatan 

çıkıp mezmum hâle gelir. Mesela icrası şer‘an ve aklen gerekli olan fiillerin hilâfına 
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hareket etmek gibi ceza gerektiren durumlarda hilm gösterip af ve sükut yoluna 

gitmek fesada ve mazarrata sebep olabilir. Fakat evvela afv ü hilm düşünülmeli, 

neticenin fesada müncer olacağı kanaati hâsıl olursa terbiye ve ceza yoluna 

gitmelidir. Özellikle hükümdarların bu dengeyi iyi kurmaları ve muhafaza etmeleri 

gerekir.   

Bu bölümde; “Hz. İsa’nın Hilmi”, “Abbasi Halifelerinden Ez-Zâhir-Bi’llâh’ın Hilmi” 

ve “Yavuz Sultan Selim Han İle Hilmi Çelebi’nin Mükâlemesi”ni konu alan üç hikâye 

anlatılır.  

2.17. GAYRET: (143a-146b) 

Bostanzâde Yahyâ Efendi, bu bahsin başında “gayret”i kıskançlık anlamında izah 

eder ve iki türlü gayretten bahseder: Gayret-i dîniyye ve gayret-i dünyeviyye.  

Gayret-i dîniyye, kişinin riyâ sıfatından arınıp şer‘in hilâfı her işi münker görmesi, 

münker suret gösterdiğinde kudreti nispetinde onu engellemeye çalışması, emr-i bi’l-

ma‘rûf ve nehy-i ani’l-münkere ehemmiyet vermesidir. Buna binaen gayret sahibi bir 

kötülük gördüğü zaman evvela onu eliyle düzeltmeye çalışır, buna gücü yetmediği 

takdirde onu diliyle düzeltmeye çalışır, şayet bunu da başaramazsa o kötülüğe ve o 

kötülüğü işleyene kalbiyle buğzeder.  

Gayret-i dünyeviyye ise, kişinin akranından ve emsallinden önce maksadına 

ulaşmak için çaba sarf etmesidir. Aslında bu gayret beyhudedir, zira takdir edilen her 

ne ise, olacak odur.  

Bir gayret daha vardır ki, kişinin şahsına münhasırdır, harem-i hâsı nâmahremden 

muhafaza etmektir. Müellif burada,  başta sözünü ettiği kıskançlığa işaret eder. 
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Mecâzî aşkta dahi âşıklar sevdikleri için gayret gösterir ve onları ağyâr ile görmek 

istemezler. 

Gayretten uzak olan, izzetten de uzaktır. İnsanlığın kemâli mertlik ve gayretin 

nihayetinden neş’et eder. Cibilletinde gayret olmayan kişi hamiyetsiz ve huy 

bakımından noksandır. Hayvanlar dahi zevcatına karşı gayûrdur. 

Bu bölümde anlatılan tek hikâye, “Şeyh Bü’l-Hasen-i Nûrî’nin Gayret-i 

Dîniyyesi”dir.  

2.18. FERÂSET: (146b-171b) 

Ferâset; her işe basiret gözü ile bakmak, o işin evvelinin âhirini dikkatle düşünüp 

başlangıçta ve sonuçta ne lâzım geldiğini mülâhaza etmek ve meseleleri  hakîmane 

bir üslupla ele alıp müşkülleri akl-ı selim ile çözmektir. Kimsenin kavli ile amal 

etmeyip fikirde derinleşmektir. Hz. Peygamber, “Mü’minin ferasetinden sakınınız!!..” 

buyurmuşlardır. Feraset, biri şer‘î, biri de hikemî olmak üzere iki çeşittir. Ferâset-i 

şer‘î, keramet mertebesine yakın garip bir hâlettir ki, nefiv ve bâtının tezkiyesi ile keşf 

hâlinin vâkı‘ olması, gaflet perdelerinin ortadan kalkıp yakîn nûru ile hakîkate vâsıl 

olunmasıdır. Ferâset-i hikemî ise, hukemânın tecrübesine göre, sûretin sirete delâlet 

etmesidir. Hatta “ilm-i kıyâfet” denilen bir ilim türü vardır ki, insanın suretinden siretine 

dair manalar çıkarır. Bostanzâde Yahyâ Efendi bu bahiste “ilm-i kıyafet”in mevzuu 

üzerinde durur ve insanların vasıflarını dış özelliklerinden, yaşadıkları bölgelerden ve 

ittihaz ettikleri mesleklerden yola çıkarak tafsilatlı bir şekilde izah eder. Müellife göre, 

Nûşirevan zamanından itibaren bu ilme dair pek çok kitap ve risale yazılagelmiştir. 

Eski devirlerde kıyafet ilmi çok meşhur olup sultanlar “kâyif” denilen kıyafet âlimleri 
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ittihaz ederler ve onları daima yanlarında bulundurup her işlerinde onlara danışırlar 

imiş.  

Her insanın muhakkak birbirinden farklı ve ayırt edici özellikleri vardır. Şayet böyle 

olmayıp, herkes birbirine müşabih olsaydı, herkes birbirinin mülküne tasallut eder, ehl 

ü mâlında hak iddia eder idi. Nitekim Hazret-i Süleyman ile şeytan kıssasında da 

böyle olmuştur. Ferâset ilmi, vukuf ve şuur ile mümkündür. Herkes bu ilme sahip 

olamaz. Bu ilmi kesbetmek isteyenlerin evvela kendi kusurlarına vâkıf  olması, sonra 

da ilim tahsili ile ahlâkını güzelleştirmesi gerekir.  

Bu bölümde; “Nûşirevân’ın Ferâseti”, “İmam Şâfiî ve İmam Muhammed’in 

Ferâsetleri”, “İmam Şâfiî’nin Mihmandar İle Muâmelesi ve Ferâseti”, “Sultan 

Mahmud’un Ferâseti”, “Halife Me’mun’un Ahlâk Anlayışı”, “İbn-i Sîrîn’in Rüya Tabiri”, 

“Eflâtun’un Bed-Sûrete Muâmelesi”, “Cûhî’nin Ölüleri Diriltmesi”, “Sadrüddin Konevî 

Hazretleri’nin Dünya Nimetlerine İtibar Etmemesi”, “Bir Muabbirin Görülmemiş Düşü 

Tabir Etmesi”, “Nizâmî ve Zahîr-i Fâryâbî’nin Muşâareleri ve Süheyl-i Yemânî’nin 

Vasfı”, ve “Hâlid-i Ezherî İle Halife Me’mûn’un Kâş Hakkındaki Muhâvereleri”ni konu 

alan toplam on iki hikâye anlatılır. 

2.19. UYANIKLIK: (171b-175a)  

Teyakkuz, merd-i habîrin bütün işerinde basiretli olup gaflet perdesini gözünden 

uzaklaştırmasıdır. Kişi her işinde evvela kendi aybına vâkıf olup daha sonra 

diğerlerinin hâlinden haberdar olmalı ve daima uyanık olup asla gaflete düşmemelidir.  

Hz. Dâvûd, geceleri sabah kadar uyku yüzü görmez ve zamanını fukaranın 

derdine çare aramakla geçirir ve devamlı sokaklarda dolaşıp ahâlinin durumunu teftiş 
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eder imiş. Hz. Ömer dahi bu mertebededir. Özellikle sultanların bunlar gibi güzel 

örnekleri kendilerine rehber edinip daima uyanık ve reâyânın işlerine vâkıf 

bulunmaları gerekir. Sultanlar bu iş için kendilerine sâdık casuslar ittihaz edebilirler. 

Yalnız bu kişilerin sözlerine güvenilir, emin ve adaletli olmaları gerekir. Halife 

Mansur’dan rivayet edildiğine göre sultanlar dört âdeme muhtaçtır ki, bunlar çâr-

erkân-ı meliktir. Birincisi sâdık bir hizmetkâr, ikincisi liyâkatli bir vezir, üçüncüsü 

şahne-i şehr (bekçi), dördüncüsü ise dürüst bir mümindir ki, memlekette fesada 

sebep olan nedir ve fitne ateşini yakanlar kimlerdir, bunları a4aştırıp padişaha haber 

versin. Müellif sözün burasında bu çâr-erkânın vasıflarını ayrıntılı bir şekilde izah 

eder.  

Akıllı insan daima uyanık olmalı ve hiçbir zaman zan ile hareket etmemelidir. Zira 

zannın bir kısmı günahtır. (Hucurat, 49/12)  

Bu bölümde; “Abbasi Halifelerinden Ebû Cafer bin Mansur Ümerâsından Şam 

Valisi İshak bin İbrahim’in Teyakkuzu”, “Aynı Şahsın Teyakkuzunun Başka Bir 

Tezahürü”, “Fâtımî Halifelerinden Hâkim Bi-Emrillâh’ın Casusları Vasıtası İle Her 

Şeyden Haberdar olması ve Neticede Kendini Ulûhiyet Mertebesine Yükseltmesi” ve 

“Yavuz Sultan Selim’in Anadolu Kazaskeri Tâcîzâde Cafer Çelebi’yi Öldürtmesi”ni 

konu edinen dört hikâye anlatılır. 

2.20. FIRSATI DEĞERLENDİRME: (175a-179a) 

Müellif bu bâbda çoğunlukla dünyanın geçiciliğinden ve yaşam fırsatının iyi 

değerlendirilmesi gerektiğinden bahseder. Buna göre, dünya bir köprüdür ve varlık 

âlemine adım atan herkes bu köprüden geçmek durumundadır. Ömür saat-be-saat 
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akıp gitmekte ve yokluk meziline doğru hızla yol almaktadır. Bu kararsız dünyanın 

devleti her an zillete dönebileceği gibi, muhabbeti de her an mihnet ile yer 

değiştirebilir. Bahar günlerinin karanlık geceleri, sürur zamanlarının da denizlerin 

dalgası gibi gamları vardır. Ömür gündüzü, baharın ömrü gibi, payidar değildir. 

Zaman birini getirip birini götürmekte, Ömür sermayesi sürekli tükenmekte ve 

günlerin tüccarı canlılık metaını satmaktadır. 

Kimse bugünkü hâlinde karar kılacağını bilemez. Yarın başka bir sûretin hâsıl 

olması mümkündür. Bugün sıhhat ise yarın mevt, bugün fırsat ise yarın fevt... 

Gençliğin âhiri her hâlde yaşlılık, hünerin âhiri ayıp ve kusurdur. Bir daha gençlik geri 

gelmez ve o vakitlere yeniden erişilmez. Ömür, her vakti çok pahalı olan bir 

sermayedir. Böyle aziz bir sermeyeyi zayi etmek akıl kârı değildir. Geçip gidenin geri 

gelmesi mümkün olmadığı gibi gelecek de gizli ve belirsizdir. Ehl-i akla lâzım olan, bu 

ikisi arasındaki yaşadığı zamanı çok iyi değerlendirmektir.  

Kişi şayet ashâb-ı mâl ü menâl ise malını bir hayre îsâl etmekle adının ilelebet 

hayırla yâd edilmesini sağlayabilir. Ukalâ malı ve mansıbı bir dest-mâle benzetirler ki, 

hiçbir elde karar kılmaz ve kimseye yâr olmaz. Elden gittikten sonra ne çâre, fakat 

elde mevcut iken öyle bir hayır yapmalıdır ki, cana değsin. Mert kişi, yaptığı hayırlarla 

daima hayırla yâd edilir ve ölmez, belki nâmert ölür.  

Kişi, yapılması gereken bir işi, yarın yapayım, diyerek ertelememeli, derhâl 

başlayıp bitirmelidir. Yarın dediği, çok uzak bir zaman olabilir ve ömür ona müsaade 

etmeyebilir.  
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Gençlik çağında ibadet çok önemlidir. Zira bir kişi, kendisine bir hizmetçi almak 

istese hizmete yarar dinç birini arar. Hastalıklı ve zayıf olanı almaz. İnsan da gençlik 

çağında güç ve kuvveti yerinde iken Cenâb-ı Hakk’a kulluk ve itaatte kusur 

etmemelidir. Hâlbuki İnsanların çoğu gençliğinde vaktini ziyan edip pîr ü zaîf  iken 

cehennem korkusuyla ibadet ve hizmete meyletmektedirler. Yukarıdaki hizmetçi 

örneğinde görüldüğü gibi, mahlâkun işine bile yaramamak mertebesine varan bir kişi, 

Cenâb-ı Hakk’a nasıl layık olur? 

Bu bölümde; “Nûşirevân’ın, Beş Yüz Yıl Yaşayan Bir Pîr İle Mükâlemesi”, 

“İskender ve Kaydefâ’nın Savaşı” ve “Sührâb İle Rüstem’in Cengi”ni konu alan üç 

hikâye anlatılır. 

2.21. TEDBİR VE TEYAKKUZ: (179a-182b)      

Müellif bu bahiste, “ḥazm” başlığı altında tedbir ve teyakkuz konusunu ele alır. 

İhmâl ve gayretin zıddı olan hazm, özellikle padişah sultanlarda bulunması gereken 

bir haslettir. İşlerin neticesi hususunda gafil olmayıp her türlü ihtimali göz önünde 

bulundurarak hazırlıklı olmak ve meydana gelebilecek sıkıntılara karşı tedbirli 

bulunmaktır. Müellife göre, “hazm” sıfatı ile muttasıf olan kişi suizan sahibidir. 

Buradaki suizandan kasıt, olumsuz bir mana değil, her zaman en kötü ihtimali de göz 

önünde bulundurmak anlamında olsa gerektir. Hüsnüzan tehlikeli bir uçurum, suizan 

ise ondan korunmadır.  

Akıllı kişi işlerini daima gözden geçirip tehlike arz eden durumları değerlendirmeli 

ve ortadan kaldırmaya çalışmalı, en yakınındakine bile itimat etmemelidir. Hayvanlar 

arasında kurt hazmı ile maruftur. Öyle ki uykuda iken bile bir gözünü yumsa diğeri 
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açık kalır, böylelikle gaflete düşmekten korunur imiş. Hatta buna binaen, kurttan daha 

hazmli, sözü meşhur olmuştur. Hukema, “hazm”ın manasının, kişinin bütün işlerini 

zapturapt altına alması ve zamanın ahvâlinden gaflete düşmemesi olduğunu 

söylerler. Müellif, sözün burasında “hazm”ın suizandan ibaret olduğunu tekrar eder. 

Ona göre, kişinin hazm ile muâmele edebilmesi için, bütün insanlara karşı suizan 

sahibi olması gerekir. Şayet hüsnizan sahibi olursa hilâfı zuhur eder ve “hazm”in 

gereğini yerine getiremez. Bu durumda bütün işleri kesata uğrar. Mesela bir ordu 

kumandanı ehl-i hazm ise onun ordusunun zaferi mukarrerdir.  

Özellikle padişahların kötü niyetli kişilerin hâllerine vâkıf olması gerekir. Zira aslan 

dahi bütün hayvanların kralı iken kurnaz tilkinin hilelerinden emin olmaz ve ona karşı 

daima teyakkuz hâlinde bulunur. Kesel ve gaflet ise tehlikelerle dolu ve sonu dehşete 

çıkan bir uçurumdur. Feth ü nusret vadisine doğru yol almak isteyen kişiye hazm ve 

ihtiyattan muhkem bir hisar ve akıbet-endişlikten a‘la kâr olmaz. Öyle ki, hazm ehli 

serap görse onu taşkın sel gibi hayal eder. “Hazm”dan uzak kalmak nice şahları 

tahtından indirmiş ve onlara zafer yüzü göstermemiştir.  

Bahsin sonlarına doğru müellif, sözü tekrar bu dünyanın hilelerine karşı uyanık 

bulunup ahiret hazırlığı yapmanın ehemmiyetine getirir. Akıllı kişi, dünyada mümkün 

mertebe hayır işleri ile meşgul olmalı ve ardında hayırla yâd edilmesine vesile olacak 

güzel eserler bırakmalıdır. “Muhakkak ki, iyilikler kötülükleri giderir.” (Hûd, 11/144) 

âyet-i kerimesi mûcibince, kendisine ölüm gelmeden evvel, sahip olduğu nimetleri 

sadaka-i câriye hükmündeki işlere hasretmeli ve hatalarını bu yolla telafi yoluna 

gitmelidir. Bu noktada özellikle cami ve mescit yapımının önemine dikkat çeken 
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müellif, “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a inanan (insan)lar şenlendirirler.” âyetini 

delil gösterir.  

Bu bölümde; “Halife Me’mûn’un, Ebü’l-Atâhiyye’nin Şiirini Yorumlaması” ve “Zalim 

Bir Padişahın Sağlığında Yaptırdığı Bir Köprü Vesilesiyle Cennete Girişi”ni konu alan 

iki hikâye anlatılır. 

2.22. İYİLERLE SOHBET: (182b-189a) 

Hayırlı ve bilgili kişilerin meclisleri, akıllı ve tecrübe sahibi, iş bilen insanların 

sohbeti büyük bir nimet ve yüce bir devlet olup kişiyi ebedi saadete ulaştırır. 

İnsanların hayırlısı, cevâhir gibi mükerremdir ve onların sohbeti kişinin gam ve 

kederini giderip iltifatları pek çok güzelliğe vesile olur. 

Hikmet sahibi hakimler ahlâk kitaplarında, iyilerin yakınlarını attara 

benzetmişlerdir. Onların sohbetlerine meyledenler, hissedar olmazlarsa dahi amber 

saçan güzel kokularından istifade ederler. Kötülere yakın olanlar ise ahen-ger gibidir 

ki, ateşin kıvılcımı isabet etmese dahi dumanı yüzlerini karartır. 

Hakikat yolunun yolcusu olanlar; zalim nefsin elinden kurtulmak ve dünya 

sevgisinden arınmak için âlim, diyâr-ı zühde hâkim ve perhiz-kâr bir şeyhin eteğine 

tevessül ile riyazete tahammül ederler ve neticede,  onun sohbetinin bereketi ve ıslah 

yolundaki gayreti ile zararlarla dolu nefsin hevâsından geçip ahlâklarını 

güzelleştirerek zühd ve salahda parmakla gösterilecek güzel bir mertebe kazanırlar. 

Şeyhlerin meclisleri herkese feyz bağışlar, dünya ve ahiret muratları onların vasıtası 

ile hâsıl olur. Nice nâ-muratlar onların feyz bahşeden bir sözleri ile hidayete erip 

saadete ulaşırlar ve emellerine nail olurlar. Müellife göre, dünyada bir pir eteğini 
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tutmayınca nimete vâsıl olunmaz. Onların duâ okları hedef-i icabete varır ve her ne 

maksut edinseler hâsıl olur. 

İran melikleri daima hukemâ ile meşveret, ukalâ ve sulehâ ile sohbet edip onların 

mübarek nefeslerinden feyz alırlar ve mübarek sözleri ile amel ederlerdi. Bu nedenle, 

İran meliklerinin saltanatları uzun olmuştur. Abbasi halifelerinin çoğu da bizzat ince 

hikmetlere maruf salih kişiler olduklarından ve yine tecrübe ehli hayırlı kişilerin 

nasihatlerine göre hareket ettiklerinden dolayı devletleri uzun sürmüş ve bu gidişat 

bozulunca saltanatları zevale ermiştir. 

Sohbet-i ahyâr ne derece faydalı ise ülfet-i eşrâr da o denli zararlı ve nedameti 

muciptir. Bu nedenle kötü alışkanlıkları olan bed-baht ve sefillerle ihtilattan mümkün 

mertebe uzak durmak gerekir. Fâsıklardan cüzzamdan kaçar gibi kaçmalı ve onların 

gül bahçeleri cennet gibi görünse dahi yakınından geçmemelidir.    

Bu bölümde; “Sultan II. Murat’ın Düzme Mustafa’ya Karşı Emir Sultan 

Hazretleri’nin Duâsını Alması”, “Câlinûs’un Bir Mecnûn’a Rastlaması”, “Muhammed 

bin Zekeriyyâ’nın, Câhillerin Methinden Dolayı Kendi Nefsinden Şüphelenmesi”, 

“Sultan II. Bayezid İle Sultan Cem’in Saltanat Davasında Şeyh Ebü’l-Vefâ 

Hazretleri’nin Tavrı”, “Şeyh Vefâ’nın Kerameti” ve “Sultan Sencer’in Ömer Hayyam İle 

Musahabeti”ni konu alan toplam altı hikâye yer alır. 

2.23. HUKUKA RİAYET: (189a-194a) 

Hukuka riâyet her mümine lâzım ve farz derecesinde mühim bir vazifedir. Güzel 

ahlâk sahibi olmanın şartlarından biri de budur. Temizlik delili, gayret alameti ve 

saadet vesilesidir. Hukuka riayet insan nazarında pek çok yönden ele alınabilir. Evlat 
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ile varlık sebebi olan ebeveyni arasındaki hukuk, zevc ve zevce arasındaki hukuk, 

efendi ve köle arasındaki hukuk gibi...  

Müellif bunları sıraladıktan ebeveyn ile evlat arasındaki hukuk, özellikle de anne 

hakkı üzerinde tafsilatlı bir şekilde durur ve bu fikrine, “Cennet, annelerin ayakları 

altındadır.” hadisini delil gösterir. Masıyeti (Allah’a isyanı) gerektirecek işler dışında 

anne babanın sözünden çıkılmaması gerektiğini söyler. Her hâlükârda ana-babaya 

iyilik edilmesi Cenâb-ı Hakk’ın emridir. (Nisâ, 4/36) İnsan, ana-babasına sağlıklarında 

ihsan üzere olup vefatlarından sonra da vasiyetlerini yerine getirmeli ve rûhları için 

kudreti nispetinde tasaddukta bulunmalıdır.  

Riayet edilmesi gereken haklardan biri de faziletli hocaların hakkıdır. Zira hoca 

hakkı, talebenin üzerinde baba hakkı gibidir. Hazret-i Ali bu hususta, “Bana bir harf 

öğretenin kölesi olurum.” buyurmuştur. Hatta bazı ukalâ, muallim hakkını, baba 

hakkından önde tutar. Zira baba bu hayât-ı fânîde varlık sebebidir. Muallim-i fazilet-

güster ise kişinin manen yücelmesine ve nefsini olgunlaştırmasına vesile olmakla onu 

hayât-ı câvidânîye nâil eder. Babaların en hayırlısı, ilim öğretendir ve üstat cevri baba 

şefkatinden yeğdir.  

Akraba hukuku da riayet edilmesi gereken haklardandır. Hazret-i Peygamber bu 

hususta; “Ben, putları kırmak ve sıla-i rahm (akraba ziyareti) için gönderildim.” 

buyurmuşlardır. Yine bir hadis-i kudside Cenâb-ı Hak; “Ben Rahmân’ım ve iştikâk-ı 

rahm benim ismimdendir. Her kim ona ittisal ederse onu rahmetime isal ederim. Her 

kimde onu keserse, rahmetimi ondan men ederim.” buyurmaktadır. Bu 

açıklamalardan sonra müellif sözü yine zamaneden şikayete getirir ve zamanında 
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“ekârib”in (akrabâ) “‘akârib” (akrepler) mesabesinde olduğunu, kişiye en çok 

yakınlarının haset ettiğini söyler. Hatta ona göre haset; yakınlarda cevher, 

başkalarında ise arazdır. Akşemseddinzâde Hamdullah Hamdî’nin Yûsuf u Züleyhâ’yı 

kaleme almasının sebebi de kardeşlerinden çektiği cevr ü cefâdır. Nitekim Hazret-i 

Yûsuf’un kıssası  akrabanın eziyetine en güzel delildir. 

Komşu hakkı da gözetilmesi gereken haklardan biridir. Komşuya hürmet, ana-

babaya hürmet gibidir. Komşu hakkı gözetmek, müttaki ve iyi kulların alameti, Cenâb-

ı Hakk’ın mağfiretine nâiliyet vesilesidir. 

Padişahların dârü’s-saltanatları onların haneleri gibidir. Bu nedenle padişahların, 

hükmü altında bulunan beldelerde meskûn insanların hassaten fakirlerin ve 

dervişlerin hakkını gözetmeleri gerekir.  

Bir diğer hak ise misafir hakkıdır. Misafir Cenâb-ı Hakk’ın hediyyesi kabul edilmeli 

ve ona i‘zaz u ikramda, ihtiramda gereken hassasiyet gösterilmelidir. Nitekim 

insanoğlu da bu mihman-hâne-i âlemde güçsüz bir misafirdir ve yüzlerce âh ile bir iki 

gün geçer gider. Kader her hâlde onu adem yoluna iletir ve cism ü can metaını helak 

eder.  

Dilencilerin hukukuna riayet etmek gerekir. Onların azarlanması Cenâb-ı Hak 

katında kötü bir iştir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de; “Dilenciyi azarlama!..” (Duhâ, 93/10) 

buyrulmaktadır.   

Bu bölümde; “Talhatü’t-Tulehâ’nın Benî-Kays Kabilesine Misafir olması” ve “Eski 

Hükümdarlardan Birinin, Sofrasına Oturan Bir Mücrimi Affetmesi”ni konu alan iki 

hikâye anlatılır. 
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2.24. SULTANLIK VE VEZİRLİK: (194a-219b)         

Mir’âtü’l-Ahlâk’ın bu bâbı baştan sona bir siyaset-nâme mahiyetindedir. Müellif bu 

bâbda sultanların ve vezirlerin vasıflarını tafsilatlı bir şekilde ele alır. Söylenenlerin 

çoğu, daha önceki bahislerde genel olarak ele alınan ahlâk-ı hamîdenin sultan ve 

vezirlerde ne mertebe bulunması gerektiğine dairdir ve üslubu farklı olsa da, 

muhtevası itibariyle tekrar mahiyetindedir.  

Bu bölümde; “Nûşirevân’ın, Mubitlerden Mülkün Zevalinin Sebebini Sorması ve 

Büzürcmihr’in Cevabı”, “Ömer bin Abdülaziz’in, Bayramlık Elbise İsteyen Evladına, 

Bunun İçin Beytü’l-Mâl’den Para Almasının Doğru Olmayacağını İzah Etmesi”, “Ömer 

bin Abdülaziz’in, Vefâtından Hemen Önce Söyledikleri”, “Selçuklu Sultanlarından 

Birinin, Yaptırdığı Cami Mukabilinde Sevap Umması ve Bir Azîzin Ona, Bundan 

Sevap Gelmeyeceğini İzah Etmesi”, “Yavuz Sultan Selim’in Sadrazam Pîrî Mehmet 

Paşa’ya, Reâyâyı Kastederek Hazineden Sual Sorması”, “Halife Me’mûn’un, Yahyâ 

bin Eksem’i Güneşten Korumak İçin Onunla Yer Değiştirmesi”, “Âli Büveyh’den Bir 

Hükümdarın Cennete Girme Vesilesi”, Sâmânoğullarından İsmail bin Sâmân’ın 

Adaleti ve Halkına Muâmelesi”, “İsmâil bin Sâmân’ın, Bir Sefer Esnasında 

Askerlerinin Yoldaki Elma Ağaçlarına Dokunmaması İçin Bekçi Tayin Etmesi”, 

“İskender’in, Halkın Malına Tasallut Eden Hırsıza Muâmelesi”, “Muâviye’nin, Ahnef 

Bin Kays’a Zamanın Durumunu Sorması”, “Abbasi Halifelerinin Sîretlerine Göre 

Halkın Gidişatının Değişmesi”, “Nûşirevân’ın Adaleti”, “Sultan Süleyman’ın, Devlet 

Erkânının Halka Nasıl Davrandığını Kontrol Etmesi”, “Müellif Boztanzâde Yahyâ 

Efendi’nin, Sultan Süleyman Zamanında Bizzat Şahit Olduğu Bir Hadiseyi Anlatması: 
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Sultan Süleyman’ın, Timurtaş Karyesi Halkına Zulmedenleri Cezâlandırması”, 

“Erdşîr’in Vezirinin, Devletin Bekasına Dair Sözleri” ve “Abbasi Halifelerinden 

Mu’tasım’ın Bir Kâtibi Olmaması Sebebiyle Tehlikeli bir Sefere Çıkmak Zorunda 

Kalması” şeklinde konularını özetleyebileceğimiz toplam on yedi hikâye anlatılır. 

2.25. SONUÇ VE NASİHAT: (219b-243a) 

Bostanzâde Yahyâ Efendi eserinin bu bölümünde, ahlâk mevzuu üzerinde genel 

bir değerlendirme yaptıktan sonra, âdet olduğu üzere, çeşitli nasihat ve tavsiyelere 

yer verir. Eserin başından sonuna kadar hemen her bahiste bir vesileyle ele aldığı 

dünya hayatının geçiciliği ve aldatıcığı meselesine burada da değinir ve pek çok 

devletin adını ard arda sıralayarak bunların fena bulduğunu söyler. Akıllı kişilerin 

dünyayı bir gölgeden ibaret bilmeleri gerektiğini belirterek söylediklerini, “Dünya 

hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir.” (Hadîd, 57/20) âyet-i kerîmesi ile 

teyit eder.  

Daha sonra Ebû Hâşim Muhammedü’l-Mağribî’nin, Selvânü’l-Mutâ‘ adlı eserinde 

zikrettiği nasihatleri tercüme yoluyla nakleder. Bu nasihatler, İran hükümdarlarından 

Erdşîr ile oğlu Bâbeg arasında cereyan eden hikmetli konuşmalar ve bunların 

mükâleme esnasında birbirlerine anlattıkları, Kelile ve Dimne ile Mesnevî’de olduğu 

gibi iç içe girmiş hikâyelerden ibarettir.  

Bu uzun fasıldan sonra müellif tekrar ahlâk bahsine döner ve herkesin hâlinin 

ancak üç emirden birine uyduğunu söyler. Bunlar terakki, tedenni, ya da itidaldir. 

Bunlardan terakki üzre olanlar “cümleden bâlâ-ter”, tedenni üzre olanlar “kadrde kih-

ter”, itidal üzre olanlar ise “arsa-i müsâvâtda cilve-ger” olarak vasıflandırılırlar. 
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Müellifin sözün burasında dost ve düşmana dair tafsilatlı bilgiler ve onlarla nasıl 

muâmele edilmesi gerektiğini izah eder. Daha sonra; “Li’llâhi’l-hamd ki bu efsâne 

pâyâna yitdi. Gâyet ü nihâyete yitdi ve dâyire-i itmâma girdi.” diyerek eserin sona 

erdiğini haber verir. Manzum ve mensur duâ faslının arasında eserin tamamlanma 

tarihi verilir. 

Bu bölümdeki esas hikâye Erdşîr ve Bâbeg’in mükâlemesi olmakla birlikte bunun 

içerisinde daha birkaç hikâye yer alır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: “Bâbeg’in 

Erdşîr’e Anlattığı Çoban Hikâyesi”, “Rahibin Çobana Anlattığı Hikâye”, “Erdşîr’in 

Bâbeg’e Anlattığı; Bir Dervişin, Bir Kervanı Gasp Eden Hırsızların Emirinin Oruç 

Tutup Haram Maldan Yemediğini, Daha Sonra Bu güzel Davranışının Hürmetine 

Hidayete Erdiğini Görmesini Konu Alan Hikâye”, “Bâbeg’in Erdşîr’e Anlattığı; Irak’taki 

Bir Padişahın Yaptırdığı Muhkem Bir Binanın İki Derviş Tarafından Eleştirilmesi 

Üzerine Padişahın Gönlündeki Dünya Sevgisinin Sönüp Âhiret Hazırlığına 

Meyletmesi ve Kızı İle Birlikte Derviş Kılığına Girip Sefere Çıkmaları, Yolda ve 

Konakladıkları Yerlerde Başlarından Geçenler, Neticede İkisinin de Bir İftiraya 

Uğrayarak Ölmeleri ve Kabirlerinin Kutsal Mekân Addedilmesini Konu Alan Hikâye”. 

Bunlar ana hikâye ile beraber toplam beş hikâyedir ve Erdşîr’in, hakîm oğlu Bâbeg’e 

uyarak dünya malını terk etmesiyle sona erer.           

3. ÂYET VE HADİSLER: 

Bostanzâde Yahyâ Efendi “ahlâk”ı konu alan bu eserinde sık sık âyet ve 

hadislerden iktibaslar yapmıştır. Bu iktibaslar; bir yandan manayı güçlendirirken, bir 

yandan da anlatımı süsleyerek güzelleştirmektedir. Zira iktibas; “bedî‘ ıstılahında 
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âyetden, hadisden alınan bir parça ile sözü tezyîn ve manayı te’yîd etmektir.”92 

Metinde kullanılan âyet ve hadislerin İslâmi esaslara ters düşmeden ve müellifin 

ifadesiyle uygunluk arz ederek “müstahsen iktibas”93lar şeklinde ele alındığını 

görmekteyiz. Metinde yer alan âyet ve hadisler, çoğunlukla lafzen ve tam iktibas 

hâlindedir. Metinde, tespit edebildiğimiz kadarıyla, toplam 207 âyet ve 105 hadis yer 

almaktadır. Bunlardan çoğu sadece bir defa kullanılmakla beraber, daha fazla 

kullanılanları da vardır. 

Bu bölümde, söz konusu âyet ve hadisler metindeki sıraya göre ve metinde 

geçtiği şekliyle verilmeye çalışılacak, altlarına manaları yazılacak ve yanlarına 

parantez içinde metnin hangi bölümünde geçtikleri belirtilecektir.      

3.1. Âyetler:  

1. (2a) 

“Muhakkak ki sen, yüce bir ahlâk üzeresin.” (Kalem, 68/4) 

2.  

 (2a) 

“Allah şu müminlerden razı olmuştur ki; onlar, ağacın altında sana bîat 

ediyorlardı.” (Fetih, 48/18) 

3.  (2b)

“Allah, onlardan ebediyyen razı olsun.” (Beyyine, 98/8; Tevbe, 9/100; Mücâdele, 

58/22) 

4.   (2b)

                                                
92 Tâhirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lûgati, İstanbul 1973, s. 61.  
93 Kaya Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri I Belâgat, Ankara 1980, s. 268. 



 113

“O, hevâdan konuşmaz. O’nun okuduğu, kendisine vahyedilenden başkası 

değildir.” (Necm, 53/3-4) 

5.   (3a)

“Ona beyânı (konuşup, düşüncelerini açıklamayı öğretti.” (Rahmân, 55/4) 

6.  (3a)

“O (Allah ki); her şeyin biçimini, özelliğini ve süresini belirleyip hedefini gösterdi.” 

(A‘lâ, 87/3) 

7.    (7a)

“Işığını dinin temelinden almış hidayet kandilinden bir nurdur.” (Nûr, 24/35) 

8.  (7a)

“…neredeyse (ateş değmese bile) yağı ışık verir.” (Nûr, 24/35) 

9. 



 (7a)

“Ama kim Rabbinin divanında durup hesap vermekten korkmuş ve nefsini kötü 

heveslerden menetmişse…” (Nâzi’ât, 79/40) 

10.  (7a)

“Onun barınağı da cennettir.” (Nâzi’ât, 79/41) 

11.  (7b, 187a)

“Rabbimiz, bizi ateş azabından koru.” (Bakara, 2/201; Âl-i İmrân, 3/16) 

12.   (7b) 

“Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk et.” (Hicr, 15/99) 

13.  (7b-8a)

“Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât, 51/56) 
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14.  (8a)

Muhakkak ki namaz kötü ve çirkin işlerden meneder.” (Ankebût, 29/45) 

15.   (8a)

“Kim fakirlere verir, günahlardan korunur ve en güzel sözü doğrularsa…” (Leyl, 92/5-6) 

16.  (8a)

“Onu en kolay ve rahat işlere muvaffak ederiz.” (Leyl, 92/7) 

17.  (8b)

“Nefsini yücelten kurtuluşa ermiş, onu alçaltan ise ziyana uğramıştır.” (Şems, 991/9-10) 

18.  (9a)

“Kalplerinde hastalık bulunanlar…” (Bakara, 2/10; Mâide, 5/52; Enfâl, 8/49; Tevbe, 

9/125; Hac, 22/53; Nûr, 24/50; Ahzâb, 33/12,32,60; Muhammed, 47/20,29; Müddessir, 

74/31) 

19.  (9b)

“Ey iman edenler, Allah’a tevbe tevbe edin…” (Tahrîm, 66/8) 

20.  

 (11a)

“Oysa kendilerine dini yalnız Allah’a hâlis kılıp yalnız Allah’a kulluk etmeleri 

emredilmişti.” (Beyyine, 98/5) 

21.  (14b)

“Ey örtüsüne bürünen, geceleyin kalk (namaz kıl)!” (Müzzemmil, 73/1-2) 

22.  (14b)

“…Seherlerde istiğfâr edenleri…” (Âl-i İmrân, 3/17) 

23.  (15b)

“…O, yere saplandı ve hevesinin peşine düştü.” (A’râf, 7/176) 

24. .(15b) 

“Rabb’ini içinden yalvararak ve korkarak zikret…” (A’râf, 7/205) 

25. (15b)

“Allah’ı anmak en büyük ibadettir.” (Ankebût, 29/45) 

26.  

(16b) 

“Ey iman edenler, sabırla ve namazla Allah’tan yardım isteyin.” (Bakara, 2/45,153) 
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27. 

 

(16b)

“Sabrettikleri zaman, onların içinden, emrimizle doğru yola ileten önderler yetiştirmiştik.” 

(Secde, 32/24) 

28.  (17a)

“O halde sen de azim ve irade sahiplerinin sabrettikleri gibi sabret.” (Ahkâf, 35/46) 

29. (17a)

“Sıkıntı ve hastalık zamanlarında sabredenler…” (Bakara, 2/177) 

30.  (17a)

“Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir.” (Zümer, 39/10) 

31.  (17a)

“Sabretmenize karşılık selam size…” (Ra’d, 13/24)

32.  (17b)

“İşte Allah’ın azabından korunanlar onlardır.” (Bakara, 2/177) 

33.  (18b)

“İnsan (Rabb’inin bu kadar iyiliğine rağmen) azar. (Alak, 96/6) 

34.  (18b)

“Kendini zengin (kendine yeterli) gördüğü için… (Alak, 96/7) 

35.  (18b)

“Çalışanların ücreti ne güzeldir. Onlar ki, sabrederler…” (Ankebût, 29/58-59) 

36.  (19a)

“Rabb’inin hükmüne sabret…” (Kalem, 68/48)

37. (20a)

“Bizim buyruğumuz gelip de tandır kaynayınca (işler iyice alevlenince)…” (Mü’minûn, 

23/27) 

38.  (20b)

“Ey ateş, İbrahim’e serin ve esenlik ol!” (Enbiyâ, 21/69)

39.(20b) 

“Tasadan gözleri ağardı.” (Yûsuf, 12/84) 

40.  (20b-21a)

“Vallâhi sen hâlâ eski şaşkınlığın içindesin, dediler.” (Yûsuf, 12/95) 
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41. (21b)

“Bu dert bana dokundu.” (Enbiyâ, 21/83) 

42.  (22b)

“Muhakkak her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” (İnşirah, 94/5-6) 

43. (23a)

“Bazen hoşlanmadığınız bir şey hakkınızda iyi olabilir.” (Bakara, 2/216) 

44.  (23b)

“Allah dilediğini yapar.” (Âl-i İmrân, 3/40; Hac, 22/18) 

45.  (25b)

“Allah şükrün karşılığını veren, her şeyi bilendir.” (Nisâ, 4/147) 

46.  (25b)

“Andolsun şükrederseniz, elbette size nimetimi artırırım.” (İbrahim, 7/14) 

47. (25b)  

“Kullarımdan şükreden azdır.” (Sebe’, 34/13) 

48.  (27b)

“Nice az bir topluluk var ki, çok topluluğa galip gelmiştir.” (Bakara, 249/2) 

49. 



 (27b)

“Allah, kendi yolunda malzemesi birbirine kaynatılmış binalar gibi saf bağlayarak 

çarpışanları sever.” (Saf, 61/4) 

50.  (32b)

“Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.” (Bakara, 2/195) 

51.  (32b)

“Korunma tedbirlerinizi alın…” (Nisâ, 71/4)

52. (34b) 

“Altından ırmaklar akan…” (Bakara, 2/25,266; Âl-i İmrân, 3/15,136,195,198; Nisâ, 

4/13,57,126; Mâide, 5/12,85,119; Tevbe, 9/72,89; Ra’d, 13/35; İbrâhîm, 14/23,32; Nahl, 

16/31; Tâhâ, 20/76; Hac, 22/14,23; Furkan, 25/10; Ankebût, 29/58; Zümer, 39/20; 

Muhammed, 47/12, Feth, 48/5,17; Hadîd, 57/12; Mücâdele, 58/22; Saf, 61/12; Teğâbun, 

64/9; Talâk, 65/11; Tahrîm, 66/8; Burûc, 85/11; Beyyine, 98/8) 
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53.  (35b)

“Sanki dün o hiç bitkisiyle şenlenip süslenmemiş gibi…” (Yûnus, 24/10) 

54.  

 (37b)

“Allah, mücahitleri oturanlardan çok daha büyük ecirlerle üstün kılmıştır.” (Nisâ, 95/4)

55.            (38b) 





Çalış ki; “İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur.” (Necm, 53/39) ayetinin sırrına aşina 

olasın. 

56.  (39a)

“Kim Allah’a güvenirse, O ona yeter.” (Talâk, 65/3) 

57.  (39b)

“Karar verince de artık Allah’a dayan…” (Âl-i İmrân, 3/159) 

58. (28b)  

Cenâb-ı Hak, onu kıyamet günü “kalb-i selîm ile gelenlerden” (Şuarâ, 26/89; 

Sâffât, 37/84) eylesin. 

59.   (57a)

“Ummadığı yerden…” (Talâk, 3/65) 

60. 



 (40b)

“Namaza kalktıkları zaman da üşene üşene kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, 

Allah’ı pek az anarlar.” (Nisâ, 4/142) 

61.  (41b)

“Uykularını dinlenme yaptık.” (Nebe’, 78/9) 

62.  (43a)

“Mûsâ da ötekine bir yumruk indirdi…” (Kasas, 28/15) 
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63.  (45a)

“Biz taksim ettik…” (Zuhruf, 43/32)

64. (45a) 

“Evet, dediler.” (A’râf, 7/172; Zümer, 39/71; Ahkâf, 46/34; Hadîd, 57/14; Mülk, 

67/9) 

 65. 



 (45a) 

“Hoşlanmadığınız bir şey hakkınızda iyi olabilir ve hoşlandığınız bir şey hakkınızda 

kötü olabilir.” (Bakara, 2/216)  

66.  (45b)

“Kopmayan, sağlam bir kulp…” (Bakara, 2/356; Lokman, 31/22) 

67. 

 

(46b)

“De ki: ‘Allah bizim için ne yazmış (ne takdir etmiş) ise ancak bize o ulaşır. Bizim 

sahibimiz O’dur. İnananlar Allah’a dayansınlar.’” (Tevbe, 9/51) 

68.  (46b)

“Allah’ın emri olup bitmiş bir şeydir.” (Ahzâb, 33/38) 

69.  (47b)

“Kötü olandan ise yararsız bitkiden başka bir şey çıkmaz.” (A’râf, 7/58) 
 
70. (48a)

“Ben işimi Allah’a bırakıyorum.” (Mü’min, 40/44) 

71. . (48a)

“Ben üzüntü ve tasamı yalnız Allah’a arz ederim.” (Yûsuf, 12/86) 

72.  (50b) 
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“Öyle ise akşama girdiğiniz zaman da tesbih Allah’ındır.” (Rûm, 30/17) 

73. (56b) 

“Biz de onları ansızın yakaladık.” (A’râf, 7/95) 

74. (56b)

“Zulmedenler, yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini bileceklerdir.” 

(Şu’arâ, 227/26) 

75.   

 

(57b)

               

“Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu yaratır ve onu ummadığı yerden 

rızıklandırır.” (Talâk, 2-3/65)   

76. 



(58a) 

“Ve kim Allah’a verdiği sözü tutarsa, Allah ona büyük bir mükafat verecektir.” (Feth, 

10/48) 

77.  (57b)

“Kim ahdini bozarsa, kendi aleyhine bozmuş olur.” (Feth, 10/48) 

78.  (60a)

“O (Allah) ki, sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de en güzel surette yaptı.” (Mü’min, 

64/40; Teğâbun, 3/64) 

79.  (60a)

“Biz sizi en güzel biçimde yarattık.” (Tîn, 4/95) 

80.  (60a)

“Ey inananlar, yaptığınız akitleri yerine getirin…” (Mâide, 1/5) 

81.  (61a)

“O, hevâdan konuşmaz.” (Necm, 3/53) 

82. . (62a)
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“Ahdi de yerine getirin, çünkü insana ahdinden sorulacaktır.” (İsrâ, 34/17) 

83.  (Manen iktibas) 

(62a) 

“Cenâb-ı Hak kimseye tâkatinin üstünde yük yüklemez.” (Bakara, 286/2) 

84. 



(62a) 

“Ey inananlar, niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi 

söylemek, Allah katında en sevilmeyen bir şeydir. (Saf, 2-3/61) 

85. (64a) 

“Her can ölümü tadacaktır.” (Âl-i İmrân, 185/3) 

86.  

(67b)

“Rüyanı kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar.” (Yûsuf, 5/12) 

87.  (70b)

“Kökü (yerde) sâbit, dalları gökte olan güzel bir ağaç…” (İbrâhîm, 24/14) 

88. 



(71a) 

“Süreleri gelince onlar ne bir an geri kalırlar, ne de öne geçerler.” A’râf, 34/7.  

89. 



(71a) 

“Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen azaltılması da mutlaka bir Kitâb’da 

yazılıdır. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.” (Fâtır, 11/35) 
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90.  (72a)

“Kim bir iyilik getirirse, ona, getirdiğinin on katı vardır.” (En’âm, 160/6) 

91.    (71b) 

“Biz, güzel davrananları böyle mükâfâtlandırırız.” (En’âm, 84/6)

92. 





(73b) 

“Mallarını Allah yolunda verip de sonra verdiklerinin ardından başa kakmayan ve 

eziyet etmeyenlerin, Rableri katında mükâfâtları vardır. Onlara korku yoktur ve onlar 

üzülmeyeceklerdir. (Bakara, 262/2) 

93.   (73b)

“Başa kakmak ve eziyet etmekle sadakalarınızı boşa çıkarmayın.” (Bakara, 

264/2) 

94.   (77a)

“Gereksiz yere mallarını saçıp savuranlar, şeytanların kardeşleri olmuşlardır.” 

(İsrâ, 27/17) 

95.  (77a)

“Hasımların en yamanı…” (Bakara, 204/2) 

96.  (77b)

“Kendilerinin ihtiyaçları olsa dahi öz canlarına tercih ederler.” (Haşr, 9/59) 

97. .  (78b)

“Sizin affetmeniz takvâya daha yakındır.” (Bakara, 237/2) 

98. (78b) 

“Affı (kolaylık yolunu) tut.” (A’râf, 199/7) 
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99.  (79a)

“Biz sana apaçık bir fetih verdik.” (Fetih, 48/1) 

100.  (79a)

“(Aralarındaki mesafe) İki yay uzunluğu kadar yahut daha az kaldı.” (Necm, 

9/53) 

101. 



(79a) 

“Bugün size kardeşim Yûsuf’un kardeşlerine dediğini diyorum” (Hadis) ki; “Bugün 

size kınama yok.” (Yûsuf, 9212)  

102.  (81a)

“Ömrün en kötü çağına (ihtiyarlığa)…” (Hac, 5/22) 

103.  (82b)

“Bana duâ edin, duânızı kabûl edeyim.” (Mü’min, 60/40) 

104.  

(82b) 

“Kim size saldırırsa, onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın.” (Bakara, 

194/2) 

105. (83b) 

“Kötülük yapan…” (Mü’min, 58/40) 

106. (83b) 

“Kötülüğün cezâsı, yine onun gibi bir kötülüktür.” (Şûrâ, 40/42) 

107.  (106b)
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“Akıl sahipleri…” (Tâhâ; 54,128/20) 

108. 



 (84a) 

“Evlenme imkânı bulamayanlar, Allah kendilerini lûtfundan zengin edip evlenme 

imkânına kavuşturuncaya kadar iffetlerini korusunlar.” (Nûr, 33/24)  

109. 

(

87a) 

“O gün dostlar birbirine düşmandır. Yalnız takvâ sahipleri hariç.” (Zuhruf, 43/67) 

110.  (88a)

“Helâk yurdu…” (İbrâhîm, 14/28) 

111.  (88a)

“Hayır, onlar hayvanlar gibidir, hatta onlar, yolca (hayvanlardan) daha sapıktır.” 

(Furkan, 25/44); “İşte onlar hayvanlar gibidir, hattâ daha da sapık…” (A’raf, 7/179) 

112.  (88a)

“Andolsun biz, Âdem oğullarına (güzel biçim, mizaç ve aklî kabiliyetler vermek 

sûretiyle) çok ikrâm ettik.” (İsrâ, 17/70) 

113. 

 (88b)

“Rabbim, bizi ateş azabından koru.” (Bakara, 2/201; Âl-i İmrân, 3/16) 

114. 

 (95a)

“De ki; ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı 

bağışlasın.’” (Âl-i İmrân, 3/31)  

115.  (98b)

“Sonra Rabbi onu seçti.” (Tâhâ, 20/122) 

116.  (98b)

“Ta ceza gününe kadar lanetim üzerindedir.” (Sâd, 38/78) 

117. 

(98b) 
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“İnsan neden yaratıldığına bir baksın: Atılan bir sudan yaratıldı. Bel ile kaburga 

kemikleri arasından çıkan (bir sudan).” (Târık, 86/5,6,7) 

118. 

 (98b)

“Doğrusu biz insanı, imtihan etmek için karışık bir nutfeden yarattık…” (İnsan, 76/2) 

119. (100b)

“Andolsun şükrederseniz elbette size (nimetimi) artırırım.” (İbrahim, 14/7) 

120. .(101b)

“Allah hak(kı söylemek)ten utanmaz.” (Ahzâb, 33/53) 

121.  (103b)

“Kâbe kavseyn- iki yay uzunluğu kadar” (Necm, 53/9) 

122.  (104a)

“Allah’ın rahmetinin eserlerine bak…” (Rûm, 30/50)

123.  (104a)

“Kur’ân okunduğu zaman onu dinleyin ve susun…” (A’râf, 7/204) 

124.   (104a)

“Allah’ı güzelce zikredin, anın.”, “(Ey inananlar,) Allah’ı çok anın.” (Ahzâb, 33/41) 

125. 



 (104b)

“Allah, size emanetleri ehline vermenizi emreder.” (Nisâ, 4/58) 

126. (106b) 

“Akıl sahipleri…” (Tâhâ; 54,128/20) 

127. 



(106b)

“Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara sunduk; onu yüklenmekten kaçındılar.” (Ahzâb, 

33/72) 

128. 

.

 (107a)
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“Ey inananlar, Allah’a ve elçisine hiyânet etmeyin…” (Enfâl, 8/27) 

129.   (109b)

“…Ve doğrularla beraber olun.” (Tevbe, 9/119) 

130.  (110b)

“… İşte (iman sözlerinde) doğru olanlar onlardır.” (Hucurât, 49/15) 

131.  (113a)

“...kendileri için bir doğruluk kademesi...” (Yûnus, 10/2) 

132.  (114a)

“...Yalan sözden kaçının.” (Hacc; 22/30) 

133.  (113b)

“Nefis, kötülüğü emredicidir.” (Yûsuf, 12/53) 

134. 



 (115b)

“Allah’ın rahmeti sebebiyledir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı 

yürekli olsaydın, çevrenden dağılır giderlerdi.” (Âl-i İmrân, 3/159) 

135.  (116b)

“Allah, kullarına lütufkârdır...” (Şûrâ, 42/19) 

136.  (117b)

“Bana ve ana-babana şükret...” (Lokman, 31/14)

137. 



(117b)  

“Rabbin, yalnızca kendisine tapmanızı ve ana babaya iyilik etmenizi emretti.” (İsrâ, 

17/23) 

138. (124a) 

“Kalb-i selîm ile gelenlerden” (Şuarâ, 26/89; Sâffât, 37/84) 

139. (128a) 

“ ...(ışığı) parıl parıldır.../ ...nûr üstüne nûrdur...” (Nûr, 24/35) 

140. (129b) 

“Yâhut duâ ettiği zaman darda kalmışa kimn yetişiyor?” (Neml, 27/62) 

141.  (133a)
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“(Yapacağın) iş(ler) hakkında onlara danış!..” (Âli İmrân, 3/159) 

142. 

.(138b) 

“Bilmiyorsanız zikir ehline sorun.” (Nahl, 16/43) 

143. (139a) 

“Rüyanı kardeşlerine anlatma...” (Yûsuf, 12/5) 

144.  (140a)

“Muhakkak ki Allah; bağışlayandır, halîmdir. (Ceza vermekte aceleci değildir.)” 

(Bakar, 2/235; Âl-i İmrân, 3/155) 

145. (140a) 

“Gerçekten İbrahim, çok içli ve yumuşak huylu idi.” (Tevbe, 9/114) 

146. 

(140b) 

“Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, çevrenden dağılır giderlerdi.” (Âl-i İmrân, 3/159) 

147. (141a) 

“Kötülüğün cezası, yine onun gibi bir kötülüktür.” (Şûrâ, 42/40) 

148. (141b) 

“...Allah da güzel davrananları sever.” (Âli-İmrân, 3/134) 

149.  (147b)

“...kat kat..” (Âl-i İmrân, 3/131) 

150. (151a)

“İnsanlar içinde haccı ilan et; (gerek) yaya (gerek uzak yollardan gelen yorgun develer 

üzerinde) sana gelsinler.” (Hac, 22/27) 

151. 

(151a) 

“... Bir ünleyici şöyle seslendi: ‘Ey kervan, siz hırsızlarsınız.’” (Yûsuf, 12/70) 

152. .(151b) 

“Rahimlerde, sizi dilediği gibi şekillendiren O’dur.” (Âl-i İmrân, 3/6) 
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153. 



(158a) 

“Andolsun biz, Nûh’u kavmine gönderdik, onların arasında bin seneden elli yıl eksik 

kaldı.” (Ankebût, 29/14) 

154. . (172a)

“Zira zannın bir kısmı günahtır.” (Hucurât, 49/12) 

155. .(176a) 

“...Bulutun yürümesi gibi...” (Neml, 27/88) 

156. (177a) 

“Size bir uyarıcı gelmedi mi?” (Mülk, 67/8) 

157. 

.(180b) 

“Sizin yanınızda bulunan (dünya malı) tükenir, Allah’ın katında bulunan ise kalıcıdır.” 

(Nahl, 16/96) 

158. (180b) 

“Her can ölümü tadacaktır.” (Âl-i İmrân, 3/185) 

159.      olur  (180b) 

“...her şey helâk olacaktır.” (Kasas, 28/88) 

160. (181a) 

“(Çünkü), iyilikler kötülükleri giderir.” (Hûd, 11/144) 

161. 

(181a) 

“Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a inanan (insan)lar şenlendirirler. (Tevbe, 9/18) 

162. (186b) 

“Nefis, kötülüğü emredicidir.” (Yûsuf, 12/53) 

163. (187a) 

“Rabbimiz, bizi ateş azabından koru.” (Bakara, 2/201; Âl-i İmrân, 3/16) 
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164. (187b) 

“(İnsanları) diliyle çekiştiren, kaş ve gözüyle işaretler yapıp alay eden her fesat kişinin 

vay hâline!” (Hümeze, 104/1) 

165. 

(1

87b) 

“(Herkesi) kınayan, söz götürüp getiren, hayra engel olan, saldırgan, günahkâr...” 

(Kalem, 68/11-12) 

166. 

.

(187b) 

“Ey inananlar, size fâsık bir adam bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın.” 

(Hucurât, 49/6) 

167. 

(

189a) 

“Allah’a ortak koşmayın ve ana-babaya iyilik edin...” (Nisâ, 4/36) 

168. .(189b) 

“Bana ve anana babana şükret, dönüş banadır.” (Lokman, 31/14) 

169. (193a) 

“(Allah), Mülkün sahibi(dir)” (Âl-i İmrân, 3/26) 

170. (193a) 

“Dilenciyi azarlama!” (Duhâ, 93/10) 

171. (195a) 

“Biz seni yeryüzünde hükümdar yaptık.” (Sâd, 38/26) 

172. (195a) 

“Muhakkak ki Allah, adaleti ve ihasanı emreder.” (Nahl, 16/90) 
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173. 

 

 (197a)

“Ey inananlar, Allah’a itaat edin, Elçiye ve sizden olan buyruk sahibine itâat edin.” 

(Nisâ, 4/59) 

174. .(198b) 

“Allah, iyilerin velisidir (onları korur).” (A’râf, 7/196) 

175. (202a) 

“Onunla arkamı kuvvetlendir.” (Tâhâ, 20/31) 

176. (202a) 

“Hayır, sığınacak yer yok.” (Kıyâmet, 75/11) 

177. (202b) 

“Senin pazunu kardeşinle kuvvetlendireceğiz.” (Kasas, 28/35) 

178. .(206a) 

“Ekin ve nesil helâk olur.” (Bakara, 2/205) 

179. (206a) 

“Eğer Allah insanların bir kısmıyla diğerlerini savmasaydı...; Eğer Allah’ın bazı 

insanları diğer bazılarıyla savunması olmasaydı...” (Bakara, 2/251; Hacc, 22/40)  

180. 

.

 (206a) 

“Bir millet kendi durumlarını değiştirmedikçe, Allah onların durumlarını değiştirmez.” 

(Ra’d, 13/11) 

181. (240b) 

“Kötülüğün cezâsı, yine onun gibi bir kötülüktür.” (Şûrâ, 42/40) 

182. (213b) 

“Her bilgi sahibinin üstünde daha bir bilen vardır.” (Yûsuf, 12/76) 

183. (214a) 

“Affı (kolaylık yolunu) tut.” (A’râf, 7/199) 
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184. (214a) 

“...kendisinde büyük bir kuvvet bulunan...” (Hadîd, 57/25) 

185. (215a) 

“ Nûn. Kaleme andolsun.” (Kalem, 68/1) 

186. (219b)  

Güneş ve onun aydın sabahı gibi. “Güneş ve onun aydın sabahına and olsun” (Şems, 

91/1) 

187.  (220a) 

“Allah’ın yanında (O’na kullukta) kusur edişimden dolayı vah (bana).” (Zümer, 39/56) 

188. .(220b) 

“De ki: ‘Dünya geçimi azdır.’” (Nisâ, 4/77) 

189. 

(220b) 

“Bu, bizim ihsanımızdır. Artık dilediğine ver veya verme, hesapsızdır.” (Sâd, 38/39) 

190. 

(220

b) 

“Bu, Rabbimin lutfundandır. (Kendisine) şükür mü ededeğim, yoksa nankörlük mü 

edeceğim diye beni sınamak istiyor.” (Neml, 27/40) 

191. (222a) 

“Dünya hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir.” (Hadîd, 57/20) 

192. (225b) 

“And olsun şükrederseniz, elbette size nimetimi artırırım.” (İbrahim, 7/14) 

193.  (229b) 

“Razı edici ve razı edilmiş (yaptığın işlere Allah’ı memnun etmiş ve aldığın nimetlerle 

Allah tarafından memnun edilmiş) olarak Rabbine dön.” (Fecr, 89/28)  

194. (229b) 
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“(İyi) kullarım arasına gir! Cennetime gir!” (Fecr, 89/29-30) 

195. (230a) 

“Kim benim hidayetime uyarsa, o sapmaz ve sıkıntıya düşmez.” (Tâhâ, 20/123) 

196. (231b) 

“Gözü(nü) döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun?” (Mülk, 67/3) 

197. 



(231b) 

“Sonra gözü(nü) iki kez daha döndür (bak). Göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) 

umudu keserek hor ve bitkin bir hâlde sana döner.” (Mülk, 67/4)  

198. 

(231b) 

“ ‘Göklerde ve yerde olanlara bakın!’ de.” (Yûnus, 10/101) 

199. (232a) 

“Allah, esenlik evine çağırır.” (Yûnus, 10/25) 

200. (232a)  

“Ve genişliği göklerle yer arası kadar olan cennet...” (Âl-i İmrân, 3/133) 

201. (232a) 

“Orada ne (yakıcı) güneş görürler, ne de dondurucu soğuk...” (Dehr, 76/13) 

202. (232b) 

“Orada canların çektiği, gözlerin hoşlandığı her şey var!” (Zuhruf, 43/71) 

203. (232b) 

“Bunlardan önce onlara ne insan, ne de cin dokunmamıştır.” (Rahman, 55/56) 

204. (232b) 

“Sizi ondan (yani yerden) yarattık ve yine oraya döndürürüz.” (Tâhâ, 20/55) 

205. (234a) 

“Öyle erkekler var ki, Allah’a verdikleri sözde durdular.” (Ahzâb, 33/23) 

206. (234a) 
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“...Rableri katında kendileri için bir doğruluk kademesi...” (Yûnus, 10/2) 

207. (234a) 

“Kendi canlarınızda da öyle. Görmüyor musunuz?” (Zâriyât, 51/21) 

3.2.Hadisler:  

1. (2a) 

“Ben, güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim.” 

2. (2a) 

“Allah’ın ahlâkı ile ahlâklanınız.” 

3. (2b) 

“Onlardan hangisine tabi olursanız olun, sizi hidâyete erdirirler.” 

4. (7b) 

“En büyük düşmanın, iki yanındaki nefsindir.” 

5. (7b) 

“Yâ Rab, sana hakkıyla kulluk edemedik.”  

6. (8a) 

“Namaz müminin miracıdır.” 

7. (8a) 

“Oruç benim içindir ve onun mükâfatını ancak ben veririm.” Hadis-i Kudsi. 

8. 

 (10a) 

“Sâlih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiçbir insanın hayal 

edemeyeceği güzellikler hazırladım.” Hadis-i Kudsi. 

9. (10a) 

“Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı ise oruçtur.”  

10. (10b) 

“Aç kal ki, beni göresin; tecerrüd ehli ol ki, bana ulaşasın.” Hadis-i Kudsi.  

11. 

(11a) 



 133

“Kim halis niyetle ‘Lâ ilâhe illallâh’ derse, cennete girer.”  

12. (14a) 

“Ameller niyetlere göredir.”  

13. 

(16a) 

“İman yetmiş şubedir ve bunların en üstünü ‘Lâ ilâhe illallâh’ demektir.” 

14. (17a) 

“Sabreden kazanır.” 

15. (17b) 

“Sabır, cennet hazinelerinden bir hazinedir.” 

16.            

(18a) 



Hz. Peygamber buyurmuştur ki: “Her kimin tabiatında sabır yoksa, 

Cenâb-ı Hak ona iman vermemiştir.” 

17. 



(19a) 

“Allahım, senden dünya musibetlerini azaltacak yakîn isterim.” 

18. (19a) 

“Sabır, bütün işlerin özüdür.” 

19. 

.

(23a) 
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“Muhakkak ki bu dünyadaki her şeyin yüceliği ve yüksekliği ancak Cenâb-ı 

Hakk’ın takdir ettiğincedir.” 

20. 



(25b

) 

“Üç şey vardır ki; dünya ve ahirette onlardan daha kıymetlisi kimseye verilmemiştir. 

Onlar; şükreden kalp, zikreden dil ve sabreden nefistir.”  

21. 



(2

6b-27a) 

“Şecâat, Cenâb-ı Hakk’ın kullarından bazılarına ihsan ettiği bir yüceliktir. Allah 

şecâati sever, velev ki bir yılanda olsun.”  

22. (28b) 

“Rızkım, kılıcımın gölgesi altındadır.” 

23. (28b) 

“Cennet, kılıçların gölgesi altındadır.” 

24.  (29b)

“Sen olmasaydın…” Hadis-i Kudsi. 

25.                (33b) 







Kainatın ve bütün mevcudatın efendisi buyurmuştur ki; “İtimadın gölgesinden 

mahrum olan her şey boştur ve ona ait her şey yok olan bir gölgeden ibarettir.”  

26. (37b) 

“Her kim gayret ederse bulur.” 
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27. (38b) 

“Rızkın seni bulur.” 

28. (40b) 

“Tembellikten ve gevşeklikten Allah’a sığınırım.” 

29. (40b) 

“Cenâb-ı Hak, kendinde tembellik hasıl olan kişiye merhamet etsin.” 

30. 

(47a)  

“Faydasız ve boş şeyleri terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir.” 

31. 



 (47b)

“Hikmet, müminin yitiğidir, onu nerede bulursa alması hakkıdır.” 

32. .(48a) 

“Ey Rabbim, senden kazâdan sonra rızâ isterim.” 

33. (61a) 

“Va’dedilen şey, borçtur.” 

34.  (70b) 

“Cömertlik, Cennet bahçesinde bir ağaç dalıdır.” 

35.   

 

(70b-71a)
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Her sözü bir nasihat olan Hz. Peygamber buyurmuştur ki; “İki melek 

Cenâb-ı Hakk’a şöyle seslenir: ‘Yâ Rab, dünyada mallarını senin rızan için 

infak edenlerin her bir dirhemine karşılık yüz bin mükâfât ver.’” 

36. (71a) 

“Sadaka, musibetlere set çeker.” 

37. “Ṣadaḳa vü ṣıla tezāyüd-i ‘ömre mevṣıledür.” (71a)  

38. 

.

(71a) 

“Sadaka ve sıla; ülkeyi mamur eder ve ömürleri uzatır.”

39. (71a) 

“Bu ikisi ömürleri uzatır.” 

40. (75b) 

“Onları mükâfâtlandıracağım en güzel huy cömertliktir.” Hadis-i Kudsi. 

41. (78a) 

“Cömert, Allah’a yakındır ve ben onun arkadaşıyım.” 

42. (78b) 

“Habibim, sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım.” Hadîs-i Kudsi. 

43.  (81b) 

“Allah (C.c.) affedicidir, affı sever.” 
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44. 

.

(83b) 

“Muhakkak ki af, bir iyilik ve cömertliktir fakat affın tekrarı iyilik değildir. Bilakis 

bir mü’min aynı taş kovuğundan iki defa ısırılmaz.” 

45.  (84a)

“Töhmetli hususlardan sakınınız.” 

46.  (88a)

“Sakarı (cehennemi) mûcib olan lezzette hayır yoktur.” 

47. . 

“Kim tevazu gösterirse, Allah onu yüceltir.” 

48.  

“Âlemin onun hürmetine yaratıldığı (Hazret)” Hadis-i Kudsi.  

49. İki melek gūyā ki bir şaḫṣuñ licām-ı a‘māline dest urmışlardur tevāżu‘ı 

ṣūretinde ḫink-i ‘amel ve ḳadr ü evābın bālāya çekerler tekebbür ü ceberūt 

eylese taḥt-i erāya geçince yiderler. (98a) 

50. .(99b) 

“Kibirliye karşı kibir sadakadır.” 

51.  (101a)

“Hayâsı olmayanın imanı da yoktur.” 

52. (101a) 

“Hayâ, imandan bir şubedir.” 
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53. 





 

Resûlullâh (S.A.V.) bir genç kız gibi hayâ sahibi idi. O’nun bir şeyden 

hoşlanmadığını yüzünden anlardık. (102a) 

54. (103b) 

“Emaneti (güvenirliği) olmayanın, imanı da yoktur.” 

55.  



(104b) 

“Her kim insanlara ve halka az bir iyilik de yapsa, o; Allah’a Resûlüne ve 

müslüman cemaate ihanet eden (kişi)den evlâdır.” 

56. 

 

(104b

) 

“Dönme, olduğun yerde sabit dur, müdevvenât (bir araya getirilen kesin 

deliller) haricinde söylenenlere itibar etme. (Zira) bu, delil olmaksızın 

kınamaktır.” 

57. 



(105a) 
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“Sultan, yeryüzünde Cenâb-ı Hakk’ın gölgesidir ve bütün mazlumlar ona 

sığınır.” 

58. .(110b-111a) 

“Sâdık düşman, cahil dosttan hayırlıdır.” 

59. 



  (114a) 

“Allahım; kalbimi nifaktan, fercimi zinadan ve lisanımı yalandan temizle!..” 

60. 

.

(114a) 

“Dostlarını çoğalt ve onlara güven. Zira Hayy ve Kerîm olan Cenâb-ı Hak, 

kardeşler (hakiki dostlar) arasında azap etmekten haya eder.” 

61. (116b) 

“Allahü teâlâ  refîktir (ve) her işten (ziyade) rıfkı sever.” 

62.  (117a)

“Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” 

63.  

(117a)

“Allah’ın emrine ta’zim ve Allah’ın yarattıklarına şefkat...” 

64. .(118a) 

“Cennet, annelerin ayakları altındadır.” 
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65.  

(119b) 

“Muhakkak ki Allah ü Teâlâ işleri(ni) yücelteni (iyi yapanı) sever ve onu 

(işlerini) bozana (ciddiye almayana) buğzeder.” 

66. (119b) 

“Himmetin yüceliği imandandır.” 

67. 

.(125a

) 

“Acele şeytandan, te’ennî Rahman’dandır.” 

68. (126a) 

“Nikah benim sünnetimdir.” 

69.  (126a) 

“Evleniniz ve çoğalınız.” 

70. (127a) 

“Hadrâ’üd-demen (ile evlenmek)ten kaçınınız.”

71. 

.

(127a) 

“Dediler ki; yâ Resûla’llâh, hadrâ’üd-demen nedir? Buyurdu ki, (ahlâken) kötü 

yerde yetişen güzel kadındır.” 

72. (135a) 
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“Ben Araplar’ın en güzeliyim.” 

73. (135a) 

“Ben Arapların konuşması en düzgün olanıyım.”  

74. (135a) 

“Onlarla müşâvere ediniz ve onlara iyi muâmelede bulununuz.” 

75. Rivāyet olınur ki bir gün bir kimesne gelüp Ḥażret-i Resūle eyitdi Yā 

Resūla'llāh 94Ḥażret buyurdılar ki ġażabu'llāh yine 

eyitdi Yā Resūla'llāh ya ol ġażabı dāfi‘ nedür buyurdılar ki ġażab itmemekdür. 

(141b) 

76. (146b) 

“Müminin ferâsetinden sakınınız.” 

77. .(158a) 

“Ümmetimin ömrü altmış ile seksen (yaş) arasıdır.” 

78. 

. 

(158b) 

“İnsanoğlu yaşlanır fakat iki haslet vardır ki, onlar yaşlanmaz: Hırs ve tûl-i 

emel.” 

79.(180b) 

“Ölüm bir kapıdır ve herkes (o kapıdan içeri) girecektir.” 

80.  Saña bir gün unutdurur āḫiri              

                                                
94 En şiddetli şey nedir? 
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     Leẕẕet-i dehri hādimü'l-leẕẕāt (180b) 

81. .(181b) 

“Dünya, ahiretin tarlasıdır.” 

82. (184b) 

“Ruhlar, (sıra sıra) dizilmiş askerlerdir.” 

83. .(188b) 

“Cennet, anaların ayakları altındadır.” 

84.     Rıżā-yı māder ek erdür pederden 

    Rivāyet böyledür ḫayru'l-beşerden 

 

    Gelüp ṣordı Resūle bir ḫıred-mend 

    Didi ey enbiyā içre hüner-mend 

 

    Göñül ister ki ide beẕl-i iḥsān 

    Kime itmek gerekdür evvel iḥsān 

 

    Buyurdılar ki ümmük ümme ümmük 

    Su’āl itdi yine didi ki ümmük 

 

    Yine itdi su’āli çünki tekrār 

    Ebūke didi ol sulṭānü'l-ebrār     (189b) 

85. (190a) 
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“Putları kırmak ve sıla-i rahm (akraba ziyareti) için gönderildim.” 

86.  "Men Raḥmānem  ve iştiḳāḳ-ı raḥm ismümdendür her ki aña ittiṣāl ider raḥmete 

īṣāl iderem her ki anı ḳaṭ‘ ider raḥmetüm andan ketm ü men‘ iderem."    Hadis-i 

Kudsi.       (190a-190b) 

87. (193a) 

“Dilenci binek üzerinde olsa dahi hakkı vardır.” 

88. .(194b) 

“Üç kişi sefere çıktığınızda, içinizden biri emir olsun.” 

89. (194b) 

“Halife, Allah’ın gölgesidir.” 

90. (195a) 

“Adalet gösterilen bir saat, altmış senelik ibadetten hayırlıdır.” 

91. .(195b) 

“Hepiniz bir(er) çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden sorumlusunuz.” 

92. 





         




(199b)

 

“Kıyamet günü Cenâb-ı Hakk’a insanların en sevimlisi ve en yakın olanı, âdil 

hükümdardır. Ve yine kıyamet günü Cenâb-ı Hakk’ın insanlardan en çok 

buğzettiği ve şiddetle muâmele ettiği, zâlim hükümdardır.” 
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93. (200b)   





 

“Cenâb-ı Hak bir padişahın hayrını murâd ettiğinde ona sâlih bir vezir ihsan eder, 

şayet (o hükümdarın) şerrini murad ederse onu (o veziri) ondan çeker alır.” 

94. (203b)  

.

 

“Raiyyetine çok az da olsa insanlık yapıp iyilikte bulunan (emir), Allah’a ve Resûlüne 

ihanet edenden daha hayırlıdır.” 

95. (207b) 

“Ameller niyetlere göredir.” 

96. 

.

(207b) 

“Kim bir mümine yardım ederse, Cenâb-ı Hak da ona dünya ve âhirette yardım eder.” 

97.  Ḳalb ki ṣaḥīḥ ola cümle a‘żā dürüst olacaġı ṣarīḥdür  ḳalb ki fāsid ola cümle 

cevāriḥ  

  kāsiddür. (213a) 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Ḳalbe beñzer şehen-şeh-i ‘ādil 

    Ger ṣalāḥa olur ise ḳābil 
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     Beden-i nās olur ṣaḥīḥ ü ḳavī 

     Fāsid olsa olur ḳabīḥ ü ġabī 

98. . (217b) 

“Bütün yönleri (ile) güzel olan hayrı isteyiniz.” 

99. 

.

(220b) 

“Şayet Cenâb-ı Hak katında dünyanın bir sinek kanadı kadar jıymeti olsaydı, ondan 

kâfirler bir yudum su dahi nasip etmezdi.” 

100. .(230a) 

“Hakk’a giden yollar, insanların nefesi adedincedir.” 

101. (231a) 

“Ölmeden önce ölünüz.” 

102. (231a) 

“Hesaba çekilmeden önce (kendinizi) hesaba çekiniz.” 

103. (234a) 

“Kim bir kavme benzerse, o, onlardandır.” 

104. . (240b) 

“Mütekebbire karşı kibr, sadakadır.” 

105. Ġayret-i dīniyye oldur ki ṣıfat-ı riyādan bir kişi müberrā olup ḫilāf-ı şer‘ bir emr-i 

münker ṣūret gösterdükde anı men‘ ü def‘de maḳdūrı maṣrūf olup nehy-i münker ü 

emr-i ma‘rūf eyleye ve emr-i nā-meşrū‘ ki ẓāhir ola anı evvelā lisānı ile men‘de 
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mücāhir ola. Olmaz-ısa ṭarīḳ-ı ‘unf ü şiddet idüp ol ḥayevānı tāziyāne-i şemşīr ile 

te’dīb eyleye. Hīç nesneye ḳādir olmaz-ısa bārī derūnında ol mürtekib-i emr-i 

münkere buġż u ‘adāvet ü ġayẓ u kīn eyleye. Pes ṣūret-i ūlā ‘ubbād u zühhād kārıdur 

ṣūret-i aḫīre żu‘afā ḥālidür. (144a) 

C. DİL VE ÜSLÛP ÖZELLİKLERİ:  

Mir’âtü’l-Ahlâk’ın dili genel olarak, XVII. yüzyıl Osmanlı Türkçesinin karakteristik 

özelliklerini gösterir. Müellif; sık sık Arapça ve Farsça söz hünerlerine müracaat eder, 

seci‘i baştan sona sürdürür, aşırı övgü ve mübalağalara yer verir.  

Müellifin, özellikle eserin başlarında edebî gücünü ortaya koyacak ağır bir üslûbu 

tercih etmesi ve  görüşlerini sık sık beyit, mesnevi, rubai, şiir adını verdiği 

manzumelerle özetlemesi, eserin halktan çok seçkinler için yazıldığını hissettirir. 

Ancak eserin ilerleyen bölümlerinde, özellikle aile ve devlet ahlâkının işlendiği 

bölümlerde bu ağır ifadelerin oldukça hafiflediğini ve daha anlaşılır bir hâle geldiğini 

görürüz. Eserde; duâ ve tasavvufî izahların yer aldığı bölümlerin oldukça ağırdır ve 

anlaşılması gerçekten zor olmasına mukabil, felsefî üslûbun ağır bastığı bölümlerde 

müellif oldukça sade bir dil kullanmaya özen gösterir, açıklamaya çalıştığı meseleyi 

örnekler ve hikâyelerle daha anlaşılabilir bir hâle getirir. Eserin bu özellikleri; müellifin, 

herkesin anlayabileceği tarzda bir eser yazma gayretinin, hem halka hem de seçkin 

zümre hitap etme gayretinin bir göstergesi olabilir. 

Bu genel açıklamadan sonra; eserin bütününde tespit ettiğimiz, dikkatimizi çeken 

bazı dil ve üslûp özelliklerini örnekleriyle birlikte şöyle sıralayabiliriz: 

1. Arapça Ve Farsça Karışık Beyitler: 



 147

Beyt-i Fārisī: (64a) 

95
      

Beyt: (33b) 
       96





        




        





       




2. Arapça ve Farsça Manzumelerin Müellif Tarafından Manzum Tercümesi: 

Ḳıṭ‘a: (40a) 

       
97




        


 


      

Li-münşi’ihi: 

    Saña kim didi bāġ-ı ‘ayş içre  

    Gice mey iç ṣabāḥ ḫ˘āb eyle 

                                                
95 Senden başka hiçbir arzum yoktur. Sen benim tek isteğim ve göz bebeğimsin.  
96 Birbirleriyle sözleşen fakat ne and ne de andlaşma gözetmeyen dostlar vardır. Onlardan biri diğerini 
öldürmeye kalktığında bunun caiz olduğunu bile söylerler. Kainatın ve bütün mevcudatın efendisi buyurmuştur 
ki; itimadın gölgesinden mahrum olan her şey boştur ve ona ait olan her şey yok olan bir gölgeden ibarettir.  
97 Sana geceleri eğlence meclislerinde içip sabahları evinde uyumanı kim söyledi? Cenâb-ı Hakk’ın emrinin 
hilafına davranman seni sakar cehennemine götürür. O’nun rızasını isteyip günahlardan ve bütün kötülüklerden 
tövbe et. 
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    Mūcib-i nār imiş ḫilāf-ı rıżā  

    Tevbe it andan ictināb eyle  

   
Şi‘r: (77a) 

       
98




 

Beyt:  
    Kerīme eyle ider iseñ in‘ām 

    Liyāma eyleme i‘zāz u ikrām  

3. Türkçe Manzumelerde “Gönül”e Hitap ve “Dilâ” Lafzının Belirgin Bir Şekilde 

Ön Planda Olması.  Bu ifade eserin tamamında yer alan Türkçe 

manzumelerde, tespit edebildiğimiz kadarıyla, 35 defa kullanılmıştır. Burada 

birbirinden farklı kullanımları olan birkaç örnekle iktifa edeceğiz: 

Emānetdür lāzım dilā beşerde 

Biñ er olsa bulınmaz ol beş erde  (104a) 

 

Buḫl iken ḫilḳat-i beşer ey dil  

     Gāh olur ki murād ider ḥāṣıl (8b)  

    

İntihā-i fırṣat ile itme ihmāl ey göñül 

                                                
98 Kerîme (iyiye) ikramda bulunursan kıymetini bilir ve onu hakkıyla değerlendirir. Le’îme (kötüye) ikramda 
bulunursan dikbaşlılık eder.  
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     ırṣatında eyle kāruñ itme imhāl ey göñül (178b) 

4. Süslü Nesir Örnekleri: 

Ber-feżā-yı vüs‘at-fezāda bir niçe yārānum ve iḫvān-ı cān-sitānum vardur ki 

her biri ile ḥuḳūḳ-ı muvāḫat ābit ve miyānumuzda nihāl-i meveddet  nābit 

olmışdur varup anlar ile müşāvere vü muḥāvere ideyüm bāşed ki bir ṭarīḳ-ıla bu 

ġaddār-ı nā-bekārı def‘ ü ref‘e bir çāre idebilem didi. (33b) 

İcmāl-i muḫtār budur ki ḳabūl-i rüşvet ü hedāyā vü emvāl yanında mertebe-i 

muḥālde olup kiẕbe ictirā ve ṭama‘ u ḥırṣdan muḥābā idüp aġrāżdan i‘rāż ve 

ḥaḳdan iġmāż itmeyüp ḫıdmet-i ‘ibād-ı Ḫudā-yı mennānda dāmen-der-miyān ve 

emānet ü diyānet ü ṣadāḳat ü istiḳāmetde müşārun ileyhi bi'l-benān olup ‘āmme-i 

ḫalḳ ile teḥāsüd ü tebāġuż  itmeye ki bā‘i -i terk-i inṣāf u mü’eddī-i ilḥāf u i‘tisāf 

olur. (202a-202b) 

5. Arkaik Kelimelerin Kullanımı:  

Eyitdiler ḳandedür. (113b) 

İmām Ḥasanı ṭutup ḳayd u bende uralar. (113a) 

Pādişāh ṭaşra çıḳup celīs-i ‘işret-gāh olsa  (111b) 

Her ṭarafdan dergāhına tuḥaf çekilür pīş-keşler ṭurma gelür idi.(111b) 

Görkli oldur ki sevdi anı göñül (90b) 

 Ne göñülde hevā-yı zühd ü ṣalāḥ  

  Ne ögümde recā-yı fevz ü felāḥ (82b) 

Emr eyledi her ḳanda ki  müşārun ileyhi bi'l-benān bir yār-ı ṭarab-resān var ise 

getürdiler ḥużūr-ı Me’mūna yitürdiler. (65b) 
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Ve Ḥażret-i Şeyḫüñ ṭarafına perrān olan pāre-i āteş-i sūzān bir küçürek 

kerīmelerine iṣābet idüp terk-i şeş-der-i fānī idüp ṭālib-i beḳā-yı cāvidānī oldı. 

(186a) 

Ḥattā giderek ḫalḳ i bāt-ı kerāmet idüp varduḳça i‘tiḳādların azıtdılar. (173b) 

Metnimizde bu maddeye örnek olabilecek çok sayıda örnek bulunmakla beraber 

burada hepsini sıralamaya gerek olmadığı kanaatindeyiz. 

6. Zincirleme Tamlamalar:  

Mertebe-i vezāret ḥaml-ı saḳīl bir emr-i cemīldür ki iḳāmet-i ḥudūd u ḥıfẓ-ı aḥḳam 

u ri‘āyet-i ‘ibād u ḥirāset-i dīn ü sedd-i üġūr u ḥimāyet-i bilāddur. (202b) 

Eyyām-ı şebāb taḥṣīl-i hengām-ı esbāb-ı maġfiret-i yevm-i ḥisābdur. (177a) 

Ammā icāzet buyurup ıṣġā iderse iḥtimāldür ki revāyiḥ-i fevāyiḥ-i kelimāt-ı pīr-i 

faḳrdan seḥāyib-i sevāyiḥ-i beliyyāt müncelī  ola ve zülāl-i selsāl-i naṣāyıḥdan ġubār-ı 

ḫāṭır-ı ḫaṭīr mürtefi‘  olup mütesellī ola. (52b) 

7. Sözlerini Darb-ı Mesel İle Teyit ve Açıkladığı Hususu Bir Beyit İle Tekrarlama: 

Revzene ‘ālem-i ġaybdan her ne ṣūret ki nümāyān ola telaḳḳī-bi'l-ḳabūl ile ferḥān 

olmaḳ gerekdür. Ḳalaḳ u ıżṭırāb mūcib-i et‘ābdur. 

. 99(47a) 

Ḥālā maḥabbet-i Melik ḫaṭīr-ı żamīrde cāy-gīr olup lāzım geldi ki muḳteżā-yı 

‘ubūdiyyet üzre lāyiḥa-i żamīri ‘arża cür’et idem. 

.100 (52a) 

                                                
99 Hastanın tabibine karşı çıkması, onun azarını gerektirir.  
100 Bir kardeşini dost edindiğin zaman ona bildiklerini anlat.  
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Bülbül bir niçe gün muṭrıb  olup sūr-ı bahāra oḳçı olur bu hengāme hengāmında   

gül ‘arż-ı cemāl idüp gūyā ki def ile raḳṣ ider 

Li-münşi’ihi: 

101

                      (59b) 

‘Arūs-ı dünyā bir bī-vefā vü pür-cefā zen-i ḫoş-nümādur ki bir şevherüñ ‘ıḳd-ı 

‘aḳdinde münḳa‘id olmaz. 

Beyt: 

  


102


(60a) 
8. Cümle İçinde Konuyu Tedai Ettiren Âyetlerden İktibas: 

Cedd-i mācid sulṭan-ı ‘aṣr-ı mümecced ya‘nī Çelebi Sulṭan Meḥemmed ki miyān-ı 

birāderānda reşīd ü necīb  olmaġ-ıla Ḫudā salṭanatı aña naṣīb itdi. Sultān Bāyezīd-i 

merḥūmuñ aṣġar-ı evlādı iken ḥadā et-i sinn ile dāmen-i cidd ü ihtimāmı elden 

ḳomayup pīrāne ḥareketler ve ‘āḳılāne himmetler ile niçe fetḥ ü nuṣretler müyesser 

olup ‘asker-i Tīmūrı baṣup şeb-gerdlikler ile baġrını ḫūn u ‘askerin zebūn idüp ve 

birāderi Mūsā Çelebiyi taḥrīk ile Emīr Süleymānuñ daḫi üẕn-i ġafletini ta‘rīḳ  idüp āḫir 

Mūsāya imdād ve ḥüsn-i irşād ile tedbīr-i dil-peẕīr idüp Süleymāna ġālib ve cāme-i 

ḥayātını sālib olup 103mażmūnı hüveydā oldı. (42b-43a) 

                                                
101 Bülbül bahçelerin mugannisi (şarkıcısı) oldu, gül ise altın defi ile rakkas… 
102 Dünya gelini güzeldir, lakin değişik bir hâli vardır ki; bu kadın kimsenin nikahı altında durmaz.  
103 “Mûsâ da ötekine bir yumruk indirdi…” (Kasas, 28/15) 
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‘Āḳıla lāzımdur ki mecārī-i umūrı meşiyyet-i Rabb-i ġayūra tefvīż idüp  

104 tevekküli elden ḳomaya. (45b-46a) 

9. Sade Söyleyiş:  

Olacaḳ du‘āyı itmek ve her maṭlūbı yolından istemek gerekdür. (44a-44b) 

Şol emr-i muḳadder ki olacaḳdur be-her-ḥāl ṣūret-peẕīr olur. Te’aaḫḫur māni‘-i 

ẓuhūr olmaz. (46b) 

Ḳażāya rıżādan ġayrı hīç bir çāre olmaz ceze‘ u feze‘ iden  fāyide bulmaz. (47b) 

10. Arapça-Farsça Kelimelerin Yanında Türkçe Ek Fiillerle Cümle Kurmak: 

Me’mūn çün pīr-i ḥikmet-nümūndan bu kelimāt-ı ḥikem-niḳātı ve  ḥikāyet-i 

leṭāfet-āyātı işitdi ġam u endūhı inḥiṭāt üzre olup feḥāvī-i maṭāvī-i ḥiḳāyātdan ferāyid-i 

fevāyid iltiḳāṭ itdi. Bu naṣāyıḥdan esārīr-i meserret cebhesinde lāyiḥ oldı pīre cezīl-i 

in‘ām ile mezāyid-i ikrām u iḥtirām idüp ḥażīż-i ẕilletden evc-i rif‘ate ref‘ itdi ve bu 

nevādir-i ḥikemī vü ġarāyib-i em āl-i ümemi naṣb-ı ‘ayn-ı baṣīret ü mir’at-ı rūy-ı ḫıred 

ü fiṭnat ḳıldı. (56b-57a) 

İ‘ānet-i    melhūf  u    i‘ānet-i    maẓlūm   sebeb-i    nīk-nāmī   vü    ḫūb-fercāmī-i   

dü-cihānīdür. (207b) 

Zīr-i destān olan re‘āyāya merḥamet ü şefḳat ve dest-bürd-i ẓālimi dest-i ‘adl-

ile şikest ve istīlā-yı ẓaleme vü ferā‘ineyi pest itmek lāzıme-i ẕimmet-i şehen-şāhī vü 

deyn-i ‘uhde-i himmet-i pādişāhīdür. (207b) 

11. Müteradif İfadeler: 

                                                
104 “Kopmayan, sağlam bir kulp…” (Bakara, 2/356; Lokman, 31/22) 
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Ve bir maṣlaḥat ki fevt ola elden gide eger şu maḳūle tedbīr olsa elümüzden 

gitmez idi ve şu maḳūle ‘ilāc olsa kār-ger  idi dimek daḫi ḥāyiz degüldür. (47a) 

Ey ġāfil ü sāhī vü ḫāṭī vü lāhī tevekkül böyle olmaz ve ṭaleb-i rızḳ içün teşebbü -i 

esbāb māni‘-i tevekkül-i Rabbü'l-erbāb degüldür. (39b) 

12. Metin İçinde Âyet Ve Hadislerin Bir Bütünlük Arz Edecek Şekilde İç İçe 

Kullanılması:  

Taḥsīn ol pārsāya ki 105mażmūnı ile 

106ḳavline maẓhar ola. 

107ṣaḥrāsına 

108  ḳademini ḳoya ve dīde-i baṣīret ile 

109mażmūnın mülāḥaẓa idüp kişt-zārı 

vücūdını ḥıfẓ u ḥimāyet idüp ve dāne-i ‘iffet ü ṭā‘ati iltiḳāṭ-ı murġān-ı hevā vü 

hevesden ṣıyānet eyleye. (234a) 

Ey ‘azīzler hīç bir ḫāne bilürmisiz ki ṣāḥibinüñ damenine ġubār-ı ḥavādi  

ḳonmaya. Ve ol ḫāneye āsīb-i fenā vü zelāzil irişmeye. Eyitdiler belā cennet-sarāy-ı 

behişt ki 110dur feżāsı 

111hevāsı 

112bināsı 

                                                
105 “Kim bir kavme benzerse, o, onlardandır.” Hadis.  
106 “Öyle erkekler var ki, Allah’a verdikleri sözde durdular.” (Ahzâb, 33/23) 
107 “Dünya, ahiretin tarlasıdır.” Hadis.   
108 “...Rableri katında kendileri için bir doğruluk kademesi...” (Yûnus, 10/2)  
109 “Kendi canlarınızda da öyle. Görmüyor musunuz?” (Zâriyât, 51/21) 
110 “Allah, esenlik evine çağırır.” (Yûnus, 10/25) 
111 “Ve genişliği göklerle yer arası kadar olan cennet...” (Âl-i İmrân, 3/133) 
112 “Orada ne (yakıcı) güneş görürler, ne de dondurucu soğuk...” (Dehr, 76/13) 
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 113dür. 

(232a) 

13. Âyetten Nâkıs İktibas Ve Manzumeyi Âyet İle Tamamlama:  



114

      




                                (57b) 

14. Kelimelerin Lugat Manaları Üzerinde Durulması:   

Lafẓ-ı vezīrüñ iştiḳāḳı vizrdendür ki aḳl ü ḥaml ma‘nāsına daḫi gelür. Be-her-

ḥāl ḥāmil-i ā ām u ‘iṣyān ve rāfi‘-i ḥaml-i girāndur. Ḥażret-i Mūsānuñ kelām-ı rūḥ-

perveri ki 115 vāḳı‘ olmışdur murādları ẓahrı dimekdür 

dimişlerdür. "Vezr"den olmaḳ daḫi yazılmışdur. Melce’ mā‘nāsına daḫi 

müteḥammildür Ḳur’ān-ı ‘aẓīmde 116 vāḳı‘ olmışdur. (202a) 

Tevāżu‘ (ża‘a)dan müştaḳdur (ża‘a)nuñ ma‘nāsı kişi kendüyi bir mekāna vaż‘ 

itmekdür ki anda āḫaruñ mertebesinden kendüyi dūn mülāḥaẓa idüp mu‘āmelātdan 

teẕellül ve ba‘ż-ı mertebede ḥaḳḳını tażyī‘ ile tenezzüldür ki ḥaḳīḳatde sebeb-i rif‘at-i  

ḳadri ve ḥuṣūl-i murād-ı ṣadrı olur. (97b-98a) 

 

                                                
113 Altından ve gümüşten yapılmış ve duvarları misk ile sıvanmıştır.  
114 Bir iş seni zorladığı zaman ıstırap çekme, gönlünü ferah tut. Zira sözünde hiç yalan bulunmaya  Cenâb-ı Hak 
buyurmuştur ki; “Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu yaratır ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.” 
(Talâk, 2-3/65)   
115 “Onunla arkamı kuvvetlendir.” (Tâhâ, 20/31) 
116 “Hayır, sığınacak yer yok.” (Kıyâmet, 75/11) 
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Ve ḥurūf-ı ḥilm ḥurūf-ı ḥaml olmaġ-ıla taḥammüle īmā itdügi mestūr-ı fehm-i 

117 degüldür. Ve maḥall-i ḥurūfına daḫi muṭābıḳ olmaġ-ıla lāyıḳ 

ma‘nāsına olup herkese ḥilm münāsib ü lāyıḳ dimegi īmā ider. (141a) 

15. Cümle İçinde Arapça İbare:  

Muṭlaḳan nemmām u ġammām  u zemmām ve mübtelā-yı şürb-i müdām olan 

feseka-i liyām u fecere-i bed-kāmdan ke'l-firāri mine'l-cüẕẕām ḥaẕer ve ẓāhiren gül-

şenleri behişt daḫi olursa ol derden güẕer eylemeye. (187a) 

16. Cümle İçinde Farsça İbare:  

Merd mürde olmaz belki nā-merd mürde olur. Niçe devlet-i kāhili ehl-i cāh cāhili 

gördük ki devletden müfāraḳat derūnına ilḳā-yı ḥasret idüp ḥayfā fırṣat elümde iken 

şu kārı imżāya ‘azīmet itmedüm diyü te’essüf ü nedāmet iderdi. Ne fāyide ki kār zi 

dest reft ve ṣıḥḥat-i  yārānı vü ṣoḥbet-i ıḫvānı muġtenim  bilüp  her  bār  mülāḳātların  

kār-ı  ehemm  idine.  (176b-177a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                                
117 “Akıl sahipleri…” (Tâhâ; 20/54,128) 
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METİN 

 

A. ESERİN NÜSHALARI: Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin Mir’âtü’l-Ahlâk adlı eserinin 

tespit edebildiğimiz iki yazma nüshası mevcuttur: 

1. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü nr. 

3537’de kayıtlı bulunan nüsha 243 varak, rik‘a hattı ve sayfalar 19 

satırdan ibarettir.  Nüshanın 242b  varağında müellif hattı olduğuna dair 

bir  bilgi yer alır. Bu nüshanın 223b’den 239b’ye kadar olan toplam 16 

varağında bazı bölümler mükerrerdir. 

2. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü nr. 

5607’de bulunan nüshanın başında “Mir’âtü’l-Ahlâk-ı Yahyâ” kaydı 

bulunur. Bu kayıt, nüshanın istinsah olduğu fikrini teyit eder. Nüsha 223 

varak ve sayfalar 19 satırdan ibarettir. Müellif hattında yer alan bazı 

bölümler ve hikâyeler bu nüshada yoktur. İlk nüshanın 127b-130a arası 

toplam 3 varağı ve 210a-210b  arasında yer alan bir hikâyesi bu nüshada 

mevcut değildir. Nüshanın son varağında müstensihin adı ve istinsah 

tarihi yer alır. Bu bilgilere göre; Mir’âtü’l-Ahlâk’ın bu nüshası, 10 

Ramazan 1026 h. yılında (m. 1619), yani eserin telifinden tam dört yıl 

sonra İstanbul’da, Mustafa adlı bir şahıs tarafından istinsah edilmiştir.  

B. METNİN KURULUŞU: Metnimizi kurarken müellif hattı olan 3537 numaralı nüshayı 

esas aldık ve bu nüshada karşılaştığımız bazı müşkülleri ikinci nüshayı kullanarak 

aşmaya çalıştık. İki nüsha arasındaki büyük farklılıkları ise dipnotlarda belirttik. 

Metinde yer alan âyet, hadis ve Türkçe olmayan kelâm-ı kibâr, darb-ı mesel, vb. sözler 

ile Arapça, Farsça manzumeleri metin içinde asli şekliyle verip anlamlarını 

dipnotlarda göstermeye çalıştık. Metinde, ilmî çalışmalarda kullanılan transkripsiyon 

işaretlerini kullandık.  
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C. TRANSKRİPSİYON ALFABESİ: 

             ’ 
 A, a, E, e 
Ā, ā 
           B, b 
P, p 
T,t 
           ,  
C, c 
Ç,ç 
Ḥ,ḥ 
          Ḫ,ḫ 
D,d 
Ẓ,ẕ 
R,r 
Z,z 
J,j 
S,s 
Ş,ş 
Ṣ,ṣ 
Ḍ,ḍ,Ż,ż 
Ṭ,ṭ 
Ẓ,ẓ 
        ‘ 
Ġ,ġ 
F,f 
Ḳ,ḳ 
K,k 
       G,g 
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        ñ 
L,l 
M,m 
N,n 
V,v,Ö,ö,U,u,Ü,ü,Ū,ū 
       H,h 
Y,y,I,ı,İ,i,Ī,ī 
 

 

 

             (1b) Medd-i bismillāh oldı eyle naẓar  

Her kitāb evveline ḫoş zīver   

 
Oldı bu mıṣra‘-ı kerīm ü ‘aẓīm      

Mıṣra‘-ı evvel-i kelām-ı ḳadīm  

 
Oldı gūyā bu mıṣra‘-ı zībā 

Gülbün-i gülşen-i kelām-ı Ḫudā   
 

Sözde olmasa besmele miftāḥ 

Açmaz ebvāb-ı raḥmeti Fettāḥ  

      ( ..-- /.-.- /..- ) 
Ne r: 

Ḥażret-i Ḫallāḳ-ı aḫlāḳ-ı ḫalāyıḳ-ı muḫtelifü'ṭ-ṭabāyi‘ ve'ṭ-ṭarāyıḳ celle ‘ani'n-

nedīmi ve'l-murāfıḳ cenāb-ı ḫaṭīrına cedīr u lāyıḳ ḥamd ü enā ve şükr-i bī-intihā ki 

ẕāt-ı muḳaddesi ‘ayb-ı ḥudū dan mu‘arrā ve ḥudū -ı ‘aybdan müberrā Ḫudā-yı 

‘ālimü'l-ġayb idügi bī-reybdür.  

Li-münşi’ihi'l-faḳīr:  
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 118



     




        (-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Ne şeh-süvār-ı  ‘aḳl   ser-ḥadd-i  ‘izz-i  kibriyāsına  yitişür  ve  ne  çeşm  ü  

hem-dūr-bīn ṣūret-i ḥaṣr u şumārını āyīne-i ḫayālde görür. Ne dest-i mühendis efkār-ı 

ṭāḳ-ı binā-ı ‘aẓametine irişür ne aḳdām-ı ṭaleb-i seyyāḥ iḳdām-ı sāḥa-i ‘izz ü celāline 

yitişür.  

Li-münşi’ihi:  
Ey ḳalem aç yine zebān-ı enā  

    (2a) Eyle ḥamd-i Ḫudā-yı bī-hemtā 

 
Ḥamd ol pādişāha oldı sezā  

Ki aña muḫtaṣ oldı emr-i beḳā  

 
Kimdür aña münāzi‘ ü müşārik 


119

(..--/.-.-/..-)  
Ne r:  

Bir sulṭān-ı bī-naẓīr ü bir pādişāh-ı bī-müşīrdür ki teḳālīb-i eṭvār-ı dehr-i sitīze-

kār yed-i iḳtidārına beste cemm-i umūr-ı ‘ibādı eger fassāḳ u eger ‘ubbādı irādet-i 

                                                
118 Yaratma ve güzellikte, cömertlik ve bağışta, güzel huy ve hasletlerde, yücelik ve olgunlukta eşi benzeri 
bulunmayan (Cenâb-ı Hak), her türlü noksanlıktan münezzzehtir.  
119 Bu mülkte O’ndan başka sahip yoktur. 
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ezeliyyesine vā-beste olup manẓar-ı iḥsānı olan ḥisānı menba‘-ı aḫlāḳ-ı marżıyye ve 

maẓhar-ı pertev-celāli olan tebeh rūzgārları ma‘den-i ḫaṣāyil-i zerriyye ḳıldı. 

Li-münşi’ihi: 


120
     






       


(-.--/-.--/-.--) 
Ne r: 
Ve ṣalāt ü selām u tekrīm muḫāṭab-ı 121cenāb-ı 

faḫīmine ki būy-ı ḫulḳ-ı ‘anberīni ṣubḥ u şām meşāmm-ı enāmı mu‘aṭṭar ve nüvīd-i  

122kelām-ı ṣafā-güsteri ile teng-dilleri 

münevver idüp güm-geştegān-ı feyāfī-i hidāyeti 

123emr-i ‘izzet-mevhibeti ile ṭarīḳ-ı müstaḳīme delālet 

ü hidāyet eyledi.  

Li-münşi’ihi: 
       124


(-.-/-.--/-.--) 
Ne r: 
Ve āl-i kirām u aṣḥāb-ı fiḫāmına ki her birinüñ ḫalḳı şeref-i ḫulḳ ile mükerrem ve 

ittibā‘-ı merāżī-i İlāhī ile müfaḫḫam ve  

                                                
120 Yücelik sahibi, hiçbir şeye muhtaç olmayan, eşi benzeri bulunmayan, arkadaş ve evlat edinmeyen Cenâb-ı 
Hak; bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Muhakkak ki bütün benzerliklerden münezzeh olan Cenâb-ı Hakk’ın 
şanı çok yücedir, yaratılmışlardan hiçbir şey O’na denk değildir.   
121 “Muhakkak ki sen, yüce bir ahlâk üzeresin.” (Kalem, 68/4) 
122 “Ben, güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim.” Hadis. 
123 “Allah’ın ahlâkı ile ahlâklanınız.” Hadis. 
124 Bütün âlemden Hz. Mustafa el-Hâşimî’nin ravzasına selâm olsun. 
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125 (2b) şāḫ-ı rıżāsından taḥṣīl-i 

emere ile sa‘ādet-i dāreyne maẓhar olup  

126güẕārişince süfün-i sünen-i 

Peyġambere hādī vü rehber dururlar.  

Beyt: 
Oldılar sālikān-ı rāh-ı ṣafā 

  

 127

(..-./.-.-/..-) 
Li-münşi’ihi: 



128



(-../-.-./--..) 
Ne r: 

Ḥażret-i Vāhibü'l-‘aṭāyā vü Sātirü'l-ḫaṭāyā celle sürādıḳāt-ı ‘aẓametuhu ‘an en-

yerāhu'l-‘uyūn ve te‘ālā kemāl-i ‘izzetuhu ‘an iḥāṭati'ẓ-ẓunūn Ḥażret-i Nebiyy-i Ḫudā 

ve sulṭān-ı serīr-i ıṣṭıfāyı ki menşūr-ı aḥkām u evāmirini 

 

129ṭuġrā-yı ġarrāsı ileiḥkām u mu‘anven verūy-ı ḫaṣmda nübüvvetini berāhin-

i sāṭı‘a ile müberhen ḳılmışdur. Ol dürc-i nübüvvet ü burc-ı māh-ı kerāmetden sünūḥ 

iden kelām-ı pür-füṭūḥ ki tetmīm-i mekārim-i aḫlāḳ içün bi‘ et-i ‘izzet-baḫş u sa‘ādet-

mevhibetleridür iḳtiżā ider ki ‘illet-i ġāye-i silsile-i vücūd tetmīm-i mekārim-i aḫlāḳ-ı 

her-mevcūd ola. Pes bu muḳaddime-i behīceden maḳṣūd u netīce budur ki her merd 

                                                
125 “Allah şu müminlerden razı olmuştur ki; onlar, ağacın altında sana bîat ediyorlardı.” (Fetih, 48/18) 
126 “Onlardan hangisine tabi olursanız olun, sizi hidayete erdirirler.” Hadis.  
127 “Allah, onlardan ebediyyen razı olsun.” (Beyyine, 98/8; Tevbe, 9/100; Mücâdele, 58/22) 
128 Kullarına nimet veren, ihsanda bulunan Cenâb-ı Hakk’ın hamdinden sonra, işe O’nun Allâm (her şeyi bilen) 
ismi ile başlarız. 
129 “O, hevâdan konuşmaz. O’nun okuduğu, kendisine vahyedilenden başkası değildir.” (Necm, 53/3-4) 
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ki āb-ı ḥayāt-ı aḫlāḳdan cām-ı dūst-kānı çekmedi ḥarr-ı hācire-i ḥayvāniyye vü 

hāviye-i hevā-yı nefsāniyyeden ḳurtulup geçmedi. Ḫuṣūṣan vülāt-ı umūr-ı cumhūr u 

ḥükkām u ṣudūr ki maṣdar-ı aḥkām-ı ‘ibād-ı Rabb-i ġayūr olmışdur bu ṭā’ife-i (3a) 

‘aliyye vü fırḳa-i celiyyeye lāzıme-i ẕāt-ı behiyye idügi umūr-ı bedīhiyyedendür. Ve li-

hāẕā eşrāf-ı eslāf-ı feżāyil-ittiṣāfdan ba‘ż-ı fużalā beyān-ı aḫlāḳda niçe muṣannefāt-ı 

celīle vü mü’ellefāt-ı cemīle te’līf ü telfīḳ idüp her biri ḳabūle ḥalīḳ u ḥarī olmışdur. 

Ammā kim 130 güẕārişince būstān-ı aḫlāḳda mücellā-

yı ‘uḳūlden dūr ve mer’ā-yı fuḥūlden mestūr  seyr ü temāşāsına kimse vāṣıl ve ẕevḳ u 

ṣafāsına nā’il olmamış niçe niçe gül-i zībā vü şükūfe-i muṭarrā ḳalmış. Bu ‘abd-i faḳīr 

ya‘nī Yaḥyā-yı ḥaḳīr tā ol demde ki mu‘allim-i 131mekteb-i 

132içre levḥ-i idrāki kenār-ı dile ḳodı ve eṭfāl-i ḳavī ḥucurāt-ı 

dimāġda engüşt-i temyīzi ḥarf-i hünere dırāz itdi rāḥat ü ārāmı dil-i ḫazīne ḥarām idüp 

‘ale'd-devām ḳalb-i müstehām muṭāla‘a-i kütüb ü fünūna maṣrūf ve şücūn-ı ‘ulūma 

ma‘ṭūf ve ḫalāl-i müṭāla‘ada edebiyyāt u aḫlāḳ u muḥāżarāta daḫi meş‘ūf olup 

muḥaẕẕirāt-ı tutuḳ-nişīn-i ḫavāṭır-ı fuṣaḥā vü rebā’ib-i ḥicr-i maṣāḳı‘-ı fużalā ki esāvir-i 

sevā‘id-i ‘arāyis-i feṣāḥat ve güher-tīcān-ı meġārıḳ-ı aṣḥāb-ı belāġatdur ek er-i evḳāt 

u aġleb-i sā‘atde enīs-i ḫalvet ü nedīm-i celvetüm olup 

133güẕārişince vaḳt (3b)  olmaz idi ki 

fāris-i ḫāṭır ṣāḥāyif-i efkārda ki ‘arṣa-i vāsi‘atü'l-aḳṭārdur cilveler ḳılmaya dem olmaz 

idi ki meydān-ı suḫanda midād-ı surḫdan serler kesüp ḳanlar dökmeye idi. Mıżrāb-ı 

                                                
130 Evvelkilerin terki, sonrakiler içindir. 
131 “Ona beyânı (konuşup, düşüncelerini açıklamayı öğretti.” (Rahmân, 55/4) 
132 “ O (Allah ki); her şeyin biçimini, özelliğini ve süresini belirleyip hedefini gösterdi.” (A‘lâ, 87/3) 
133 Kalplerinizi zaman zaman ferahlatınız. 
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müje ile evtār-ı suṭūrı naġme-perdāz olan ā ār-ı eşrāf fużalā-yı eslāf-ı feżāyil-ittiṣāf 

pesendīde-i ṭab‘-ı ṣāf olıcaḳ her gāh āyīne-i ḳalb-i pür-intibāhda bu ṣūret nümāyān 

olurdı ki eger ‘ömr-i nā-pāyidār u rūzgār-ı sitīze-kār bir miḳdār müsā‘ade vü imhālde 

ber-ḳarār ola i r-i fużalā-yı eslāfa iḳtifā ile e’imme-i dīn olan ‘ulemā vü nübelāya 

iḳtidā ile bir risāle-i  ḥikmet-intimā te’līf ü imlā ve ancaḳ beyān-ı aḫlāḳ-ı memdūḥa  ile 

iktifā olunup ne īcāz u iḫtiṣār ve ne tafṣīl  ü ik ār iḫtiyār olına. Gerçi  

134 rākiḍān-ı meydān-ı 

feṣāḥat ü çāpük-süvārān-ı  ‘arṣā-i belāġata yitişmek ne mümkindür ve 

135daḫi emr-i 

müte‘ayyindür. Lākin hele  bārī ḳalınmaz ḫar-süvārān-ı zamāndan her bār ki neheng-i 

dil bu ḥavża  ḥavż eylese 136 elbette gerd-i 

keder meşreb-i ‘aẕb-i ‘azīmeti mükedder ve feżā-yı vesī‘-i sa‘yi ḳalbe teng ü tārīk-ter 

idüp baṣar-ı baṣīreti baṣar idi. Nā-çār ṭūṭī-i dil  

Mıṣra‘: 
137 

(-./--./---./--.) 
Ne r: 
Ḳavliyle  mütekellim ve terāne-i ṣabr ile  müterennim idi. Ḫudā-yı dānāya ‘azze  

şānuhu (4a) ebeden   ḥamd ü enā ki eyyām-ı devlet-i pādişāh-ı  İslāmda ma‘ārife 

raġbet ve aṣḥābına ri‘āyete himmet müşāhed ü nümāyān olmaġ-ıla ol vaḳt irişdi ki 

jengār- ˇūrde-i ḥavādi -i rūzgār olan āyīne-i idrāk ü efkār mıṣḳale-i iltifāt-ile rūşen ü 

tāb-nāk ola.  

                                                
134 İnci sedeften gayrı, zebercet ise çömlekten gayrı nerede bulunur? 
135 Her küheylanın sürçmesi, her keskin kılıcın körelmesi mukadderdir. 
136 Zaman, her şeye müsâade etmez. 
137 Dünyanın gidişatı işte böyledir, sabret. 
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Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 
138





    





       


 

        



    





        

(--./---./---.)
Der Ẕikr-i Meḥāmid-i Ḥażret-i Pādişāh-ı İslām  

Ḫalleda'llāhu Te‘ālā  Salṭanatahu İlā Yevmi'l-Ḳıyām 

 Siyemmā Ḥażret-i ḫalīfe-i İlāh sulṭān-ı gītī-penāh ki şeref-i ḳuḍūm-ı meymenet-

lüzūmı ile serīr-i salṭanatı müşerref ve debdebe-i kūs-ı cülūs-ı ‘izzet-me’nūsı ile gūş-ı 

‘ālemiyānı müşennef idelden  

Beyt: 


139

              

                         (--./---./---.) 

Ne r: 

                                                
138 Allah’a hamdolsun ki; zamanımız âlemin adaletli padişahın devrine tekabül etti. Zaman, padişahın uğurlu 
ayağına kıymetli inciler saçma vaktidir. Uyku ve dinleme vakti değildir, eğer hatırında efsane varsa söyle ki, o 
padişahın bir hazine olan mekânı mana incileri ile süslensin. Bu hediye hizmetkâr Yahyâ’nın canından 
padişahlar padişahının dergâhına ulaşsa… Eğer bu hediye o padişahın makbûlü olursa; bu ne büyük şeref, ne 
padişahlara yakışır bir cömertlik ve lütuftur.  
139 Mutluluk; dünyayı yeniledi, onun devrini genç ve bahtiyar insanların devri yaptı.   
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Ṭırāẓ-ı dāmen-i cāme-i zībā-yı dībāsı pīrāye-baḫş-ı taḫt u serīr-i çetr-i ‘ahd-i 

hümāyūnı sāye-endāz-ı ṣaġīr ü kebīr olalı ‘ibād-ı Ḫudā-yı bī-çūn teṭāvül-i eyādī-i 

ẓalemeden maṣūn (4b) mehd-i ‘adāletde ṭıfl-ı dünyā āsūde ve pister-i ṣafāda ġūnūde 

olmışdur. 

Beyt: 
         
  140


  
                 (..-./.-.-/..-) 

Ne r: 
Bir şāh-ı gītī-sitāndur ki nīrū-yı baḫtı ḥasret-i  rūyīn-ten  ve  bir  ḫāḳān-ı  

gerdūn-nişāndur ki bāzū-yı saḫtı maġbūṭ-ı ‘anter ü Bījendür. Bir pādişāh-ı cihān-

penāhdur ki selāṭīn-i rūzgāruñ gülşen-i dil-güşā-yı iḳbālleri ve ḫavāḳīn-i memālik-i 

aḳṭāruñ ravża-i ḫoş-hevā-yı cāh u celālleri temmiyet-i seḥāb-ı lü’lü’-bār-ı imdādından 

iktisāb-ı nemā vü behcet ve terbiyet-i āfitāb-ı feyż-ā ār-ı is‘ādından isticlāb-ı ṭarāvet 

ü naḍret eyler. Ve bir sulṭān-ı ‘ālī-şāndur ki gāh zīver-i ‘adāleti gāh resm-āyīn-i celāleti 

ile çehre-i ṣafā-behre-i memleket nigāşte ve gāh saṭvet-i dil-rīşi ile gāhī mekārim-i 

aḫlāḳ-ı bīş-ez-bīşi ile ḥaşmet-i pür-behcet-i salṭanat nigāh-dāştedür. Nehīb-i tīġından 

deryā gürīzān ve māhīler bīm-i terinden ẕırh-pūşāndur. Deryā-yı cūd u semāḥatinde 

āfitāb dürr-i nā-yāb ve ḳubbe-i āsumān gūyā bir ḥabābdur. Rūz-ı heycāda sāye-i 

rumḥı ‘aṣā-yı Mūsā e erin āşikār itmeg-ile yed-i beyżā ıẓhār ider. Dem-i saḫaṭında 

nüh sipihr tūde-i remād veyā aḫker-i raḫşāndur.  (5a) Nesīm-i luṭfı dūzaḫa vezān olsa 

her şerārı lāle-i ḥamrādan nişān virür. Keyvān-ı saḫt u mihr e er-i bārān-ı ḥaşem-i 

                                                
140 Öyle bir padişah ki, bayrağının hilali yedi iklimi gölgelemektedir.  
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ebr-i kef bir pādişāh-ı çarḫ-ı muḫalleddür ki pençe-i ḳahrı Ḳahramānları maḳhūr 

debdebe-i şevketi hengāme-i Kisrāyı meksūr idüp niçe Ḳayṣer ‘ubūdiyyetine maḳṣūr 

olmışdur. 

Beyt: 

141
     





     


        (--./.--./.--./.--) 
Ne r: 



142
 


  

 
 



 
Beyt:


143 
      







                                                
141 Onun sözünden rahmet ayetinin haberi, alnından ise ilahi lütfun eseri zahir olmaktadır. Senin medh ü senanda 
kalem âciz kalmış; tac u kemer senin vücudun ile kıymet bulmuştur. 
142 Allah’ın kullarının yardımcısı ve İslâm beldelerinin muhâfızı ancak odur. Etrafındakilere şefkat gösterir ve 
onları himaye eder. Azgınların kötülüklerini ve bütün kabahatleri keskin kılıcının vuruşuyla mahveder. Onun 
lütfunun yardımıyla   kafirlere karşı zafer kazanılmış ve fetih sancakları artmıştır. Doğuya ve batıya adaleti 
yaymış, âlemin nizamını sağlamıştır. Müşriklere kahredip onlara karşı üstünlük kazanmış, kafirleri ve asileri 
öldürmüştür. Dinin davetçisi Hz. Peygamber’in Haremeyn-i Şerîfeyni’nin hizmetkârıdır. Doğu ve batı 
taraflarının sultanı, mücahid, gazi, fetihler ve zaferler sahibi sultan oğlu sultan… 
143 Sultan Ahmet odur ki; feleğin başlığı, onun hüma kuşu gibi olan sancağının kanatları altındaki mer’âdır. Öyle 
bir padişahlar padişahıdır ki; onun övgüsünün danelerini kuşlar devşirse, topladıklarını dizip beste yaparlar.      
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     (-.-/.--./.-.-/.--) 
Li-münşi’ihi: 

144


(-../-.-./--..) 
 Li-münşi’ihi: 
 

145




(5b)



 



 
 





(-../-.-./--..)
Ne r:

Bir pādişāh-ı ‘ālī-şāndur ki zamān-ı sa‘ādet-iḳtirānlarında nümāyān olan ā ār 

evān-ı ecdād-ı kirāmlarında bedīdār olmamışdur. Her sene sefer ve her sene bir ġazā 

ile pür-hüner mannaṣa-i ẓuḥūrda cilve-ger olmışdur. Gāh surḫ-ı serden ḳanlar döküldi 

gāh ḳırāl-ı bed-fi‘ālüñ ‘askeri ḳırıldı. Gāh Erdel-i erẕelden memleketler alındı gāh 

Nimçe vü Boġdandan fitrāk-i ecnādda serler ṣalındı. 

Li-münşi’ihi: 

Her ne yazsam ol güneşden ẕerredür 

Ẕātı bir deryā meḥāsin ḳaṭredür  
                                                
144  İki mübarek beldenin kanununun muhafızı ve her iki cihanın efendisinin emrine tabidir. 
145 Yeryüzünün tamamının, yardım, adalet ve temkini kendine şiar edinmiş padişahıdır. Osmanlı sultanlarının en 
adaletlisi, Süleyman mülkünün varisi olan Sultan Ahmed; cihan padişahı kâmil bir liderdir. Temiz yaradılışlı 
Sultan Selim’in oğlu Murad’ın oğlu Sultan Mehmed’in oğludur. Cenâb-ı Hak; onun yüceliğinin gölgesini daimi 
kılsın, dünya üzerinde onun ordusunun zaferlerini artırsın.     
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 (-.--/-.--/-.-) 
Ne r: 

Fi'l-ḥaḳīḳa ṭūṭī-i nefs-i nāṭıḳa ne mertebe mütekellim ola ki medāyiḥ ü 

meḥāmid-i pādişāh-ı İslāma ḳudret gele. Ve bülbül-i dil şāḫ-sār-ı gülzār-ı levāyiḥ-i 

mekārimde ne deñlü müterennim  ola ki fi'l-cümle edāya miknet bula.  

Li-münşi’ihi: 

    Ey göñül sende vaṣfa yoḳ ḳudret 

    Çekme taḥrīrine anuñ zaḥmet  

 
    Biñ zebān olsa bir dehān içre 

    Yazmaġa şemmesini yoḳ ṭāḳat 

 
    Eyle şimden girü du‘āya rücū‘ 

    Çünki olmış durur saña ‘ādet  

 (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

 


146(6a) 


                                                                                                 


 


Li-münşi’ihi: 
 

                                                
146 Cenâb-ı Hak; onun hükümranlığını ebedi kılsın, âlemlere ihsanını ve iyiliklerini bereketkendirsin. Allahım; 
onun lütfunu ve cömertliğini artır, vücudunu her türlü beladan muhafaza eyle, bahtını, azametini ve yüceliğini 
devam ettir, onu bütün zamanların tuzaklarından kıyamete kadar  koru, uyku hâlinden münezzeh gözlerinle onu 
oturduğu ve kalktığı, azmettiği ve vurduğu zamanlarda geceler ve gündüzler birbirini takip ettiği müddetçe, 
yıllar devrettiği müddetçe muhâfaza eyle.         
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147

      



       


          (-.-/--.-/--.-/--.-)  

Ne r: 
Ḥażret-i Ḫudāya ḥamd ü minnet ki ol pādişāh-ı Erdşīr-ṣavlet ṣıfat-ı ‘adālet ile 

mevṣūf ve beyne'l-mülūk mekārim-i aḫlāḳ ile ma‘rūf olup ṣuleḥāya raġbet ‘ulemāya 

ḥürmet meşāyıḫa ‘izzet fuḳarāya merḥamet żu‘afāya ‘āṭıfet lāzıme-i ẕāt-ı ‘ālī-

menḳabetleri olmışdur. Ve li-hāẕā iltifāt-ı ḫusrevāne vü nevāziş-i şāhāneleri dā‘iye-i 

sābıḳayı muḥarrik olup semt-i taḥrīre sāyiḳa oldı. Li'llāhi'l-ḥamd  ki bu muḫadderāt-ı 

bī-‘ayb u muṭahherāt-ı bī-reyb ki perde-nişīnān-ı ġaybdur vāsıṭa-i meşşāṭa-i ḫāme-i 

zerrīn-kār ile ḥicle-ḫāne-i efkārdan mannaṣa-i ẓuḥūrda ‘arż-ı dīdār itdi mes’ūl ü 

me’mūldür ki çün ‘ıḳd-ı silk-i (6b) menābir leṭāfet üzre cevāhir-i ma‘ānī ki libās-ı 

bedāyi‘-i elfāẓda  manṭıḳ-ı faṣīḥ ü beyān-ı ṣaḥīḥ ile mesāmi‘-i enāmı ta‘ṭīr ve ta‘bīr-i 

dil-peẕīr ile ḳulūb-ı ḫāṣ u ‘āmmı tesḫīr ide. Bī-şāyibe-i tekellüf ü żamīme-i ta‘assüf 

ḫaṭīb-i ḫıṭṭa-i dehān edā-i medḥ ü enā ile gūyān ola. Çünki bu emr-i ‘aẓīm bi-‘avn-i 

Rabb-i kerīm ṣafḥa-i evrāḳda cāy-gīr ü ṣūret-peẕīr oldı Mir’ātü'l-Aḫlāḳ ismi ile 

müsemmā ve yigirmi dört bāb üzre imlā olındı  



148                   

                                                
147 O padişahlar padişahı ki; âlem onun adaletine sığınmıştır; lütuf, ihsan ve cömertlik onun âdetidir. Cenâb-ı 
Hakk’ın lütfu sayesinde Süleyman mülkünün varisi olmuştur, zamanının bütün hükümdarları onun köleleri yahut 
azat ettikleridir.     
148 Allahım, bize bu eseri tamamlamayı güzel bir netice ile sona erdirmeyi müyesser eyle. Şimdi, Allah’a 
tevekkül ederek işe başladık. Yardım ve tevfîk Allah’tandır, bu yolda O’ndan yardım isterim.  
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. 



  

Bāb-ı Yeküm Der  ‘İbādet  

Bāb-ı Düvvüm Der Ṣabr u Şükr 

Bāb-ı Seyyüm Der Şecā‘at 

Bāb-ı Çehārüm Der Cidd ü Cehd 

Bāb-ı Pencüm Der Rıżā  

Bāb-ı Şeşüm Der Vefā 

Bāb-ı Heftüm Der Ketm-i Sır  

Bāb-ı Heştüm Der Seḫā 

Bāb-ı Nühüm Der ‘Afv ü Ḥilm 

Bāb-ı  Dehüm Der ‘İffet ü Şevḳ ü Muḥabbet 

Bāb-ı Yāzdehüm Der Ḥayā vü Tevāżu‘ 

Bāb-ı Devāzdehüm Der Emānet ü Ṣadāḳat  

Bāb-ı Sīzdehüm Der Rıfḳ u Şefḳat 

Bāb-ı Çārdehüm  Der ‘Ulüvv-i Himmet 

Bāb-ı Pānzdehüm Der Te’ennī vü Müşāvere (7a)   

Bāb-ı Şānzdehüm Der Ḥilm 

Bāb-ı Heftdehüm Der Ġayret 

Bāb-ı Heştdehüm Der Firāset 

Bāb-ı Nūzdehüm Der Teyaḳḳuẓ 

Bāb-ı Bīstüm Der İġtinām-ı Fırṣāt 
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Bāb-ı Bīstüyeküm Der Ḥazm 

Bāb-ı Bīstüdüvvüm Der Ṣoḥbet-i Aḫyār 

Bāb-ı Bīstüseyyüm Der Ri‘āyet-i Ḥuḳūḳ  

Bāb-ı Bīstüçehārüm Der Ẕikr-i Salṭanat u Vezāret ve Tertīb-i Ḫadem ü 

Ḥaşem ü Evlād  

Ve Ḫātime Der Mev‘iẓa vü Naṣīḥat  

 

BĀB-I YEKÜM DER ‘İBĀDET  

‘İbādet evāmir-i Ḫudāya iṭā‘at ü vesāvis-i nefs-i emmāreye muḫālefetden 

‘ibāretdür. Bir sirāc-ı vehhācdur ki   

149 sezā ve 150anuñ 

ḥaḳḳında revā olmaġ-ıla şu‘le-endāz-ı ‘ālem-i vücūddur. Bir tāc-ı bā-intācdur ki zīnet-

baḫş-ı her-ser-i maḥmūddur. Şol merd ki 



151 mażmūn-ı hidāyet-intimāsına iḳtidā itdi 152 

güẕārişince bi-menni'l-Mennān dāḫil-i cinān oldı. Seccāde-nişīn-i miḥrāb-ı iṭā‘at ve 

mekīn-i seccāde-i ‘ibādet ḥaḳīḳatde müttekī-i müttekā-yı fevz ü sa‘ādet olur. Be-her-

ḥāl nefs-i emmāreye me’mūr olan ẓulmet-i şeb-i deycūrda ḳalur. Āmir olan merdüñ 

derūnı pür-nūr olur. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

                                                
149 “Işığını dinin temelinden almış hidayet kandilinden bir nurdur.” (Nûr, 24/35) 
150 “…neredeyse (ateş değmese bile) yağı ışık verir.” (Nûr, 24/35) 
151 “Ama kim Rabbinin divanında durup hesap vermekten korkmuş ve nefsini kötü heveslerden menetmişse…” 
(Nâzi’ât, 79/40) 
152 “Onun barınağı da cennettir.” (Nâzi’ât, 79/41) 
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153

  
(7b)        

     (--./---./---.) 
Ne r: 

.154 Nefs  gibi  ‘adū vü  

düşmen-i  tünd-ḫū  olur mı ki be-her-ḥāl bu emmāre nāra sāyıḳ ve ‘asker-i fesāda 

mülḥıḳdur. 

Li-münşi’ihi:  

Mār-ı emmāre cānı ledġ eyler 

Görmedüm kimse k'olmaya bīmār  

Nāra bu mār olur imiş sāyıḳ 
                    155

(..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Ḥaḳḳā ki nefs gibi düşmen-i cān u ġāret-ger-i ṣabr u tüvān ve rāh-nümāy-ı 

ḍalāl u ṭuġyān ‘arṣa-i ḫayālde nümāyān olmaz. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Nefs-i düşmen-nihād u bed-fercām 

    İtdi sañā ḫuṣūmete iḳdām  

 
    Beyne cenbeyke bir ḳavī reh-zen 

    Yoluñ almaḳda iki cānibden  

 

                                                
153 Bu zâlim nefsin elinden âh u feryâd etmedeyim. İlâhî, canımı onun emrine girmekten azat eyle. 
154 “En büyük düşmanın, iki yanındaki nefsindir.” Hadis. 
155 “Rabbimiz, bizi ateş azabından koru.” (Bakara, 2/201; Âl-i İmrân, 3/16) 
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    Seni ṣoymaġa naṣb-ı nefs itmiş 

    Nehb ü ġāret ṭarīḳına gitmiş  

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Gerçi ṣaḥrā-neverd-i ‘arṣa-i ‘ibādet ve seyyāḥ-ı beydā-yı ṭā‘at 

156ġārında ḳadem-keşīde ḳıldı ve fāris-i 

meydān-ı maḥabbet tīh-i ḥasretde ser-gerdān olup ḳaldı. Ammā be-her-ḥāl  

157 mażmūnı ümīdine ‘ibādetden dūr 

olmamaḳ gerek. Ḫaṣm-ı bed-nefs-i mu‘arbidi şemşīr-i mücāhede ile çalmaḳ gerek.  

Li-münşi’ihi: 
    Nefs-i emmāre ‘aceb ġaddāredür 

    Ẓālim ü bed-kārdur mekkāredür  
 
 
    Nefsdür āşūb-ı ṭā‘āt-ı Ḫudā 

    Hīç fesādı kendüden ḳılmaz cüdā  

     (-.--/-.--/-.-) 
Ne r: 

Her mü’mine lāzımdur ki mażmūn-ı (8a) 

158semīr-i żamīr-i ḥiḳmet-nümūnı idüp 

ḫ˘āb-ı ġaflet ile nāyim olmaya ki muḥriz-i me’ā ir ü mekārim ola.  Gāh 

159güẕārişince edā-i ferāyiż ü 

nevāfil emrinde mütekāsil olmamaġ-ıla televvü āt-ı umūr-ı dünyeviyyeden sālim ve 

                                                
156 “Yâ Rab, sana hakkıyla kulluk edemedik.” Hadis. 
157 “Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk et.” (Hicr, 15/99) 
158 “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât, 51/56) 
159 Muhakkak ki namaz kötü ve çirkin işlerden meneder.” (Ankebût, 29/45) 



 174

ni‘met-i ittibā‘-ı evāmir-i İlāhiyye ile  muġtenim ü ġānim ola ki ṣalāt a‘ẓam-ı erkān-ı 

‘ibādāt idügi ẓāhir ke'ş-şemsi fī evḳāti'l-hevācir  rūşen ü bāhirdür. 

Beyt: 
160

    
   (-../-.-./--..) 

Ne r: 
.161Ṣalāt mü’mini merātib-i ‘āliyeye īṣāl 

ile müreffehü'l-bāl ider. Her mü’min-i muvaḥḥid ki gāh ṣavma müdāvemet eyleyüp 

162kelām-ı laṭīfinüñ mażmūn-ı münīfi 

üzre Bārī te‘ālādan  cezā temennā vü recā eyleyüp ṣavma mu‘tād ola ammā ṣavm 

mücerred cū‘ olmayup sebeb-i rücū‘ olmaḳ gerekdür. 

Beyt: 
163

       
        (-.-/--.-/--.-) 

Ne r: 
Gāh 

164emr-i muṭā‘ına 
münḳād ola şek yoḳdur ki ol merd-i kār 165nüvīdinden 
ḥiṣṣe-dār olur. Evḳātını ‘ibādāta taḳsīm iden raḥmet-i Perverdigārdan behre-yāb u 
ḥiṣṣe-dārdur.  
Mıṣra‘: 

 166

(-./--./--./--.) 

                                                
160 Herkesin can derdine düştüğü mahşer günü, ilk sual namazdan sorulur. 
161 “Namaz müminin miracıdır.” Hadis. 
162 “Oruç benim içindir ve onun mükâfatını ancak ben veririm.” Hadis-i Kudsi. 
163 Ey gafletinden dolayı eline açlıktan başka bir şey geçmeyen; gönlünü kinden temizle de, “Oruç benim 
içindir” müjdesine nâil ol. 
164 “Kim fakirlere verir, günahlardan korunur ve en güzel sözü doğrularsa…” (Leyl, 92/5-6) 
165 “Onu en kolay ve rahat işlere muvaffak ederiz.” (Leyl, 92/7) 
166 Cömert olanın kapısı herkese açılır.  
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Ne r: 
Ṭālib-i  meṭālib-i  dünyā-yı fānī olan merdānı manẓūr-ı dīde-i ‘ibret eyle ki 

incāḥ-ı merām u itmām-ı mehāmm-ı maẓnūnı (8b) olan kerīmüñ der-i devlet-

medārında her sā‘at mülāzemete müsāra‘at idüp ‘arż-ı ḥācet ider. Bir iki def‘a 

muḳteżā-yı beşeriyyet üzre i‘rāż ve is‘āf-ı ḥācetde iġmāż eylese daḫi be-her-ḥāl 

muḳteżā-yı kerem üzre āḫir murādın görür ve maḳṣūdına irgürür. Pes her-āyine 

maḫlūḳ-ı ża‘īf ki maḳdūr mertebesi mebẕūlı ola ya Ḥażret-i Ḫālıḳ-ı küll ‘aṭā vü iḥsāna 

bahāne istemez mi ve ḳar‘-ı bāb-ı kerem iden maḥzūnı sevindirmez mi. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Buḫl iken ḫilḳat-i beşer ey dil  

    Gāh olur ki murād ider ḥāṣıl 

    Ḥażret-i Ḥaḳ ki Ḫālıḳ-ı küldür  

    Hīç itmez mi luṭfına nā’il  

(..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

 Luṭf u  iḥsāna  cenāb-ı ḫaṭīrı lāyıḳ u  cedīrdür.  ‘İnāyeti   bī-ġāye vü   keremi bī-

nihāyedür. 

Li-münşi’ihi: 

    Merd iseñ eyle hevādan iḥtirāz  

    Berg gibi ḳıl Ḫudādan ihtizāz  

     (-.--/-.--/-.-) 
Ne r:  

‘Ubbād-ı ‘ibādını redd ü bāb-ı maġfireti sed ve dest-i ḥırmān-ıla ṣadd itmez. 

Mıṣrā‘: 
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    Ḥāşā ki Kerīm eyleye red bāb-ı ‘adlden 

(--./.--./.--./.--) 
Ne r: 

Hevā-yı  nefs-i emmāre sevḳ itdügi sūḳa uġrama. Miḳrāż-ı cevri ile cāme-i 

vücūdı ṭoġrama. Şol nefs ḥaḳḳında ki 

167vārid 

olmış ola muḫālefet-i maḥż-ı ‘ibādet iṭā‘at-i ‘ayn-ı ma‘ṣiyet olur. 

Beyt: 
        168



(.---/.---/.--) 
Ne r: 

Ḥażret-i  Rabb-i  ‘izzetden  (9a)   eger  ‘ibādet  ü  eger  ṭā‘at  ve  eger  nefs-i  

nā-mihribāna muḫālefetdür bu cümle ni‘met-i pür-mevhibetdür. Be-her-ḥāl mülāzım-ı 

dergāh-ı ‘aẓamet-penāhı olan güm-rāhı maḥrūm itmez. Mesrūr-ı sūr-ı inḳıyādı olan 

āgāhı maġmūm itmez. Ednā bahāne luṭf u iḥsāna kifāyet ve cüz’ī ‘amel ‘aẕābdan 

ḥimāyet ider. 

Beyt:  
    Ḥaḳ te‘ālā kerīmdür ey dil 

    Keremi ḳullarınadur şāmil  

     (..--/.-.-/..-) 
Ḥikāyet: 

Şu‘arā-yı eslāfdan Ḥasan bin Hānī ki Ebü'n-Nevvās dimeg-ile meẕkūrdur ve 

feṣāḥat ü belāġat ile meşhūrdur bir cerīme-i ‘aẓīme ile  müttehem olup a‘dā vü aṣḥāb-

                                                
167 “Nefsini yücelten kurtuluşa ermiş, onu alçaltan ise ziyana uğramıştır.” (Şems, 91/9-10) 
168 Eğer kötü huylu nefis senin yoldaşın olmuşsa; artık ne can gözün görür, ne de gönlün gafletten uyanır. 
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ı ġaraż 169icrā-yı iġrāż dehānınuñ perde-i 

aġrāża mecāl bulduḳları zamāna muṣādif olmaġın ba‘ż-ı aḳvāl per-i iḫtilāline ṭolaşup 

niçe iftirā-y-ıla sefk-i deme ictirā itdiler. ‘Aḳd-i meclis idüp āfitāb-ı ictimā‘ları iltimā‘ itdi. 

Āḫir niçe ḳāhir ḫulefā-yı ‘Abbāsiyyeden Muḳtedir-i mütekebbir emri ile ḳatline ḥükm 

idüp şem‘-i ḥayātını ıṭfā vü cāme-i cismini ifnā idüp ṣaḥīfe-i ḥayātını dürdiler. Ve 

şemşīr-i tīz ile boynın urdılar.  Ebü'n-Nevvās  şā‘ir-i  faṣīh  u belīġ idi. Nādire-senc ü 

nādire-gūy-ı ḫoş-ṭab‘ olmaġ-ıla  mecālis-i ehl-i hevā  nedīmi  olup  ḫalḳ-ı  ‘ālem fısḳına 

‘ālim olmaġ-ılan sū-i ḥāline herkes cāzim idi. Aḥbābından bir merd-i āgāh-dil (9b) bu 

maḳūle sū-i ẓunūndan nihāyet-i mertebe münfa‘il olup bu ıżṭırāb ile yatdı. ‘Ālem-i 

ḫ˘ābda Ebü'n-Nevvāsı gördi ki mesrūr  u ḫandān eṭrāfında ḥūr u ġılmān sākin-i cinān 

olmış.  Şādān olup eytidi: Yā Ebe'n-Nevvās Ḫālıḳu'l-cinni ve'n-nās senüñ-ile ne gūne 

mu‘āmele itdi. Bu dereceye neden vāṣıl ve bu mertebe-i bülende ne pāyeden nā’il 

olduñ. Ebü'n-Nevvās eyitdi: Bu rūy-i siyāh ile cerīde-i cürm ü günāh ma‘rūż-ı dergāh-ı 

İlāh  olduḳda her mertebeye istiḥḳāḳum ẓāhir vücūb-ı ‘aẕāb  bāhir olduḳda ḫiṭāb-ı 

Melik-i ‘allām bu vech-ile ṣudūr itdi ki ey melā’ike-i kirāmum ve muḳarrebīn-i bār-gāh-ı 

selāmum Ebü'n-Nevvās-ı melām cürmini ‘afv itdüm şol naẓm içün ki midḥat-ı şān-ı 

Cenāb-ı Sübḥānumda dimişdür ve der-i rıżāyı mi ḳab-ı  suḫan ile delmişdür. 

Naẓm: 

    170



               


                                                
169 “Kalplerinde hastalık bulunanlar…” (Bakara, 2/10; Mâide, 5/52; Enfâl, 8/49; Tevbe, 9/125; Hac, 22/53; Nûr, 
24/50; Ahzâb, 33/12,32,60; Muhammed, 47/20,29; Müddessir, 74/31)   
170 Cenâb-ı Hakk’ın Cennet bahçelerini düşün ve O’nun yarattığı eserlere bak, zebercet tahtın üzerindeki 
güzellikleri seyret. Muhakkak ki, Cenâb-ı Hakk’ın eşi ve benzeri yoktur.  
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(--./---./---.) 
Ne r: 
Çünki bu eḳallü'l-cirm ü ke īru'l-cürm ḥaḳḳında bu ḫiṭāb-ı beşāret-intisāb vārid oldı. 

Fi'l-ḥāl bu teşne-i bādiye-i vebāl olan kesīru'l-bāli riyāż-ı cināna idḫāl ve ḥıyāż-ı 

Rıḍvāna īṣāl idüp 

Beyt: 
       Cürmüñi ‘afv eyledi Allāh te‘ālā didiler 

       Gez cinānı ser-be-ser eyle temāşā didiler 

          (-.--/-.--/-.--/-.-)  
Ne r: 
  Ḥaḳ te‘ālā bir pādişāh-ı bī-niyāz u bir ḥakīm-i çāre-sāzdur ki ednā bahāne 

bā‘i -i ‘afv ü ġufrān ve sebeb-i luṭf u iḥsān olur. 

Beyt: 
    Murād iderse eger Ḥaḳ bahāne ‘afvumuza 

    Dilā* bahāne her eş‘ār-ı maḥmedet-iş‘ār  

     (.-.-/..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Ammā ‘ibādet daḫi iḫlāṣa ḳarīn gerek ki maḳbūl-i dergāh-ı  Rabbü'l-‘ālemīn ola. 

Mest-i cām-ı maḥabbet olan göñül 



171 nüvīdinden hüşyār olup 

172emr-i 

kerīmine imti ālde bī-iḫtiyār olur. Her ki ‘alezāt-ı ceḥīmden ḫalāṣ ve fevāt-ı ṣırāṭ-ı 

                                                
* Vezin gereği “Yiter dilā…”, “Dilā…” olarak kaydedildi. 
171 “Salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği güzellikler 
hazırladım.” Hadis-i Kudsi. 
172 “Ey iman edenler, Allah’a tevbe tevbe edin…” (Tahrîm, 66/8) 
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müstaḳīmden rāh-ı menāṣ ister ‘ibādet ü ṭā‘āte mülāzemet ider. Giceleri ṣabāḥa 

çıḳarur derd-i seḥer ile seḥere irişdürür. Esḥārda ḫod evrād u eẕkārı tekrār  idenler 

ümmīddür ki ḳarīn-i ḳabūl-i İlāhī olmaġ-ıla maẓhar-ı luṭf-ı  nā-mütenāhī olup rūz-ı cezā 

‘afv ü ṣafḥ ile mu‘āmele hüveydā ola. 

Beyt: 


 173 
                                                  


     (-.-/--.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

‘İbādet-i Rabbü'l-‘alemīnde ṣavm daḫi bir rükn-i rekīndür. 

.174Fi'l-ḥaḳīḳa ṣavm 

ki cū‘dan ‘ibāretdür cū‘ ise mūcib-i rucū‘ olur.  Zīrā cū‘ ṭa‘ām-ı enbiyā vü ḫ˘ān-ı 

maḳām-ı aṣfiyādur. 

Beyt: 
                  
175 (10b)    

      


 (-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Ḫudā-yı dānā Ḥażret-i ‘Īsā ‘aleyhi's-selāma 

176diyü buyurmışdur. ‘Ālem-i istiġrāḳda 

leẕẕet-i cū‘-ıla sīr ve ol ẕevḳden ḥiṣṣe-gīr olanlar 

Beyt: 
                                                
173 Devlet sahibi, talihli insanların gözü sabaha kadar açıktır, âşıklar sabaha kadar feryat edip inler.  
174 “Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur.” Hadis 
175 Açlık, Cenâb-ı Hakk’ın seçkin kullarına verilmiş bir meziyettir. Onlar açlık ile kanıp doyarlar ve açlık ile 
nasiplenirler. 
176 “Aç kal ki, beni göresin; tecerrüd ehli ol ki, bana ulaşasın.” Hadis-i Kudsi.   
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    Bunı dir baña bir güzel muttaṣıl  
                       177

     (.--/.--/.--/.-) 
Ne r: 
Diyü ṣavm u cū‘ vesīle-i rucū‘dur dirler. Bir göñül ki teb-i derd ü belā ḥarāretin 

çekmeye ve kānūn-ı cu‘  u  ‘anā nārına yanmaya ḥıyāż-ı cennete niçe vāṣıl ve riyāż-ı 

behişte ne yoldan dāḫil olur. Ḳalb-i ḥazīn ki ḥanīn ile bükā vü enīn itmeye Ḫudāya 

niçe yaḳīn ü sūr-ı sürūra niçe ḳarīn ve aṣḥāb-ı ṣafā-y-ıla niçe hem-nişīn olur. 

178Şol merd ki bu ḫıṣāli cāmi‘ ola  āfitāb-ı ṭāli‘i 

lāmi‘ olup āyīne-i dil-i bī-‘illetde tecelliyāt-ı cemāl-i İlāhī vü feyż-i nā-mütenāhī 

müşāhedesi ile müfteḫir ü mübāhī olur. 

Naẓm: 
    Ḫudāya ey göñül eyle ‘ibādet 

    Ne emr itdi ise eyle itā‘at  

    ‘İbādetden göñül alınca behre 

    Sa‘ādet gösterürmiş aña çehre  

     (.---/.---/.--) 
Ne r: 

Erbāb-ı iẕ‘ān u aṣḥāb-ı etḳāna bu daḫi ‘ayāndur ki sālik-i mesālik-i ṭā‘at ü 

mütehālik-i rāh-ı ‘ibādet olan ḳalb-i āgāh-ı pür-intibāh cemī‘-i ef‘ālinde iḫlāṣı pīşvā  vü 

delīl-i rāh-nümā eylemek gerekdür ki ḫulūṣ müntic-i merām idügi cāy-ı kelām 

degüldür. Esrār-ı Kirdigār u rāzhā-yı Perverdigār-ı settārdan bir ḫaṣlet-i ḥamīde vü 

sīret-i pesendīdedür ki bu tāc ile mütemevvic olan merdüñ ḳażıyye-i emeli intāc itmeg-

ile  ibtihāc ider. Pes bu mertebe kāfī vü ‘illet-i riyāya şāfīdür ki cemī‘-i fi‘l ü ‘amel ‘ilel ü 

                                                
177 Bkz. Dipnot: 59.     
178 Muhakkak ki Allah, mahzunları sever. 
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ḫalelden müberrā olup muḳābelede  cezā maṭlūb ve ġaraż u riyā merġūb olmaya. 

 

179naṣṣ-ı mübīni ḫilḳat-i insān ‘ibādet-i Raḥmān içün olduġın 

beyān ider. Cümle ‘ubbād ‘ibādet ile me’mūrlar ve ḫıdmete mecbūrlardur. Ammā 

ḫuṣūṣ-ı  ḫulūṣ mūcib-i iḥsān-ı maḫṣūṣ idügi manṣūṣdur. 

Beyt: 
180
       
 

  (-./--./--./--.) 
Ne r: 

Her ṭālib-i felāḥ olan mellāḥ ki zevraḳ-ı ‘ibādeti deryā-yı  riyādan kenār-ı iḫlāṣa 

çıḳardı muḳarrerdür ki selāmet vādīlerine yitişdi ve ṣaḥrā-yı murāda irişdi. 

Beyt: 
181

         


  (-..-/-..-/-.-) 
Ne r: 

Her maṣlaḥata ki mübāşeret ider niyyet maḥż-ı rıżā-yı Rabb-i ‘izzet olmaḳ 

gerek ki televvü āt-ı şirk-i ḫafīden pāk ü arı ve şevāyib-i reyb ü riyādan ‘ārī ola. 

Fażīlet-i  iḫlāṣa bu kāfīdür ki duḫūl-i dār-ı ḫuld aña meşrūṭ sa‘ādet-i ḫulūd aña 

menūṭdur. 

.182(11b) 

Bir ‘amelde ḫulūṣ olmasa niçe netīce virür ve mir’āt-ı emelde rūy-i murādı ḳaçan 

görür. Belki riyā sebeb-i ḥırmānı ve bā‘i -i fıḳdān-ı maṭlūb-ı dil ü cānı olur. 
                                                
179 “Oysa kendilerine dini yalnız Allah’a hâlis kılıp yalnız Allah’a kulluk etmeleri emredilmişti.” (Beyyine, 98/5) 
180 İbadet ihlas ile olursa ne güzeldir. Eğer ihlassız olursa, kuru bir posttan ibarettir.   
181 Her kim ihlâs ile yürürse, o, zamanın İsa’sıdır ki, nefesi şifa kaynağıdır. 
182 “Kim halis niyetle ‘Lâ ilâhe illallâh’ derse, cennete girer.” Hadis.  
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Ḥikāyet: 
Güher-sencān-ı  bāzār-ı rivāyet ü ḫaber ve ḫurde-bīnān-ı is‘ār-ı ḥikāyet ü 

semer bu vech-ile ‘arż-ı kālā vü iḫbār-ı mā-cerā ider ki eṭrāf-ı Baġdād-ı nüzhet-

ābādda bir ḳaryede bir şecer-i ‘aẓīm nābit olup ḳulūb-ı ḫalḳda vaḳ‘ı ābit olmış-ıdı. 

Her cānibine şāḫlar ṣalmış  ve ol ḳarye ḫalḳınuñ göñüllerin almış-ıdı. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    İrişmiş idi tāki tā erāya 

    üreyyāya başı ṣalmışdı sāye  
     (.---/.---/.--) 

Ne r: 
Farṭ-ı maḥabbet ü ḥunüvv-i meveddetlerinden şāh-rāh-ı diyānetden çıḳup rūz 

u şeb ḥāşā ol şāḫa sücūd idüp ma‘būd ittiḫāẕ itmişler idi. Envā‘-ı ḫużū‘ u eṣnāf-ı  

ḫuşū‘ ile ṭā‘at ve evlādların ḫıdmetine vaḳf  eylemegi devlet bilürler idi. Ve ol ḳaryede 

sākin bir zāhid-i mütefaṭṭın var idi ki zühd ü taḳvāda bī-‘adīl ve riyāżet ü ṣalābet ile bī-

bedīl idi. Çünki bu ḥāl ma‘lūmı oldı bī-iḫtiyār ‘ırḳ-ı ġayreti ḥareket idüp ol şāḫı ḳal‘ u 

bīḫinden ḳam‘ itmege ‘aẓīmet idüp şāḫa ṭoġrı gitdi. Tā ki varup tākinden ḳaṭ‘ eyleye. 

Lākin iblīs-i merdūd bir pīr-i (12a) ‘azīzü'l-vücūd şeklinde ẓāhir olup ser-i rāhın aldı. 

Taḳdīm-i teslīm ile feżāyil-i şāḫı tafḍīl ü tebcīl ve sāyir a‘mālden ‘ibādetini tafḍīl idüp 

‘aẓīmetini fesḫe ḳaṣdını beyān ile kelāmını teẕyīl eyledi. Zāhid-i pākīze-sirişt eyitdi: Ey 

şeyḫ-i zişt şāḫ u ḫāk ü ḫışt niçe ma‘būd olur aña sücūd iden merdler dergāh-ı 

ma‘būddan merdūd olur. Bu şāḫ-ı rāsiḫu'l-evtād ālet-i fesād olup bu ṭā’ife-i  ḍālle 

buña i‘timād belki ḥāşā ümme ḥāşā ulūhiyyetine  i‘tiḳād idüp incāḥ-ı murādlarında 

istimdād iderler. İmdi baña lāzımdur ki bu fesād imtidād bulmadın def‘ ve bu ẓann-ı 
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bāṭılı ref‘ idem. İblīs her çend ki ilḥāḥ u tażarru‘ meslegine gitdi şecere-i murādı 

mü mir olmadı. Āḫir mu‘ānede vü muḫāṣameye müncer oldı. Bir mertebeye vardı ki 

muṣāra‘ata  müsāra‘at itdiler. Zāhid bereket-i ḫulūṣ-ı niyyet ü ḳuvvet-i  rūḥāniyye ile 

şeyṭān-ı la‘īne ġalebe-i bedeniyye çalup  yire urdı. Ve murād eyledi ki ‘aẓīmet-i imżā 

ile mel‘ūna izdirā eyleye. Lākin āḫir-i nehār bedīdār u āşikār olmaġ-ıla yarına te’ḫīr 

iḳtiżā itdi çār u nā-çār ṣavma‘asına dönüp gitdi. 

Li-mü’ellifihi'l-faḳīr: 
    Yarına ḳalsa bir kişinüñ işi ḳorḳmasun 

   (12b) Yarına ḳalur ise belā eylesün ḥaẕer 

     (--./-.-./.--./-.-) 
Ne r: 

İblīs-i pür-telbīs ḳaṭ‘-ı ümmīd itmeyüp ‘ale's-seḥer ser-i rāh-ı zāhidde muṣırr u 

mücāhid olup  niçe fikr-i fāsid ü ḫayāl-i kāsid ile ṭurdı. Ve ḥīle-i zenaḫdānına el urdı. 

Zāhid daḫi ba‘de edā’i'l-farż  ẕimmetinde ḳarż olan ḫıdmet-i dīni edāya ‘aẓīmet eyledi. 

Çünki iblīs anı müşāhede itdi mu‘āmele-i sābıḳayı i‘āde eyledi. Mel‘ūn yine maġlūb u 

menkūb olıcaḳ zāhide eyitdi: Ey zāhid sen bir merd-i ‘ābidsin. Saña bu şeceri ḳaṭ‘dan 

nesne ‘āyid olmaz. Siyemmā bu ma‘nā evāmir-i Ḫudādan degüldür. Evlā budur ki bu 

kārdan fāriġ olasın. Bu muḳābelede ben daḫi saña cezālar idüp her seḥer ser-i 

bālīnüñe iki dīnār-ı kāmilü'l-‘ayār vaż‘ ideyüm. Sen daḫi faḳr elemin def‘ idüp żank-i 

‘ayşdan berī olup fāḳa ile bī-ṭāḳa olmaḳdan ḫalāṣ ve sa‘at-i ‘ayşa menāṣ bulasın didi.  

Mel‘ūn bu yoldan ‘aẕbü'l-beyān olup cerb-zebānlıḳlar gösterüp zāhid-i ḫuşküñ ṭama‘-ı 

ḫāmı ḥīṭa-i ḳabūli ḥāmī olup belā-yı ḥırṣ u āz ile emr-i ḳaṭ‘dan vazgeldi. Min-ba‘d 

şecer dāyiresine uġramamaḳ üzre ittifāḳ ve ṭarafeynden ittiḥād u vifāḳ  (13a) ẓāhir 
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oldı. Pes iblīs-i bed-nijādı ṣalıvirüp āzād itdi. Çünki zāhid ḫānesine rücū‘ idüp ol 

gice(y)i  ṣubḥ olınca hevā-yı iḳtibās-ı sirāc-ı zer ile iḥyā itdi. Çünki ṣabāḥ oldı zīr-i 

bālīnin tecessüs itdi. İki dīnār bulup mesrūrü'l-ḥāl ü ṣafiyyü'l-bāl oldı. İblīs-i  maṭrūd 

daḫi va‘dine incāz idüp bir niçe gün bu mu‘āmeleden  vazgelmedi. Zāhid daḫi her 

seḥer zeri alup levāzımına  ṣarf iderdi. Gence vāṣıl olmış gibi sīne gerer kār-ı  

iḥtiyācdan ḫalāṣ oldum der ve tācın göge atardı. Miskīn bilmez idi ki metā‘-ı ṣalāḥı 

ṣatar ve ‘ummān-ı ḥırmāna batardı. Bir  gün zāhid-i bed-kirdār ḫ˘ābından bīdār oldı. 

Vaż‘-ı ber-ḳarār üzre tefeḳḳud-ı dīnār itdi. Zīr-i bālīnde nesne  bedīdār olmadı. Lā-

ḥavle-gūyān her ṭarafa pūyān oldı. Āḫir merdūd-ı ma‘hūduñ ḫulf-i va‘d itdügi müşāhed                                                                        

ü nümāyān olmaġ-ıla kānūn-ı ḥırṣında dīk-i ṭama‘ı cūşān  olup elbette ‘aẓm-i ḳaṭ‘ı 

cezm idüp eline balta alup  ṭaraf-ı şecere müteveccih oldı. Çünki   ḫulūṣ-ı ṭaviyyesi 

yoġ-ıdı muḥaṣṣılü'l-ümniyye olmadı. Ḫalāl-i rāhda iblīse müṣādefe idüp muḳayyed 

olmadı. İblīs eyitdi: ‘İnān-ı ‘aẓīmeti ne cānibe (13b) dönderdüñ ve peyk-i himmeti ne 

ṭarafa gönderdüñ. Zāhid eyitdi: Ey ebter ya mu‘āmele-i ṣeḥer ya ḳaṭ‘-ı şecer bu iki 

emrüñ biri  muḳarrerdür. İblīs eyitdi gel bu kārdan fāriġ ol ṭama‘ı gider istiġnā göster 

ve illā ḳażıyye-i emel intāc-ı ḥırmān ider. Zāhid rū-gerdān olup şāḫa ṭoġrıldı. İblīs  

dōstluk derin sedd idüp redd ü ṣadd itdi. Zāhid daḫi muḳābele idüp āḫir-i kār yine 

muṣāra‘aya incirār buldı. İblīs-i tebeh-rūzgār bu def‘a zaḥmet-i bisyārdan ṣoñra  

zāhid-i bed-kirdāra ġālib ü ḳuvvetini sālib oldı. Ḳaṭ‘ā  merḥamet itmeyüp fi'l-ḥāl derd-

mendi yire çaldı ve zimām-ı  emrini yedine aldı. Zāhid eyitdi: Ḥikmet nedür ki her bār 

ben saña  ġālib ü sen maġlūb ve baḫtum yāver ü sen menkūb idüñ ḥālā ne emr-i 

ḥādi  ü ne  bā‘i  oldı ki ḳażıyye mün‘akis oldı. İblīs eyitdi: Aṣlı budur ki evvel 
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niyyetüñde iḫlāṣ u himmetüñde ḫıdmet-i Rabb-i ‘izzete iḫtiṣāṣ var idi. Bu kār-ı ma‘ḳūle 

‘aẓīmet ü mübāderet maḥż-ı rıżā-i Raḥmān içün idi. Her bār ġalebe senüñ ṭarafuñda 

idi. Ammā şimdi mübāşeretüñ lev -i ġaraż ile ālūde ve mübāderetüñ dīnār u dirheme 

rubūde olduġuñ içündür (14a) ġalebe benüm ṭarafumdan oldı. Şöyle ki bir daḫi şeceri 

ḳaṭ‘ vādīsin  pūyān olasın cān-ı nā-tüvānuña zīnhār u emān virmem didi. Zāhid eyitdi: 

Min- ba‘d ümmīd-i ḳaṭ‘ı ḳaṭ‘ ve bu  niyyetüñ  şaḫ-sārın   gül-zār-ı  dilden  ḳam‘ itdüm 

tek  āfitāb-ı  ḥayāt  resīde-i  gūşe-i bām-ı memāt olmasun ‘ale'l-ḳaryeti ve'ş-şecereti 

es-selām didi.  İblīs bu ḳavl üzre te’kīd-i īmān idüp ṣalıvirdi. Zāhid bīm-i cān-ıla 

gürīzān olup kārından  peşīmān ve derd-i ḥırmān-ıla nā-tüvān olup gitdi. Fi'l-ḥaḳīḳa  

zāhid-i ḫām meyl-i iltiḳām-ı ḥuṭām-ı ḥarām-ı dünyā-yı sitīz-kām itmeg-ile ḳażıyye-i 

ihtimām müntic-i merām olmadı. Belki ol ḳarye içre bed-nām u müftażıḥ u rüsvā-yı 

‘ām oldı. Her kāra mübāşeretde 183ḥadī -i ḥaḳīḳat-

āyātı üzre iḫlāṣ-ı niyyet mütemmim-i mehāmm u emniyyetdür. Rāh-ı iṭā‘atde kemāl-i 

ḫulūṣ-ıla mücidd ü cāhid ve riyā vü ġafletden mütebā‘id  olup şeb ü rūz güdāz u sūz 

ile ‘arż-ı ḥācāt  u ref‘-i münācāt ḫuṣūṣan ecvāf-ı leyālde ḫulūṣ-ı bāl ile ibtihāl ü beẕl-i 

mecāl bā‘i -i ḫuṣūl-i āmāl olur. ‘Āmme-i maḫlūḳūñ  zamān-ı ġafleti ve ḳalbüñ vaḥdeti 

vaḳtidür ‘avāyıḳdan  selāmet ile iḫlāṣ-ı niyyet mümkin olur. Ümmīddür ki ibtihāl (14b) 

ü żarā‘at ḳarīn-i ḳabūl-i dergāh-ı ‘izzet ola. 

Beyt: 


184



                                                
183 “Ameller niyetlere göredir.” Hadis. 
184 Geceleri insanlar uykudayken namaz kılarsan, esenlik yurduna selâmetle ulaşırsın.  
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     (-./.--/.--./.--) 
Ne r: 

Şunlar ki giceler ‘ibādet ü ṭa‘āt itdiler derece-i ‘irfāna vāṣıl oldılar. 

185nüvīdinden ḥiṣṣe-dār olmaḳ 

şerefin buldılar. Giceler vaḳt-i ḫalvet-i ‘āşıḳān u hengām-ı devlet-i müştāḳāndur. 

Ebvāb-ı esrār-ı ilāhiyye vü füyūżāt-ı nā-mütenāhiyye leyālī-i muẓlimede güşāde ve 

mevāyid-i fevāyid nihāde vü āmādedür. Merd-i lebīb ü faṭn-ı edībe lāzımdur ki 

Beyt: 
     186


(-../-.-./--../-.-.) 
Ne r: 
Çerāġ-ı ‘ibādeti her şeb  ṣabāḥa çıḳara. Tā ki nāme-i a‘māl-i siyāhı aġara. Ḳalbinden 

ẓalām-ı cürm ü günāhı gidere. Vaḳt-i seḥer ḫod icābet-i du‘āda  kibrīt-i aḥmerdür. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Seḥer-geh nevm-i ġafletden olasın bīdār  

    Dilüñde ṣıdḳ-ıla olmaḳ gerekdür istiġfār 

    Bu şeb irişdi yine sem‘-i cānı ḳar‘ itdi  
    Ṣadā-yı āyet-i 187

     (.-.-/..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Ṣubḥ-ı ṣādıḳ hem-nefes-i ḳalb-i bīdār ve feryād-res-i bīmār-ı ġam-ḫ˘ārdur. 

Sevdā-yı sevād-ı şebe devā vü ‘ārıża-i ẓulmet-i ḳalbe incilā virür. Bu ḥāl fi'l-ḥaḳīḳa  

                                                
185 “Ey örtüsüne bürünen, geceleyin kalk (namaz kıl)!” (Müzzemmil, 73/1-2) 
186 Gündüzler nasıl akşama kadar dünya meşgalesiyle geçiyorsa, bir geceyi de sabaha kadar Allah aşkıyla yanıp 
yakılarak geçirmek gerekir.   
187 “…Seherlerde istiğfâr edenleri…” (Âl-i İmrân, 3/17) 
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merżāda  maḥsūs  u  müşāhiddür. Bīmār-ı   pister-i   maraż  u  miḥnet  ṣabāḥa  ḳarīb  

be-her-ḥāl istirāḥat ider ve ceyb-i ṣabā (15a) güşāde olduġı dem cān-fezā yiller eser 

nefḥa-i rūzgārdan gūyā ḥayāt-ı tāze irer. 

Beyt: 
 

188
 

(-../-.-./--../-.-.) 
Ne r: 

Şeb ü rūz ‘ibādetüñ ma‘nāsı budur. 
Beyt:  

 189
 

(-.-/--.-/--.-) 
Ḥikāyet: 

Bir pādişāh-ı ṣāḥib-dil bir mürşid-i kāmilden naṣīḥat istimā‘ına raġbet 

göstermiş. Şeyḫ eyitmiş: Ḥālā  ne kārdasın bileyin. Pādişāh giceler Ḥaḳḳa ‘ibādet 

gündüz ‘ibāda ḫulūṣ-ıla ḫıdmet iderin. Şeyḫ eyitmiş: Bundan eyü kār olmaz. Hemān 

iḫlāṣ-ı niyyet daḫi dā’imā bu emre muḳārenet itsün. Her ki mezra‘a-i āḫiret olan dār-ı 

miḥnetde toḫm-ı ‘ibādeti ekmez ve kişt-zār-ı iḫlāṣı biçmez āḫiretde maḥṣūl-i maġfireti 

bulmaz. Bu ḫod muḳarrerdür ki kimesne ḫāne-i bī-dere giremez tūşe-i rāh olmasa 

menzile iremez.  

Beyt: 
190

        


     (-../-.-./--..) 

                                                
188 Seherlerde feryat edip inlemek gerek. Zira seher vaktinin figanı ayrı bir zevktir. Seherin sevinci ne güzel 
sevinç ve âşıklarının şevki ne kıymetli şevktir.  
189 Gece gündüz onun visalini talep ettim. Neticede, arayan bulur hükmünce, maksuduma ulaştım.  
190 Menzile ulaşmak ve maksuduna ermek istiyorsan, kendine takvadan yol azığı hazırla.  
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Ne r: 
Şaḫṣ-ı ‘āḳıl bir emre ṭālib ve cān u dilden rāġıb olsa cidd ü cehdi ol mertebeye 

īṣāl ile mesrūrü'l-bāl ider. 

Beyt: 
               191




                 


(-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Sālik-rāh-ı taḳvā ‘avn-i (15b) Ḫudā ile merātib-i uḫrā ḳaṭ‘ına cāyiz ve ol sa‘ādeti 

fāyiz olur. Hemān naḍret-i ḫuḍret-sarāy-ı fānī vü behcet-i ubbehet-cihānī miḥnetine 

cān-ı nā-tüvānı firīfte olmayup ḥalḳa-i dām-ı ḥırṣı ḫulḳ-ı cānına pīçīde olup ḳalmaya. 

Murġ-ı per ü bāl-i himmeti aḳṭār-ı ‘ālem-i pür-füsḥati ṭāyir olmaḳdan ḳāṣır olup serīr-i 

sa‘ādeti meġāk-i ḫāk-i şerīrān-ı nā-pākde 

192 meẕelletinde ḳomaya ki çehre-i 

ḥırmān  mir’āt-ı āmālinde nümāyān olmaya. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Ḳoma elden ‘ibādeti ey dil  

    Ḳalma derd ü belāda pā-der-gil 

 
    Rāh-ı ‘irfāna gitdüñ-ise eger  

    Seni şehr-i selāmete ilter 

 

                                                
191 Ey susuzluktan dolayı dudakları kurumuş olan! Sen her zaman ve her yerde su aramaktasın. Kuru dudakların 
sana, seni pınar başına ulaştıracak bir öğüt vermektedir.    
192 “…O, yere saplandı ve hevesinin peşine düştü.” (A’râf, 7/176) 
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    Sa‘y ḳıl ṣabr u ṭā‘ate şeb ü rūz 

    Gitmesün dilden āteş-i teb ü sūz 

 
    Ḳalbüñi ẕikr-i Ḥaḳḳ-ıla pür ḳıl  

    Sözümi gūş-ı hūşuña dür ḳıl 

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Envā‘-ı ‘ibādātdan ẕikr-i ḫafī daḫi bir maḳām-ı celīdür. 

.193Güm-geştegān-ı 

bādiye-i ṭalebi ser-menzil-i maḳṣūda irgürür  ve ṭarīḳ-ı müstaḳīme irişdürür. 

Beyt: 
          194


         



      (--./---./---.) 
Ne r: 

Ḥaḳḳā ki devā-yı ḫaste-dilān u şifā-baḫş-ı gürūh-ı şiddet-resāndur. Her ki rūz u 

şeb ẕikr-i  Ḫudāyı ṭaleb ḳıldı 195e erine maẓhar u 

fā’iz-i şeref-i (16a) sa‘ādet-güster oldı. Her ki ẕikr-i Ḥaḳdan ġāfil oldı min cemī‘i'l-

vücūh ‘āṭıldur. 

Beyt: 
    196


                                                
193 “Rabb’ini içinden yalvararak ve korkarak zikret…” (A’râf, 7/205) 
194 Yücelik sahibi Rabb’imin zikri karanlık gecelerde kalbi aydınlatır. Bana şiddetli bir susuzluk eriştiği vakit, 
Allah’ın zikri âb-ı zülâl gibi gibidir.  
195 “Allah’ı anmak en büyük ibadettir.” (Ankebût, 29/45) 
196 Zikir her yerde nuru artırır ve yolunu kaybedenleri doğru yola ulaştırır. Yıl, ay, sabah ve akşam kendine vird 
edinmiş ve sürekli sana “Lâ ilâhe illallâh” demekte.   
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         (-./.--./-.-/---) / (-/-.-./-.-./.--) / (-./--./---./.--) / (--./.--./.--./.--)     
Ne r: 

Tafṣīl-i fażl-ı ẕikr ü tevḥīde  ṣaḥāyif ü evrāḳ cāy-ı güncāyiş olmaduġı ke'ş-

şemsi fi'l-işrāḳ ẓāhir olmaġın meydān-ı tafṣīlde edhem-i ḳalem-i munṭaliḳu'l-‘ināna 

bundan ziyāde meydān-ı çespān olmadı. 



197kelime-i tevḥīdüñ celālet-i maḳāmına kāfī emr-i vāfīdür. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Yā İlāhī be-ḥaḳḳ-ı naẓm-ı Resūl 

    Bizi ẕikrüñden eyleme mehcūr  

 
    Dem-i āḫirde kim gelem nez‘e 

    Eyle ẕikrüñ ile beni mesrūr  

 
    Beni luṭfuñdan eyleme maḥrūm 

    Gerçi kārum benüm fesād u şürūr  

 
    Ṭā‘atüm yoḳ Cenābuña lāyıḳ 

    Hele yoḳ i‘tiḳādumuzda fütūr  

 
    Ḳaṣr-ı āmāl ider rıżāña göñül 

    Çıḳdı dilden hevā-yı ḥūr u ḳuṣūr  

                                                
197 “İman yetmiş şubedir ve bunların en üstünü ‘Lâ ilâhe illallâh’ demektir.” Hadis.  
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    Beni ġufrānuña ḳarīn eyle 

    Dem-i maḥşer zamān-ı ba‘  ü nüşūr  

 
    Eyle taḥt-i livā-i ḥamde nezīl  

    Hem-demüm cennetüñde nūr ile ḥūr  

 
    Ẓulmet-i cürmi def‘ idüp dilden 

    Göñlümi aç be-ḥaḳḳ-ı nūr-ı zebūr  

 
    Beni rüsvā-yı ḫāṣ u ‘ām itme 

    Cürmümi luṭfuñ-ıla ḳıl maġfūr  

 
    Ẓıll-i ‘arşuñda müsteẓıll eyle  

    İricek ḥarr-ı āfitāb-ı şürūr  

 
   (16b) Ḳaldırup mā-sivāyı ey Yaḥyā 

    Eyle celb-i rıżā-yı Rabb-i ġafūr  

 
    Umaram ‘afv idüp Ḫudā cürmüñ 

    Saña iḥsān ide cinān-ıla ḥūr  

     (..--/.-.-/..-) 

 

BĀB-I DÜVVÜM DER BEYĀN-I ṢABR U İNḲILĀB-I DEHR-İ PÜR-CEVR 
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 Ṣabr bir kibrīt-i aḥmer ü ḫāliṣü'l-‘ayār zerdür ki mis-i ḳalbi cevāhir ider. Ḥaḳ 

sübḥānehu  ve  te‘ālā yitmiş yirde ṣabrı ẕikr  ile neşr buyurmışdur. Ehille-i āsumān-ı 

dīn  ü  millet  olan   aṣḥāb-ı   velāyet   

198naṣṣ-ı hidāyet-

nümāsına imti āl ü iḳtidā ile  belāya ṣabrı mūcib-i ‘ināyet ve ‘anāya taḥammüli 

‘alāmet-i velāyet ittiḫaẕ iderler idi. 

199 

naṣṣ-ı kerīminüñ ma‘nā-yı faḫīminden e’imme-i dīn ṣabr ile  sa‘ādete vuṣūl ve bu 

ḫaṣlet-i ‘aẓīme ile mülḥaḳ-ı fırḳa-i fuḥūl olduḳları  ẓāhir ü bāhirdür. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr:  

    Ṣabırdur mahż-ı nef‘ ü ‘ayn-ı ḥikmet 

    Bulurmış ṣabr ile ‘āḳıl sa‘ādet 
     (.---/.---/.--) 
Ne r: 

Egerçi lafẓen ve ma‘nen mürrü'l-meẕāḳ emr-i şāḳḳdur. Lākin feraḥa īṣāl ile 

ṭālib-i āmāl olan perīşān-ḥāleri müdlehimāt-ı leyālī-i muẓlimeden envār-ı ṣubḥ-ı 

murāda yitişdürür. Ve tecerru‘ idenlerüñ gūş u hūşına  

200nidāsın irişdürür. 

Şi‘r:


201

                                                
198 “Ey iman edenler, sabırla ve namazla Allah’tan yardım isteyin.” (Bakara, 2/45,153) 
199 “Sabrettikleri zaman, onların içinden, emrimizle doğru yola ileten önderler yetiştirmiştik.” (Secde, 32/24) 
200 Ey nefis, muradın hasıl olmuştur.  
201 Dünyanın musibetlerinden biri sana ulaştığı zaman onu sabırla karşıla ve gönlünü geniş tut. Zamanın gidişatı 
çok acayiptir. Onun bir gün kolaylıklarını görürsün, bir diğer gün sana zorluklarını gösterir. Bana bir zorluğu 
dokunup da işimi zayi ettiği zaman; o zorluğu gidermek, her şeyin maliki, kuvvet ve kudret sahibi Cenâb-ı 
Hakk’ın katında kolaydır.        
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(17a) 
   




    
         (-.-./--./---./--.) 

Ne r: 
‘Uḳalā ṣabrı bir ḳaç vech-ile ta‘bīr ve bir iki ḳısma taḳsīm itmişlerdür. Ṣabr 

maḥmūd-ı  nefs olmayan emri taḥammül ü iḫtiyārdur. Merd ki a‘dā-yı bed-nihād  u 

ḫuṣūm-ı pür-‘inād ile muḥārebe vü yelān ile muḍārebede ṣabr eylese şecā‘at ve ḥīn-i 

ġażabda imsāk-i nefs ile ṣabr eylese ḥilm ü mürüvvet ve bir nāyibe-i mużcerede sabr 

eylese iṭā‘at-i emr-i Rabb-i ‘izzet olur. Ve ṣadrda se‘at ve cū‘  u şeb‘de zühd ü ḳanā‘at 

olup bunca ḫıṣāl-i laṭīfeyi  cāmi‘ ve ‘ırḳ-ı sū-i ḫulḳı ḳāṭı‘ olur. Menāfi‘-i ṣabra ḥadd  ü 

ġāyet olmayup ḫāric-i iḥāṭa-i taḳrīr ü rivāyetdür. Der-i behişt-i Ḫudā-yı ekberde 

202ve kelimāt-ı fuḥūlde 203vürūdı emr-i 

muḳarrerdür. Lā-siyemmā rāh-nümā-yı hüdāya Ḫudā ‘azze şānuhu ebeden 

204emr-i ḫoş-nümāsıyla fevāyid-i ṣabra 

īmā 205ḫiṭāb-ı ‘izzet-

intimāsıyla ecr-i vāfir-i   ṣābiri     mannaṣa-i     taḳrīrde     cilve-nümā    itmişdür.     Ve    

naṣṣ-ı    kerīm-

i206 ṣābir 

                                                
202 “Sabreden kazanır.” Hadis. 
203 Sabreden zorlukları aşar. 
204 “O halde sen de azim ve irade sahiplerinin sabrettikleri gibi sabret.” (Ahkâf, 35/46) 
205 “Sıkıntı ve hastalık zamanlarında sabredenler…” (Bakara, 2/177) 
206 “Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir.” (Zümer, 39/10) 
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niṣāb-ı bī-ḥisāb elṭāf-ı Rabb-i vehhābdan naṣīb-i  vāfir ile ḥiṣṣe-dār u dil-firīb olmaḳ  

207(17b) naṣṣ-ı kerīmi ṣabr idenler taṭyīb 

olınmaḳ ma‘nāsını iş‘ār itdügi bedīdārdur. Faḫāmet-i şān-ı ṣabr-ı cemīle delīl her biri  

bir naṣṣ-ı celīldür. Bu muḳarrer ü müberhendür ki her ki tīr-i ḥavādi -i  rūzgārı ‘arṣa-i 

tecellüd ü merdānegīde siper-i ṣabr ile redd itdi rāh-ı ‘asker-i derd ü belāyı sedd ve 

hücūm-ı seyl-i  miḥen ü ‘anāyı ṣadd itdi. 

Beyt: 
                 
208





        (-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Her ki zimām-ı ṣabra mālik olmayup ‘acele vü şitāb meslegine sālik oldı metā‘-ı  

dil ü cānı rāh-ı fenāda hālik oldı. 

Şi‘r: 
209

       
(-../-.--/--../-.--) 

Ne r: 
Be-her-ḥāl 

210mażmūnın iḳtidā 

eyleyen ‘āḳıbet 211nüvīdi ile  nā’il-i sa‘ādet olur. 

Beyt: 

                                                
207 “Sabretmenize karşılık selam size…” (Ra’d, 13/24) 
208 Ey gönül, şayet zamane sana yüzlerce sıkıntı eriştirirse, bekle ve sabret. Zira o derdin devası ancak sabırdır.  
209 Ben sabrın övgüye değer neticeler verdiğini bizzat gördüm ve tecrübe ettim.  
210 “Sıkıntı ve hastalık zamanlarında sabredenler…” (Bakara, 2/177) 
211 “İşte Allah’ın azabından korunanlar onlardır.” (Bakara, 2/177) 
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212



(-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Lā-siyemmā .213def‘-i tīr-i 

ḥavādi e cünnedür. Me elā nefs-i ḫasīse bir belā  nāzil olsa ṣābir ecre nā’il 

olduġından mā-‘adā  

Beyt: 
    Def‘ itmege* ey dil sitem-i gerdiş-i çarḫı 

    ‘Ālemde taḥammül gibi hergiz siper olmaz  

     (--./.--./.--./.--) 
Ne r: 

Ammā mükemmin-i ġayb u perde-i lā-raybdan sünūḥ iden nevā’ib-i hümūm-ı 

mütāreke vü seḥāyib-i ‘umūm-ı ġumūm-ı mütezāḥimeye taḥammül itmeyüp (18a) 

dāmen-i ṣabra teşebbü  eylemeyüp teşettüt eyleye lā-büd maṭ‘an-ı ḳavm ü maẓhar-ı  

levm olup 214maẓhar-ı şemātet-i a‘dā-yı bed-

e er olmaġ-ıla ibtilādan kem-ter ü bed-ter olur. 

Ḳıṭ‘a: 
    Bir belā nāzil olsa itme ceza‘ 

    K'anda var iki şer işit benden 

     Evvelā dōstlar olur ġam-gīn 

    āniyen şād-mān olur düşmen  

                                                
212 Ey gönül, dünyanın sıkıntılarına karşı sabırlı ol. Zira insanoğlunun başına gelen hadiseler sabırla iyi neticeler 
verir.  
213 “Sabır, cennet hazinelerinden bir hazinedir.” Hadis. 
* “Def‘ eylemege…” lafzı, vezin gereği “Def‘ itmege…” şeklinde kaydedilmiştir.   
214 Sabırsızlıkla sızlanmak, sabretmekten daha zahmetlidir.  
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     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Ṣabr rāġıb-ı dünyā-yı pür-niḳmete ve ṭālib-i uḫrā-yı pür-ni‘mete lāzım  u mühim 

bir ma‘nādur. Dünyāda ṣabr ile murāda neyl müyesser ve uḫrāda daḫi ṣabr ile ecr 

muḳarrerdür. 

Naẓm: 
       215


      


        



       (-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Nefs-i bed-nihād dünyāda murād idindügi ġālib-i ḥālde selāmet-i aḥvāl ü neyl-i 

nevāl ü ḥuṣūl-i cāh u māl-i ‘azīzü'l-menāldür. İnsān bu umūrda muḥtāc-ı ṣabr idügi 

‘ayāndur. Cibillet ise hevāya mahbūl ü ṭıbā‘-ı fesād ile meşmūldür. Ṣūret-i ta’aḫḫurda 

mehmā-emken  daġdaġa-i  vesāvis  ü  vesvese-i  ḫannāsı  def‘  ile  ṣabr  lāzımdur  ki 

el-‘iyāẕü bi'llāhi te‘ālā bunlaruñ ḥuṣūlinde ‘acele ile niçe umūr-ı  mekrūheye irtikābdan 

ictināb eyleye ki ḫilāf-ı şer‘-i emre  ıṣrārda nefs-i nefīse ıżrār muḳarrerdür temerrüd ü 

‘iṣyāna (18b) ve ġurūr u ṭuġyāna ulaşdurur ve envā‘-ı belāya yitişdürür 

216ḳavline irişdürür. ‘Uḳalā dimişlerdür ki aṣl-ı ṣabr 

odur ki 217mertebesine vara. Ya‘nī teşne kenār-ı āb-ı 

revānda neşte iken ‘aṭşa  ḳāni‘ mülāḥaẓa-i żarar sīr-āb olmaġa māni‘ ola. Ru’yetde 

istiġnā nişāne-i aṣdıḳādur. Aġniyā ṣabra bu ma‘nāya yaḳīndür. Zīrā faḳīr ḳādir 
                                                
215 Hz. Peygamber buyurmuştur ki: “Her kimin tabiatında sabır yoksa, Cenâb-ı Hak ona iman vermemiştir.” 
Hadis. Ey oğul, sabır demirden bir kanattır ki, Cenâb-ı Hak zaferi o siperin üzerine yazmıştır. Acele, şeytanın 
hilelerinden; sabır ve temkin ise Rahmân olan Allah’ın lütfundandır.     
216 “İnsan (Rabb’inin bu kadar iyiliğine rağmen) azar. (Alak, 96/6) 
217 “Kendini zengin (kendine yeterli) gördüğü için… (Alak, 96/7) 
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olmayıcaḳ ṣabr ile cāna cebr ider. Ammā ġanī her mertebeye ḳādir  iken nefsini kesr 

ider. Me elā ṭa‘āmı ḥāżır olmasa cāyi‘ ne ekl ider. Ammā ṣabr-ı ġanī odur ki müştehī 

olan ṭa‘āmı  iḥżāra ḳadir iken ekl itmeyüp nefsine cābir olur.   

Menḳūldür ki bir gün Ḥażret-i Dāvūd ‘aleyhi's-selām münācāt idüp didi ki: Yā 

Rabbī ṣābirüñ ‘ale'l-ıṭlāḳ ecri ve ol ḳulūb-ı münkesire aṣḥabınuñ cebri nedür.  Ḫiṭāb 

geldi  ki:  Yā Dāvūd 

.218Gerçi 

bu maḳūle ṣabr maḥalline göredür. Ammā vesīle-i īmān olmaḳ  el-ḥaḳ ‘iẓam-ı ḳadr ü 

‘unvāndur. Ṣabra iḫlās-ı niyyet ile teşmīr-i sāḳ-ı himmet iden ṭā’ife-i ḫā’ifeye 

219nüvīdi gibi nüvīd-i bedīd 

olur mı. Ve ‘alezāt-ı ceḥīme böyle bir sedd-i sedīd ele girer mi. Dāyimā Ḥażret-i 

Nebiyy-i Hüdā ‘aleyhi (19a) efḍalü'ṣ-ṣalāte ve ezkāhā 



220kelimāt-ı ġam-ziḍāsı ile du‘ā ve ‘usret-i meṣā’ib-i dünyā ile 

ṣabra īmā buyururlar idi. Kitāb-ı edebü'd-dāreynde 

221ḥadī  olmaḳ üzre yazmışdur. Bu vech-i vecīh ile 

tevcīh itmişlerdür ki ‘ilm  ḫalīl-i mü’mindür. Ḥilm vezīri ‘aḳl delīli ‘amel ḳāyidi rıfḳ vālidi 

ṣabr emīr-i cünūdı olup bu vech-ile milāk-i emr  ma‘nāsı bāhir ve bu cümle ṣabr ile 

olduġı ẓāhirdür. Bir mīr-i tāc-dāruñ ve bir şehriyār-ı  sipeh-sālāruñ cünūdını żabṭı gibi 

ṣabruñ daḫi milāk-i emr olması ḫaṣāyil-i maḥmūdeyi żābıt ve biri birine rābıṭ 

olduġıdur. Ve ṣabr üç ḳısma münḳasımdur. Biri ṣabr-ı ‘ale'l-meṣā’ibdür ki aña zād-ı 

                                                
218 Biz ona iman elbisesini giydiririz ve onu ebediyyen çıkarmayız.  
219 “Çalışanların ücreti ne güzeldir. Onlar ki, sabrederler…” (Ankebût, 29/58-59) 
220 “Allahım, senden dünya musibetlerini azaltacak yakîn isterim.” Hadis. 
221 “Sabır, bütün işlerin özüdür.” Hadis.  
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me‘ād üç yüz derece a‘dād olınur 222emrine münḳād 

olmış olur. Biri daḫi ṭā‘ate nefsini sevḳ ile ṣabrdur ki leẕāyiẕ ü ḥuẕūẕdan kef ile eż‘āf-ı 

mużā‘af  ecr muḳarrerdür. Biri daḫi  ma‘āṣī vü melāhīden keff-i nefs ile nāhī olup ṣabr 

itmekdür ki anuñ  da i ücūrı nā-māḥṣūrdur. Ammā ḥaḳīḳat-i ṣabr iki vech üzredür. 

Biri maḥbūba biri mekrūha ṣabrdur. Dimişlerdür ki  evvelkisi mekrümetdür. İkincisi 

muġālebe-i muṭālebe-i nefs-i pür-‘illetdür ki (19b) müteḳāżī olduḳça muḳātele ile rāżī 

olmayup muġālebe eyleye. Fisaġorus ḥakīmden menḳūldür ki dimişdür: 

.

223Şedāyid ü nevāz-ile ṣābir ü müteḥammil olmayınca 

istirāḥate irilmez. Sefer itmeyince menzile ḳonılmaz. Ṣabrda ḥikmet çoḳdur menāfi‘ine 

ḥadd ü ġāyet yoḳdur. 

Beyt: 

224
     



       (-../-.-./--..) 
Ne r: 

Bu daḫi muḳarrerdür ki mütemmim-i mehāmm u muḥaṣṣıl-ı merāmdur. 

.225 

Enbiyā-i ‘iẓām ‘aleyhimü's-selām bu ḫaṣlet-i ‘aẓīme vü sīret-i pesendīde ile mevṣūflar 

ve evliyā-i kirām daḫi ṣabr ile ma‘rūflardur.   

226 güẕārişince enbiyā-i fiḫām tecerru‘ ile 

                                                
222 “Rabb’inin hükmüne sabret…” (Kalem, 68/48) 
223 İnsan hoşlanmadığı pek çok şeye sabretmedikçe, sevdiklerinden az bir şeye kavuşamaz. 
224 Sabır hazinesi, Lokman (A.S.)’ın tercihidir. Kimin sabrı yoksa, onun hikmetten de nasibi yoktur.   
225 Sabır, sıkıntıları giderir ve maslahatların husulüne yardım eder.  
226 Sabır acıdır, (enbiya ve evliyadan) başkaları onu yudumlayamaz. 



 199

şād-kām olmışlardur. Bu emr-i  mürri tecerru‘ itdükleri-y-çün me’mūr olup maḳām-ı 

emre vardılar ve ol mertebe-i refī‘aya irdiler. Ümmet-i ḍālleden niçe cefālar görürler 

ammā yine ṣabr  iderler idi. 

Naẓm: 
 227


       



    (-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Her çend ki ol ṭā’ife-i ‘aliyye ṣabra ṣarf-ı evḳāt-ı celiyye itmişlerdür gerçi ümem-

i  ġayr-ı mehdiyye ḍalālet ü ṭuġyānı ziyāde iderler ve fesāda (20a) giderler idi. 

Bereket-i ṣabr ile Ḥażret-i Ḫudā ‘azze şānuhu ebeden  yine niçe ‘aṭā-yı cemīle vü 

ni‘am-ı cezīleye va‘d ḳılmaġ-ıla ḫoş-dil  olurlar idi. 

Beyt: 
228




  (--./--./--./--.) 
Ne r: 

Ol fırḳa-i celīleden  Ḥażret-i neciyy-i Rabb-i sübbūḥ Ebü'l-enbiyā Nūḥ ümmet-i 

pür-ḍalāletden sünūḥ iden belāya ebvāb-ı ṣabrı meftūḥ idüp gūne gūne cefālar dürlü 

dürlü ezālar idüp gāh nübüvvetini inkār u gāh elfāẓ-ı şenī‘a ile teşnī‘ler iş‘ār idüp 

ıżrārda ıṣrār iderler idi. Ol Ḥażret cümlesine taḥammül ile sa‘ādet-ḫānesine duḫūl 

idüp yine ‘ale'ṣ-ṣabāḥ maraż-ı ġayret ile ḫaste ve zücāc-ı ḫāṭırı seng-i ṭa‘n ile şikeste 

vü ‘uḳūd-ı ġumūm ile ḳalbi beste ḫānesinden ḫurūc idüp rāh-ı da‘vete vülūc ider idi. 

                                                
227 Bütün peygamberler inkarcılara sabretmiştir. Sabır, Cenâb-ı Hakk’ın talihli  has kullarının âdetidir. Cahillerle 
muamelede sabırlı ol ve ledün ilminden gelen akl-ı selim ile onlara iyi davran.   
228 Sabır, maksat hazinesinin kapısının anahtarıdır. Her kimin kapısı kapalı ise, onu sabırla açsın.  
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Beyt: 
       229



(-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

‘Āḳıbet bereket-i ṣabr-ı mevfūr ile ḳavm-i meẕkūr maẓhar-ı idbār-ı debūr u 
maḳhūr-ı Rabb-i ġayūr olup  ẓuḥūr-ı ṭūfān-ı meşhūr ile 
230mażmūnı  ẓāhir ve 
aṣḥāb-ı ‘aḳl-ı ḳāṣırı hālik ü ḳāhir oldı. 
Li-münşi’ihi:  
    Ḥażret-i Nūḥı ey göñül gör kim 

    Bunca derd ü belāya ṣabr itdi  

    ‘Āḳıbet ḳavmini Ḫudā-yı ġayūr 

    Ḳahr-ı ṭūfān ile helāk itdi  

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: (20b) 

Ve Ḥażret-i İbrāhīm ol nebiyy-i kerīm daḫi cān u dilden belāya ṣābir olmaġ-ıla 

Nemrūd-ı la‘īne ẓāfīr olup gāh ṭaleb-i rıżā-yı Raḥmān içün veled-i necībini ḳurbān 

fermānına imti āl-künān oldı. Gāh cefā-yı nār u nār-ı cefā ile ser-gerdān u sūzān 

oldı. Āḫir ḫiṭāb-ı ġam-zidā-yı 231ile 

necāt ü rehā buldı. 

Beyt: 
 232



(-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

                                                
229 Nuh kavminin küfrünün ezası ve Nuh’un sabrı, Nuh (A.S.)’ın ruh aynasını cilaladı.  
230 “Bizim buyruğumuz gelip de tandır kaynayınca (işler iyice alevlenince)…” (Mü’minûn, 23/27) 
231 “Ey ateş, İbrahim’e serin ve esenlik ol!” (Enbiyâ, 21/69) 
232 Nemrut’un ateşi, İbrahim’e parlak bir ayna oldu.  
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Gūyā bir gül idi ki gülşen-i nārda ḳarār itdi. Ya bir māh idi ki şafaḳ içre bedīdār 

idi. Āb u tāb-ı cemāl-i bā-kemāli ol işti‘āli söyündürdi ve derūn-ı ḥussādı göyündürdi. 

Li-münşi’ihi: 
    Ḫalīl-i celīl-i Ḫudā-yı cemīl  

    Niçe buldı ṣabr ile ecr-i cezīl 

    Şular k'iderler taḥammül cefāya 

Ḫudā virür anlara ecr-i cezīl 

 (..--/..--/..-) 
Ne r: 

Ṣābir-i kürūb olan enbiyā-yı kirāmuñ biri daḫi Ḥażret-i Ya‘ḳūbdur. Rūze-i 

miḥnet ü firāḳı çekmeyince ‘ıyd-i viṣāle irmedi. Derd yüzin görüp ‘ālemi görmez 

olmayınca cemāl-i Yūsufı görmedi. Ḥabāyil-i  elṭāf-ı ilāhiyyeye tevessül ile şedāyid-i 

miḥnete taḥammül itdi. ‘Āḳıbet  bereket-i  ṣabr  ile Yūsufına  tavaṣṣul  itdi.  Ba‘de  mā 

.233 Ḥaḳ Te‘ālā nūr-ı dīdesin ‘aṭā eyledi. Her 

niçe ki benāt-ı muḫadderāt (21a) 

234diyü ḫiṭāblar şimden girü ẕikrden inṣirāf eyle 

diyü  ‘itāblar iderler idi müfīd ü sūd-mend olmaz idi. 

Naẓm: 
    Ey peder Yūsufuñı ḳılma fikir 

    Anı olmaz müfīd şimdi ẕikir  

 
    Yūsufuñ şimdi bī-nişān oldı 

    Ḳurd anı yiyeli zamān oldı  

                                                
233 “Tasadan gözleri ağardı.” (Yûsuf, 12/84) 
234 “Vallâhi sen hâlâ eski şaşkınlığın içindesin, dediler.” (Yûsuf, 12/95) 
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    Dir idi ben cefāya ṣabr iderin 

    Ṣabr ile cān-ı zāra cebr iderin  

 
    Anı āḫir virür baña o Ḫudā 

    Görmeg-ile gözüm olur bīnā  

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Āḫir ṣabrı ecre vü kesri cebre irüp firāḳ eyyāmını felek pāyāna yitişdürdi. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Derd-i hecr-ile gör ki Ya‘ḳūbı 

    Her sürūr olmış-ıdı meslūbı  

 
    Ṣabr-ıla cāna cebr idince Ḫudā 

    İtdi ṣadīḳ-ı ḥażretini ‘aṭā  

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 
Ḥażret-i Ṣıddīḳuñ daḫi çekdügi derd ü belā vü miḥnet ü ‘anā ḫod ḳābil-i taḥrīr ü 

imlā degüldür. 

Li-münşi’ihi: 
    Cefā-yı çāha ṣabr itdi çü Yūsuf  

    Ṣafā-yı cāha āḫir irdi Yūsuf 

 
    ‘Azīze gerçi oldı ‘abd-i fermān  

    Ve lākin ṣoñra oldı Mıṣra sulṭān  
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     (.---/.---/.--) 
Ne r: 

Bu fırḳa-i celīleden Ḥażret-i Eyyūb daḫi ṣābir-i miḥen ü kürūb olup ol mertebe 

belāya ṣabrı mergūb buldı ki ṣabr-ı Eyyūb me el-i maḍrūb olup āḫir 

235su’ālind

e 236cevāb-ı sa‘ādet-intisābı ile belvā-yı  

nıḳmeti i‘ṭā-yı ni‘met ile mübādele ve ‘umūm-ı ġumūmı izāle olınup  

Beyt:  
    Kim ki bir şiddet ire ṣabr u taḥammül eyledi 

    Baḫt anuñ nīşini nūş u cāyını gül eyledi  

             (-.--/-.--/-.--/-.-) 
Ne r: 

Bu deñlü derd ü miḥnet ile o ḥażret ṣabra himmet idüp ne lisānı ẕikr-i Ḥaḳdan 

munṣarif ve ne ḳalbi fikr-i Ḫudādan münḥarif oldı. 

Beyt: 

237



(-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Mervīdür ki cehele vü ‘avām nā-sezā kelām itmeyince du‘āya iḳdām itmedi 

ḥāşā nübüvvete müte‘allIḳ kelām-ı nā-mülāyime cesāret itdüklerinde ġayret gelüp 

Ḥażret-i Rabb-i ‘izzete niyāz idüp fi'l-ḥāl mes’ūli ḳārīn-i ḥuṣūl oldı. 

Li-muḥarririhi: 
    Ṣabr idüp derd ü miḥnete Eyyūb  

                                                
235 “Bu dert bana dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisisin.” (Enbiyâ, 21/83) 
236 “Kendisine bulaşan derdi kaldırdık.” (Enbiyâ, 21/84) 
237 Eyyûb (A.S.), belâyı yedi yıl boyunca bir Tanrı misafiri gibi sabır ve rıza ile hoş tuttu.  
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    Ṣabr ile oldı vāṣıl-ı maṭlūb 

    238 du‘āsın eyledi ol  
    İtdi anı Ḫudā daḫi maḳbūl 
     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Sāyir enbiyā-i kirām ‘aleyhimü's-selām daḫi ne derdlere mübtelā olduḳları ile 

buṭūn-ı kütüb meşḥūn  olmaġ-ıla tafṣīle ḥācet yoḳdur. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 
    Enbiyā her biri neler çekdi  

    Mezra‘-ı dilde toḫm-ı ġam ekdi 

 
    Gördi her biri niçe niçe belā  

    İtmediler fiġān ü vā-veylā 

 
    Luṭf-ı Ḥaḳḳa tevekkül eylediler  

    Dergehine tevessül eylediler 

 
    Ḥaḳ Te‘ālā cezālar itdi ‘aṭā  

    Niçe ‘izzetler eyledi inṭā 

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Mekkāre-i dehr-i ġaddār u mekāyid-i  rūzgār-ı sitem-kāra ṣabruñ feżā’ili 

çoḳdur. ve bu ma‘nāda  bir ferde ḫafā yoḳdur. Mir’āt-ı rūzgārda kām-yāb u behre-yāb  

olmamaḳ ṣūreti nümāyān olsa taḥammül idüp ḳalaḳ u ıżṭırāb  itmeyüp isti‘cāl ü şitāb 

meslegin terk itmek gerekdür. (22a) Muḳadder be-her-ḥāl olur. Çehre-i emel ṣūret-i 

                                                
238 “Bu dert bana dokundu.” (Enbiyâ, 21/83) 
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ḥuṣūl vaḳt-i muḳadderde gösterür. Muḳadder ne ise ẓuhūrı müyesserdür. Ol ki 

muḳadder olmaya ebterdür anuñ ḥuṣūli içün ḳalaḳ u ıżṭırāb kār-ı nā-ṣavābdur. 

Naẓm: 
  239

    


     


      


      (-../-.-./--..) 
Ne r: 

Bu dehr-i bī-ḳarāruñ dāyimā kārı taḥavvül ü tebeddüldür. 

 240 Ni‘meti nıḳmet ve devleti ẕillet ü 

zelletdür. Şādī  vü ġam ḳarīn ü tev’em olduġı emr-i müczemdür. 

Li-münşi’ihi: 
    Gehī cām-ı sürūr-encām u gāhī dürd-i derd-āşām 

    Elinden sāḳī-i dehrüñ neler çekdüm neler çekdüm  

     (.---/.---/.---/.---) 
Ne r: 

Ġālib-i aḥvāl-i rūzgār-ı sitīz-kār budur ki ehl-i dile be-her-ḥāl sitem-kārdur. 

Merd-i kāmile  lāzımdur ki bir ḥāline i‘tibār itmeyüp bir fi‘lini ber-ḳarār eylemeye. 

Beyt: 


241

      

(---./---./---./---.) 
Ne r: 

                                                
239 İyi kötü bütün işlere sabretmenin alameti, sebatkâr ve kanatkâr olmaktır. Acele ise şeytanın ve arslan, kaplan 
gibi yırtıcı hayvanların âdetidir. İyi de olsa kötü de olsa evvela kazaya rıza göstermek gerekir.    
240 Hangi iyilik ve güzellik vardır ki, zaman onu kedere dönüştürmemiş olsun? 
241 Ne dünyanın sıkıntısından canın yansın, ne de rahatından gönlün hoş olsun. Zira cihanın âdeti, bazen öyle 
bazen böyle olmaktır.   
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Ḫalāl-i hücūm-ı ġumūmda intiẓār-ı feraḥ u def‘-i teraḥ feraḥ-nāk olup āyīne-i 

ḳalbini gerd-i kederden pāk eyleyüp bī-bāk ola. Ġam-ı zāyil ile ‘āḳıl ġam-nāk ve sīne-i 

sürūrı dest-i elem-ile  çāk çāk itmez. 

    ‘Āḳıbet ḫāk olacaḳ cism içün efkārı gider 

    Dehr-i fānīde dilā ‘āḳıl olan ġam mı çeker 

     (..--/..--/..--/..-) 
Ne r: 

Bir şeb-i nehīb yoḳdur ki anı bürūz-ı sūr-ı rūz ta‘ḳīb itmeye. Bir şeb-i dırāz-ı dey 

yoḳdur ki anı nehār-ı bahār ṣubḥ-ı  pür-naṣīb itmeye. 

Beyt: 
    ‘Āḳıl ne şād olur bu cihānda ne ġam çeker  

   (22b)   Cāhil hemīşe şād olayın dir elem çeker 

     (--./-.-./.--./-.-) 
Ne r: 

Ne ġam ol ġam içün ki ‘āḳıbeti sürūra hem-dem ola. 
Naẓm: 

    
242


     


 

     


(--./---./---.) 
Ne r: 

                                                
242 Eğer bu dünyada sıkıntı ve gam görmekteysen  üzülme ki, onun sonu hayır olur. Denizdeki her dalganın 
kenara vurduğu gibi her kış çilesinin ardından da bahar gelir. Karanlık gecenin ardından parlak güneş yüz 
gösterir. Ancak çölün zahmetini çekmeden Kabe’ye ulaşmak ne mümkündür?  
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‘Umūm-ı ġumūm ile maġmūm ve hücūm-ı hümūm ile mehmūm olan merd 

muntaẓır-ı feraḥ u sürūr ve müteraḳḳıb-ı elṭāf-ı Rabb-i ġayūr olmaḳ gerekdür ki 

kemālde zevāl  nihāyet-i żıyḳda tereffüh-i ḥāl muḳarrerdür. 

Naẓm: 


243
     





     
 


 

(--./---./---.) 
Ne r: 

Be-her-ḥāl ‘usri yüsr ta‘ḳīb ve ṣābir-i derd ü ġama ecrden naṣīb muḳarrerdür. 

Beyt: 
 

244
      

(-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Kişi rūzgār ile muḳābele itmemek ve lā-büd ṣabr u taḥammül meslegine gitmek 

gerekdür. Zīrā felek iş işler bir lu‘b-bāzdur ki oyunın oynar. 

Şi‘r: 
245

 

 (-.-/--.-/---.) 
Ḥikāyet: 

                                                
243 Efsanelerle dolu bu kubbeli sarayda  her sıkıntı ve keder nihayet bulur. Sürekli birbirini takip eden gamden ne 
gam ki, âhir mutluluktur. Eğer âlem mutluluk yüzünü göstermeyecek olsaydı, akıllı insan hem gam yiyip hem de 
sabreder miydi? 
244 “Muhakkak her güçlükle beraber bir kolaylık vardır” (İnşirah, 94/5-6) kelâmı beni sevindirmektedir. Zira o, 
Cenâb-ı Hakk’ın kelâmıdır.  
245 Bu dünyaya kadrince muameler et. Zira onun gidişatı ve tavırları çok acayiptir.   



 208

Ḥażret-i risālet-penāh u nübüvvet-dest-gāhuñ ‘aleyhi  ṣalātü'l-İlāh  Ġaḍbā 

dimeg-ile ma‘rūf olan nāḳasını bir nāḳa geçmez ve ol sū-i edebi gūyā bir nāḳa itmez 

idi. Bir gün bir ‘Arab geldi. (23a) Nāḳasını getürdi. Müsābaḳa itdüklerinde ‘Arabuñ 

nāḳası sebḳat eyledi. Bu emr-i pür-dehşet aṣḥāb-ı kirām raḍıye ‘anhüm Rabbüne's-

selām ḥażerātına gāyet girān geldi. Ḥażret buyurdılar ki     

.

246 

Beyt: 


   
247


 

(-../-.-./--../-.-.) 
Ne r: 

Mūcib-i keder ba‘ż-ı ḥāl ṣūret gösterürse zimām-ı umūrı çarḫ-ı nā-hem-vāruñ 

eline teslīm idüp Ḥażret-i Rabb-i kerīm elṭāfına tevessül eyleye. 

.248Cāyizdür ki ḫayr  

te’ḫīrde ola. 

Li-münşi’ihi: 


249
        




         
    (--./---./---.) 

                                                
246 “Muhakkak ki bu dünyadaki her şeyin yüceliği ve yüksekliği ancak Cenâb-ı Hakk’ın takdir ettiğincedir.” 
Hadis.  
247 Ey gönül, sakın hâlinden şikayet etme. Sabret, bilirsin ki bu düzen birdenbire iyiye tahavvül eder.  
248 “Bazen hoşlanmadığınız bir şey hakkınızda iyi olabilir.” (Bakara, 2/216) 
249 Dünyayı bazen sevinçli ve bazen gamlı gördüm. Ancak onun dönüşü çoğunlukla gamdan yanadır ve bu âdet 
üzre devam edip gider.   
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Ḥikāyet: 
Ḫulefā-i ‘Abbāsiyyeden on ṭoḳuzuncı ḫalīfe olan  Muḥammedü'l-Ḳāhir Bi'llāh bir 

ḫalīfe-i ẕī-cāh idi. Ol vaḳt ki  ekābir-i devlet ḫilāfetden ḫal‘ u salṭanatdan ref‘ idüp  

Muḳtedir Bi'llāh Ca‘fere bey‘at eylediler Muḳtedir Ḳāhirüñ dīdesine mīl çeküp çeşmine 

cihānı teng ü tār eyledi. Āḫir ḥaps ü zecr   

Devlet-i dünyāya meftūn olmasun erbāb-ı cāh 

Ser-nigūn cām içre ṭurmaz bāde-i cāh u ġurūr 

(-.--/-.--/-.--/-.-) 

idüp bir mertebe ihānet eylediler ki iḥtimāl-i fevz ü felāḥ emr-i muḥāl olup gūşe-i 

maḥbesde metrūk olup ẓuhūr-ı fiten ü ḥurūb u miḥen ve mürūr-ı zemen ile ṣafḥa-i 

ḫāṭırdan  (23b) dūr u mehcūr oldı. 

Mıṣrā‘: 
    Niçe sulṭānlar yatur külḫanda bu dünyā durur  

(-.--/-.--/-.--/-.-) 

Naẓm: 

250
      


       

 


 


      (-../-.-./--..) 
Ne r: 

Tā ol vaḳte deñlü ki sulṭān-ı serīr-i 251emr-i ḫilāfeti 

El-Muḳtefī Bi'llāha ‘aṭā ve umūr-ı müslimīni aña īṣā buyurdı. Zamānında  dārü's-

                                                
250 Bu çivit renkli hokkabaz felek, bazen düğün bazen matem havası çalıp söyler. İşte âlemin hâli de böyledir. 
Eğer başın göğe ererse, bilesin ki sonunda yerin dibine inecektir.   
251 “Allah dilediğini yapar.” (Âl-i İmrân, 3/40; Hac, 22/18) 
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selām-ı Baġdādda faḳd-ı ruḫṣ u reḫā ile bir mertebe ḳaḥṭ u ġalā peydā oldı ki el-

‘iyāẕü bi'llāhi te‘ālā müselmānlar ekl-i meyte  vü kilāb u mevāşş u devāb mertebesine 

vardılar. Ol belā-yı ‘āmmuñ icmālin rivāyet iden aṣḥāb-ı dirāyetden biri yazmış ki:  Ol 

‘aṣr muḫadderātından bir zen-i mestūre ki ḥalīle-i celīle-i  ekābirden idi bir gün ġayet 

ile cū‘ ‘ārıż olup  me’kūlāt muṭlaḳan ma‘dūm olmaġ-ıla def‘-i cū‘a çāre  bulmayup āḫir 

bir rişte lü’lü’sini demür ḫavana ḳoyup dögdi daḳīḳ gibi raḳīk idüp yoġurdı. Āḫir ekmek 

gibi ṭabḫ idüp yidi. Ammā hażma mecāl olmayup fi'l-ḥāl helāk oldı.  

.252Bu e nāda mezbūr 

Ḳāhir ḥapsden ḫurūc idüp bir cum‘a güni cāmi‘e geldi ve ni‘āl-i ḫalḳ yanında ṭurdı ve 

basṭ-ı maḳāl ile cerr ü su’āl (24a) idüp eyitdi: Ey ḳavm baña merḥamet ve def‘-i cū‘a 

mürüvvet eyleñ. Dün ḫalīfe ve cümleye sürūr idüm bu gün cümleden  ebter ü ḫake 

berāber ve ẕerreden kem-ter bir ‘abd-i aḥḳar u efḳaram didi. 



 253 

Beyt:  
     
  254



(-../-.-./--../-.-.) 

Ne r:
Bir sulṭān-ı cebbār iken niçe ẕelīl ü ḫ˘ār ve pādişāh-ı ẕevi'l-iḳtidār iken niçe 

cerrār oldı. Bir şaḫṣ merḥamet idüp beş yüz dirhem iḥsān idüp ġonca-i  ḳalbini 

ḫandān itdi. 

                                                
252 Cenâb-ı Hakk’ın gazabından ve sert muamelesinden yine O’na sığınırız.  
253 Geceyi ve gündüzü birbirinin yerine geçiren, ihtiyar ve iradeyi elinde bulunduran Cenâb-ı Hak; bütün 
noksanlıklardan münezzehtir.  
254 Bu dünya ve onun bütün işleri bir hiçten ibarettir. Ben bu nükteyi yüzlerce defa tahkik ve tecrübe ettim.  
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Beyt: 
Seri pā pāyi ser eyler cihān-ı bī-ser ü pādur  

Ḥażīżi evc ider evci ḥażīż eyler bu dünyādur 

(.---/.---/.---/.---) 
Ḥikāyet: 

Naḳḳād-ı ḫazāyin-i fikr  ü ḫayāl ve ḥakkāk-i cevāhir-i ẕikr ü maḳāl ṭabaḳ-ı 

rivāyāta bu maḳūle cevāhir idḫāl ider ki āl-i Deyālimeden Mu‘izzü'd-Devlenüñ vezīri  

ve kār-ı mülkinde müşīri Muḥammed ki Mühellebī dimeg-ile mevṣūf ve feżāyil ü 

ma‘ārif ile ma‘rūfdur. Evāyil-i ḥālinde ser-şikeste mezāliḳ-i ḳıllet ü pā-māl-i evḥāl-i 

ẕillet olup ġāyet-i faḳr u ẕillet ile ma‘īşet idüp żank-i ‘ayş ile dil-teng idi. Bir gün 

nihāyet-i mertebe cū‘ ġālib olup iḫtiyārını sālib  oldı. İştirā-i me’kūlāta ḳādir olmayup 

mużṭarr u müteḥayyir olup me’yūs oldı. Ve bu naẓm-ı dil-firībi inşā idüp  (24b) işā‘at ü 

ıẓhār-ı faḳr u ḳıllet eyledi. 

Ḳıṭ‘a: 


255
     




        (--./---./---.) 
Ne r:

Bir vech-ile tedārüke imkān olmayıcaḳ ṣabr u taḥammül idüp  

Beyt: 
    Bitmez yüregüm yāreleri işler oñulmaz  

    Ṣabr eyleyelüm çāre nedür bitmez iş olmaz 

     (--./.--./.--./.--) 
Ne r: 
                                                
255 Bakın; bu kendisinde hayır bulunmyan hayatta ancak ölüm satılır ve ölüm alınır. Ölüm  yemeklerin en 
lezzetlisini getirir ve beni bu kötü hayattan kurtarır.  
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Diyü ḫāṭır-ı maḥzūna tesellī  ve daġdaġa-i elem-i meknūna tecellī virüp 

Beyt: 
    

 256

 


(-../--../--../--..) 
Ne r: 
Mażmūnını ẕākir olup elṭāf-ı İlāhiyyeye nāẓır ve ẓuhūr-ı mażmūn-ı beyte müteraḳḳıb u 

ḥāżır oldı. 

Beyt: 
    Ol ki evvel ġam-ıla ġuṣṣa göre  

    Lā-cerem ṣoñra şādlıġa ire 

 
    Şeb-nemi āfitāb-ı ‘ālem-tāb  

    Göge ilter ne deñlü düşse yire 

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

O e nāda bir yār-ı ṣadīḳı  bu ḥāle vāḳıf ve żank-i ‘atşa ‘ārif olup bir miḳdār  

eşyā ihdā eyledi. Āḫir Mühellebīnüñ sa‘ādet-i baḫtı müsā‘id  ve kevkeb-i devleti burc-ı 

nuḫūsetden mütebā‘id olup  

Beyt: 
    Sa‘ādet-i ezelī ḳābil-i zevāl olmaz 

    Güneş yir üstine hem düşse pāy-māl olmaz 

     (.-.-/..--/.-.-/..-)  
Ne r: 

                                                
256 Ey Hâfız; madem ki cihanın sevinci ve kederi geçicidir, o halde ben gönlümü her zaman hoş tutarım.  
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Güẕārişince mülūk-i Deyālimeden Mu‘izzü'd-Devlenüñ vezīri  ve umūr-ı mülkde müşīri 

olup muḥtāclara luṭf u kerem mevāyidin açdı ve fuḳarā vü mesākīne dest-i in‘āmıyla 

dirhem-i  iḥsānı ṣaçdı. 

Beyt: 

            
257



    (25b) 
  (-.-/.--./.-.-/.--) 

Li-müellifihi: 

    Böyledür aḥvāl-i dehr-i nā-bekār  

    Muttaṣıl bu resme gider rūzgār 

       (-.--/-.--/-.-) 
Ne r: 

Gāh ‘anā ġınāya mütebeddil ü gāh  ġınā ‘anāya müteḥavvil olur. 

Li-münşi’ihi: 

    Döner ey dil ‘anā āḫir ġınāya  

    Ġınā daḫi döner gāhī ‘anāya 

 
    Bulur āḫir ġınā-yı ḳalbi ḥāżır  

    Şu ‘āḳıllar ki ṣabr ide cefāya 

 
    Karīn olmaḳ gerek ṣabra meşaḳḳat  

    Tevekkül eyle cān-ıla Ḫudāya 

                                                
257 Ey gönül; şayet cihan senin muradın üzre gitmezse ne gam ki, bu hâl sürekli değildir. Cihanın ahvâli değişken 
olduğu için Cenâb-ı Hakk’a sonsuz minnettarız.   
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     (.---/.---/.--) 
Ne r:  

Dehr-i sitīz-kāruñ merd-i der-kār bir ḥāline i‘tibār itmez ve reng ü firībine 

aldanmaz. 

Beyt: 
    Her vuṣlatuñ nihāyeti firḳat degül midür 

    Her devletüñ ṣoñı yine ẕillet degül midür 

     (--./-.-./.--./-.-)  
Ne r: 

Kişi devlete maġrūr ve iḳbāl ü cāh-ıla mesrūr olmaḳ daḫi cāhilānedür. Zīrā her 

ki ketm-i ‘ademden ṣuffe-i sarāy-ı vücūda ḳadem baṣar ‘āḳıbet simet-i dāġ-ı mevt-ile 

mevsūm olup dār-ı beḳāya  gider. Dünyā maḥall-i miḥen ü maḫzen-i ḥüzndür. 

Ḥalāvet-i zehr-ālūdı  şevā’ib-i merāret-i semūm ile meşūb ve eryāḥ-ı efrāḥı hübūbāt-ı 

riyāḥ-ı etrāḥ u hümūm ile maṣḥūb zīb ü zīneti zeyn degül şevb  ü şeyn idügi bī-reyb ü 

meyndür. 

Li-münşi’ihi: 
    Dünyā evinüñ renc ü ‘anāsı ḳatı çoḳdur  

    Ehl-i dile mihri vü vefāsı daḫi yoḳdur  

     (--./.--./.--./.--)    
Ne r: 

Pes faḳr u felāketde ve ta’aḫḫur-ı  ḥuṣūl-i  ümniyyetde ṣabr ve devletde vü cāh 

u ‘izzetde belki her ḥālde  niḳmet ü ni‘metde şükr daḫi lāzımdur. Benī-ādem 

müstaġraḳ olduġı  ni‘am muḳābelesinde şükr maḳdūr olmaduġı beyāndan dūrdur. 

(25b) Ammā terk-i şükr ile küfr-i ni‘metden ḥaẕer lāzım idügi aẓherdür. 

Beyt: 
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258
     







     (-../.--./--..) 
Ne r: 

Ḥażret-i İbn-i ‘Abbās raḍıye ‘anhü Rabbü'l-cinni ve'n-nās ol Ḥażretden rivāyet 
itmiş ki 
.
259Şükr mezīd-i 
in‘ām  u ẕikr muḥaṣṣıl-ı merāmdur.  
260261 
Beyt:  


262


(-.-/-.-./--.-) 
Ne r: 

Ṭā‘im-i şākir menzile-i ṣāyim-i ṣābirdedür. Şākir şükr itdüm  ṣanur ammā şükr 

neydügini bilmez  263mażmūnı  

maṣdūḳa-i  ḳavl-i mezbūrdur.  

264mūcibince şükr-i ni‘met lāzım 

u emr-i mütteḥimdür. İmām Ġazāli Taḥrīr-nām kitāb-ı ḫaṭīr içre böyle taḳrīr ü taḥrīr 

ider ki ni‘mete şükr mün‘amün ‘aleyh  ṣāḥib-i ni‘metüñ in‘āmına enā idüp ve ni‘mete 

ġaflet virmemekdür ve her ni‘met ki cānib-i Ḥaḳdan vāṣıl olur mün‘imi anda 

                                                
258 Şükür senin ağzının tadı oluncaya kadar şükret; nankörlerin adını  da anma ki, o seni alıkoyar. Hem bedeninle 
hem de dilinle, sahip olduğun güç ve kabiliyetlerin şükrünü eda et.    
259 “Üç şey vardır ki; dünya ve ahirette onlardan daha kıymetlisi kimseye verilmemiştir. Onlar; şükreden kalp, 
zikreden dil ve sabreden nefistir.” Hadis.  
260 “Allah şükrün karşılığını veren, her şeyi bilendir.” (Nisâ, 4/147) 
261 “Andolsun şükrederseniz, elbette size nimetimi artırırım.” (İbrahim, 7/14) 
262 Devamlı senin derdinle hem-derdim. Şükürler olsun ki, şükür nimetin devamını sağlamakta.   
263 “Kullarımdan şükreden azdır.” (Sebe’, 34/13) 
264 Kendisine nimet verilenin, o nimeti verene şükretmesi vaciptir.  
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müşāhede idüp öyle mu‘āmele itmekdür ve her ni‘met-i Ḫudā ile ṭā‘atine  isti‘ānet 

eylemekdür. 

Naẓm: 
          265




        
 


        (-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Ammā her ni‘metüñ bir gūne şükri (26a)  ve her şükrüñ bir yoldan ẕikri olur. Be-

her-ḥāl şükr-i ni‘met niçe cālib-i nevāl ise küfri daḫi cālib-i zevāldür. Ṣūret-i  ni‘metde 

şükr ve şekl-i niḳmetde ṣabr evlādur. Lā-maḥāle zamānede ṣadīk-ı ṣādıḳ u yār-ı nā-

muvāfıḳ mi āl-i kīmyā vü ‘anḳā nā-būd u nā-peydādur. Nefse bir belā iṣābet eylese 

tecerru‘ evlādur. Ceze‘ mūcib-i şemātet-i  a‘dā olur. 

Şi‘r: 
      

266


  (-.--/-.-../-.-..) 
Ne r: 

Her şaḫṣ ki ṣūret-i ṣadīkda  görinür münāfıḳ-ı ‘atīḳ taḥḳīḳ eyle. Ve her ḥālde 

ḳażāya rıżā  ve rıżā-yı Ḫudāyı iḥtimā lāzımdur. Be-her-ḥāl ṣābir ḥāyiz-i ecr-i vāfir ve 

kāsib-i rıżā-yı Ḳādir ü ḥāyiz-i evāb-ı mütekā irdür. 

Naẓm: 
    Açma nādāna ey göñül rāzı 

    Buña olmaz Ḫudā daḫi rāżī  

                                                
265 Cenâb-ı Hakk’a şükrün haddini hiç kimse bilemez, her şükür gayretinin neticesi hayrete varır. Seni sınırsız 
nimetlerle mücehhez kılan Cenâb-ı Hakk’a yöneldiğinde, nimetin şükrünün O’na kusursuz itaat olduğunu 
görürsün.   
266 Sana bir bela isabet ettiğinde ona sabret, sabretmeyenler musibetleri büyütürler.  
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    Söyleme ḥālüñi ṣaḳın ġayra 

    Bu zamān ḫalḳı hep baḳar seyre  

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

İṣābet-i mükedderātda ṣabr ile nefse cebr  

267nüvīdinden ḫaber virür sebeb-i ḥuṣūl-i murād ve 

bā‘i -i vuṣūl-i emere-i fu’āddur. Ḥażret-i Ḫudā bāb-ı keremi sed ve ṣad-gūne recā  

itseñ ṣadd itmez. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 
    Dergeh-i Ḥaḳdan ṣad recā itseñ   

    Seni ṣad eylemez Ḫudā-yı kerīm 

 
    Ey Ḫudā-yı kerīm ü Rabb-i raḥīm  

    Bizde ḫod çoḳdurur günāh-ı ‘aẓīm 

 
    Kerem ü luṭfuñ-ıla ‘afv eyle  

    Luṭf u iḥsānuñ-ıla maḥv eyle 

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Ammā bu daḫi ẓāhirdür ki  (26b) şol ṣabr-ı maḥmūd ki mażarrātı rāfi‘ u sālib ve 

menāfi‘ ü fevāyidi  cālib ola maḥallinde olıcaḳ āvāyid-rīz olur. Şöyle ki maḥall-i ṣabr 

olmayup ṣabr eylese ‘adem-i merdī vü diyānet ve belki ḫabā ete maḥmūl ve ek er-

i ḫabāyi üñ ṭab‘ı bu ma‘nāya mecbūl olur. Ve kendüyi ṣābir menzilesine tenzīl idüp 

muntaẓır-ı feraḥ-ı Celīl olur bu cehl-i maḥżdur. Tefāṣīl-i aḥvāl-i ṣabra ḥadd ü ġayet  

                                                
267 Sabırdan sonra zafer müjdelenir.  



 218

olmayup muḥtāc-ı rivāyet degüldür. Bu muḫtaṣarda īcāz-ı iltizām olınmaġ-ıla  ṭayy-i 

ıṭnāb-ı ṭınāb-ḫıyām-ı kelām olınmışdur. 

Li-muḥarririhi: 
    Ḳal‘a-i ṣabra girüp eyle ḳarār 

    İtmesün ṭōb-ı ḥavādi  saña kār  

 
    Ṣabr imiş dünyāda miftāḥ-ı ferec 

    Göre mi ṣābir olan kişi ḫarac  

 
    Ṣabrdur cevher iden ṭopraġı 

    Ṣabrdur aṭlas iden yapraġı  

 
    Olsa derd-i ecele ger dermān 

    Ṣabrdur dir-idi ṣorılsa Loḳmān  

 
    Yüri ṣabr itmegi ‘ādet eyle 

    Kendüñi ehl-i sa‘ādet eyle  

 
    Ṣabr iden düşmenine buldı ẓafer 

    Terk iden ṣabrı çeker niçe żarar  

     (..--/..--/..-) 
 

BĀB-I  SEYYÜM  DER  ŞECĀ‘AT  Ü  ḤAZM  Ü  TEYAḲḲUẒ  U  FIṬNAT 

 Şecā‘at miyān-ı ḫaṣā’ilde bir ḫaṣlet-i celīledür ki tehevvür ü cebīn beyninde 

ḳuvvet-i mu‘tediledür. Mevāhib-i iḥsāndan ma‘dūd ṣınf-ı insānda nedretinden gūyā 
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mefḳūddur.  Ḥażret-i ḫayru'l-beşer 

buyurmışlardur.(27a)



268 Şecā‘at sa‘at-i ṣadr ile umūr-ı  mütlifeye iḳdāmdan iḥcām eylemeyüp 

mevādd-ı iḥtirāzda irḫā-i licām  kemmiyet-i ṣabr u ārāmdur. 

Beyt: 
    

269

 


  (-../-.-./--..) 
Ne r: 

‘İmād-ı ḫaṣā’il ü rükn-i rekīn-i  feżā’ildür. ‘Uḳalā şecā‘ati ṣabr ile ḳuvvet-i nefse 

ḥaṣr itmişlerdür. Ammā ittifāḳ-ı ārā bunuñ üstine dir ki hemān ebāt-ı ḳalb ola.  

Hukemā ‘ind-i liḳā’i'l-a‘dā şecā‘ati üç vech üzre tefsīr iderler. Biri iltiḳā-yı ceme‘ān u 

telāḥuḳ-ı yelān evānında ṣufūfdan  bürūz u ṣudūr ve miyān-ı yelāndan ẓuhūr ve 

ḫāṣma muḳābele vü kār-ı merdī ile mu‘āmele eyleye. Biri daḫi ‘askerde ‘alāmet-i  

idbār u emmārāt-ı inkisār ẓāhir ü āşikār olduḳda ābitü'l-ḳālib sākinü'l-ḳalb ü ḥāżıru'l-

lübb olup münḳalib olmaya. Belki muntaẓır-ı meniyye olup anı ümniyye bile. Üçünci 

her bār telāḥuḳ-ı ‘askerīnde kendü ṭarafında ża‘f müşāhede itse  hücūm-ı ḫuṣūmı 

men‘ ü def‘ idüp gāh ta‘yīr-gāh-ı şecā‘ati ḥüsn-i edā ile ta‘bīr idüp ḳuvvet-i ḳalb ile 

īrā  ider kelimāt-ıla teşcī‘ eyleye ki ebāt-ı ser-‘askere bā‘i  ola. Bu mertebe 

ebāt-ıla ‘adū-yı menḫūs ẓaferden me’yūs olup inhizāmı müte‘ayyin olup  ābit-i 

şecā‘at ile nām-ı nīkū taḥṣīl idüp her yirde ki ḥāżır ola. (27b)   

                                                
268 “Şecâat, Cenâb-ı Hakk’ın kullarından bazılarına ihsan ettiği bir yüceliktir. Allah şecâati sever, velev ki bir 
yılanda olsun.” Hadis.  
269 Cesaretle dünyaya karşı kuvvetli ol ki, yüreksiz kişi hiçbir iş yapamaz.  
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Mıṣra‘: 
         270  
     (-./--./--./--.)   
Ne r: 
Güẕārişince medḥi  dillerde ez-ber olup tā ḳıyām-ı ḳıyāmet gider. 

Beyt: 
 271




(-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Bu cümleden vech-i āli  rāciḥ idügi vāżıḥdur. Bu daḫi lāzımdur ki ḳuvvet-i 

ḳalb-ile ḫaṣmı ḫor u ḥaḳīr görmeye. Ne ‘askerüñ  ke retine vü ḳılletine i‘timād ve ne 

‘adūnuñ ża‘fı-y-ıla ḳuvvetine istinād  eyleye.  

272 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 
    Ḳıllet ü ża‘f-ı ‘askere baḳma 

    Çoḳdurur diyü ke rete aḳma  

 
    Çoḳ olur az olan olur ġālib 

    Çoġ olur çoḳ olan olur hārib  

     (..--/.-.-/..-)  
Ne r: 

Niçe peşşe olur ki fīller zebūn-ı dest-bürd-i ḳahrı ve maġlūb-ı  pençe-i cebri 

olur. Anuñ-çündür ki şecā‘atde ḥazm daḫi lāzımdur. Aḫfeş bin Ḳaysa dimişler ki 

şecā‘at nedür. Bir sā‘at ṣabrdur dimiş. Ammā ol ṣabra şecā‘at dirler ki ol ṣabr ḳuvvet-i 

                                                
270 Cesur olan şan ve şöhret bulmuştur.  
271 Ebedi mutluluk tasavvur edilemezse de, ebedi bir şöhretle yaşayan insan mutludur.  
272 “Nice az bir topluluk var ki, çok topluluğa galip gelmiştir.” (Bakara, 2/249) 
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ḳalbden nāşī olur. Cemī‘-i feżā’il ḳuvvet-i dil muḳāreneti ile ḥāṣıldur. Ḳuvvet-i ḳalb ise  

ebāt-ı ‘aḳl-ıla müyesserdür. Ḥazm ḫod ‘aḳldan dūr olmaduġı ḥayyiz-i ḫafādan 

mehcūrdur. Ḥażret-i ‘Alī raḍıya'llāhü ‘anh yalıñız cünd-i  düşmen ile muḳābele eylese 

cübbe vü cevşen giymeyüp ‘uryān ten  ile muḳabele idüp ek er-i encümen-i 

düşmende bī-pīrehen idügi  müberhen idi. Bir gün eyitdiler: Yā Emīre'l-mü’minīn 

‘asker-i melā‘īn  (28a) cübbe vü cevşen ile müzeyyen siz bī-silāḥ muḳabil-i düşmen 

olursız. Gerçi iḳdām u ḍarāmet ü şehāmet-ile ser-efrāz-ı kāffe-i enāmsız. Ammā 

iḥtirāz daḫi kār-ı ḥarbde lāzım u emr-i mütteḥimdür. Ḥażret-i ‘Alī eyitdi: Gerçek dirsiz 

lākin ḥīn-i ḥarbde ben eyle ġāfil olmam ki eṭrāfumdan bir nesne teveccüh eylese anı 

def‘de cübbe ü cevşene muḥtāc olmam ‘adū-yı bī-dīni ol mertebe temkīn itsem kār 

tamām olur-ıdı. Benüm yanumda zırh u cebe  ḥabbe degmez ve def‘-i belāya cünne 

olmaz diyü buyurmışlar. 

Ḳıṭ‘a: 
    Şöyle ḥāżır gerek kişi cengde 

    Her ṭaraf ḥamleden ola sālim  

    Ol gelen tīri def‘e ḳādir mi 

    Cübbe vü cevşeni neden ‘ālim  

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Ol mertebe icāle-i ‘aḳl lāzım imiş ki cübbe vü cevşen gibi  muḳābil-i belā vü 

miḥen ola. İmdi şecā‘at daḫi dört ḳısma taḳsīm olınmışdur. Şüc‘ān-ı ‘Arab bir 

mertebeye şecā‘at dirler ol mertebelerden teraḳḳī eylese beṭal daḫi mütezāyid olsa  

bühme dirler bir mertebe daḫi ziyāde olsa elyes dirler. 
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Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Şecā‘at kār-ı merdān-ı Ḫudādur 

    Şecā‘at itmeyenler bī-nevādur  

 
    Ol kişi merd olur mı kim cebāndur 

    Ten-i merdān içinde bir cebāndur  

     (.---/.---/.--)  
Ne r: 

Ḥaḳ sübḥanehu ve te‘ālā kelām-ı mecīdinde 



273buyurmışdur. (28b) Ḥażret-i Seyyidü'l-beşer 

274buyurdıḳları  ḫaṣāyil-i celīlelerinden olduġına 

delīl-i cemīldür. 275daḫi ḥadī -i ma‘rūfdur. 

Ḫuṣūṣā selāṭīn-i ‘iẓām bu ḫaṣlet-i sa‘ādet-encām ile muttaṣıf  olmaḳ lāzımdur. Bir 

pādişāh-ı tāc-dār ki şemşīr-i cihān-gīr ile ser-i düşmen-i bī-tedbīrde ḳanlar ṣaçmaya 

bir tācir-i ḫāsirdür ki sermāyede ḳāṣırdur ba‘ż-ı naṣāyıḥ-ı mülūkde meẕkūrdur. Bir 

ḳalb ki ḳālibi  ḳalb olup ḫıredden dūr ola bir çeşmedür ki  ābdan mehcūrdur. Ve bir 

serv-ḳad ki cūy-bār-ı edebden ba‘īddür  bir būstāndur ki gül ü nesrīni nā-resīddür ve 

bāg-bān-ı fıṭrat andan nā-ümīddür. Ve bir dervīş ki ma‘rifetden mehcūrdur bir dīde-i  

bī-nūrdur. Ve bir ‘ālim ki zühd ü taḳvādan sālimdür bir şecer-i  bī- emerdür. Ve bir 

tüvān-ger ki keremden ġāfildür bī-berg ü bār bir dıraḫt-ı  hāyildür. Ve bir şāhid-i bāzārī 

ki ḥilye-i ḥayādan ‘ārīdür  bir ṭa‘ām-ı bī-nemekdür ki ‘āḳıl anı yimek olmaz.  

                                                
273 “Allah, kendi yolunda malzemesi birbirine kaynatılmış binalar gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.” (Saf, 
61/4) 
274 “Rızkım, kılıcımın gölgesi altındadır.” Hadis. 
275 “Cennet, kılıçların gölgesi altındadır.” Hadis. 



 223

Beyt: 
    Ġazā meydānınuñ merd-i neberdi 

    Mülūküñ ser-bülend ü ercümendi  

     (.---/.---/.--) 
Ne r: 

Selāṭīn-i Āl-i ‘O mānuñ on birincisi muḳīm-i dār-ı na‘īm  Ḥażret-i Sulṭān Selīm 

276nihād-ı şecā‘at-

nijādında olan himmet ü ḍarāmet (29a) ü dilīrī vü şehāmetden ki Cenāb-ı Sübḥān Āl-i 

‘O mān selāṭīn-i kirāmına 

277iḥsān  itdügi ‘aṭiyye-i 

celiyye vü mevhibe-i behiyyedendür iḫbār idüp surḫ-ı ser ile olan ḥarb ü ḍarbdan ki ol 

ṭāyife-i bāġiyenüñ seri ḫūn-ı şemşīr-i cihān-gīrleri ile surḫ olmışdur. Ṭab‘-ı  nükte-

dānları bu gūne gevher-feşān olmış ki  

Naẓm: 


278





      
  


    




        
 




                                                
276 Cenâb-ı Hak, onu kıyamet günü “kalb-i selîm ile gelenlerden” (Şuarâ, 26/89; Sâffât, 37/84) eylesin.  
277 Allah, onların geçmişlerine rahmet etsin ve geleceklerini baki kılsın.  
278 Asker İstanbul’dan İran’a doğru savaş için at sürünce, kızıl başları melamet kanına gark ettim. Maveraünnehir 
kılıcım ile kana boyanırken düşman gözleri Isfahan sürmesi gibi kararttım. Sultanlık sancağını dokuz feleğin 
üstüne çıkardığımdan beri, Mısır valisi cân u gönülden himmetime köle oldu. Akıllı askerlerimizin saltanat 
mülkünde satranç oyunundaki gibi devlet atını sürmesiyle şah ve fil mat oldu. Ey Selîmî; altını mihr ü vefa 
potasında erittiğimden beri, cihan mülkünün akçesi değer kazandı.  
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        (-.-/--.-/--.-/--.-) 

Li-mü’ellifihi: 
    Āl-i ‘O māna Haḳ virdi hüneri 

    Çoḳ cihān içre bunlaruñ e eri  

 

    Cümlenüñ āb-ı rūyı Ḫān Aḥmed 

    Devlet ü ‘izzeti ola mümetted  

 

    Ḫalḳa iḥsān u luṭfı çoḳdur anuñ 

    Şāhdur kim naẓīri yoḳdur anuñ  

         (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Şecā‘at ü merdī fi'l-ḥaḳīḳa ḫaṣāyil-i eşrāf-ı  feżāyil-ittiṣāfdan olup ḫuṣūsā 

Server-i enbiyā Sulṭān-ı serīr-i ıṣṭıfā bu ḫaṣlet-i şerīfe ile muttaṣıf olup eşca‘-ı kāffe-i 

maḫlūḳātdur. Aṣḥāb-ı kirām rivāyet itmişler ki bir ġazā olmaz idi illā Server-i kā’ināt 

ḥażretlerini evvel-i ṣufūfda bāriz (29b) ü nümāyān görür idük. 

Ḥikāyet:  

Bir gün Medīne-i münevvere şerrefeha'llāhüde muḳīm olduḳları ḥālde ṭaraf-ı 

ṣaḥrādan bir sehm-nāk ṣadā-yı hevl-nāk gelüp ḫalḳa tamām-ı dehşet ve ḫavf u 

ḫaşyet müstevlī olup müte‘āḳıbeten bu ṣadā-yı muvaḥḥiş  ü āvāz-ı müdhiş  ḳar‘-ı 

sem‘ idicek ārā-i ‘uḳalā buña müncer oldı ki herkes ḥāżır ve ‘ale's-seḥer ṣaḥrāyı sāyir 

olup ḫāric-i şehrde bu ṣadāyı vü āvāz-ı cān-güẕārı istiḳṣā ideler. Çünki keştī-i māh 

deryā-yı maġribden kenāra  ṣudūr u  ṭulū‘ itdi  kāffe-i enām ol ṭarafa teveccühe iḳdām 



 225

itdiler. Nā-gāh āsumān-ı ṣubḥ çāk olup ol āfitāb-ı çarḫ-ı 279 gün gibi ẓāhir ü 

bāhir oldı. Buyurdılar ki def‘-i ḫavf u bīm  içün nīm-i şebden bu aḳṭārı tamām geşt ü 

güẕār itdüm. Aṣlā ḫavf idecek bir ḥāl bedīdār olmadı. Ḫavf u hirās itmeñ. Aṣḥāb-ı 

kirām müşāhede buyurdılar ki mübārek dūşlarına ‘uryān şemşīr ḳoyup Ṭalḥanuñ atına 

süvār olup beden-i laṭīfleri cebe vü cevşenden mu‘arrā ṭaġ u ṣaḥrāyı ve pehnā 

tepeleri tepetenhā geşt buyurmışlar. Yüzlerin  ḳadem-i mübāreklerine sürüp tārik-i 

tāc-ı ibtihācı tā reg-i süreyyāya irişdürdiler. Ḥikāyet olınur ki Ġazve-i Uḥudda (30a) 

Übeyy bin Ḫalef didükleri maṭrūd miyān-ı ṣufūfdan bürūz idüp Ḥażret-i Resūle 

muḳābil olup eyitdi: Yā Muḥammed seni ḳatle ta‘ahhüd idüp niçe zamān idi ki 

taraṣṣud ider idüm diyü elinde olan nīzesin ṭoġrıldup ol Ḥażrete müteveccih oldı. 

Aṣḥāb-ı me‘ālī-niṣāb aḳdām-ı himmet ile def‘ ü men‘e iḳdām itdükde buyurdılar ki: 

Men‘ itmeñ gelsün naṣīb ne ise olsun. Çünki mel‘ūn eṭrāfı ḫālī gördi fi'l-ḥāl irişdi ve 

elinde olan nīze ile ol Ḥażrete girişdi. Mel‘ūn ġāyet-i şehāmet ile şehīr-i dilīr idi.  Ol 

mel‘ūnuñ hücūmını Ḥażret eshel-i vech ile def‘ ü aḥsen-i ref‘ ile men‘ idüp  dest-i 

mübāreklerinde olan ḥarbe ile ḥarbe taṣaddī buyurup mel‘ūnuñ gerdenine şöyle 

çaldılar ki mel‘ūn fi'l-fevr atından tekerlenüp birḳaç kerre düşdi ve ḳalḳdı. 

280diyü mu‘asker-i küffāra ḳaçdı. Serdār-ı 

murdārları eyitdi: Yā Übeyy niçün cengden ibā idersin ḫavf itme var yine  Muḥammed 

ile ḥarb eyle cerāḥatüñde nesne yōkdur didi. Übeyy  eyitdi: Eger bende olan elemi 

ẕevḳ itseñ ḥālüm ma‘lūmuñ olur-ıdı sāyir cerāḥāte ḳıyās itmeñ Muḥammedde şöyle 

ḳuvvet ḥiss itdüm ki aġzınuñ yarı yarı ile bütün ‘askeri ḳatle ḳādirdür (30b) didi. 

                                                
279 “Sen olmasaydın…” Hadis-i Kudsi.  
280 Vallahi Muhammed beni öldürdü.  
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Mel‘ūn-ı mezbūr ol cerāḥatden selāmet ve ol ‘illetden ifāḳat bulmayup ‘askerüñ 

rücū‘ında Serf didükleri ḳaryede rūḥ-ı ḫabī in ḫāzin-i nāra teslīm eyledi. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 
    Şöyle çaldı cidā nebiyy-i Ḫudā 

    Hīç ṭayanmadı nā-ḫalef ciddā  

 
    Çünki açdı Resūl aña kemīn 

    Ḳaçdı çaḳ dūzaḫa varınca la‘īn 

     (..--/.-.-/..-)     

Ne r: 
Aṣḥab-ı kirām daḫi raḍıya'llāhü ‘anhüm Rabbühümü's-selām her biri ṣıfat-ı 

şecā‘at ile mevṣūf ve bu ḫaṣlet-i ḥamīde ile  ma‘rūflardur ġazevāt-ıla ne mücāhedeler 

ve ne meşaḳḳatler müşāhede itmişlerdür. Ḥażret-i ‘Alīnüñ kerrema'llāhü vechehu 

şecā‘at ü şehāmeti 281olup ḳal‘-ı bāb-ı Ḫayber ve 

ḳam‘-ı aṣḥāb-ı şerde ıẓhār itdügi hünerler tā ḳıyām-ı ḳıyāmet söylenür gider. Bir gün 

Ḥażret-i ‘Alī sāyir aṣḥāb-ı kirām ile mücālese ider-iken  aṣḥāb-ı meclis eyitdiler: Yā 

emīre'l-mü’minīn ‘ālemde sizden şecī‘ merd var mıdur. Ḥażret-i ‘Alī buyurdılar ki belā 

Ḥażret-i Ṣıddīḳ benden şecī‘dür gerçi ben bi-ḥavli'llāhi te‘ālā ve ṭavlihi ve keremihi  ve 

fażlihi her ḥarb ü ḍarbumdan manṣūr u muẓaffer olmaḳ müyesser  ü muḳadder olup 

düşmenden kām u a‘dā-yı liyāmdan şemşīrüm ile intiḳām almışamdur. Ammā Ḥażret-

i Ebū Bekr cümlemüzden bahādur ve öyle bir dilāver-i  nādirdür ki ġazve-i  Uḥudda 

müşrikīn-i pür-kīn-i (31a) ‘adāvet-mekīnüñ cümle ḥamle vü hücūmı ve ḳaṣd-ı ḍalālet-

rüsūmı Ḥażret-i risālet üzerine olup bir uġurdan niyyet-i eẕiyyet  ile ‘aẓīmet itmeg-ile 

                                                
281 Gizlenemeyecek kadar açık. 
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aṣḥāb u aḥbābuñ ḳarāra mecāli olmayup  müteferriḳ u müteşettit oldılar. İllā yār-ı ġār 

Ḥażret-i Ṣıddīḳ-ı  ṣadāḳat-kār şemşīr-i ḫūn-feşānın ‘uryān idüp ol Ḥażretüñ ya‘nī ol 

şem‘-i risāletüñ eṭrāfını cevlān idüp  pervāne-āsā devrān ile ol gül-i gülistān-ı risāleti 

eẕiyyet-i cu‘alden ḥirāset idüp def‘-i hücūm-ı ḫuşūm ile yirinde  ābit ü ber-ḳarār idi 

didi. Ve sāyir aṣḥāb-ı güzīn ü ‘aşere-i mübeşşere raḍıye ‘anhüm Rabbü'l-‘ālemīn 

cümle şecā‘at ile meşhūr-ı aḳṭār  menāḳıb-ı cemīleleri küffār ile ġazevāt-ı celīleleri ‘ıṭr-

feşānde-i mecālis-i dār u diyār olmışdur. Ḫuṣūṣan ber-güzīde-i  aṣḥāb Ḥażret-i ‘Ömer 

bin Ḫaṭṭāb ve Ḫālid bin Velīd ve Sa‘d-ı Vaḳḳāṣ ve Ca‘fer-i Ṭayyār Ḥażret-i Ḥamza ve 

Ṭalḥa ve Zübeyr bin ‘Avvām ve Seleme bin Ekva‘ ve Ebū ‘Ubeyde bin el-Cerrāḥ ve 

Mu‘āẕ bin ‘Ömer  ve Ebū Dücāne ve ‘Abdullāh bin Ḥanẓale raḍıye ‘anhüm Rabbühüm 

her birinüñ  şecā‘at ü şehāmeti ve ḍarāmet ü cür’eti ile buṭūn-ı kütüb-i  tevārīḫ u siyer 

meşḥūnedür. Nevādir-i rivāyāt ü tefāṣīl-i  ġarāyib-i ḥikāyāta bu mecelle-i mücmele 

müteḥammile olmaġın ṭayy olınup  (31b) teberrüken bi-ẕikrihim bu miḳdār ile iḫtiṣār 

evlā görildi. Ḫulefā-yı Benī-Ümeyye vü ḫulefā-yı ‘Abbāsiyyeden daḫi ṣıfat-ı şecā‘at ile 

ittiṣāf bulmış vardur. Şunlar ki zamān-ı ḫilāfetlerinde ıẓhār-ı şecā‘at ü merdī itdiler 

‘afitāb-ı ṭāli‘leri  lāmi‘ olup ‘ibādu'llāha nāfi‘ oldılar. Şunlar ki mütelevvin ü  mütelāşī 

olup cübn ü feṣādı fāşī oldılar ḫalḳa  maṭbū‘ gelmemeg-ile maḳtūl ü maḫlū‘ oldılar. 

Şecā‘at lāzıme-i kār-ı salṭanat ve bā‘i -i izdiyād-ı devletdür. Ba‘ż-ı ‘uḳalā iḳdām ve 

taḥrīk-i ikdām u ḳuvvet ile remy-i sihām ve şemşīr-i  intiḳām ile şecā‘at olmaz-ısa bārī 

def‘-i beliyyāt u ref‘-i hücūm-ı ḫaṭarātda ‘aḳl u ebāt ḫuṣūṣā serdār-ı ‘askerde 

mütemmim-i murādātdur dimişler. ebāt ile icāle-i fikr idüp  ve ‘askerüñ daḫi ‘adem-i 

teferruḳına mü’eddī olmaġ-ıla istīlā-yı  ża‘fda emr-i ber-‘aks olmaḳ  aġleb-i iḥtimāldür. 
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Ḥikāyet: 

Bir gün Enūşīrvān seyr-i bāġ u rāġa revān olup geşt-i ṣaḥrā vü seyr-i feżā-yı 

feraḥ-fezā ider-idi. Yanında nüdemā vü aṣḥābı ḥāżır ve emrine nāẓır idiler. Nā-gāh 

ṭaşradan  bir ġavġā vü hengāme peydā olup gördiler ki şehāmet ü ḳuvvet ile ma‘rūf 

bir pīl-i ġayr-ı me’lūf bendinden boşanmış (32a) ve ḫalḳı öñine ḳatmış gelür. Çünki  

ḥūżżār-ı meclis bu hücūmı müşāhede itdiler 282 

mażmūnı üzre ḫuddām u a‘yān cümle müteferriḳ u perīşān oldılar. Kisrā yirinden aṣlā 

ḥareket itmeyüp ābit oldı. Ancaḳ silāḥ-dārı olan ġulām şemşīr-i āb-dār ile Kisrā 

ḫavfından ber-ḳarār oldı. Çünki pīl mānend-i sīl gelüp Nūşīrevān ṭoġrıldı Kisrā aṣlā 

müteġayyir olmadı. Pīl ḫorṭūmın uzatdı ki çeke. Nūşirevān ġulāma işāret itdi ki elinde 

olan şemşīr ile ḫorṭūmına çalup iki böldi ve Nūşirevān  ayaġ üzerine ḳalḳdı fīl fi'l-fevr 

feryād idüp ardına döndi ve gitdi. Firār idenler bu ḥāli müşāhede idüp  ḥicāb u şerm-

sārī birle ḥużūr-ı pādişāha geldiler. Bereket-i ebāt ile pādişāhda şecā‘at ẓāhir olup 

evvel ḳaçanlar  maẓhar-ı ḫacālet oldılar. Ayaġ üzerine ḳıyāmda ḥikmet bunı 

yazmışlar ki ḥayvān-ı çār-pā dü-pā olan insāndan ġāyet  ḫavf ider-imiş bir vech-ile ki 

hücūm eylese gürīzān  olur imiş. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 
    Aṣl-ı kār-ı şecā‘at oldı ebāt  

    Böyle naḳl itdi anı ḫayl-i ıḳāt 

    Merd kim kārıdur şecā‘at anuñ  

    İki ‘ālemde bulur ol derecāt 

     (..--/..--/..-) 

                                                
282 Kim canını kurtarırsa kârdadır.  
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Ne r: 
Maṣāffda şecā‘atde iki (32b) sa‘ādet muḳarrerdür biri şehādet biri nām-ı nīkū 

ile tā rūz-ı ḳıyāmet zinde olur ve ḫilāfında ḫacālet ü i m-i ‘aẓīm ile kesb-i fażāḥat 

emr-i beyyindür. Ammā bī-ma‘nā şecā‘ate iḳdām daḫi maṭbū‘-ı enām olmayup ol 

maḳūle ḫoyrad bahādırlıġı iden melāmdur. Kār-ı ḥarbde re’y ü tedbīr ile ‘amel daḫi bir 

emr-i müstenīrdür. Fi'l-ḥaḳīḳa şecā‘atde ḥazm ü taḥarrī ve re’y ü ḥīle ile temeşşī 

maḥallinde lāzımdur.  

.283 Zīrā mücerred 

ḳuvvet ü şecā‘ate i‘timād ile a‘dā-yı bed-nihād muḳātelesi  

284naṣṣ-ı kerīmine muḫālif 

olup 285kelām-ı şerīfiyle mü’telif  olmaz. Be-her-ḥāl re’y ü 

tedbīr ile cezm-i ḥazmde daḫi taḳṣīr eylemeye. Yezīd bin Mühelleb ki şecā‘at ile şehīr 

merd-i dilīr idi dir-idi ki . 



286 

Şi‘r: 
287

       


       


(-.-/-.--/-.-/-.--) 
Ḥikāyet: 

                                                
283 Harp; öfkeliler için bir kavga, kendini sakınanlar içinse bir ganimetten ibarettir.   
284 “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.” (Bakara, 2/195) 
285 “Korunma tedbirlerinizi alın…” (Nisâ, 71/4) 
286 Bilerek tehlikeye atılmak kınanacak bir davranıştır, fırsatlardan kaçınmak ise korkaklıktır.  
287 Fırsatı elinde olan bir iş senin vazifendir. Ondan kaçınmak ise cehalet eseridir ve kınanacak bir durumdur. 
Sen doğru bir iş yap ve güzel bir eser bırak. Harp ehli için ise tedbirli olmak gerekir.    
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Bir mār-ı bed-reftār Yezīd bin Mühellebe ḳaṣd-ı āẓār itdi. Yezīd  ḳaṭ‘ā ne 

ḥareket ü güftār ve ne ıẓhār-ı ıżṭırāb u ıżṭırār itdi. Babası Mühelleb  

 

288didi. 

Şi‘r: 
        
289



33a) 
(-../-.--/--../-.--) 

Ne r: 
Fi'l-ḥaḳīḳa tehlikeye iḳdām iżā‘at-i vücūddur. Nite ki furṣatda iḳdāmdan iḥcām 

‘acz olduġı meşhūddur. Şecī‘-i ‘āḳıla lāzımdur ki maḥalline göre iḥcām u aḳdām-ı 

iḳdāma ḳıyām göstere. Bir sūra -ı teng ü tāra girmeye ki medḫali maḫreci olmaya ve 

bir menfeẕ-i vesī‘i bulınmaya. 

Mıṣra‘: 
    Gitme ṣaḳın şu yola ki çıḳmaz saña dilā 

      (--./-.-./.--./-.-) 
Beyt: 

290
                 

(-.-/-.-../-.-..)
Ne r: 

Şol kimesne ki nāẓır-ı ‘avāḳıb olmadı be-her-ḥāl ‘arżuhu ‘arṣa-i nevā’ib olur. Ve 

merd-i şecī‘ tācir-i keyyis gibi re’y ü tedbīr daḫi i‘māl itmek gerekdür. Şol yirde ki 

merābiḥa müşāhede idüp aṣl-ı māla müzāyede görine beẕl-i nuḳūd-ı maḳdūr ve illā 

ḥıfẓ-ı  aṣl-ı mālda ṣarf-ı meysūr eyleye. 
                                                
288 Ey Yezîd, şecâati muhafaza ettin fakat azmi zayi ettin. 
289 Azim zamanı olmayan zamanlarda azmetmek bir mucizedir fakat bunu ziyadeleştirmek akılsızların kârıdır ve 
bir noksanlıktır.   
290 Bir işe niyet ettiğinde, onun başlangıcından evvel çıkış yolunu araştır.  
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Mıṣra‘: 
291

(-../-.-../-.--) 
Ne r: 

Be-her-ḥāl taḳaddüm nedemden aḥsen ü vech-i müstaḥsendür. ‘Uḳalā  

dimişlerdür ki re’y-i sedīd esedd-i şedīdden ḫayr idügi bedīddür. 

Şi‘r: 

 292
       


    (-.--/-.--/-.--) 

Ne r: 
Bāb-ı şecā‘atde ve def‘-i ḫaṣm-ı pür-nekbetde re’y bir rükn-i rekīndür. Şecī‘-i 

‘āḳıla lāzımdur ki 293ḳavliyle ‘āmil olup 

294mażmūnından ẕāhil omaya. 

Ḥikāyet: 
Bir rūbāh-ı pür-intibāh ḳurbında bir ḫırs cāy-gāh idinmiş-idi. Rūbāh her gāh  

ḫānesin ḫırs şerrinden ḥirāset idüp mir’āt-ı diḳḳatde ṣūret-i ġaflet (33b) göstermez idi. 

Bir gün ked-bānūsına eyitdi: Eger bu hem-sāyemüz olan nā-bekāruñ def‘ine çāre 

olmaz-ısa her-āyine bir mażarrat ü cevr iṣābet ider ki tedbīr telāfīsinde ḳāṣır olup 

‘ilācına bir vech-ile ḳādir olmazuz. Ked-bānū eyitdi: Düşmene ġalebe bāzūda ḳuvvet 

veyā yed-i pür-ṣavlet-i salṭanat veyāḫūd  ke ret-i ‘aşāyir ü ḳabāyil ile müyesser ü 

ḥāṣıl olur. Bizde bu şerāyiṭüñ biri mevcūd degül belki cümlesi mefḳūddur. Ber-īn 

taḳdīr def‘i emr-i ‘asīrdür. Şevher-i pür-gevheri eyitdi: Ber-feżā-yı vüs‘at-fezāda bir 

niçe yārānum ve iḫvān-ı cān-sitānum vardur ki her biri ile ḥuḳūḳ-ı muvāḫat ābit ve 
                                                
291 Cesur insanların cesaretinden önce re’yleri gelir.  
292 Sana doğrultulan mızrakları, vurulmadan önce  doğru görüşle ve yiğitlik kılıcı ile karşıla.   
293 Re’y, şecaatten önce gelir. 
294 Eğer galip gelemezsen, yumuşak ve tatlı dille ikna et.  
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miyānumuzda nihāl-i meveddet  nābit olmışdur varup anlar ile müşāvere vü 

muḥāvere ideyüm bāşed ki bir ṭarīḳ-ıla bu ġaddār-ı nā-bekārı def‘ ü ref‘e bir çāre 

idebilem didi. Ked-bānūsı eyitdi:  

Beyt: 
       

295



        




        




       




        (-../-.-./--..) 
Ne r: 

Ebnā-yı zamāneden çeşm-i vefāyı ber-dāşte idüp naḳş-ı mihr-bānı ṣaḥīfe-i 

ḫāṭırda nigāşte  olmamaḳ gerek. 

Beyt: 
       

 296


  (34a) 
     (-.-/.--./.-.-/.--) 

Ne r: 
Fi'l-ḥaḳīḳa naḳd-i ‘ömr-i ‘azīz-i girān-māyeyi bir yāruñ ṭalebine ī ār eyle ki 

hengām-ı ġamda yār olup bār-ı ġamı dilden gidere. Ve gevher-i ḥayātı bir ṣarrāf-ı 

maḥabbetüñ ḫāk-i pāyinde ni ār it ki mis-i nifāḳı zer-i ḫāliṣ idüp pūte-i ḥālde kāl 

                                                
295 Birbirleriyle sözleşen fakat ne and ne de andlaşma gözetmeyen dostlar vardır. Onlardan biri diğerini 
öldürmeye kalktığında bunun caiz olduğunu bile söylerler. Kainatın ve bütün mevcudatın efendisi buyurmuştur 
ki; itimadın gölgesinden mahrum olan her şey boştur ve ona ait olan her şey yok olan bir gölgeden ibarettir.  
296 Zamane insanından vefa gözünü kaldır, onlardan bir şey bekleme, zira bu zamanda (verecek) bir şey yoktur.  
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eyleye. Bu maḳūle yār-ı ‘azīzü'l-vücūd belki mi āl-i ‘ankā  nā-būddur. Pes bu 

ṭalebden ḥāsıluñ ancaḳ ta‘ab ve sūduñ şūr u şaġab olur. 

Şi‘r: 
297

        



      




     



        


    (---./--./---./--.) 

Ne r: 
Ammā bu mużīḳ-ı miḥenden 298feraḥ 

mümkindür ki hem bār-ı minnet-i dūnāndan ḫalāṣ müyesser ve hem ṣūret-i me’mūl  

ṣaḥīfe-i ḥuṣūlde muṣavver olur. Zīrā ‘āḳılān-ı bülend-himmet bār-ı girān-ı minneti 

gerden-i cāna atmazlar ve engüşt-i ṭalebi ḥalḳa-i dūnāna  urmazlar ve leb-i niyāzı 

nādāna açmazlar ve minnet ile āb-ı ḥayāt  daḫi olur-ısa içmezler. Eger elbette bu 

hemmüñ def‘i himmetini mühimm  idinüp zimām-ı ‘azmi ma‘ṭūf u ḳalbi maṣrūf ider-

iseñ bārī ṭarīḳ-ı ḥīleye sālik ol ki anuñ-ıla maḳṣūduña mālik  olursın ki ḫaṣm-ı ḳavīye 

ḫaṣm-ı ża‘īf  ḥīle ile ḥarīf olur. 

Beyt: 


299(34b) 

                                                
297 Dünyayı, kardeşin kardeşe arka çıkması hususunda inceden inceye araştırdım. Hakiki dostluk sahibi ihanete 
uğradığında dostluğuna riayet eder. Hakiki dostluk sahibi kardeşim dışında kaç kişi ile ülfet ettiysem ihanete 
uğradım ve defalarca arkadaş değiştirdim. Vefa insanların boynunun borcudur fakat kimse ona hakkıyla riayet 
etmiyor. Kendi kendime, nefsimin dünyadaki en yüce gayesi Cenâb-ı Hakk’ın beni yaşayan insanlarla ülfet 
ettirmemesidir, dedim.     
298 “Ummadığı yerden…” (Talâk, 65/3) 
299 Âciz kaldığım zaman düşmanıma karşı re’y (hile) ordusu ile savaştım. Bir araya toplanmış kitap sahifeleri, 
destelenmiş yaprak sapları ve ateş alevi ondandır.   
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(--./.--./.--./.--) 
Ne r: 

Bu re’y-i ṣādıḳ rūbāha muvāfıḳ gelmeg-ile eyitdi: Ey yār-ı mihr-bān didügüñ 

ḥaḳḳa muṭābıḳdur böyle ḥīle i‘māli lāzımdur didi ve deryā-yı fikre ṭaldı. Ve ‘āḳıbet 

baḥr-i ḥayretden dürr-i murādı aldı. Fi'l-ḥāl derīçe-i ḥīleyi bāz idüp hezār mülāḥaẓa vü 

ḫayāl ile ḫırs olduġı maḳāma varup pīş-gāh-ı ḫırs-ı pür-ḥırṣda ‘arż-ı niyāz u sūz u 

güdāz ile maḥabbetler gösterdi ve şeref-i ṣoḥbete ārzū-mend olmaġ-ıla müstemend 

olduġın bildürdi. Ḫırs daḫi minnetler gösterüp dil-dārlıḳlar itdi. Çünki ṭarafeynden 

dōstluḳlar riştesi ‘aḳd olındı  ve muvāfaḳata ‘ahd ḳılındı rūbāh hezār ‘öẕr ü şerm ile 

eyitdi:  Bu   ḥavālīde  bir  bāġ-ı   İrem-mi āl   vardur  ki     ḳuṣūrı    maẓhar-ı    

nümūne-i 300dur ve  ‘uyūnı  ‘ayn-ı selsebīl-i 

behişt-kirdār dıraḫtları pür-bār her naḫl-i tāzesi mīve-dār envā‘-ı  fevākih ile cennet-

ā ārdur ki naẓīrin çeşm-i cihān görmemiş  ve mi lin gūş-ı felek işitmemişdür. 

Beyt: 

       
301


     (--./---./---.) 

Ne r: 

Eger cāyiz olur-ısa ol  bāġ-ı ṣafā-elīfi maḳdem-i şerīf ile teşrīf idüp ḫāṭır-ı yār-ı  

ḳadīmi talṭīfe himmet buyurasız nesāyim-i rūḥ-perverinden ḥayāt-ı (35a) tāze vü kesb-

i ṣafā-yı bī-endāze muḳarrerdür didi. Ḫırs-ı ḥarīṣ minnet-dār olup eyitdi: Ey yār-ı ‘azīz 

                                                
300 “Altından ırmaklar akan…” (Bakara, 2/25,266; Âl-i İmrân, 3/15,136,195,198; Nisâ, 4/13,57,126; Mâide, 
5/12,85,119; Tevbe, 9/72,89; Ra’d, 13/35; İbrâhîm, 14/23,32; Nahl, 16/31; Tâhâ, 20/76; Hac, 22/14,23; Furkan, 
25/10; Ankebût, 29/58; Zümer, 39/20; Muhammed, 47/12, Feth, 48/5,17; Hadîd, 57/12; Mücâdele, 58/22; Saf, 
61/12; Teğâbun, 64/9; Talâk, 65/11; Tahrîm, 66/8; Burûc, 85/11; Beyyine, 98/8. 
301 Meyvelerle dolu dikili ağaçlar… Onların birbirinden güzel narı ve elması ne hoştur.  
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çünki tekellüfi def‘ ve bizi ḫākden ref‘ idüp zaḥmetümüze ṣabr u luṭf-ıla cebr  

buyurursız biz daḫi şeref-i ṣaḥbet-i ṣafā-baḫş u meveddet-i naḳş  ile müşerref olup 

gūş-ı dil ü cānumuz istimā‘-ı kelimāt-ı lü’lü’-bār ile müşennef olur diyü dil-dārlıḳlar 

ıẓhār idüp rūbāh  ile ol ṭarafa rāh ṭutdı. Ol bāġuñ bir memerr-i ābı var idi ki  dil-i 

‘āşıḳdan teng-ter ü şiddet-i hicrāndan bed-ter idi. Eyitdi ey yār-ı cān bu bāġ-ı behişt-

mi āl medḫali budur egerçi düḫūlde  nev‘-i zaḥmet vardur ammā ne çāre ki be-her-

ḥāl bundan revān olursız zīrā ġayra imkān yoḳdur. Ḫırs ġāyet-i teşne vü gürisnelikden 

bīzār olmış ve şikem-i murdārı püştine yapışmış idi. Eyitdi ey yār istirāḥat içün bu 

deñlü zaḥmet nedür ḫuṣūṣā ki vesīle-i şeref-i ṣoḥbet ola didi.  Ne ḥāl ise ġayret idüp 

ṣaḳladı ve ol sūrāḫ-ı  tārīkden  hezār  zūr  u  zār  ile  içerüye atıldı ve içinde olan 

mīvehā-yı ḫoş-terīnden tenāvüle başladı. Tā şol vaḳte deñlü ki ‘uḳūd-ı ‘unḳūd-ı pervīn 

tā reg-i eflāke aṣıldı ḫurd u ḫ˘āb u istirāḥat ve ẕevḳ u ṣafā vü ‘işretden ḫālī olmayup 

(35b) ol leẕīẕ mīvelerden sīr olup şikeme esīr oldı. Ol deñlü tenāvül itdi ki ḳaṭ‘ā 

ḥarekete iḳtidārı ḳalmayup düşüp yatdı ve istirāḥat deryāsına batdı. Çünki rūbāh ḫırsı 

bu mertebeye getürdi bāġdan raḫt-ı iḳāmeti götürdi. Ḫırs ḫ˘āba varmış ve ġaflet 

deryāsına  batmış idi. Nā-gāh bāġ-bān cānib-i şehrden ṭaraf-ı bāġa pūyān oldı. Gördi 

ki eṭfāl-i nebātı aġır baṣmış bir ḫırs ya‘nī uzanup yatmış bāb-ı ṭama‘ u tecāvüzi açmış 

mīveye ḫaylī  reng geçmiş ġāyet münfa‘il ü āzürde-dil oldı. Ḫırs-ı nā-bekār  ise her 

çend ki ol memerr-i teng ü tārdan firār ḳaṣd itdi şikemi sīr olmaġ-ıla güẕāra iḳtidār 

muḥāl oldı. Bāġ-bā ḫırs-ı ḥarīṣe 

yitişüp302diyüp bir deste çūb 

                                                
302 Meyveleri yiyen, sıkıntısına katlanır. 
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ile girişüp ber-dest-bürd gösterdi ki miskīn mīve bahā diyü naḳd-i ḥayātı fedā ve 

āşiyān-ı ḫırsdan murġ-ı leẕẕeti rehā itdi. Muḳaddimāt-ı umūrında ‘ācil olmaġ-ıla eceli 

ācil olmayup yitdi te’ennī vü te’emmül mesleginden ẕāhil olmaġ-ıla āfitāb-ı ḥayātı āfil 

oldı. Ve rūbāh bu ḥīle vü tedbīr  ile kām-ı dile rāh buldı. Çünki ḫırs bī-ḥazm u 

teyaḳḳuẓ şecā‘ate iḳdām itdi lā-büd 303maḳāmına 

vardı. (36a) Pes lāzımdur ki yalıñız ḳuvvet ü şecā‘ate i‘timād itmeyüp ḥīle vü tedbīri 

elden ḳomayup iḳtiżā itdükçe ḥīle ile mu‘āmele  eyleye ki rūy-i me’mūl ḫırāşīde vü 

çehre-i mes’ūl pūşīde olmaya. 

Ḥikāyet: 

Ḫulefā-yı ‘Abbāsiyyeden Hādī bin Mehdī ġāyet-i şecā‘at ve re’y ü ḥazmda 

diḳḳat ile meşhūr bir pādişāh-ı  ġayūr idi. Zamān-ı salṭanatında bir şaḫṣ-ı bed-ḫū baş 

ḳaldırup başına niçe evbāş üşürdi ve ẓulm ü sitem ile re‘āyānuñ  ḥużūrın uçurdı fitne 

vü fesād nāyiresin uyandurdı. Mehdī aḳṭār-ı diyāra ādemler gönderdi dest-ber ü ḳahr 

ile  mel‘ūnı  aḫẕ  itdürüp  getürtdi. Ol pādişāh-ı ẕi-cāhuñ  de’bi bu idi ki gāh u bī-gāh 

tenhā-revlik iḫtiyār idüp bir iki ġam-zidā nüdemā ile gül-geşt ü temāşā ider-idi. İttifāḳ  

bir gün daḫi  ṭavr-ı  beyyinü's-sedād  ve  deyden-i  mu‘tād  üzre  bir  iki  nedīm-i  

ṣāḥib- ‘irfān-ıla bāġ u būstānı pūyān idi ki ol ḥīnde ḥācib gelüp me’ḫūẕ-ı ma‘hūd 

muḳayyed ü maḥbūs der-i  ḥarem-i bāġa geldügin ḫaber virdi. Mehdī ġāyet-i ġażab  u 

tehevvürinden bī-muḥābā o dīvāne buraya gelsün yarın dīvāna iḥżār olınmaḳ lāzım 

degül didi.  Fi'l-fevr  dest-gerden-beste  ḫāricī-i  mezbūr  dāḫil-i  ḥużūr-ı  ḫalīfe-i  

‘izzet-mevfūr oldı. Ḫalīfe (36b)  emr itdi bendin giderdiler. Hādī ḥerīfe ḫiṭāb idüp itdügi 

                                                
303 “Sanki dün o hiç bitkisiyle şenlenip süslenmemiş gibi…” (Yûnus, 10/24) 
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küstāḫlıḳlar içün ‘itāb yolına şitāb itdi. Ḥerīf çünki ḫalīfeyi tek ü tenhā ve dest ü pāyin 

bendden rehā buldı fi'l-ḥāl yirinden ṣıçradı ḥācibüñ  şemşīrin çeküp elinden aldı ve 

‘uryān idüp ḫalīfenüñ üzerine hücūm idüp ṣaldı. Cümle nüdemā vü ḫuddām perīşān  

olup ḳarāra iḳdām idemediler.  Ammā  ḫalīfe-i  mezbūr  yirinden  ḥareket  itmeyüp  

ber-ḳarār u ābit oldı. Şol dem ki ḥerīf  yanına geldi rāy u ḥīleye teşebbü  idüp 

ḳuvvet-i salṭanat müfīd olmaduġın müşāhede itdi āḫir ol şāh-ı ser-firāz derīçe-i ḥīleyi 

yāz idüp bre şu ḥerīfüñ boynını ur  neye baḳar ṭurursın diyü feryād itdi. Ḥerīf şöyle 

ẓann itdi ki ardında bir kimesne ‘uryān şemşīr ile kendüyi urmaġa ḥāżır ola taḥḳīḳ-i 

ẓann içün dönüp ardına baḳdı. Hādī çüst deprenüp fi'l-ḥāl ṣıçrayup ḥerīf dönmezden 

evvel mel‘ūna ṣarıldı ve zūr idüp altına  aldı ve şemşīrin çeküp ḥerīfi ol şemşīr ile pāre 

pāre  eyledi. Çünki ḫuddām bunı gördiler fi'l-ḥāl gelüp lāşesin ḳaldurdılar. Ḫalīfe emr 

itdi ki ḫalā vü melāda iki ḫādim (37a) ḫıdmet-i ḥalīfeye şemşīr ile mülāzım olalar ve 

kendü daḫi  min-ba‘d silāhsız ḥareket itmeyüp re’y ü tedbīr itmeden bir emre 

mübāşeretde ‘aceleden ḥaẕer ve müşāveresiz mübāderetden güẕer idüp her 

maṣlaḥatda daḫi kemāl-i te’ennī vü diḳḳat üzre oldı. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 
    Merde lāzım durur k'ola dilīr 

    Zūr-ı bāzū vü cür’et ile şehīr  

 
    Merd kim olmaya dilīr ü şecī‘ 

    Cümle ḳārı olur beşī‘ u şenī‘  

 
    Lāzım ammā şecā‘ate tedbīr 
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K'olmaya kārı ‘āḳıbet tedmīr  

(..--/.-.-/..-) 
 

BĀB-I ÇEHĀRÜM DER CİDD Ü CEHD VE BEYĀN-I MEḤĀSİN Ü MEḤĀMİD  

Cidd kişt-zār-ı meṭālibe sa‘y toḫmın ilḳā ve cehd kesb-i  maḳāṣıdda taḥammül-i 

bār-ı ‘anādur.  Merd-i meydān-ı ‘aḳla lāzımdur ki  tōb-ı merāmı çevgān-ı himmet-ile 

çala ve ‘arūs-ı murādı mihr-i cidd ü cehd ile ala. Ḥuṣūl-i me’āribde sa‘y ü ihtimām ve 

teşmīr-i aḳdām-ı iḳdām mü’e erdür. Rızḳ muḳadder olıcaḳ cehd ile ḥuṣūli  

müyesserdür. Bu emrde ḥāl iki ma‘nādan ḫālī degüldür. Eger dest-i me’mūl dāmen-i 

ḥuṣūle mevṣūl olur-ısa febihā vü ni‘met eger maṭlūb-ı dil-i zārı ḥicāb-ı ḥırmān-ıla   

mütevārī ve māh-ı emeli seḥāb ile mütekedder ü maḥāḳ-ı ‘öẕr-ile müstetir olursa ‘öẕri 

ta’aḫḫūrda ẓāhir ve erbāb-ı ‘uḳūl yanlarında bāhir olup yine iḳtinā-i mefāḫir ü ictinā-i 

me’ā ir muḳarrer olur. 

Beyt-i ‘Arabī: 


304(37b)
     


          (---./--./---./--.) 

Ne r: 
‘Adem-i ḥuṣūlde bārī dagdaġa-i ihmāl-i bārı dilden gider. 

Naẓm: 
305

      


     


                                                
304 Kişinin fayda mülahaza ettiği bir iş için gayret etmesi gerekir. Aksi takdirde zaman o işin husulüne müsaade 
etmez.  
305 Şayet maksuduma ulaşırsam gam ve kederi bir tarafa atarım. Eğer muradım tamam olmazsa, o zaman mağdur 
olmuşum demektir vesselâm… 
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     (-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Kelām-ı mecīd-i Rabbānīde mevāżı‘-ı müte‘addidede cidd ü mücāhede 

feżāyilin ẕikr-i   

306naṣṣ-ı 

şerīfi ile neşr buyurmışdur. Mervīdür ki vāṣıl-ı maḳāmāt-ı ‘aliyye ya‘nī Rābi‘a-i 

‘Adeviyye leyālī-i müdlehimed ḫ˘āb-ı istirāḥate baş ḳomaz ve çerāġ-ı ‘ibādeti ṣabāḥa 

çıḳarup hergiz uyumaz idi ḫalevāt ü celevātda ıṭfā-i şem‘ ile istirāḳ-ı sem‘ ider-idi. Bir 

gice bu naẓm-ı laṭīf sem‘ini ḳar‘ ve kürbet-i  vaḥşet-i meşaḳḳat ü ġurbeti nez‘ eyledi. 

Ḳıṭ‘a: 
307

       





(--./---.)/(--.-/--.-)/(--./---.) / (--.-/--.-) 

Ne r: 
Be-her-ḥāl mücidd ü mücāhid nā’il-i maḳāṣıd ve ḥāyiz-i fevāyid ü cālib-i  

‘avāyiddür. 308güẕārişince nā’il-i maṭlab idügi emr-i mübeyyen ü 

ẓāhirdür. 

Şi‘r: 
        309

 
    (--./---./---.) 

Ne r: 

                                                
306 “Allah, mücahitleri oturanlardan çok daha büyük ecirlerle üstün kılmıştır.” (Nisâ, 95/4)  
307 Muhakkak ki selamete erenler ve üstünlük sağlayanlar; gayret ettiler ve gerekli hazırlıkları yaptılar. Ey 
selâmete ermek isteyen kişi, gayret et ki, başarı gayretten ibarettir.   
308 “Her kim gayret ederse bulur.” Hadis. 
309 Her gayret eden başaramaz fakat gayret etmeden başaran var mıdır?  
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Ammā kesel ü baṭālet ki beden-i insāna ‘arıż olur ḥāletdür ba‘ż-ı aḥyānda 

ṭareyān (38a) itmeg-ile murġ-ı himmeti ṭayerān idüp cümle meṣāliḥ-i mühimmesinden  

fāriġ olur. Bu ma‘nā delīl-i denā’et-i nefs ü dil ve müşīr-i kār-ı bī-ḥāṣıldur. Me elā 

küselānuñ ḫāṭırına bu ma‘nā ḫalecān ider ki ḥuṣūl-i meṭālib içün nefs bu deñlü 

zaḥmeti cālib olmaḳ ne ta‘abdur. 

Mıṣra‘: 
310

(-../-.-./--../-.-.) 
Ne r: 

Rāḥat-ı mevsūm u istirāḥat-i ġayr-ı ma‘lūm içün renc-i müteyaḳḳın u mefhūm  

ne belādur ve sa‘y-i bīhūde ne gūne ‘anādur. Eger ḳalem-i ḳıdem cerīde-i erzāḳ u 

ni‘am ḥuṣūline cery itmiş ise teḫallüf ne iḥtimāl  eger ḫilāfı ise ḥuṣūli muḥāldür. Pes 

der-i ṭaleb mesdūd ve emr-i cidd ü sa‘y merdūd olup gūşe-i bī-tūşede fāriġu'l-bāl 

olmaḳ dāfi‘-i ıżṭırār-ı ḥāldür diyüp 

311muḳaddimesiyle ‘amel idüp umūr-ı 

mühimmesine ḫalel getürür bunuñ nedāmeti ‘aḳabinde muḳarrer ve fesādı emr-i  

aẓherdür. .312 Üslūb-ı  

mezbūr üzre dā-i baṭālet ü kesele mübtelā olan cehele  tevekkül ma‘nāsını itḳān ile 

iẕ‘āndan rū-gerdān olup  ḥuṣūl-i emānīde esbāba teşebbü  emrin metrūk idüp rāh-ı 

muḳaddimāt-ı ḥuṣūli meslūk itmemişlerdür esbāb-ı ẓāhire  teşebbü  māni‘-i ma‘nā-yı 

tevekkül degül iken olanca tevekküllerin daḫi bozmışlar (38b)  

Şi‘r: 

                                                
310 Herkes ektiğini biçer ve söylediğini işitir.  
311 Tembellik baldan tatlıdır.  
312 Sözlerin ve işlerin kötüsünden Allah’a sığınırız.  
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313


(-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 
Yolından azmışlardur.      

Ḥikāyet: 

Bir dervīş hevā-yı nefs ile pür-endīş olup kānūn-ı dili āteş-i cū‘-ıla ḳaynamış ve 

çevgān-ı faḳr u ẕillet ile ṭōb-ı vücūdı meydān-ı felāketde uyanmış idi. Bir gün ġāyet 

gürisne olmaġ-ıla rūy-i ṣabrdan kınā‘-ı  ḳanā‘ati aldurdı ve dāmen-i taḥammülden 

dest-i iḫtiyārı ḳaldurdı. Ṭaleb-i rızḳ içün her cānibe cüst ü cū ve teskīn-i iltihāb-ı āteş-i 

cū‘ içün  her  cānibe  tek  ü  pū  itdi.  Müşāhede  itdi ki bir bāz-ı bülend-pervāz 

‘ālemden bī-niyāz olup gider-idi pençesinde  bir pāre gūşt ṭutar-ıdı. Dervīş çünki pāre-

i gūştı gördi ‘aḳlı gidüp pāre pāre olmaġı iḫtiyār idüp ol pāreye atıldı ve bāz gitdügi 

cānibe murġ-ı nīm-bismil gibi ḳanad açup  gitdi. Pervāz-ı bāz āḫir bir dıraḫt-ı ser-efrāz 

sāyesine müntehī olıcaḳ dervīş kemāl-i iştihā ile sāye-i dıraḫta ilticā ve ḥareket-i bāza 

dīde-güşā oldı ki muḳteżā-yı maḳāma göre ḥareket ve bereket-i ḥareket ile def‘-i 

mażarrat eyleye. Nā-gāh gördi ki  şāḫ  üzre  bir  zāġ-ı  şikeste-ḥāl  ü  münkesirü'l-bāl 

bī-mecāl olup ḥiss ü ḥareketden ḳalmış  314ḥadī -i şerīfi üzre 

tevekkül baḥrine ṭalmış. 

Beyt: 
    Rāḥat ol sen seni bulur rızḳuñ  

   (39a) Yitişür ādeme mukadder olan 

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

                                                
313 Çalış ki; “İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur.” (Necm, 53/39) ayetinin sırrına aşina olasın.    
314 “Rızkın seni bulur.” Hadis.  
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Diyü rızḳ-ı maḳsūm u muḳaddere muntaẓır olup ṭurmış. Bāz gelüp ol pāre-i gūştı 

zāġuñ  dehānına ilḳā idüp gūyā ki ḳālib-i fersūdesine ifrāġ-ı rūḥ eyledi zāġ-ı miskīn 

daḫi ṭūl ü dırāẓ ol  loḳma ile eglenüp daġdaġa-i cū‘dan bī-niyāz oldı. Dervīş-i ġayret-

bīn bu ḥālden ḫūşe-çīn olup nefsine ḫiṭāb idüp eyitdi: Ey miskīn Ḥażret-i Perverdigār 

eger bālā-yı eşcār eger ḳa‘r-ı biḥārda olsañ rızḳ-ı maḳsūmı virür dil-i  mesmūmı āb-ı 

ḥayāt-ı luṭf-ıla dirgürür. 

Şi‘r: 
      

315


     (--./--../-.-.) 
Ne r: 

Pes cüst ü cū ve ṭaleb-i  rızḳ  içün  tek  ü  pū  ve  her  sūda  ḥareket  ü  felāket 

bī-hūdedür.316Diyü 

ma‘nā-yı ẓāhire ‘amel ile tevekküle ḫalel getürüp meskeni ṭarafına ḳufūl ve ḫāne-i  

miḥnet-āşiyānesine düḫūl itdi. Ḳaṭ‘ā bir kāra mübāşeret itmeyüp üç gün gürisne vü bī-

mecāl ḫaste-ḥāl olup yatdı. Bir mertebeye vardı ki beden-i naḥīfi ḫarāba müşrif olup 

az ḳaldı ki dest-i riyāżeti eyyām-ı ‘ömri mütlif ola. Nā-gāh vāḳı‘asında hātif-i ġaybdan 

ṣımāḫ-ı cānına bir nidā-yı bī-‘ayb irişdi ki ey dervīş sen tevekkül ile esbāba teşebbü  

(39b) ḥikmetin fesḫ u murād-ı Rabbü'l-‘ālemīn nesḫ mi itmek istersin. 

Mıṣra‘: 
317

(--./-.--/-.--) 

Ne r: 

                                                
315 Bütün sebeplerin müsebbibi olan Cenâb-ı Hakk’a tevekkül edersen, rızkın gelir ve kapını çalar.  
316 “Kim Allah’a güvenirse, O ona yeter.” (Talâk, 65/3) 
317 Yazıklar olsun senin kast ettiğin şeye, yazıklar olsun… 
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Ey ġāfil ü sāhī vü ḫāṭī vü lāhī tevekkül böyle olmaz ve ṭaleb-i rızḳ içün 

teşebbü -i esbāb māni‘-i tevekkül-i Rabbü'l-erbāb degüldür. Belki ba‘ż-ı erzāḳ cidd ü 

cehd ile ḥāṣıl olmaḳ murād-ı Ḫallāḳ ‘ale'l-ıṭlāḳdur binā-yı kār-ḫāne-yi ‘ālem bu nev‘ 

üzre mebnī vü müstaḥkemdür. Dervīş-i bed-endīş çünki bu ḫiṭābı işitdi ḫānesinden 

çıḳup  ṭaleb-i  rızḳ  içün  cidd  ü  cehd yolına gitdi. Gerçi rızḳ-ı muḳadder ü maḳsūm 

be-her-ḥāl  vāṣıl idügi ma‘lūmdur ammā merd-i ‘āḳıla lāzımdur ki   

Mıṣra‘: 
    Bülend olmaḳ gerek ‘ālemde himmet 
           (.---/.---/.--) 

Ne r: 
Mażmūnı üzre bir ṭabaḳaya cidd ü cehd eyleye ki kendü rızḳı kāmil ve kifāyet  miḳdārı 

ḥāṣıl olduḳdan ṣoñra şeh-bāzdan zāġa  vāṣıl olan rızḳ gibi erzāḳ-ı ‘ācizīn kendü 

elinden  vāṣıl olup ‘aceze vü mesākīn iḥsānına nāyil olalar cidd ü cehdi kendüyi bāz 

menzilesine tenzīl itmege olup  zāġ menzilesine tenzīl olmaya. Pes lāzım olan budur 

ki 318mażmūnı üzre tevekkül 

ba‘de'l-‘azm ola ve ‘azīmetde tevekküle niyyet ü tevekkülde ‘azīmet (40a) mūcib-i 

ḥuṣūl-i ümniyyetdür. Niẓāmü'l-Mülk vaṣiyyetde dimiş ki 

.  

319Himmet-i bülend daḫi temāmī-i 

kārda bir emr-i sūd-menddür. Her yirde ki şāh cidd ü himmet serā-perdesi aṭnābını 

urur sāyesinde devlet ü iḳbāl iḳāmet gösterür. Āl-i Ṭāhire su’āl ile basṭ-ı maḳāl itdiler 

ki 

                                                
318 “Karar verince de artık Allah’a dayan…” (Âl-i İmrân, 3/159)  
319 Himmete sarılın. Muhakkak ki himmet başarıya ulaştırır ve nâiliyetten önce gerçekleştirilmesi gereken bir 
iştir.  
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.

320Bu iki ḫaṣlet keselden nāşī ve ‘acz ü beṭāletden fāşīdür. 

Beyt: 
321


(-../-.-./--../-.-.) 

Ne r: 
Fi'l-ḥaḳīḳa ol ṭāyife-i ṭāġıye tevsī‘-i devāyir-i mülke himmet itmeyüp kesb-i 

ḥuẓūẓ-ı nefsāniyyelerine ṣarf-ı ḳudret itmeg-ile lā-cerem her ṭarafdan ḫuṣūm-ı şūm  

hücūm idüp zamān-ı ḳalīlde devletleri zevāl bulup kendüleri ḫōr u ẕelīl oldılar. Gūyā 

felek anlara bu yüzden  ‘itāb ile ḫiṭāba şitāb itdi. 

Ḳıṭ‘a: 
       

322


        


 
     (-../-.-./--../-.-.) 

Li-münşi’ihi: 
    Saña kim didi bāġ-ı ‘ayş içre   

    Gice mey iç ṣabāḥ ḫ˘āb eyle 

    Mūcib-i nār imiş ḫilāf-ı rıżā  

    Tevbe it andan ictināb eyle  

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

                                                
320 Sizin hükümranlığınızın elden gitmesinin sebebi nedir? Dediler ki; güneşin batışında içmek ve güneşin 
doğuşunda uyumak.  
321 Akşamları yiyip içen, sabahları ise uyuyan kişi kendi devlet binasını yıkmıştır.  
322 Sana geceleri eğlence meclislerinde içip sabahları evinde uyumanı kim söyledi? Cenâb-ı Hakk’ın emrinin 
hilafına davranman seni sakar cehennemine götürür. O’nun rızasını isteyip günahlardan ve bütün kötülüklerden 
tövbe et. 
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Kesele ebü'n-nuḥūs ü keslāna menḥūs dirler. 

.(40b)

323 Mücidd ü 

mücāhid maḳā‘id-i devletden mütebā‘id olmaz ammā keslāna felek bir vech-ile 

müsā‘id olmaz.  324muḳarrer ü 

kelām-ı bī-ḫaleldür. Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā ‘azze şānuhu ebeden 



325 

buyurmışdur.Sulṭān-ı serīr-i ıṣṭıfāya daḫi 

326esānīd-i ṣaḥīḥa ile mevṣūl  

327ḥadī i daḫi 

menḳūldür. 

Şi‘r: 
328


(-.--/-.--/-.--) 

Ne r: 
‘Uḳalā keslānı ḳarīn-i sū’dur dirler ve iḫtilāṭ-ıla sirāyetden ḥaẕer iderler. Livā-i 

devlet-i ‘Abbāsiyyeyi ḳāyim ve salṭanatı ol ḳavme mülāzım iden merd-i muḳaddim 

ya‘nī Ebū Müslim muḳaddimāt-ı  ḫurūc u ẓuhūr ve mebādī-i ṣudūrda bu beyt ile hezār  

                                                
323 Tembellik; fakirlik ve miskinliğin anahtarı, âcizlik huyu, yorgunluk yükü, cehalet ve düşkünlük ağıdır. 
324 Gayret eden aradığını bulur, tembellik edenin ise işi ziyan olur.  
325 “Namaza kalktıkları zaman da üşene üşene kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah’ı pek az anarlar.” 
(Nisâ, 4/142)  
326 “Tembellikten ve gevşeklikten Allah’a sığınırım.” Hadis.  
327 “Cenâb-ı Hak, kendinde tembellik hasıl olan kişiye merhamet etsin.” Hadis.  
328 Tembellerle arkadaşlık etme ve onların işlerine ortak olma. Zira nice salih kişi onların fesadı ile akıbet ifsat 
olmuştur.  
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himmeti müterennim ve ṭūṭī-i şevketi mütekellim idi āḫir ‘ulüvv-i himmeti gülistān-ı 

āmālini mütebessim itdi: 

Şi‘r: 
                 329


    (-.-/---./---.) 

Ne r: 
Mervīdür ki ol ‘aṣr eşrāfından Monla Şerīfī eyitmiş: Ol vaḳt ki Ebū Müslimüñ 

ḫurūcı  şāyi‘ ve bu beyt andan ẕayi‘ oldı bildük ki ‘āḳıbet pāy-i himmeti  farḳ-ı iḳbāle 

ḳadem baṣar ve çevgān-ı iḳdāmı ṭōb-ı devleti ḳapar (41a) ve Benī-Ümeyyenüñ 

derīçe-i ‘izz ü şevketin ḳapar. Vāḳı‘ā el-fālü ‘alā mā-cerā bu müdde‘ā ābit ve nihāl-i 

āmāli gülistān-ı ḥuṣūlde nābit olup aḳreb-i ezmānda muḳadderāt-ı  İlāhiyye ẓuhūr 

idüp ḫurşīd-i  devlet-i ‘Abbāsiyān maṭla‘-ı ‘izz ü salṭanatdan ṭulū‘ u ṣudūr itdi. Ḍarb-ı 

şemşīr-i ‘ālem-gīr ü ḥarb-i teber ü tīr ile cümle āfāḳı tesḫīr itdi ve bereket-i ‘ulüvv-i 

himmet-ile evc-i üreyyāya yitdi. 

Beyt: 
330

     
 

     (-.-/.--./.-.-/.--)
Ḥikāyet olınur ki bir zamānda Ebū Mülim-i mezbūra bir māh-rū vü benefşe-bū 

serv-ḳad lāle-ḫad cāriye ihdā itdiler ki  naẓīri mefḳūd ve ḥüsn ü bahāda niddi nā-būd 

idi. 

Li-münşi’ihi: 
    Bir ḳamer-çehre perī-peyker melek-sīmā idi 

    Ḥüsni bī-hemtā ḳad-i bālā ile ṭūbā idi  

                                                
329 Tembellik yüzünden bugünün işini yarına bırakma. Zira yarın, âcizlerin günüdür.  
330 Şayet zamane akıllı insan talebinde olmazsa, o toplumun devlete erişmesi mümkün değildir.  
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    Çeşm-i aḥvel görmiş-idi var-ısa aña naẓīr 

    Ḥüsn-ile hep cümleden mümtāz u müste nā idi  

      (-.--/-.--/-.--/-.-) 
Ne r: 

Bir gün ki şu‘ā‘-ı ḫurşīd serā-perdesin giydürdi ve sulṭān-ı  şeb ṭınāb-ı ẓulmeti 

ıṭnāb itdi ol cāriye ile ḫalvet ü ṣoḥbete niyyet idüp derūn-ı sarāya girdi ve nīm-i şeb 

olınca ḳarār  itdi çünki nīm-i şeb oldı fi'l-ḥāl ṭaşra çıḳdı. Ḥāris-i  bāb olan ḫādim gördi 

ki Ebū Müslimüñ bend-i ḳabāsı çözilmemiş  ve cübbe vü zırhı arḳasından çıḳmamış 

ve dest-i himmeti ḳabża-i  tīġ-ı cihān-gīrine urmış ve kemān-ı ‘azīmeti ḳurmış ve 

tefekkür baḥrine  (41b) ṭalmış ḫādim bildi ki evvel-i şebden āḫire gelince ol ḥāl üzre 

olup cāriyeye ārzū-yı ittiṣāl itmemiş ve istirāḥat ü ḫ˘ābdan mütemetti‘ olmamış ve 

ḥaẓẓ-ı beşeriyyet istīfāsına yörenüp müntefi‘ olmamış belki nefs-i nefīsi ṣafḥasından 

ḫaṭṭ-ı ḥaẓẓı  ḥaṭṭ itmiş. Esb-i firāset-i ṣāḥib-da‘vet meydān-ı ḫayāl-i ḫām-ı ḫādimde 

cevelān u ḥareket idüp eyitdi 

.

331 
Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    İstedi kim ki pister-i nermi 

    Göremez rūy-i ‘işret ü bezmi  

 
    Çekmeyince cefā-yı derd-i emel 

    Ṭatlu gelmez kişiye şehd-i emel  

                                                
331 Senin gönlündeki sırrı ve alçaktan yükseğe meyleden maksadını, uyumayan himmetim ile anladım ve bildim.  



 248

        (..--/..--/..-)  
Ne r: 

Her kimüñ ki girībānını dest-i himmet benüm girībānum ṭutduġı  gibi ṭuta ve bu 

maḳūle emr-i ‘aẓīme mübāderet semtine gide dest-i cidd ü ihtimām-ı 

332perdesin  çehre-i ḥużūrdan ref‘ ider. 

Ṣanma ki murādı ḥāṣıl ve maḳṣūda nā’il olmayınca ḫ˘āb u istirāḥat döşegin döşer  

belki murġ-ı himmeti dāne-i murādı iltiḳāṭ itmeyince ne erbāb-ı ‘ayş  u ṣafā-y-ıla iḫtilāṭ 

ve ne basṭ-ı bisāṭ-ı inbisāṭ ider anuñ  cāy-ı istirāḥati ẓılāl-i ḫıyām-ı zer-nigār ve yār-ı 

der-kenārı  ‘arūs-ı kār-ı zār ve mihr-i ‘arūs-ı devleti cevāhir-i tīġ-ı āb-dār olur.  

Mıṣra‘: 
333

(-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 
Diyü ḫatm-i kelām (42a) ve ḥacle-ḫāneden itmām-ı mehām ṭarafına ṣarf-ı licām itdi. 

. 334 Pes her merd-i 

himmet-intimā ki cādde-i cidden cüdā olmaya ṣūret-i emeli çehre-nümā olmamaḳ 

olmaz ‘āḳıbet dūst-kānı bezm-i kām-rānīden kām-bīn olur. Her ki kesel ü beṭālet 

dāmenine yapışur āḫir ḫırmen-i ḥırmāndan ḍāne-çīn olur. Me elā   bir   pādişāh-ı   

‘ālī-cāh   ri‘āyet-i   ra‘iyyet   ü   ḥimāyet-i  berāyā-yı  pür-meskenetde ki  ḥaḳīḳat 

salṭanat u devleti ḥimāyetdür iġmāż-ı ‘ayn eylese salṭanata  mūcib-i şeyndür belki 

binā-yı salṭanatı mütezelzil ü ḥālden ḥāle  müteḥavvil olur. Şol şāh-ı pür-intibāh ki 

cidd ü cehd şehdini  ‘asel-i keselden tercīḥ ve cidd ü cehdini taṣḥīḥ eyleye ḳaṣr-ı 

salṭanatı müşeyyed ü binā-yı devleti müsedded ve rāh-ı mekkāra münseddür. 

                                                
332 “Uykularını dinlenme yaptık.” (Nebe’, 78/9) 
333 Melek gibi güzel gelinin ışık ve aydınlığı parlak kılıç kadar değildir.  
334 Azîz ve Allâm olan Cenâb-ı Hak ona rahmet eylesin.  



 249

Ḥikāyet: 

Selāṭīn-i ‘O māniyān ki a‘ẓam-ı selāṭīn-i cihāndur 

 335   ol fırḳa-i ‘aliyye 

miyānında sulṭān-ı  sa‘īd ü ḫāḳān-ı şehīd Yıldırım Bāyezīd ‘aleyhi raḥmeti Rabbihi'l-

mecīd  ḥażretlerinüñ irādet-i Rabb-i ġayūr ile menfūr-ı ‘uṣūr u dühūr  Tīmūr-ı maġrūr-ı 

pür-şürūr ile olan vaḳ‘a-i hāyilesinden ṣoñra ‘āzim-i ‘ālem-i beḳā vü müteveccih-i dār-ı 

iltiḳā olup civār-ı Ḫudāya vāṣıl olduḳdan ṣoñra evlād-ı  emcādı ki beş nefer idiler Emīr 

Süleymān Mūsā Çelebi Sulṭān Meḥmed ve ‘Īsā Çelebi ve Muṣṭafā Çelebi her biri ki 

muttaṣıf-ı emāret  ü müsta‘idd-i salṭanat idiler. Eyāletlerine müteferriḳ olup  (42b) 

gerçi her birinüñ sancaġına ḫalel taṭarruḳ itmedi ammā ‘asker perīşān oldılar. İcmāl-i 

mā-cerā budur ki ekber-i evlād-ı emcādı Emīr Süleymān-ı nīk-nijādı ol ‘aṣrda vezīr-i 

a‘ẓam olan  ‘Alī Paşa ve Yiñiçeri Aġası Ḥasan Aġa ile ve vücūh-ı a‘yān  u ‘asākir-i 

ẓafer-me’ā ir ve sāyir ümerā-i me‘ālī-mefāḫir ile Edirne cānibine nehżat idüp cālis-i 

serīr-i salṭanat-ı pederī ve mesned-nişīn-i memālik-i ḳayṣerī oldı. ‘Arūs-ı devlet ü 

merāmı der-kenār idicek kār-ı istiḥkām-ı salṭanatda ġaflet ve tedbīr-i mülk  ü devletde 

‘illet idüp i‘tināḳ-ı kevā‘ib-i müşgīn-ẕevā’ib ve idāre-i  ke’s-i rāḥ-ı la‘l-i ẕāyib ile isāle-i 

mīzāb-ı şarāb idüp  şeb ü rūz kām-yāb oldı. 

Beyt: 

 336




       


                                                
335 Allah onların geçmişlerine rahmet etsin ve geleceklerini baki kılsın.  
336 Kâfûr kokulu badeyi içen padişah âlemin gamını yemektedir. Bunu böyle bil. Sarhoş olan kişinin kendinden 
haberi yoktur ki âlemden haberi olsun… 
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        (-.-/-..-/-..-) 
Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Şeh ki nūş ide dā’imā bāde  

    ‘Ālemüñ kim yiye ġamın ẕikr it 

 
    Kendüden bī-ḫaber olan ādem  

    Ġayrıdan bā-ḫaber midür fikr it 

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Cedd-i mācid sulṭan-ı ‘aṣr-ı mümecced ya‘nī Çelebi Sulṭan Meḥemmed ki 

miyān-ı birāderānda reşīd ü necīb  olmaġ-ıla Ḫudā salṭanatı aña naṣīb itdi. Sultān 

Bāyezīd-i merḥūmuñ aṣġar-ı evlādı iken ḥadā et-i sinn ile dāmen-i cidd ü ihtimāmı 

elden ḳomayup pīrāne ḥareketler ve ‘āḳılāne himmetler ile (43a) niçe fetḥ ü nuṣretler 

müyesser olup ‘asker-i Tīmūrı baṣup şeb-gerdlikler ile baġrını ḫūn u ‘askerin zebūn 

idüp ve birāderi Mūsā Çelebiyi taḥrīk ile Emīr Süleymānuñ daḫi üẕn-i ġafletini ta‘rīḳ  

idüp āḫir Mūsāya imdād ve ḥüsn-i irşād ile tedbīr-i dil-peẕīr idüp Süleymāna ġālib ve 

cāme-i ḥayātını sālib olup 337 mażmūnı hüveydā oldı. Mūsā daḫi 

ol sulṭān-ı bāhirü'ş-şānuñ  naṣb-kerdesi  iken  salṭanatına  mütehālik  raḥ-ı ‘iṣyāna 

sālik olıcaḳ bilā-imhāl ü lā-ihmāl niyyet-i ḥarb  ü ḳıtāl ile üzerine varup Musā Çelebi 

saṭvet ü iḳdām-ı  sultān-ı sedīdü'l-aḥkāmdan ‘āciz olmaġ-ıla anuñ daḫi ihmāl ü kesel-

ile salṭanatı ber-bād olup vücūdı nā-būd oldı ki tefāṣīl-i aḥvāl ile buṭūn-ı kütüb-i 

mu‘tebere meşḥūndur.  

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

                                                
337 “Mûsâ da ötekine bir yumruk indirdi…” (Kasas, 28/15) 
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    Sevmez emr-i salṭanat imhāl ü ihmāli dilā 

    Cidd ü iḳdām ister ol kār-ı ‘aẓīmü'l-i‘tilā 

    Ẓıll-i Ḥaḳdur pādişehler sāyesinde ḫoş geçer 

    Ḥaḳ te‘ālānuñ ‘ibādı ger ġanī vü ger gedā 

               (-.--/-.--/-.--/-.-) 
Ne r: 

Ol iki keslān ki biri Mūsā ve biri Süleymāndur mehāmm-ı kārda ihmāl  ile 

ḥareket itmeg-ile devletleri tedennī Sulṭān Meḥmedüñ cidd  ü mücāhede ile kārı 

teraḳḳī vü te‘allī idüp āḫir-i kār āşiyān-ı  salṭanatda ol murġ-ı devlet ḳarār itdi ve 

müstaḳil  pādişāh olup ilā hāẕe'l-ān sulṭān ‘ünvānı ile bāhirü'ş-şāndur. Anlaruñ ikisi 

daḫi ḫuṭbe vü sikke ṣāḥibi olup  aḳṭār-ı bilādda nāfiẕü'l-evāmir nāhī vü āmir olmışlar 

iken çelebi  (43b)  ‘ünvānı ile meẕkūr ve kütüb-i tevārīḫde eylece mezbūrlardur. 

Ḫuṣūṣā Emīr Süleymān ekber-i evlād-ı Sulṭān-ı cennet-mekān olup vezīr-i a‘ẓam ‘Alī 

Paşa gibi nām-ver ve yeñiçeri aġası Ḥasan Aġa gibi  dil-āver ve a‘ẓam-ı ümerā olan 

Evrenos Beg gibi merd-i şecā‘at-güster ve sāyir vücūh-ı ‘asker muṭī‘ u münḳāḍ olup  

ber-vech-i mu‘tād ḫıdmetine i‘tiyād idüp ve  cālis-i  mesned-i   pederī  vü  ḳā‘id-i  

maḳā‘id-i  dāverī olmış-iken emr-i salṭanatda  mücidd olmamaġ-ıla ihmāl idüp niçe 

iḫtilāl ẓāhir ve  bāzār-ı  devletde kesādı bāhir olup ḳulūb-i ecnād müteneffir olup  

Sulṭān Meḥmed aṣġar-ı evlād-ı Sulṭan-ı merḥūm iken rüşd ü  sedādı ġālib olmaġ-ıla 

ol ṭarafa ḳulūb-i ecnād münceẕib olup her menāzi‘ ü meşāriki rāfi‘ āfitāb-ı devleti lāmi‘  

ve māh-ı ṭāli‘i ṭāli‘ olup imhāl ü ihmāl sebeb-i zevāl  ve cidd ü ihtimām müntic-i merām 

oldı. Her ṭālib-i devlet ki serīr-i  kām-rānīye cülūs mülāḥaẓasın melḥūẓ-ı fu’ād eyleye 

lā-büd kemer-i cidd ü ihtimāmı miyānına bend ve ṭavḳ-ı sa‘yi peyvend eylemek 
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gerekdür. Her ne deñlü zaḥmet ü meşaḳḳat görse taḥammül ve ‘avāḳıb-ı  kārı 

te’emmül ile yine dāmen-i cidd ü cehde tevessül eylemek gerekdür. 

Mıṣra‘: 
338

(-../-.-./--../-.-.) 
Ne r: 

Şīr-i ġurrende-pīşe-i murād (44a) mehālik-i ṭuruḳ-ı cidden yine ṣaḳınur. Merd 

veġā-yı ṭaleb-i aḥvāl-i pür-ehvāl-i cehdden yine alınur. Bu ḫod muḳarrerdür ki 

Mıṣra‘: 
  339

(-../-.-./--../-.-.)
Ne r: 

Be-her-ḥāl maṭlūba vuṣlat bir zaḥmet taḥammüline mevḳūf ve ṣūret-i ḥuṣūl-i 

murādda cidd ü cehd maṣrūfdur. 

Beyt: 
    Eger olmasa kim eylerdi zārī 

              Gülüñ ḫārı vü her ḫamruñ ḫumārı 

     (.---/.---/.--) 
Ne r: 

Pīrāmen-i gülistāndan ḫārı izāle itmeyince gül-i ḫandāna irişilmez ve maḫmūr 

ḫumār derdin çekmeyince şarāb-ı erġuvāna yitişmez. Her ‘arif-i edīb  ü faṭn-ı lebīb ki 

bir kāra mübāşeretde cidd  ü ihtimām ṣaydın fitrāk-i himmete ḳayd ide būstān-ı emel 

şükūfte vü ḫandān  ve bād-ı murādı mehebb-i ḥuṣūlden vezān olur. Her bī-devlet ü 

bī-tedbīr ki beṭāleti semīr-i żamīr idine lā-büd mesned-i ḥırmānda cāy-gīr  olur. 

Mıṣra‘: 

                                                
338 Zahmet çekmeyenler rahata eremezler.  
339 Bu bahçede hiç kimse dikensiz gül toplamaz. 
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340

(-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Bu daḫi ma‘lūm ola ki her emr-i mevhūm cidd ile ḥāṣıl olacaġın meczūm idinüp  

kişi kendüye nā-mülāyim kār-ı ḥuṣūli mültezem olmaya ki 341 

mażmūn-ı ṣaḥīḥü'l-bālini maṣdūḳā-i aḥvāl ḳıla. Me elā bir şikeste-i mezāliḳ-i ḳıllet ü 

üftāde-i evḥāl-i ẕillet ṭālib-i salṭanat olmaḳ gibi ve ‘aḳl-ı ma‘āşı olmayan merd-i bī-

sermāye ticāret yolına sālik olmaḳ gibi bu maḳūleler ṭūl-i emel ve kendüye nā-

münāsib kāra mübāşeret bī-hūde ‘ameldür. Olacaḳ du‘āyı itmek ve her maṭlūbı 

yolından (44b) istemek gerekdür. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Cidd ü cehd it ki olasın vāṣıl 

    Cehd ile her murād olur ḥāṣıl 

 
    Dāmen-i cehdi ḳomayup elden  

    Sa‘y eyle murāda her yoldan 

 
    Kesel olur vesīle-i ḥırmān  

    Bā‘i -i faḳd-ı maṭlab-ı dil ü cān 

 
    Cidd ü cehdüñ menāfi‘i çoḳdur  

    Dinmedük bu emrde söz yoḳdur  

     (..--/.-.-/..-) 

                                                
340 Hazineye ulaşmanın zorluğu, bir hikmete mebnidir. 
341 Her işin ehli vardır.  
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BĀB-I PENCÜM DER RIŻĀ BĀ-MEVR-İ ḲAŻĀ  

Rıżā bir muḫaddere-i bī-hemtādur ki hevdec-i ḥurūfa ṣıġmaz ve ‘imādı  ‘ibārāta 

girmez. Rıżā bi’l-ḳażā mü’min-i muvaḥḥide siyemmā lāzım u emr- i müteḥattimdür. 

Gerek ḫayr u gerek şer her şey ki beşer mübtelā olur Cenāb-ı Ḫudādan bilüp rıżā vü 

teslīm ile imżā eyleye. 

Li-mü’ellifihi’l-faḳīr: 
    İnḳıyād it Ḫudāya ey Yaḥyā 

    Ḳıl ḳażāyı rıżā-y-ıla imżā  

 
    Her ki taḳdīr-i Ḥaḳda var olısar 

    Ne yazıldı ise sere geliser 

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Çünki  taḳdīr-i  ezel  taġyīr-peẕīr  olmaz  ve kār-ı ḳaderde tedbīr  te’ īr itmez 

be-her-ḥāl ser-nüvişt eger ḫūb u eger zişt vuḳū‘ bulmaḳ muḳarrer ve ref‘i ġayr-ı 

mutaṣavverdür.  

Beyt: 


          342


        (-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Ḥīle vü tedbīr bu emr-i ‘asīrde  e er idüp kār-ger olmaz. 

Mıṣra‘: 
            

 343

                                                
342 Kazâ akılları baştan aldığında, bütün akıllılar kör ve sağır olur.  
343 Kazânın çaresi; rızâ, sabır ve tahammüldür.  
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    (-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Tedbīr ol vaḳt nāfiẕ olur ki ol maṣlaḥat ḥuṣūli muvāfıḳ-ı  taḳdīr olmış  ola. Sā‘id-

i sa‘ādet müsā‘id olıcaḳ tīr-i murād (45a) hedef-i icābete müṣādif olur ammā sehm-i 

murād ḳaderden mütebā‘id olıcaḳ bād-ı ḥırmān nişān-gāha vuṣūlden ṣārif olur.  

Muḳadder olmayan umūrda bāṣıre-i dūr-bīn ḥicāb-ı ġaflet-ile mestūr olup bī-nūr olur 

rūz-ı żiyā-baḫşı bī-direng mānend-i şeb-i tārīk çeşmine teng olur. Şol kimesnenüñ ki 

344defterinde nāṣıye-i a‘māline rādde-i redd ü reddāt çekilmemiş 

ola mir’āt-ı āmālinde rūy-i sa‘ādātı müşāhede idüp ṭāli‘i müsā‘id olur. Şol bī-devletüñ 

ki 345da gūşına āvāz-ı ‘izzet irişmemiş ola menzil-i maḳṣūddan hezār 

merḥale mütebā‘id olur. Çāre vü ‘ilāc  

Mıṣra‘: 
346

(---./.--/---./.--) 
Ne r: 
Mażmūnı üzre ḳażā-yı Ḫudā-yı dānāyı teslīm vü rıżā ve tefvīż ü inḳıyād ile imżādur. 

Beyt: 
347

                 
  (-../-.-./-.-./.--) 

Ne r: 
Gāh olur ki ba‘ż-ı umūr ṣūret-i şürūrda bürūz u ṣudūr ider ammā ‘āḳıbeti ḫayr 

olup müntic-i murād u muḥaṣṣıl-ı maḳṣūd-ı fu’ād olur. Ne ġam andan ki āḫiri ḫayr u 

sürūr ile meşūb ve ḥuṣūl-i āmāl ü emānī ile maṣḥūb ola. 

Li-münşi’ihi: 

                                                
344 “Biz taksim ettik…” (Zuhruf, 43/32) 
345 “Evet, dediler.” (A’râf, 7/172; Zümer, 39/71; Ahkâf, 46/34; Hadîd, 57/14; Mülk, 67/9)  
346 Biz, gönül rızasını terk ederek bencillik illetine tutulduk. 
347 Kazânın vurduğu bağı kimse çözemez. Kaderin kondurduğu tâcı  kimse gasp edemez.  
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   Gündüzin nūş-ı şarāb ile işüñ seyr olsun  

   Tek hemān rām ol ‘uşşāḳa giceñ ḫayr olsun 

           (..--/..--/..--/..-) 
Ne r:


348Zīrā Çünki ḥaḳāyıḳ-ı eşyā niḳab-ı 

setr ü ḫafā ile müstetirdür bu cāyizdür. (45b) Ḫayr bir şeyde ola ki ḳalb andan 

müteneffirdür bu ẓāhirdür ki Ḫudā-yı ḳādir raḳīb-i ‘avālim-i ġayb u şehādetdür insān 

ise maḥcūb-ı maḳām-ı beşeriyyet olmaġ-ıla ḥaḳāyıḳ-ı ḥālden ġāfil ve ‘avāḳıb-ı 

mecārī-i umūrdan zāhildür. Pes dūr-endīş ü ḫıred-perver ve ‘āḳıbet-bīn-i sa‘ādet-

maẓhara lāzımdur ki zimām-ı mehāmmını kef-i kifāyet ü ḳabża-i meşiyyet-i Rabb-i 

‘izzete tefvīż eyleye. 

Li-münşi’ihi: 


349

          


(-.-/--.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Her şāḫ-ı ‘azīmet ki cūy-bār-ı rıżādan sīr-āb olmaya nā-pāyidār ve ‘āḳıbet 

mīvesi telḫ-bār olur. Her kār-ı merġūb ki şevā’ib-i efkār ile meşūb ola ṭarāvetde nāḳıṣ 

u ma‘yūb olur. Ḥażret-i ‘Alīden raḍıya'llāhü ‘anhü mervīdür ki 

350ya‘nī ‘irfān-ı 

Ẕāt-ı Ḫudāya bu ma‘nā rāh-nümā oldı ki her kār-ı ġayr-ı muḳaddere ki mübāşeret 

                                                
348 “Hoşlanmadığınız bir şey hakkınızda iyi olabilir ve hoşlandığınız bir şey hakkınızda kötü olabilir.” (Bakara, 
2/216)  
349 Cenâb-ı Hak katından gelen her şey benim gönlüme hoştur. Zira hamurum O’nun emriyle bu su ve balçıktan 
yoğrulmuştur.   
350 Anladım ki, işerin bozulması ve neticesiz kalması Cenâb-ı Hakk’ın takdiri iledir.  
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itdüm ḫilāfı ṣūret buldı bildüm ki her maṣlaḥatda müdebbir-i nāfiẕü'l-evāmir Ḥażret-i 

sulṭān-ı ḳāhir ü ḳādir imiş. Fi'l-ḥaḳīḳa ser-rişte-i irādet maḫlūḳ elinde olsa ḫilāf-ı murād 

u maḳṣūd bir nesne  vücūd bulmaz idi. 

Şi‘r: 
 
351



          (---./--./---./--.) 
Ne r: 

‘Āḳıla lāzımdur ki mecārī-i umūrı meşiyyet-i Rabb-i ġayūra tefvīż idüp  

352 (46a)  tevekküli elden ḳomaya. 

Li-münşi’ihi: 
    Kişinüñ elde olsa iḫtiyārı  

    Virür mi kendüye hīç inkisārı 

    Murādı üzre görürdi umūrın  

    Getürmezdi dile hergiz ġubārı 

     (.---/.---/.--) 
Ne r: 

Bu cāyizdür ki bir mekrūh żımnında bir maṭlūb müyesser ve bir emr-i merġūb 

żımnında bir mekrūh  muḳadder olmış ola. Ne hengām-ı miḥnetde rāḥatdan nevmīd 

olup pister-i meşaḳḳatde mekīn ola ve ne zamān-ı istirāḥatde 

353 ṣadmesinden emīn ola. 

Ḳıṭ‘a: 
354

                                                
351 Şayet insan için bir hüküm ve takdir olmasaydı, o, bütün hayırları kendinde toplar ve şerleri def‘ ederdi.  
352 “Kopmayan, sağlam bir kulp…” (Bakara, 2/356; Lokman, 31/22) 
353 Hangi güzellik vardır ki, zaman onu bulandırmamıştır.  
354 Derler ki, müreffeh bir hayat süren ve korkulan yollarda ölen kişi tövbe etmiştir. De ki, akıllı ve ârif olan kişi 
hevâsını kahreder, Cenâb-ı Hakk’ın hükmüne teslim olur ve rızkından razı olur.  
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     (---./--./---./--.) 
Ḥikāyet-i manẓūm: 

Ebü'l-fetḥ merḥūm Sulṭān Meḥmed Ḫāna mu‘allim ü vezīr  ve muḥarrir-i ḥurūf 

olan ‘abd-i faḳīre vālidesi ṭarafından cedd-i ḫaṭīr-ı merḥūm Ḫıżır Beg-zāde Ḫ˘āce 

Sinān Paşa Ma‘ārif-nāme nāmı ile ma‘rūf u ma‘lūm kitāb-ı ḥikmet-ruḳūmında īrād ider 

ki  teberrüken ẕikr olınur 

Naẓm: 

    Bir kişi var idi dāyim şād idi  

    Göñli gözi Ḥaḳ ile ābād idi 

 
    Birisi ṣordı aña iy merd-i fen  

    Niçe irdüñ bu ḥāle di baña sen 

 
    Didi kim ben niçe şādān olmayam  

    ‘Ayş u ‘işret ile ḫandān olmayam 

 

    Çün murādumca döner her dem felek  

    Her ne istersem anı işler melek 

 
    Her kişidür bende fermānum benüm    

    İḫtiyārum üzre devrānum benüm 
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    Didi ol müşkilde budur ittifāḳ  

     (46b) Bunca ḫayr u şer ola saña vifāḳ 

 
    Didi müşkil ṣanma yāhū sen bunı  

    Gör rıżā-yı Ḥaḳḳı ḳıl rāẓī seni 

 
    Her ne olursa rıżāñ-ıla olur  

    Ne olursa hem rıżāñ anda olur 

 
    Eyle olsa kişi niçün incinür  

    Her ne olsa ne sebebden gücenür 

     (..--/..--/..-) 
Ne r: 

Fi'l-ḥaḳīḳa rıżāya tavṭīn-i nefs olıcaḳ her ẓāhir olan ma‘nā muḳārin-i rıżā olur. 

Bir merd-i ḫayr ki bilā-küle’etin dāmen-i tefvīże dest urdı ‘ināyet-i İlāhiyye ile maḥẓūẓ 

olup Rabb-i ‘izzet anı ḥucr-i kil’etde maḥfūẓ ider. Ḥaḳīḳat-i rıżā Ḥaḳḳa hemān teslīm ü 

tevfīẓdür ve aḥkām-ı Ḫudāya ‘adem-i ta‘rīżdür. 

El-āyetü:
 

355Eger   ḫayr   u   eger    

şer    bī-meşiyyet-i Ḫaliḳu'l-ḳuvā ve'l-ḳader ṣūret-i şuhūdda cilve-ger olmaz. 

.356Şol emr-i 

                                                
355 “De ki: ‘Allah bizim için ne yazmış (ne takdir etmiş) ise ancak bize o ulaşır. Bizim sahibimiz O’dur. 
İnananlar Allah’a dayansınlar.’” (Tevbe, 9/51) 
356 Hakkında takdir olunan sana gelir, takdir olunmayan ise gelmez.  
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muḳadder ki olacaḳdur be-her-ḥāl ṣūret-peẕīr olur. Te’aaḫḫur māni‘-i ẓuhūr olmaz. 

Eger levāḥıḳ-ı sevābıḳ-ı ḥükm-i ezelī Ḫālıḳdan  olmaya eczā-i mükevvenāt-ı kemer-i 

ittifāḳı bir yirden baġlayup ḳaṣd  eyleseler ki ser-i nīşter-i ḫārı pīrāmen-i gülden dūr 

eyleyeler niçe ḳābildür ve bir ma‘nādur ki ġayr-ı ḥāṣıldur. 

357 

Ḳıṭ‘a: 

358
       



         (---./---./.--) 

 Ne r: (47a) 
Ve bir maṣlaḥat ki fevt ola elden gide eger şu maḳūle tedbī olsa elümüzden 

gitmez idi ve şu maḳūle ‘ilāc olsa kār-ger idi dimek daḫi ḥāyiz degüldür. 

Şi‘r: 
 359


    (-../-.-./--..) 

Ne r: 
Meşiyyet-i İlāhiyyeye i‘tirāżdan i‘rāż mü’mine lāzım ve mālā-ya‘nī kelāmdan 

iġmāż müslime 
müteḥattimdür.

360 
Mıṣra‘: 

  361

(-.-/.--./.-.-/.--) 
Ḥikāyet: 

                                                
357 “Allah’ın emri olup bitmiş bir şeydir.” (Ahzâb, 33/38) 
358 Kazâ yolunda geçit yoktur. Ne kazâ sırrından ne de kaderden haberdarım fakat hiç kimsenin kazâdan 
kaçamayacağını ve kazâ sırrının kaderde saklı olduğunu biliyorum.  
359 Kalem, harekelerle ve sükûnla (zaman zaman hareket ederek, zaman zaman durarak) olduğu gibi (Cenâb-ı 
Hak tarafından takdîr edildiği üzere) akar gider. 
360 “Faydasız ve boş şeyleri terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir.” Hadis.  
361 Neden ve nasılla uğraşan kişide mecal kalmaz.  



 261

Bir merd-i ḥaḳīḳat bir gün nā-gāh deryāya düşüp ġarḳ mertebesine vardı. Bir 

āşinā gelüp eyitdi ey merd elüñi uzat seni bu varṭadan ḳurtarayın. Ġarīḳ sükūt itdi. 

Āşinā eyitdi ey yār ḫalāṣ  istemez misin eyitdi ki ne ḫalāṣ u ne ġarḳ ikisin bile  

diyemezin ve ta‘yīne ḳādir olamazın. 

Naẓm: 
    Her ne kim taḳdīr ider baña Ḫudā  

    Bu ġarīḳ-ı baḥra ol durur rıżā 

 
    Gerçi ṣūretde görinür zaḥmeti  

    Var durur ma‘nāda anuñ raḥmeti 

 
    Ṣūreti ma‘nāya farż eyle yaḳīn  

    Kim biri naḳş u biri olur nigīn 

     (-.--/-.--/-.-) 
Ne r: 

Revzene ‘ālem-i ġaybdan her ne ṣūret ki nümāyān ola telaḳḳī-bi'l-ḳabūl ile 

ferḥān olmaḳ gerekdür. Ḳalaḳ u ıżṭırāb mūcib-i et‘ābdur. 

. 362 Mervīdür ki 

meẓālim-i ke īreden bī-te’essüf Ḥaccāc bin Yūsuf  bir maṣlaḥata mübāşeret eylese 

maṭā‘in-i nāsdan tebriye-i ẕimmet içün (47b) müşāvereye ṣūret virürdi. Āḫir terk idüp  

Şi‘r: 
363

                 
(-../-.--/-.-./-.--) 

                                                
362 Hastanın tabibine karşı çıkması, onun azarını gerektirir.  
363 Takdire göre akıp gidenlerin en yücesini davet et, zira senin ters dönmüş görüşün onu değiştiremez.  
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Ne r: 
Diyü müsteşārına ḫiṭābı berk iderdi. Gerçi zülāl-i mebnā-yı ma‘nā pür-ma‘āyibdür 

ammā ṭahāretden mütecānib degüldür. 

364emri ẓāhirdür lākin 

365

ma‘nāsı daḫi bāhirdür. Müşāverede daḫi emr-i muḳadder-i Rabb-i ġayūr ne ise 

netīcede de ol ẓuhūr ider. Ḳażāya rıżādan ġayrı hīç bir çāre olmaz ceze‘ u feze‘ iden  

fāyide bulmaz. 

Beyt: 
           

 366


(-../-.-./--../-.-.) 
Ne r: 

Rıżā bir āfitāb-ı cihān-nümādur ki maşrıḳ-ı dil-i ebrārdan ṭulū‘ ile mürtefi‘ olsa 

ḥucüb-i ẓulümāt-ı tereddüd ü taḥayyüri münḳaṭı‘ider ve māh-ı ārā-i fāsideyi āfil ü 

kevākib-i  efkār-ı kāsideyi dilden ẕāhil ider. Ḥażret-i Mūsā bir gün eyitdi yā Rabbī beni 

bir ‘amele delālet ḳıl ki anuñla devlet-i rıżā ḥāṣıl olup kām-ı dile vāṣıl olam. Ḫiṭāb geldi 

ki yā Mūsā beşeriyyet aña ṭā‘at getürüp ‘uhdesinden gelemez ve anuñla ‘amele  

mühtedī olamaz. Ḥażret-i Kelīm maḳām-ı tażarru‘da muḳīm olup ḫuşū‘ u ḫużū‘ itdi. 

Ḫudā-yı kām-baḫş-ı bende-gān çāre-sāz-ı dermānde-gān eyitdi yā Mūsā     

367  

                                                
364 “Kötü olandan ise yararsız bitkiden başka bir şey çıkmaz.” (A’râf, 7/58) 
365 “Hikmet, müminin yitiğidir, onu nerede bulursa alması hakkıdır.” Hadis.  
366 Feleğin işlerinin âkıbetinden haber yoktur fakat gönlü sıkıntıya sokan kavga ve sızlanmalar çoktur.  
367 “Benim rızâm, senin,  kazâma rızâ göstermende gizlidir.”  
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(48a) Ḥażret-i ḫātemü'l-enbiyā daḫi dāyimā 

.368buyururlar idi. Bu 

kelām-ı beyyinü's-sedāddan bu daḫi müfād oldı ki be-her-ḥāl rıżā ba‘de ṣudūri'l-

ḳażāyādur.  

Li-münşi’ihi: 
    Ḥaḳīḳatde rıżā ba‘de'l-ḳażādur  

    Bunı mü bit kelām-ı Muṣṭafādur 

     (.---/.---/.--) 
Ne r: 

Hemān ẓuhūr-ı emr-i ḳażā cereyānda 

369ser-çeşmesinden dil-i pür-ıżṭırāb u bī-ābı 

sīr-āb idüp sākit ve gūşe-i tevekkülde ṣāmit ü ābit ola bir ferde ıẓhār-ı mā-cerā vü 

be -i şekvā itmeye 

.370ma‘nāsını semīr-i 

żamīr-i ḥaḳāyıḳ-penāh idine. Zīrā yana yana şikāyet ve derd ü żucret ile derd-i derūnı 

ḥikāyet ikiden ḫālī degüldür ya ḍūsta ola  ya düşmen-i bā-nuḥūsta. Dōsta sebeb-i 

ilḳā-yı ġam ve  düşmene mūcib-i sürūr u dāfi‘-i elem olur lā-ġayr. 

Beyt: 
   Kime varsam dil-i pür-derdümüñ dermānını ṣorsam 

   Helāküm ḳaṣdına ol dem ṣunar bir kāse-i pür-sem  

     (.---/.---/.---/.---) 
Ne r: 

                                                
368 “Ey Rabbim, senden kazâdan sonra rızâ isterim.” Hadis.  
369 “Ben işimi Allah’a bırakıyorum.” (Mü’min, 40/44) 
370 “Ben üzüntü ve tasamı yalnız Allah’a arz ederim.” (Yûsuf, 12/86) 
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Ve bir kimesneye keşf-i rāz itmek gereksin ki ‘aczden bī-niyāz olup ‘ilācda 

māhir ve izāle-i derd-i derūna ḳādir ola. Emr-i muḳteżā def‘ine Bārī Te‘ālā 

Ḥażretinden ġayrı kimdür ki çāre idüp  ol zaḫma merhem urur. 

.371Pes bu taḳdīr üzre keşf-i 

ḳınā‘-ı derūn sebeb-i infi‘āl-i ḳalb-i maḥzūn olur. (48b) Taḥammül ūlā ve rıżā enseb ü 

uḫrā görinür. Ḫuṣūṣā ki yār-ı ṣādıḳ ve hem-dem-i muvāfıḳ nā-būd ve defter-i ‘ālemde 

nā-mevcūddur. 

Beyt: 
     
372
        
  
     (-../-.-./--../-.-.)  
Ḥikāyet: 

Bir zamānda aṣḥāb-ı kirāmdan bir ‘ālī-şān ki derende-i rāyāt u ṣufūf ya‘nī Sa‘d 

bin Vaḳḳāṣ mekfūf olduḳdan ṣoñra Mekke-i mükerremeye nāzil oldılar ḳudūm-i 

meymenet-lüzūmlarıyla ḫalḳa küllī nef‘ ḥāṣıl olup her tīr-i du‘ā ki kemān-ı zebāndan 

çıḳdı hedef-i icābete yitdi. Bir gün ‘Abdullāh bin Sāyib eyitdi sebeb nedür ki kendü 

emrüñde ḫuşū‘ ile dergāh-ı ‘izzete dest-i tażarru‘ı merfū‘  itmezsin ki nūr-ı bāṣırañı 

‘aṭā idüp yine bīnā olasın. Eyitdi benüm yanumda Ḥaḳ Te‘ālā Ḥażretinüñ rıżāsı çeşm-i 

cihān-bīnümden ercaḥ ve evlā vü evżaḥdur çünki emr-i ḳażā vuḳū‘ı bī-mirādur pes 

‘āḳıl niçün rıżā virmeyüp çūn ü çirā ider  her ki vaḳāyi‘-i kevn ü fesādı ‘Ālim-i a‘lādan 

                                                
371 O’nun hükmüne bir engel ve O’nun kazâsını geri çevirecek bir güç yoktur.   
372 Ne arkadaşım, ne yoldaşım, ne de bir dostum var. Öyle bir derdim var ki, nereye gidip kime söyleyeyim 
bilmiyorum.  
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bildi medārik-i  tedbīrden ferāḫ-nā-yı ‘ālem-i taḳdīre ḳarīn olup maḳām-ı istirāḥatde 

mekīn oldı. 

Ḳıṭ‘a: 
           373


        





          (-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

E‘izze-i kirāmdan birisinden isti‘lām itmişler ki ḫalḳa beliyyāt neden ḥāṣıl ve ne 

sebeble nāzil olur. Eyitmiş ki ḳıllet-i rıżādan. Ya ḳıllet-i rıżāya bā‘i  (49a) nedür. 

Eyitmiş ḳıllet-i ma‘rifet. ‘Āḳıl odur ki ma‘mūl-i rıżā olmayup ‘āmil-i rıżā ola. 

Naẓm: 
     

 374


      


      (-../-.-./--../-.-.) 
Ḥikāyet: 

Külle-bendān-ı nefāyis-i aḫbār u meşşāṭa-gān-ı ‘arāyis-i ebkār böyle naḳl ider 

ki ḫulefā-yı ‘Abbāsiyyeden Muḥammed Emīn birāderi Me’mūndan veliyy-i ‘ahd iken  

ḫil‘at-i ḫilāfeti nez‘ u kār-ı salṭanatdan ḫal‘ ve esās-ı devleti ḳam‘ u kılā‘ ‘aẓametini ḳal‘ 

idüp veledi Mūsāyı veliyy-i ‘ahd itmek murād idindi. Ol vaḳt Me’mūn vālī-i Ḫorasan ve 

emīr-i cüyūş-ı ẓafer-nişān-ıdı. Emīn-i ḥāsid irsāl-i ḳāṣıd ile Me’mūnı istid‘ā ve bir emr-i 

mühim müşāveresi  mülāḳātı  iḳtiżā  itdi  ki  ḫāme-i  dü-zebān u nāme-i dü-rūy ile 

                                                
373 Mademki kazâya çare yoktur, canı sıkıntıya sokmak ve gönlü ateşlerde yakmak nedendir? İrfan sahibi kişi; 
başına gelenlere sabreder, daima hâlinden hoşnut olur ve şükreder.  
374 Bir işi çözmek veya daha zor hâle getirmek mademki bizim elimizde değildir, o hâlde ister hoş ister nahoş 
olsun kazâya rızâ göstermek gerekir. Kazâ gökyüzünden (Cenâb-ı Hak katından) gelmektedir ve onu değiştirmek 
mümkün değildir.  
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beyān  meysūr-ı cān degüldür. Be-her-ḥāl ḥużūr lāzım ve te’ḫīrden ḥaẕer  

müteḥattimdür didi. Me’mūn reng-peẕīr ve dāmen-i tedbīre dest-gīr olup ‘uyūn u 

cevāsīs ile tecessüs-i aḥvāl ü istiḳṣā-i celiyye-i mā-fi'l-bāl idinüp ma‘lūm idindi ki ṭaleb 

ü da‘vet naḳż-ı ‘ahd-i ḫilāfet ve ḫal‘-i ḫıla‘-ı velāyet içündür pes mülāzımān-ı  bārgāh-ı 

gerdūn-penāh-ıla müşāvere ve niçe istiḫāre ile istiḳdāḥ-ı zend-i ārā’ ü istintāc-ı 

muḳaddimāt-ı vālādan ṣoñra (49b) gerçi emr-i ḫalīfe-i İslāma muḫālefet melḥūẓ 

bende bī-‘illet olmayup inḳıyād u iṭā‘at mertebe-i farżda idügi cāy-ı ‘illet degüldür lākin 

ḫıred ḫurde-dānlarına nihān degüldür ki muḫālifān-ı bed-ḳaṣd u bed-gümānuñ 

Ḫorasana civārı ve nevvābuñ re‘āyāya cevvārı evżā‘-ı nā-hemvārı ḥareketümüze 

māni‘ oldı Cāyizdür ki ‘ırż-ı salṭanatı ḳāmi‘ olur ba‘ż-ı aḥvāl lāmi‘ ola diyü cevāb 

gönderdi. Emīn müte‘āḳıbeten ādemler irsāl idüp ṭaleb ü istid‘ā idüp eyitdi sünūḥ iden 

mühim ol ḳabīlden degüldür ki nesāyim-i ‘öẕr ‘iẕārına ese yāḫūd ġubār-ı terāḫī 

eẕyāline yitişe icābetde müsāra‘at ve def‘ine mübāderet olınmaz ise ġavāyili ‘aẓīm ve 

ġarābeti vaḫīmdür. Çünki ṭaleb müte‘āḳıb u mütekā ir ve imti ālde tereddüd ẓāhir 

oldı maḥabbet ü teveddüd ber-ṭaraf olup Emīn-i bī-nāmūs ḥużūr-ı Me’mūndan me’yūs 

olup ḫilāfete velāyetden ḫal‘ u kār-ı devletden nez‘ idüp  Mūsā-nām   ṭıfl-ı  gehvāresini 

veliyy-i ‘ahd ve itmām-ı ‘aḳd-i ‘ahde cehd  idüp En-Nāṭıḳ bi'l-Ḥaḳ ile telḳīb idüp kār-ı 

‘acīb bu ki henüz ol ṭıfl-ı bī-naṣīb nuṭḳa gelmemiş ve bir yaşına irmemiş idi. 

.375Ve   ümerā-yı  ‘ālī-

(50a)miḳdārından  ‘Alī bin ‘Īsā-nām emīr-i be-nām ki sābıḳan  vālī-i  ḫıṭṭa-i  Ḫorasan  

olup ehālī-i Ḫorasan perverde-i iḥsānı olmaġ-ıla andan hirāsān olup ẓalām-ı ẓulmi 

                                                
375 Hintlilerin kâfûru isimlendirmesi gibi.  
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selb itmekle ol ḳavmüñ  ḳulūbını celb idüp ḥālet-i naṣb u ‘azlde māl ü cānların  yolına 

beẕl idegelmişler idi kimi naṣb-kerde-i  dest-i iḥsānı  kimi perverde-i ebr-i nīsānı idi. 

Beyt: 
              

 376


Ne r: 

Emīr-i mezbūrı  da‘vet idüp girān-māye ḫil‘at ile ‘izzetler idüp Ḫorasana 

gönderüp vālī-i vilāyet ve Me’mūndan ref‘-i livā-i ḫilāfet ve Mūsāya bey‘at içün  ḳulūb-ı 

ecnādı celbe himmet bābında ṣarf-ı diḳḳat itmekde sipāriş  ü tavṣiyet idüp ve bu 

ḥaṭab-ı celīli aña taḥmīl ile minnet eyledi. ‘Alī bin ‘Īsā eyitdi bende-gānuñ dergāh-ı 

Ḫudāvende mülāzemeti  istikfāl-i itmām-ı mehāmm u istincāḥ-ı merām ve hetk-i 

ḥarem-i vaḳāyi‘ ü keşf-i ḳınā‘-ı ḥavādi -i mevāżı‘ içündür ve niçe māh u sāl  müttekā-

yı ferāġ-ı dāmen-i emāna intimā ve çehār-bāliş-i rifāġ u devlete ittikā bir günlük ḫūn-

bahādur bu emr-i mühimmi itmām ve bu münfetiḥi iḫtitām  lāzıme-i ẕimmet-i bende-i 

müstehāmdur didi. 

Şi‘r: 


377

            


  (---./.--/---./.--) 
Ne r: 

Emīn ḫurrem olup buyurdı tā ḫavāṣṣ-ı ‘asker ü vücūh-ı sipāh-ı (50b) şecā‘at-

e er kemer-i iṭā‘ati cāna bend ve cān virüp almaġa ‘ahdi peyvend idüp nuḳūd u 

                                                
376 Sen halkın ve askerin iyiliğini istersen bütün şehir halkı ve askerler de senin için iyilik ister.  
377 Öyle temiz, pâk ve uğurluyum ki; şayet uzaklıkta güneşe yetişmek istesem başarırırm.  
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emti‘a ve ecnās-ı esliḥadan ol ḳadar iḥsān itdi ki muḥāsib-i vehm ü ḫayāl enāmil-i fikr-

i vebāl ile  ‘aşr-ı mu‘āşırını ‘add ü iḥṣāya mecāl bulmaz. 

Beyt: 


378

             
 

(-.-/--.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Çünki bu ḫaber hāyil-i sem‘-i Me’mūna vāṣıl oldı neyl-i emānī belki eyyām-ı 

zindegānīden ḳaṭ‘-ı ümmīd idüp ṭulū‘-ı ṭalāyi‘-i ‘asākir-i idbār bedīd oldı be-ḥükm-i 

erba‘atün meẕhebetün nüdemā vü ḫavāṣdan bir ḳaç bāhirü'l-iḫtiṣāṣ aṣḥāb-ı iḫlāṣ ile 

süvār  olup bir nüzhet-gāh-ı behişt-nişāna müteveccih ü revāne oldılar. Nā-gāh ḫalāl-i 

rāhda bir pīr-i Mecūsī istiġā et ve mütevelliyāndan feryād u şikāyet ḳıldı. Me’mūn 

pīrüñ heremine riḳḳat ve ża‘fına  merḥamet idüp emr itdi ki dārü'l-emānına alup 

gitdiler ve bī-tekellüf ü istīẕān meclis-i behişt-nişānına ḥīn-i rucū‘da idḫāl eylemek 

fermān eyledi. Çünki ṭaylesān-ı ‘imāme ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye gibi şeb-hengām-ı ridā-i 

ẓulmeti uzatdı ve minber-i  heft-pāye-i eflāk üzre 

379āyetin oḳudı. 

Beyt: 
    Çünki rūz işi irdi encāma 

    Ḳurdı şeb āsumānda hengāme  

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

                                                
378 Her kim; o askerlerden birinin levazımatını yerinden kaldıracak olsa, yerinde sabit bir dağı kaldırıyormuş gibi 
zahmet çeker ve civa gibi titrer.   
379 “Öyle ise akşama girdiğiniz zaman da tesbih Allah’ındır. (Rûm, 30/17) 



 269

Me’mūn ṭaraf-ı ḍarü'l-ḫilāfeye ‘avdet ve müşāvere içün ‘aḳd-i (51a) cem‘iyyet 

idüp pīr-i Mecūsī daḫi ḥāşiye-i meclisde ḳarār ve furṣata intiẓār üzre oldı. Me’mūn 

zebān-ı tāzī ile  müşāvere ve bu emr-i ḳādiḥ u ḥaṭb-ı vāżıḥda muḥāvere idüp  eyitdi 

bu kār-ı ḥādi e çāre nedür. Vüzerādan biri eyitdi ḥukemā dimişlerdür ki çünki 

düşmen ‘arṣa-i merdīye ḳadem-i tecellüd baṣa ve kemān-ı cür’eti ta‘līm-ḫāne-i eflāke 

aṣa muḳābelede tīġ-ı āb-dārdan ġayrı ne kār gerekdür hücūm-ı nevāyib ü hübūb-ı 

bād-ı meṣāyibde tevaḳḳuf u tereddüd bī-şek helāke mü’eddī olur def‘ ü ref‘ine ṣarf-ı 

maḳdūr itmeyince ‘inde'n-nās daḫi ma‘ẕūr olmaz kār-ı mürüvvet ü merdī budur ki 

miyān-ı yelāndan bir merd-i  ḳaviyyü'l-cenān ṭalī‘a-i sipāh-ı ẓafer-nişān idüp istiḳbāl  

idevüz. 

Mıṣra‘: 
380

(-./--./--./--.) 
Ne r: 

Biri daḫi eyitdi  ḫaṣm-ıla muḳābele vü mükābere vü mükāşaḥaya mükābaḥa ol 

kimesnenüñ kārıdur ki bāzīçehā-yı dehri görmemiş ve şīve-i ‘acūz-ı  çarḫı işitmemiş 

ola. Bir mühim ki rıfḳ u mücāmele ile encām bula anda mücādele ile mu‘āmele 

muḳteżā-yı ḫıred degüldür. Bī-te’emmül sefk-i dimā’ ü telef-i emvāl ve kāffe-i ḫalḳı 

‘arża-i ‘arṣa-i helāk  ḳılmaḳ vebāldür cādde-i ‘aḳldan inṣırāf ve rāh-ı ṣavābdan 

inḥirāfdur  ek er-i umūr-ı ḥarbde muḳābele metrūk ve muṣālaḥa meslūk 

olagelmişdür  (51b) ḫıred-i ḫurde-dāna rücḥānı lāyıḥ ve selāmete bürhān-ı vāżıḥdur 

ṣulḥ seyyid-i aḥkām olduġı ma‘lūm-ı heme-enāmdur münāsib olan  ḥaḳḳ-ı uḫuvvete 

ilticā ile ṣulḥa 

                                                
380 Ama lehimize, ama aleyhimize… 



 270

ilcādur.

381Merd odur ki mizāc-ı 

kārı bile ve dōst u düşmen ile sulḥ-kārī ḳıla. 

Naẓm: 
  382

    


                    
      (-../-.-./--..) 

Ne r: 
Ḥażīż-i ẕilletden evc-i ‘izzet maṭlūbdur ammā evc-i devletden ḥażīż-i ẕillete 

düşmek kār-ı nā-merġūbdur. 

Şi‘r: 
     

383


   (-.-/---./---./---.)
Ne r: 

Biri daḫi eyitdi evlā budur ki bu e nāda raḫt-ı iḳāmeti ḳaldıralum bār u 

büngāhumuz alup hücūm-ı düşmenden teġāfül ile diyār-ı küffāra aḳın ṣalalum ve 

ḫırmen-i cem‘iyyet-i  küffāra āteşler bıraġalum. 

Naẓm: 
     

 384

 
      



      


                                                
381 Rıfk ve mülâyemet gösterin. Zira rıfk, dostların dostluğunu artırır ve düşmanların husumetini yıkar.  
382 Cesur arslan nedir, zamanenin yiğidi kimdir, bilir misin? O; düşmanlarına güç yetirebildiği halde, hem 
dostlarıyla hem de düşmanlarıyla huzur içinde yaşar.   
383 Yâ Rab; izzete vâris olanları zelil kıl, zillete düşenlere de özürleri ile nefes aldır.   
384 Zamanın cefasına neden boyun eğelim, alçaklara niçin minnet edelim? Dağları ve denizleri aşıp mertçe 
savaşalım. Ya muradımıza erişelim, ya da yiğitçe gayret edip başımızı ortaya koyalım. 
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(-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Eger rūy-ı ‘arūs-ı murād ḥicābda  mütevārī olursa memleket-i āḫara mālik olup 

küffārı hālik oluruz şevket ü devletümüz mütezāyid ve ṭanīn-i ṭanṭana-i nuṣretümüz 

gūş-ı ‘ālemiyānı ker itmekle  esās-ı  binā-yı  salṭanatumuz  (52a)  müte’ekkid  ve  

çehār-kūşe-i ‘ālemde münteşir olmaġ-ıla müfteḫir oluruz. Eger rūzgār-ı ġaddār u 

dehr-i sitīze-kār müsā‘adede nā-pāyidār olursa bizde ḳuṣūr olmayup nezd-i ‘uḳalā 

ma‘ẕūr oluruz. 

Mıṣra‘: 
385

(---./--./---./--.) 
Ne r: 

Me’mūn vüzerānuñ  sözlerin diñledi ve her birinüñ murādı neydügin añladı lākin 

birinüñ kelāmı ṣavāb-dīd-i re’y-i sedīdi olmadı red daḫi itmeyüp eyitdi bu şeb tefekkür 

ile mecārī-i aḥvāli tedebbür idelüm yarın ḳarār-dāde ne ise ẓuhūr ide diyüp ‘ıḳd-ı  

pervīn-i cem‘iyyeti perīşān idüp ba‘de pīr-i nā-tüvānı da‘vet  ile in‘iṭāf gösterüp derd-i 

derūnından istikşāf  itdi. Pīr eyitdi evvel ḥużūr-ı ḫurşīd-maḥalle bir mühim ḥalli içün 

gelmiş idüm andan ehem bir bir emr-i mühim mülhem oldı. 

Beyt: 
386

              


(--./.--./.--./.--) 
Ne r: 

                                                
385 Şanlı bir zafer kazanmak isteyen kişinin çalışması, boynunun borcudur.  
386 Pervane şem‘ yüzünden öyle bir işin içine girdi ki; ışığın peşinden gidip ateşin içine düştü.  
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Ḥālā maḥabbet-i Melik ḫaṭīr-ı żamīrde cāy-gīr olup lāzım geldi ki muḳteżā-yı 

‘ubūdiyyet üzre lāyiḥa-i żamīri ‘arża cür’et idem. 

.387Ḥaḳḳā ki maḥabbet-i Melik ile raḳabe-

i cesed rıḳḳ-ı ḫāliṣe giriftār olmışdur Melike ma‘lūmdur ki rıḳḳ  üç nev‘ üzredür biri 

rıḳḳ-ı iḫtirā‘dur ki ol ṣāni‘e rıḳḳ-ı maṣnū‘dur ikinci rıḳḳ-ı ıṣṭınā‘dur ki mün‘ime 

mün‘amün ‘aleyhüñ (52b) rıḳḳıdur üçünci rıḳḳ-ı ittibā‘dur ki ol daḫi iki ḳısm üzredür biri 

rıḳḳ-ı ḥubb ki iḫtirā‘-ı rıḳḳa ḳarībdür ikinci rıḳḳ-ı  mütāba‘atdur ra‘iyyetüñ rā‘īye rıḳḳı 

gibi benüm Melike rıḳḳiyyetüm üç vech üzredür biri ḥub biri ıṣṭınā‘ biri ittibā‘  eger 

Melik bu kemīneyi silk-i ‘ibāda münselik idüp in‘ām iderse egerçi  

Mıṣra‘: 
388

(-../-.-./--../-.-.) 
Ne r: 
Ammā icāzet buyurup ıṣġā iderse iḥtimāldür ki revāyiḥ-i fevāyiḥ-i kelimāt-ı pīr-i 

faḳrdan seḥāyib-i sevāyiḥ-i beliyyāt müncelī  ola ve zülāl-i selsāl-i naṣāyıḥdan ġubār-ı 

ḫāṭır-ı ḫaṭīr mürtefi‘  olup mütesellī ola. 

Mıṣra‘: 
   389

(-.-/--.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Me’mūn kelām-ı müstehāmdan revāyiḥ-i ṣıdḳ istişmām idüp icāzet buyurdı. Pīr 

eyitdi ey ḫalīfe-i bāhirü'l-i‘tilā bu meclisde vükelā-i salṭanat olan vüzerā ki taḳrīr-i ārā 

                                                
387 Bir kardeşini dost edindiğin zaman ona bildiklerini anlat.  
388 Ben neredeyim, memleketin sırrından söz etmek nerede?  
389 Bu durumda Melik, sinekle iştigal eden tavus kuşu gibidir. 
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itdiler her biri muḳteżā-yı ḥāl üzre ta‘bīr itdiler ammā ki birisi żamīr-i faḳīrde cāy-gīr 

olmadı.  

Li-mü’ellifihi: 
    Gerçi kim itdiler şehā tedbīr  

    Birisi olmadı semīr-i żamīr 

 
    Ṣaḳın itme ḫaṭā ile ġaflet 

    Pā-zede olmasun meded-i devlet 

 
    Baṣmasun mülküñi ṣaḳın a‘dā  

    Buña tedbīr ü çāre eyle şehā 

(..--/.-.-/..-) 
Ne r: 


390Melike ma‘lūm (53a) ola ki ḥukemā dimişlerdür ki çün revzene-i 

‘ālem-i ġaybdan bir emr-i  mübrem ü kār-ı mübhem ‘arż-ı dīdār eyleye ki dest-i tedbīr 

telāfīsinde  taḳṣīr ile ma‘ẕūr ola iḳdāmdan iḥcām ve teslīm ü tefvīżi  meslek iḳdām 

itmek gerekdür. Şöyle ki bu emrde benüm rāyum ma‘mūl  olup tebāşīr-i ṣubḥ-ı ḳabūl 

ufḳ-ı ‘amelde ṭāli‘ ola muḳteżā-yı ṭāli‘dür ve illā rāyuma māni‘ var ise fi'l-vāḳi‘ bu şeb-i 

‘aşḳ  ṣabāḥa ve kār-ı āşüfte necāḥa yitişmez. Me’mūn eyitdi ey pīr  söyle her ne taḳrīr 

iderseñ rāy-ı dil-peẕīr ise ḫāṭırda cāy-gīr  olur.  Pīr eyitdi şimdi maḳarr-ı ‘izzetden 

ḥareket muḳteżā-yı fıṭnat degüldür belki i‘tirāż meşiyyet-i Rabb-i ‘izzetdür ammā 

ebāt-ı ṭalī‘a-i ‘asker nuṣretdür. Me’mūn eyitdi bu ma‘nāya cezm neden. Pīr eyitdi 

                                                
390 Cenâb-ı Hak; hükmünü icrâ etmeyi murad buyurduğunda, akıl sahiplerinden akıllarını alır.   
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ḥālā Emīn mesned-i ẓulm-i ḫal‘da mekīn ve sen maẓlūm idügüñ  heme ‘āleme 

ma‘lūmdur be-her-ḥāl el-bādī aẓlem senden evvel sitem görecekdür ve meşiyyet-i 

Ḫudā daḫi budur ẓann olınur pes senden ṭaraf-ı āḫara ‘aẓīmet meşiyyet-i Ḫudāya 

muḫālefetdür lāzım olan hemān ābit olup 391ile dāmen-i tefvīż ü 

teslīme  teşebbü  idüp mümkin olduġı mertebe eẕiyyet def‘ine himmet gerekdür. 

Beyt: 
392



         (-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 
Ve muṭlaḳā hücūm-ı nevāyib ü mu‘żilātda laṭīfe-i ġaybiyyeden me’yūs (53b) olmayup 

rıżā vü teslīme me’nūs olmak gerekdür. Me’mūn eyitdi ey pīr-i ḥikmet-nümūn ‘Alī bin 

‘Īsā bin Māhān gibi ḳaviyyü'l-cenān merd-i meydān ‘asker-i girān ile geliyor ahālī-i 

Ḫorasan heybetinden  hirāsān ve her birine niçe iḥsān itmekle pīr ü civān aña bende-i 

fermān olmışdur. 

Li-münşi’ihi: 
    Ḥükūmet itmiş anda ibn-i Māhān  

    Niçe a‘yāna itmiş luṭf u iḥsān 

 
    Oḳuma ġālib olmışdur o bed-kār  

    Ḫorasan ḫalḳın itmişdür hirāsān 

 
    Anuñla ḥarbe iḳdām eylemezler  

    Olurlar cān u dilden dām-ı fermān 

                                                
391 Kim sebat ederse, verim alır, başarı kazanır.  
392 Mazlumların âhının mancınığı, sabahla beraber, zâlimlerin üzerine dumandan set çeker.  
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          (.---/.---/.--) 
Ne r: 
Ve bizde muḳābeleye ricāl ve defīne vü ḫazīneye mecāl yoḳdur ki bā‘i -i ebāt ü 

sekīne  ola. Pīr eyitdi ey Melik bir ḳuvvet ki ẓulm-ile olmış ola ṣāḥibi tehlükededür ve 

bir ḳavm ki sitem ile müctemi‘ ola  serī‘ü't-teferruḳadur bir tīr ki ḫūn-ı maẓlūmān-ıla sīr 

olmış  ola ḳanḳı cevşene e er ve bir siper ki rişte-i cān-ı ra‘iyyet ü kelābe-i pīre-

zenān tār u pūdı ola ḳanḳı şerri def‘ ider. 

Li-münşi’ihi: 
    Rişte-i cān-ı re‘āyā vü kelābe-i ‘acūz 

    Tār u pūd-ı siper-i düşmen-i bed-kār olsa  

    Tīr-i merdān-ı ‘adālet-güẕerin men‘ itmez 

    Niçe biñ ‘asker-i cerrār-ı hevā-dār olsa  

            (..--/..--/..--/..-) 
Ne r: 

Ümīdüm budur ki bu ‘azīmet-i bāṭıla Melik Ḫoşnuvāz ile Fīrūz-ı Heyāṭile ḳıṣṣası 

gibi ola Me’mūn eyitdi ol niçe olmışdur söyle. Pīr eyitdi Ḫoşnuvāz-nām bir pādişāh-ı 

be-nām Fīrūz dimekle (54a) ma‘rūf bir ḫaṣm-ı bed-rūz giriftār-ı pençe-i ṣavleti ve ẕelīl-

i ḳahramān-ı devleti olmış iken kemāl-i eryaḥiyyet ü farṭ-ı mürüvvetden ṣıdḳ-ı ḳavline 

i‘timād ve īmān-ı şidādına i‘tiżād ile ḥapsden āzād  idüp ‘uhūd-ı mev īḳ ki i‘timāda 

ḫalīḳ ola bu yüzden ṣūret  buldı ki min ba‘d iş‘āl-i nāyire fitne-i sābıḳaya iştiġāl  ve 

memleketine ḳaṣd-ı eẕiyyete cem‘-i ricāl ü şedd-i riḥāl itmeye. 

Li-münşi’ihi: 
    Ben saña biñ cān-ıla ḳul olmışam ey ser-firāz 

    İtme şimden girü benden ictināb u iḥtirāz 
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            (-.--/-.--/-.--/-.-) 
Ne r: 

Ve ser-ḥadd-i memleket-i Ḫoşnuvāzda bir bir ṣaḫra-i semā-sīmā vaż‘ itdiler ki 

andan tecāvüze hergiz rıżā olmadıġı hüveydā ola. Çünki Fīrūz-ı bed-rūz ḥapsden 

bürūz idüp memlekete ḳadem  baṣdı mekr ü ḥīle kemānın yaṣdı. Ḥamiyyet-i cāhiliyyet 

ü ġurūr-ı salṭanat ‘ahdi nāki  ve ḫub -i serīreti bu emr-i  ḥādi e bā‘ī  oldı. 

Li-münşi’ihi: 
    Bir sebeb olmadan aña ḥāḍi   

    Oldı Fīrūz ‘ahdini nāki  

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Vükelā-i salṭanatı hergiz naḳż-i ‘ahdüñ vaḫāmetini taḳrīr itdiler merāyā-yı 

ḫāṭırdan ṣūret-peẕīr olmadı. Eyitdi bizüm ‘ahdümüz ṣaḫra-i mevżū‘adan 

geçmemekdür  ve andan ilerüye ḳadem baṣmaḳdur anı bir pīl-i ḳavī-heykele taḥmīl 

idüp pīş-gāh-ı ‘askerde yüritsünler kimesne anı geçmesün gözetsünler. vüzerā 

gördiler ki rūzgārı tīre ve dīde-i ḫıredi (54b) ḫīre olmış sükūt ile ṣamūt oldılar.  

Şi‘r: 
 393

 
 


          (-./--./--./--.) 
Ne r: 

Fi'l-ḥaḳīḳa mütāba‘at-ı hevā-yı nefs-i ġaddār āyine-i dilde bir jengārdur ki 

ṣuver-i ḥaḳāyıḳ  andan nümāyān u āşikār olmaz ve hevā ki ḥadd-i lecce vara ‘aḳl  

                                                
393 Kişi hâlinden razı olmadığı zaman, ondan daha iyisini yapmaya muktedir olamaz. Böyle birisine yakın olma, 
onu bırak, zira onun tedbiri kötüdür. Bir gün gülerse, bir sene ağlar.  
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mest ü iddikār olup hüşyār olmaz reh-i hevā maḳṣad-ı  reşāda yitişmez dest-i hevā 

derīçe-i ‘aḳlı güşāde itmez. 

Li-mü’ellifihi: 
    Bir hevā k'ola ‘aḳla müstevlī  

    Hīç ḳabūl eylemez o bir ḳavli 

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Zīrā hevā ādem ile tev’emdür. Cevher-i ‘aḳl-ı ‘arżī gibi bir murġ-ı ṭārīdür ki iki 

ḥicābı vardur biri ġażab ve biri şehvetdür bunlar ki murāḳabede ola ‘aḳl 

mülāḥaẓadadur hevā ki cādde-i  ḥadden müstevlī ola bu ḥücüb müsterḫī olup hevā-yı 

nefs  müstevlī olur fülk-i ‘aḳlda ḳuvvet-i dāfi‘a vü ‘illet-i māni‘a  mihri lāmi‘a olmaz. El-

ḳıṣṣa Fīrūz bir ‘asker cem‘ itdi ki  miḳdārına naẓardan çeşm-i iḥṣā ḳāṣır ve evr-i 

zemīn ḥaml-i girānı  altında fātir olmış idi. 

Naẓm: 
         394


       

 
           (-./--./--./--.) 

Ne r: 
Vükelā-i salṭanat her bār bu iḳdāmdan ṣarf u taḥvīle beẕl-i iḳtidār ve meşreb-i 

‘aẕb-i ‘azīmeti (55a) tekdīr ü ‘avāḳıbdan taḥẕīr itdiler müfīd olmayup ‘azm-i ‘azīmeti 

tekrīr itdi. Vezīr-i celīli olan merd-i kār eyitdi ey sulṭān-ı  ẕevi'l-iḳtidār ẕimmet-i  bende-

gān-ı enā-kāra lāzımdur ki bu maḳūle umūr āşikār olduḳda melḥūẓ u ma‘lūm taḳrīr 

olına. Pādişāh eyitdi söyle. Vezīr eyitdi melike ḫafī olmaya ki beş nesne ki emr-i 

                                                
394 Yeryüzü siyah bulutlar gibi dalgalamakta, sanki o bultlar asker yağdırmakta. Yeryüzü baştan başa askerle 
dolmuş; sanırsın ki, Çin denizi dalgalanmakta…  
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salṭanatda bedīdār ola ‘alāmet-i idbārdur. Bir emr-i melikde taṣarruf ‘uhde-i cüvānān-ı 

rūzgār-ı nā-dīdede olmaġ-ıla iḥdā -ı kār-ı nā-azmūde  ẓuhūra gele ikinci dōstān-ıla  

saḫt-rū vü bed-gūlük mu‘āmelesi bürūz u ṣudūra başlaya üçünci maṣārif  vāridātdan  

ziyāde   ola   dördünci   bāb-ı   hevā  vü  ārzū  güşāde  olmaġ-ıla  müstaḥaḳḳı  ib‘ād  

nā-müstaḥaḳḳı dil-şād itmek beşinci naṣāyıḥ-ı müşfiḳānı ıṣġādan  imtinā‘ u ībādur bu 

cümle şāhuñ bu ‘azīmetinde görinür ve  bu emrüñ ‘āḳıbetinde ‘āfiyet olmayup 

vaḫāmet añlanur didi.    

Naẓm: 
    Añlaruz bunuñ āḫirini vaḫīm 

    Fesḫ-i ‘azm ile ey şeh-i ‘ālim  

    Hele budur bizüm de bildigümüz 

    Bāḳī emruhu cenāb-ı şeh a‘lem 

       (..--/.-.-/..-)  
Ne r: 

Ammā āteş-i şerre Fīrūz ol mertebe işti‘āl peydā itmiş idi  ki āb-ı naṣāyıḥ ile 

inṭıfā bula ve dīv-i şehvet şīşe-i żabṭdan  eyle rehā bulmamış idi ki ḍarabāt-ı kelimāt-ı 

Āṣafī ile rücū‘ peydā ide. 

Beyt: 
    Ḳaçan bir devlet irişse zavāle 

    İrer tedbīri evvel iḫtilāle  

 
   (55b) Każā ebter ḳosa tīri nişāndan  

    Çıḳar zih ḥalḳası gūş-ı kemāndan  

     (.---/.---/.--) 
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Ne r: 
Fi'l-fevr emr itdi ol ḥacer-i aḳīli bir pīl-i kūh-peykere taḥmīl idüp pīş-gāh-ı 

leşkerde yüritdiler ‘aḳabince şuḳḳa-i rāyātı şaḳḳ idüp ‘azīmet itdiler. Nā-gāh bu 

e nāda bir dervīş-i sitem-dīde feryād-resīde oldı ki ey sulṭān-ı bāhirü'ş-şān 

sipāhuñdan fülān kimesne bī-bāk birāderümi helāk ve tīġ-ı cefā-y-ıla sīne-i ḥayātın 

çāk itdi ve çün ḫūn-ı kebūter-i ḥarem ḥarām yire ḳan  dökdi feryāduma yitiş ve ol bī-

dāddan dāduma iriş. 

Naẓm: 
395

       


         
Ne r: 

Fīrūzdan ıṣġā bürūz itmedi nā-gāh naẓar-ı dervīş ol  ẓālim-i bed-kīşe dūş oldı ki 

sāz u selb ile ārāste  zīn-i zerrīn üzre nişeste ve muraṣṣa‘ otaġa eyle ser-i bī-devleti  

pīrāste idi. Ḳuvvet-i ġażabiyyesi ‘inān-ı ṣabrı elden  giderdi bir kārd-ı āb-dār u āteş-

bārı ḥavāle ḳılup  ol ḫāk-sār üzerine sürdi süvār bī-iḫtiyār ḳarār itmeyüp firār itdi. Vezīr 

eyitdi ey şāh-ı ḫaṭīr bu ḳıṣṣa nümūne-i ḥarb ü dār-gīrdür. Dervīş ṭaraf-ı Ḥaḳda olmaġ-

ıla ġālib olup  süvār bunca iḳtidār ile firār itdi ma‘lūm oldı ki ḳuvvete  (56a) i‘timād ü 

istinād daḫi kār-ı ehl-i sedād degül imiş. Fīrūz  eyitdi ey dervīş eger bu süvār ile kār-ı 

zār iderseñ bizüm nizā‘umuz irtifā‘ bulup senüñ daḫi murāduñ keşf-i  ḳınā‘ ider. 

Dervīş beşāşet ile telaḳḳī-bi'l-ḳabūl itdi. Fīrūz eyitdi ey şūr-baḫt sen bu ża‘f-ıla aña 

niçe muḳābele  idersin şīr-i ġarrān ile muḳābeleden ‘adem-i ictināb ve berāy-ı imtiḥān 

ḫurden-i zehr kār-ı ṣavāb degüldür sen bir dervīş-i ‘abā-pūşsun senden ḥarb ü ḍarb 

                                                
395 Mademki Cenâb-ı Hak sana fillerin gücünü, arslan yüreğini ve bu kutlu tabiatı bahşetmiştir; sen de feryat 
edene elini uzat ve onu karanlıkyan kurtar.   



 280

mes’ūl degüldür ol bir merd-i pür-cūş u ḫurūşdur andan cübn ü hereb me’mūl 

degüldür. 

Beyt: 
396


       

        (--/.--./-.-./.--) 
Ne r: 

Dervīş eyitdi ol şīr-i pīşe-ġurūr ve ben sākin-i peyġūle-i tevekkül bir merd-i 

ḫoram anuñ cevşeni şek ve benüm cevşenüm silāḥ-ı  yaḳīndür her-āyine benüm 

ġalebe idecegüm bī-şek mütebeyyindür ve ol ẓālim ü ben maẓlūm idügüm 

müteyaḳḳin ü ma‘lūmdur. El-ḳıṣṣā Fīrūz emr idüp mübāreze itdiler dervīş  ġālib olup 

mel‘ūnuñ  cāme-i ḥayātın sālib oldı. Nevāyib-i dehre mübtelā hüner-mendler deli gibi 

zaḫm-ı ḫançer-i āb-dār  ile cigerin pāre pāre idüp eczā-yı vücūdın tār ü mār itdi ammā 

yine Fīrūz bu ḥale i‘tibār itmeyüp merkeb-i (56b) ‘azīmete süvār oldı. Ḫoşnuvāz çünki 

nehżat-ı Fīruẓ-ı bed-kārdan ḫaber-dār oldı ṣaf-şiken ü şemşīr-zen merdān-ı dilīr-efken 

ile ılġār idüp muḳātele ile muḳābele  idüp emān virmedi. 

Beyt: 
    Aḳar ṣular gibi geldi çeriler  

    Aḳışdı girdi meydāna çeriler 

     (.-.-/..--/..-) 
Ne r: 

Āḫir Ḫoşnuvāz-ı ẓafer-girdār ol ‘asker-i cerrārı ṭu‘me-i şemşīr-i āb-dār ve Fīrūzı 

giriftār idüp  

Beyt: 

                                                
396 Kara taştan lacivertlik bekleme, şarap içmekle de serinlik elde etmeyi umma.  
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 397
      

        (-.-/---./---.) 
Ne r: 

Fi'l-ḥāl bilā-imhāl ü lā-ihmāl Fīrūzı helāk-i tīġ-ı āteş-mi āl itdi ve sāyir ‘askeri 

daḫi tār ü mār olup memālik ü diyār-ı Fīrūz pā-zede-i ‘asker-i cerrār oldı. Şüphe  

yoḳdur ki ‘āḳıbet-i kār-ı ẓālimān u nihāyet-i aḥvāl-i müte‘addiyān  bu minvāl üzre 

cereyān ider. 

Mıṣra‘: 
398

(-.-/-.-./.--) 
Ne r: 

Her ki cānib-i ḥazm ü iḥtiyāṭdan ibā ve mesned-i ġurūrı müttekā idinüp  

muḳteżā-yı hevā ile kār-ı nā-kerdeye şürū‘ itdi lā-cerem ol bed-güher 

399mażmūnına  maẓhar  oldı  ve  her ki ẓulm ü sitem ile 

maẓlūm baġrını  pür-ḫūn itdi  

400mażmūnı rāh-

nümūnı  oldı. 

Beyt: 
      401



(-.--/-.--/-.--) 
Ne r: 

                                                
397 Şöyle ki; akan kan dağ ve çölü doldurdu, değirmenlerin suyu kana döndü.    
398 Azgınlık, ehlini yere serer. 
399 “Biz de onları ansızın yakaladık.” (A’râf, 7/95) 
400 “Zulmedenler, yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini bileceklerdir.” (Şu’arâ, 227/26) 
401 Bir işte sana dokunan bir durum yoksa otur, sabret; zira sen kimsenin canına kastetmedikçe kimse de senin 
canına kastetmez.  
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Me’mūn çün pīr-i ḥikmet-(57a) nümūndan bu kelimāt-ı ḥikem-niḳātı ve  ḥikāyet-

i leṭāfet-āyātı işitdi ġam u endūhı inḥiṭāt üzre olup feḥāvī-i maṭāvī-i ḥiḳāyātdan ferāyid-

i fevāyid iltiḳāṭ itdi. Bu naṣāyıḥdan esārīr-i meserret cebhesinde lāyıḥ oldı pīre cezīl-i 

in‘ām  ile mezāyid-i ikrām u iḥtirām idüp ḥażīż-i ẕilletden evc-i  rif‘ate ref‘ itdi ve bu 

nevādir-i ḥikemī vü ġarāyib-i em āl-i ümemi  naṣb-ı ‘ayn-ı baṣīret ü mir’āt-ı rūy-ı 

ḫıred ü fıṭnat ḳıldı. 

Naẓm: 
    Naṣīḥat gūş-vār-ı gūş-ı cāndur  

    Naṣīḥat gevher-i genc-i revāndur  

    Ḳabūl-i pend iden ebnā-i ādem 

    Olupdur muḳbil ü maḳbūl-i ‘ālem  

     (.---/.---/.--) 
Ne r: 

Fi'l-ḥaḳīḳa yevmen-fe-yevmen ‘avāyid-i fevāyidi ẓāhir ve ‘izz ü şevketi  bāhir 

olup āḫir-i umūr ‘alā mā hüve'l-meşhūr ‘Alī bin ‘Īsāya ġālib ve selb-i ḥayātını sālib 

ba‘dehu sürūr-ı fu’ād ile müteveccih-i Baġdād olup ‘alā mā-hüve'l-merām müyesser 

olup dünyā bekām u tevsen-i baḫt rām oldı. 

Şi‘r: 
    402




       






                                                
402 İçinde bulunduğu şartlar kişiyi sıktığı ve iki yanından onun isteklerine set çektiği zaman; dünyanın imkanları 
onun için daraldığı, ne din kardeşi ne de nesep kardeşi ona yardım etmediği zaman; işlerinin bozulduğu ve 
ümitsizliğe düşüp her şeyi bıraktığı zaman; Cenâb-ı Hakk’ın fazlı ile kazâ vukû bulur ve onu hiç ummadığı 
yerden kurtuluşa eriştirir.    
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403

    (-./--./--./--.) 
Ne r: 

Īrād-ı niket ü leṭāyif ki  ḳālib-i ḥikāyāt ü ṣaḥāyifde ifrāġ olınmışdur bu ma‘nāyı  

(57b) ifāde ve bu bābı güşāde ider ki umūr-ı dünyā-yı serī‘ü'z-zevāl  içün ḳalbe melāl 

gelüp ḫāṭır bār-ı efkār-ıla isti ḳāl  peydā idüp sarāy-ı sipençde ‘ömr-i dūse rūz-ı 

keder ile  güẕer idüp dili ḫaste-i ‘anā vü vā-beste-i dām-ı belā itmeyüp  zimām-ı umūrı 

kef-i kifāyet-i Rabb-i Ġayūra tefvīż ile ṣudūr iden şān-ı ḳażā cereyāna teslīm ü rıżā ile 

ḥüccet-i ḳāṭı‘a-i  ‘ubūdiyyeti imżā eyleye. Olacaḳ ‘alā eyyi ḥāl olur olmayacaḳ umūr ne 

iḥtimāldür ki ṣūret-i ḥuṣūlde ṣudūr eyleye. Pes ḳalaḳ u ıżṭırāb kār-ı nā-ṣavābdur her 

ḥālde ümīd-vār-ı in‘ām-ı Perverdigār ola bir gün Īzidi nümāyān ve mużīḳ-ı  ıẓṭırābdan 

ferāḫ-nā-yı emne meded-resān olur. 

Şi‘r: 


404

      



               

Ne r: 
Rıżā bir ‘urve-i vü ḳādur ki aña ittikā iden emr-i dünyā vü āḫiretde  ḥuṣūli 

cilve-nümā ider. Tertīb-i ‘avālim-i ġayb u şehādet  ve niẓām-ı Ḥażret-i ‘İzzet 

muḳteżāsı ne ise aña rıżā  lāzımdur. Sirişt-i ser nüvişt-i ezel ve nibişt nibişt-i evveldür.  

Baḫtī vü bed-baḫtī cerāyid-i taḳdīr-i ḳıdemde yazılmışdur. Ḫilḳat-i insāna ḫil‘at ḫıyāṭaṭ-

                                                
403 “Ummadığı yerden…” (Talâk, 3/65) 
404 Bir iş seni zorladığı zaman ıstırap çekme, gönlünü ferah tut. Zira sözünde hiç yalan bulunmaya  Cenâb-ı Hak 
buyurmuştur ki; “Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu yaratır ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.” 
(Talâk, 2-3/65)   
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ḫāne-i ezelde biçilmişdür. Rıżā-yı Ḫudā ne emre  (58a) ta‘alluḳ itse insāna taṭarruḳ 

iden oldur. Zimām-ı taṣarruf yed-i iḳtidārda olmayıcaḳ ḳażā-yı Ḫudāya rıżādan ġayrı 

āyīne-i dilde ne ṣūret peydā olmaḳ gerekdür ve ḳalb-i insānda ne ‘amel hüveydā 

olmaḳ  gerekdür ki muḳteżāsı ne ise aña taḥvīle ḳādir ola bu ḫayāl-i  bāṭıl ü emr-i 

hāyildür. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 
Ḥaḳ rıżāsını eylegil imżā  

    Saña lāzım olan budur Ḥaḳḳā 

 

    Ḳoma teslīmi ey göñül elden  

    Tā selāmet bulına miḥnetden 

 
    Her ne kim ola ḫayr ile şerden  

    Añlama kim anı beşerdür iden 

 
    Defter-i levḥa ebt olan ma‘nā  

    Ẓāhir olması muḳteżā-yı Ḫudā 

 
    Beşerüñ kārı yoḳdurur anda  

    Iżṭırāb eylemek aña ḳanda 

 
    Eyle Yā Rab rıżāñ-ıla ‘āmil  

    Bizi ol yolda eyleme ġāfil 

 



 285

    İderüz biz rıżā-y-ıla imżā  

    Her ḳażā kim muḳadder itdi Ḫudā  

     (..--/.-.-/..-) 

 

BĀB-I ŞEŞÜM DER VEFĀ  

 Vefā  bir  şāh-bāz-ı  bülend-pervāzdur   ki   nişīmeni   sā‘id-i   merdān-ı  

sa‘ādet-mendān ve āşiyānı ḳulūb-ı erbāb-ı ‘irfāndur Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā kelām-ı 

i‘cāz-nümāda  



405naṣṣ-ı   hidāyet-intimāsıyla  vefā-dārlaruñ ecrini īmā ve cezā-yı 

müteḫallifīni406 teşdīd-i 

şedīdi ile inbā itmişdür. 

Beyt-i Fārisī: 
       407



(58b)
      (-.-/-..-/-..-) 

Ne r: 

Vefā bir ḫaṣlet-i bī-hemtādur ki  naẓardan mu‘arrādur ammā ne fāyide ki 

mi āl-i ‘anḳā nā-būd u mānend-i  kīmyā mefḳūddur. 

Naẓm: 

     
408

                                                
405 “Ve kim Allah’a verdiği sözü tutarsa, Allah ona büyük bir mükafat verecektir.” (Feth, 48/10) 
406 “Kim ahdini bozarsa, kendi aleyhine bozmuş olur.” (Feth, 48/10) 
407 Vefâ elini ahit kemerinin üzerine koy ve ahdini bozanlardan olmamak için gayret göster. 
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            (-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Ne kendinden ḫaber ve  ne  yādından  e er  var  bir  kibrīt-i  aḥmerdür  ki  

kīmyā-gerler tozına irmez ve bir tāc-ı bāzūdur ki degme sere olmaz bir gevherdür ki 

degme kānda ele girmez ve ḳıymet ü bahā ile alınmaz ḫuṣūṣā ḫilḳat-i insānda 

añlanmaz. ‘Ālemüñ ḥaḳīḳat-i ḥāli cefā-y-ıla mālī ve mihr ü vefādan ḫālī olmaḳdur. 

Mıṣra‘: 
    Varaḳ-ı mihr ü vefāyı kim oḳur kim diñler 
               (..--/..--/..--/..-) 
Ne r: 

Ancaḳ şehd-i  ẕikri ile lisān-ı insān ‘aẕbü'l-beyān ve sükkān-ı cihān  

müşennefü'l-eẕāndur ḥaḳḳā ki e‘azz-i metālib ammā dīde-i ādemiyāndan  ġāyibdür. 

Şi‘r: 
409



       (--./---./---.) 
Ne r: 

Mevcūdü'l-ism ma‘dūmü'l-cism ḳabīlinden olup işitmiş çoḳdur ammā görmiş 

kimesne yoḳdur. 

Şi‘r: 
                  410



      (-..-/.--/-..-/.--) 
Ne r: 

                                                                                                                                                   
408 Mürüvvet silindi, vefâ yok oldu, her ikisinin de sîmurg ve kimyâ gibi sadece adı kaldı. Dürüstlük hıyânete, 
büyüklük sefâhate, dostluk adâvete, yiğitlik ise cefâya döndü.   
409 Biz tecrübe ettik, bizden öncekiler de tecrübe etmişlerdir ki; vefâdan daha kıymetli bir şey yoktur.  
410 Vefâ öyle bir şeydir ki; adını işittim fakat ne kendisini ne de eserini gördüm.  
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Ḫuṣūṣan muḥarrir-i ḥurūf u müberrir-i suṭūr-ı ḥaḳāyıḳ-ẓurūf ni‘met-i vefādan 

ḥiṣṣe-dār  ve çāşnīsinden ḫaber-dār olmamışdur. Muḳābele-i ni‘metde nıḳmet ṣafāda 

cefā ‘aṭāda belā mālda melāl sürūrda şürūr  (59a) ‘uẕūbetde ‘aẕāb ḫiṭābda ‘itāb 

eḳāribi ‘aḳārib be-her-ḥāl dōst u düşmen bu yoldan mu‘āmele idüp kimesne 

mücāmele ḳaṣd itmemişdür. 

Beyt: 
    Ṭāli‘ümdür seni vefāsız iden  

    Ben anı ṣanma kim ṣanam senden 

          (..--/.-.-/..-)   
Ne r: 
Güẕārişince siṭīze-kārı  baḫt-ı bī-yārīye ḥavāle ile yine hǖsn-i mu‘āmeleye icāle olınur. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Her kimi gördüm ise dünyāda buldum bī-vefā 

    Hīç vefālı kimse olmazmış ḥaḳīḳatde dilā  

           (-.--/-.--/-.--/-.-) 
Ne r: 

Pes vefānuñ ḥaḳīḳati olmaḳ gerek ki ḫilḳat-i beşer aña maẓhar ola. 

.411Gūyā ki hīç vefādan nām u nişān ve bir ḫaber ü 

e er ‘ayān olmamışdur. Kimesne rūy-ı vefāyı görmedi bāġ-ı ‘ālemden vefā güllerin 

dirmedi. Vefādan ‘ārī dār-ı pür-‘ār  gūyā ki büyūt-ı ‘anākib ile vefāsı mensūc bir 

ġārdur. 

Mıṣra‘: 
412

                                                
411 Arşta sâbit olmuş ve orada nakşolunmuştur. 
412 Onun üzeri örümcek ağıyla dokunmuştur. 
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(-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Bir dār-ı ẓulmet-bünyād u miḥnet-ābāddur ki ne bāġınuñ güllerinde būy-ı vefā 

ve ne cüvānān-ı ‘işve-perdāzında ‘ahdi īfā vardur. Gerçi bāġ-ı rūy-ı zemīn lāle  vü 

nesrīn ve serv ü reyāḥīn ile reşk-āver-i ḫuld-i berīn olmışdur ammā  ne fāyide ki 

birinde rāyiḥa-i vefā vü fāyiḥa-i beḳā yoḳdur. Gül ki sulṭān-ı  ezhār u tūġ-ı şāhī-i ‘alem-

dārīdür bir iki gün ‘arż-ı cemāl idüp  āḫir mā’il-i zevāl ü maẓhar-ı ṣarṣar-ı bād-ı şimāl 

olup evrāḳı pejmürde  ve kendi gūyā mürde olur. 

Beyt: 

               
413



59b) 
(-../-.-./--../-.-.) 

Ne r: 
Bāġ-bān-ı dehr-i bī-emān ḳanḳı  güli şüküfte vü ḫandān itdi ki āḫir bād-ı ḫazān 

ile binā-yı  sürūrını vīrān itmedi ve ḳanḳı nehār-ı bahārı gördüñ ki  nūr-ı ḫurşīd ile 

tābān itmiş iken şeb-i şitā-i muẓlim-i dācc ile mānend-i midād ẓulmet-nişān itmedi. 

Bezm-i gül-zārı ṭarāvet-i ebr-i bahārī ile pür-āb u tāb idüp  

Beyt: 
    Ravżalarda ḳuruldı bezm-i bahār 

    Sāḳīyā ‘ālemüñ güzelligi var  

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

                                                
413 Miskin bülbül gülden vefâ bekler fakat şâhid-i bâzârî (orta malı güzel)de vefâ ne gezer?  
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Mażmūnı ẓāhir ü bedīdār olup nesīm-i ṣabā  her  seḥer  şebnem-i  rūḥ-perver  ile  

ḥayāt-güster olup bezm-i gülşeni tezyīn  gūyā bir meşşāṭadur ki rūy-ı ḫūbāna 

vesmeler virüp  reşk-āver-i ḥur-i ‘īn ider. 

Beyt: 
                 414

 

(-.-/-..-/-..-) 
Ne r: 

Bülbül bir niçe gün muṭrıb  olup sūr-ı bahāra oḳçı olur bu hengāme 

hengāmında  gül ‘arż-ı cemāl idüp gūyā ki def ile raḳṣ ider 

Li-münşi’ihi: 
415

      
         (-.-./---./-.--) / (-.-/--.-/--.-) 

Ne r: 
Ammā feryād-ı ‘andelīb-i zār hergiz gūşına girmez ve ḥarem-i ḳabūle irmez. 

Beyt: 

    Bunca feryādum işitdüñ dimedüñ dād ideyin 

    Sen ki dād itmeyesin ben kime feryād ideyin 

                    (..--/..--/..--/..-)  
Ne r: 

Diyü āh itdükçe aṣlā ıṣġā idüp dād-ḫ˘āh olmaz. 

Mıṣra‘:
416

     (-../--../--../--..) 
Ne r: 

                                                
414 Sabah rüzgarı yâsemen çiçeğinin gömleğini açtı, çemenzâra bülbülün velvelesi düştü. 
415 Bülbül, bahçelerin mugannisi (şarkıcısı) oldu, gül ise altın defi ile rakkas… 
416 Gülün güzelliğinin müddeti kısadır. 
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Güẕārişince āḫir gül daḫi maẓhar-ı (60a) debūr-ı idbār olup ṣarṣar-ı fenā ile tār u mār 

olur çünki  vefā yolından geçmez ‘āḳıbet ol daḫi āyine-i beḳādan ṣūret bulmaz. 

Beyt: 
417


(-../--../--../--..)

Ne r: 
İkisi daḫi nā-murād olup gül-zār-ı ‘ālemde ber-bād olur. 

Beyt: 
    Ṣoldı gül-zāruñ güli būy-ı leṭāfet ḳalmadı  

    Nālesi bülbüllerüñ serd oldı ḥālet ḳalmadı 

          (-.--/-.--/-.--/-.-) 
Ne r: 

Bāġ-bān-ı çarḫ-ı berīn ü bed-āyīn zīr-i zemīnden ‘izz ü nāz ile inbāt u ibrāz 

itdügi güllerüñ daḫi her biri bir nāzenīnden nişāndur ki bī-vefālıḳlar ile nāle-künān 

olmışdur. 

Beyt: 
418

    
        (-.-/--.-/--.-) 

Ne r: 
‘Arūs-ı dünyā bir bī-vefā vü pür-cefā zen-i ḫoş-nümādur ki bir şevherüñ ‘ıḳd-ı 

‘aḳdinde münḳa‘id olmaz. 

Beyt: 
  



419

                                                
417 Yeni yetişen gül bizim nâlemizden habersizdir. Ey bağrı yanık bülbül ne vakte kadar feryat edeceksin? 
418 Gülistanda biten her gül, Keykubat ve İskender’den birer sırdır.  
419 Dünya gelini güzeldir, lakin değişik bir hâli vardır ki; bu kadın kimsenin nikahı altında durmaz.  
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     (-../-.-./--../.-.-) 
Ne r: 

‘Āḳıl odur ki bir iki gün iḳbāl itse sür‘at-i idbār u zevāli mülāḥaẓa vü ḫayāl idüp 

ālüfte  ve naḳş u nīrengine firīfte olmaya. 

Beyt: 
            

  420


(-.-/.--./--.-/.--) 
Ne r: 

Ḳanḳı şāhid-i dil-ārā vü civān-ı cilve-nümāyı gördüñ ki yed-i ḳudret 

421ile  müzeyyen ü muṣavver ve nūr-ı 

422ile münevver  itmiş iken āḫir 

bād-ı vezān-ı ḫazān-ı ecel ile evrāḳ-ı ḥüsn ü cemāli perīşān ve serv-i ḳāmeti dest-

bürd-i fenā ile üftāde vü rīzān olmadı. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 
    Āh kim gerdūn-ı dūn-perver dilā ġaddār imiş 

    Ẓālim ü ḫūn-rīz imiş seffāk imiş bed-kār imiş  

            (-.--/-.--/-.--/-.-) 
Ne r: (60b) 

Gerçi her bir serv-ḳāmet melāḥat āsumānında bir kevkeb-i māh-māhiyetdür 

ammā ḥilye-i vefādan ‘āṭıl ve şāh-rāh-ı ṣafādan zāhildür. 

Beyt: 
423

 

                                                
420 Dünya malı aldatıcı çocuk oyuncağıdır. Ancak akılsız insanlar ona mübtelâ olurlar.  
421 “O (Allah) ki, sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de en güzel surette yaptı.” (Mü’min, 64/40; Teğâbun, 3/64) 
422 “Biz sizi en güzel biçimde yarattık.” (Tîn, 4/95) 
423 Her biri Cenâb-ı Hakk’ın nûrunun aynasıdır fakat her biri vefâsızdır.  
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      (-.-/-.--/-.--) 
Ne r: 

Her şāhid-i cilve-nümānuñ ki ‘ārıż-ı pür-tābı gül-gūne-i leṭāfet ile  muḥallā ve 

ruḫsār-ı tāb-nāki nümūne-i ḥūrī-melāḥat ile mücellā ola ferīd-i fenn-i şīve vü nāz bir 

mümtāz u ‘işve-perdāzdur ki pertev-i nūr-ı cemāli şu‘le-endāz-ı ḳalb-i ‘āşıḳān düzd-i 

naẓarı ġāret-ger-i dil ü cāndur ġamze-i Tātār ile metā‘-ı ṣabr u ḳarārı yaġma  ve  

şemşīr-i cefā ile cism-i nā-tüvānı ṭu‘me-i şāh-bāz-ı fenā eyler.  Ammā ne fāyide ki 

bülbül-i ‘ālem-i ġayb bu yüzden ḫiṭāb u basṭ-ı cevāb ider. 

Li-münşi’ihi: 
    Gül-şen-i ‘ālemde güldür ‘ārıżuñ söz yoḳ aña 

    Ṭuymadum ammā ki sende neyleyin būy-ı vefā  

            (-.--/-.--/-.--/-.-) 
Ne r: 

Her cüvān-ı dil-ārā ki bāġ-ı ‘ālemde engüşt-nümā ola lā-büd  bī-vefālıḳ ṣaḥīfe-i 

ḫāṭırında muḥarrer ve cefāya ḳaṣdı emr-i muḳarrerdür. 

Beyt: 

    Kūy-ı dil-berden vefā būyın ne istersin göñül 

    Ḳanḳı bülbül bulduġı vardur gülistāndan vefā 

             (-.--/-.--/-.--/-.-) 
Ne r: 

Ne iḥtimāldür ki vefāya va‘de ṣūretinde va‘deye vefā ṣūret-i ẓuhūrda cilve-

nümā ola. 

Beyt: 
    Vefāya va‘de ider va‘deye vefā itmez  

    Ümmīd mīvesi ḥāṣıl o servden bitmez 
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     (.-.-/..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Be-her-ḥāl semt-i cefāya sālik  ü  rāh-ı  belāda  ‘uşşāḳını  hālikdür  ḫilḳat-i  

benī-ādem bu nev‘ üzre  mecbūl idügi emr-i meczūmdur. Şol merd ki ḥaḳīḳat-i ḥāle 

vāṣıl (61a) olup ṭaraf-ı vefāya mā’il ola sīne-i pür-sekīnesi ṣıdḳ u ṣafā-y-ıla meşrūḥ 

ebvāb-ı sa‘ādet aña meftūḥ idügi beyyin ü ma‘lūmdur. Şol ḳalb ki mihr ü vefā ile 

maḫtūm ola lā-büd maḫzen-i genc-i füyūżāt olacaġı meczūmdur. 

Beyt: 


424
     

              (--./---./---.) 
Ne r: 

‘Uhde-i merde ‘ahd-i merdüme vefā ve ẕimmetinde olan ḥuḳūḳı īḳā lāzım u 

emr-i mütteḥimdür. 

Beyt: 
       425

 

     (-../-.-./-.-./.--) 
Ne r: 
426naṣṣ-ı kerīmine 

iḳtidā iden ehl-i sa‘ādet bī-imtirā dāḫil-i cennetdür. Ḥażret-i maẓhar-ı ḳavl-

i427428ḥadī -i ḫoş-

feḥvāsı ile me ābe-i deynde olduġın īmā buyurmışlardur. 

Li-münşi’ihi: 
                                                
424 Vefâ göstermek mü’minlerin âdetidir. Her kim ki vefâ sahibidir, mü’mindir.  
425 Eğer bir kişi va’dinden dönerse, sen onun her işinden şüphe edersin.  
426 “Ey inananlar, yaptığınız akitleri yerine getirin…” (Mâide, 5/1) 
427 “O, hevâdan konuşmaz.” (Necm, 53/3) 
428 “Va’dedilen şey, borçtur.” Hadis.  
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    Sa‘y ḳıl va‘deye vefā eyle  

    Lāzım olmış anı edā eyle 

    Gör ne buyurdı ol Resūl-i Ḫudā 

    Anı gūş eyleyüp ṣafā eyle 

     (..--/.-.-/..-) 
Ḥikāyet: 

Naḫl-bendān-ı gül-şen-i  aḫbār böyle ḳıldılar ḳıṣṣadan iḫbār ol vaḳt ki şehr-i 

Nişabur  Muḥammed   bin  Ṭāhirüñ  ḥamā-yı  ḥimāyet  ü  kenef-i  ṣıyānetinde  idi  

Benī-Ṣıġārdan melik Ya‘ḳūb bin Ley  ‘asker-i girān ile gelüp ḳal‘ayı muḥāṣara ve 

fetḥine mücāhede vü mücāhere itdi  ve ṣūret-i ġalebe ẓāhir ü emmārāt-ı aḫẕ bāhir 

oldı. Sükkān-ı ḥiṣār (61b) nite ki ‘ādet-i şenī‘a-i ehl-i dünyā-yı ġaddārdur bī-vefālıḳ 

ṭarīḳına  gitdiler ve ḥaḳīḳat yolından ṣapdılar sevābıḳ-ı ḥuḳūḳı  ferāmūş itdiler derūn-ı 

ḥiṣārdan Ya‘ḳūb ile mükātebe  vü mürāsele ile ḳaṣd-ı mu‘āmele ḳıldılar. Bu cümle 

miyānından belki ekābir ü a‘yānından İbrāhīm bin Aḥmed bin Ḥācib-nām merd-i be-

nām bī-vefālıḳ semtine rāġıb olmayup üslūb-ı mürāseleyi sālib oldı ḳaṭ‘an ne irsāl-i 

ḫaber ü ne ıẓhār-ı e er eyledi. Çünki muḳżī vü muḳadder ṣūret-i ẓuhūrda cilve-ger 

oldı Ya‘ḳūb murādına vāṣıl u derūn-ı ḥiṣāra dāḫil ve Muḥammed bin Ṭāhirüñ sarāyına 

nāzil ve re‘āyā vü berāyāya ḥükūmet maḳṣadı ḥāṣıl oldı. İbrāhīmi da‘vet idüp ‘unf ile 

su’āl itdi ki 

429İbrāhīm 

ḫavf ü rev‘i giderüp ḫidemāt şerāyiṭin mer‘ī idüp eyitdi ki 

 

                                                
429 Gördüğün şu andlaşmaya uymaktan seni men’ eden nedir? 
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430                                        

. Ya‘ḳūb çün bu 

kelām-ı  merġūbı işitdi kemāl-i mertebe ḥaẓẓ itdi. İbrāhīmi mertebe-i refī‘ ile terfī‘ idüp 

bī-vefālıḳ iden beşī‘leri taḳbīḥ u teşnī‘ eyledi. İbrāhīm-i mezbūrı ḫalīl-i celīl idinüp 

müreffehü'l-ḥāl (62a) ve sāyirlerini küfr-i ni‘metleri-y-çün istīṣāl eyledi. Zihī  pādişāh-ı 

ḳadr-şinās u deḳāyıḳ-istīnās. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 
Gele ṣıdḳ u ṣafāya ḳaṣd eyle 

Va‘d ü ‘ahde vefāya ḳaṣd eyle 

 
Kişi ābit gerek vefāda velī 

İrişe aña luṭf-ı lem-yezelī 

(..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

‘Ahde vefā muṭlaḳā lāzıme-i ẕimmet-i 431dur. 

.432Ol ḳavle ‘ahd 

itmek gerek ki vefā ḳābil ola naḳż ile anı ‘āṭıl olmaya ba‘de'l-‘ahd be-her-ḥāl incāza 

cehd eyleye.  

Şi‘r: 
 433



El-āyetü: 
                                                
430 Seninle benim aramda bilinen bir andlaşma yoktur fakat Muhammed bin Tâhir ile andlaşmam vardır. Onun 
bana olan ihsanları yüzünden ona vefâsızlık etmedim ve ondan şikayet eden sözleşmeyi reddettim.  
431 “Akıl sahipleri…” (Tâhâ; 20/54,128) 
432 “Ahdi de yerine getirin, çünkü insana ahdinden sorulacaktır.” (İsrâ, 17/34) 
433 “Cenâb-ı Hak kimseye tâkatinin üstünde yük yüklemez.” (Bakara, 2/286) Ve kulu O’ndan yüz çevirmedikçe; 
O, kulundan yüz çevirmez.   
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434Ve 

mümkin olduḳça maṭl u tesvīfden ḥaẕer idüp te’ḫīrden güẕer eyleye 

435maṭl u tesvīf mev‘ūdün lehüñ  şevḳini taż‘īf ider 

. 

436Dāyim meşġūl ve efkār u intiẓār ile 

cānından bīzār ider.  

Naẓm-ı ‘Arabī: 
          

437


Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 
    Vefā bir gevher-i yek-tādur ey dil  

    Bulınmaz degme kānda ḥāṣıl olmaz 

    Şu meh-rūnuñ ki mihri ola ẓāhir  

    Aña cānıyla kimdür māyil olmaz 

           (.---/.---/.--) 
Ne r: 

İlḳā-i ‘uḥūdda menāfi‘ cilve-ger ṣūret-i naḳżda mefāsid muḳarrerdür.  Nite ki 

Ebū Mūsā ‘Amr bin ‘Āṣ ile ṣūret-i ġadr peydā itdi tafṣīl-i naḳż bu vech-ile hüveydā 

olmışdur ki 

Ḥikāyet: 

                                                
434 “Ey inananlar, niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemek, Allah katında en 
sevilmeyen bir şeydir. (Saf, 61/2-3) 
435 İyiliklerin en hayırlısı, acele yapılandır.  
436 Cömert kişi va’dettiğinde onu peşin olarak ve çabucak yerine getirir. Cimri ise va’dini erteledikçe erteler.  
437 Nimetin iyiliğini onun çabuk gelmesinde görürüm. Ertelenmesi ise, ona nâil olan için âfettir.  
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Ḥażret-i şīr-pīşe-i veġā (62b) emīrü'l-mü’minīn ‘Aliyyü'l-murtażā raḍıya'llāhü 

‘anhü Mu‘āviye bin Ebī Süfyān ile muḥārebe ve şemşīr ile mücāvebe ḫalālinde ittifāḳ-ı 

ārā naṣb-ı  ḥakeme intimā idicek ma‘den-i ḥikem olan zebānlarına Ebū Mūsā ḥakem 

olmaḳ ma‘nāsı cārī oldı. Aṣḥāb-ı vefā-dārı eyitdi daḫi bir cerī ādem olsa ki bu emre 

ḥarī olsa ṭaraf-ı Mu‘āviyeden iḫtiṣāṣ  kesb iden ‘Amr bin ‘Āṣ ḥakem olmaḳ müsellem  

oldı. Ebū Mūsā-yı Eş‘arī ṣāf-dil ve ḳalbi āyīne-mi āl bī-ġışş u ġıll idi. Ḥakem-i 

Mu‘āviye ‘Amr bin ‘Āṣ  şaḫṣ-ı muḥīldür. 438mażmūnı 

münḳalib olmaḳ hüveydā olup ‘Amr eyitdi ey Ebū Mūsā Mu‘āviye ve ‘Alī daġdaġa-

endāz-ı kār-ı müslimīn  olduḳları emr-i celīdür münāsib budur ki  ḫilāfetden ikisi  bile  

ḫal‘  olınmaġ-ıla nizā‘ ref‘ olına. Āḫirü'l-emr 

439hezār mekr ü ḥīle ile firīfte idüp Ḥażret-i 

Murtażāyı ḫilāfdetden ḫal‘ ile  nizā‘ ref‘ emrin müstaḥsen görüp bu taḳdīr  üzre Ebū 

Mūsā ḫalīfe olmaḳ vech-i ḥasen ve ḫāṭırından geçen bu ma‘nā idügi müberhen 

eyleyicek Ebū Mūsā (63a) ṣafā-yı dil iḳtiżāsı ile mecma‘-ı nāsda Ḥażret-i Murtażāyı 

ḫilāfetden ḫal‘ itdi. Çünki nevbet kelām-ı ‘Amra irişdi ḫal‘-i mezbūrı  muḳarrer ü ber-

ḳarār ve ḫilāfetde Mu‘āviyeyi ābit ü üstüvār itdi. Ebū Mūsā eyitdi ey ġaddār ṣavāb-

dīde vü ḳarār-dāde böyle idi ki def‘-i irāḳa-i dimā-ı müslimīn içün ‘Alī ve Mu‘āviye ḫal‘ 

olınup mü’minīn üçün āḫar emīr ta‘yīn olına didi. Ammā ne fāyide  kimesne ıṣġā 

itmedi. Ḥużżār-ı meclis ṭaġılup ḫalḳ ṭarafeyn  oldı. Ḥażret-i ‘Alī Kūfeye ve Mu‘āviye 

Şāma gitdi ‘ālemde bu deñlü mefāsid ü ḥavādi  ẓuhūr itdi. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

                                                
438 Her Firavun’a bir Mûsâ bulunur. 
439 Mahallinde zikredildiği üzre… 
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    Naḳż-i ‘ahd eylemek günāh oldı  

    Aña bu müdde‘ī güvāh oldı  

 
     Mü’min olmaz mevā‘īdin nāki   

     Naḳż-i ‘ahde nedür olan bā‘i  

     (..--/.-.-/..-) 
Ḥikāyet: 

Ḫulefā-yı ‘Abbāsiyyeden  cālis-i ṣadr-ı ‘izz ü temkīn Muḥammed Emīnüñ civārı 

ḥavārī mi āli içinde reşāḳat-i ḳadd ile mümtāz leṭāfet-i ḫadd ile ser-efrāz kemāl ü 

cemālde nādire bir cāriyesi var idi nām-ı nāmīsi Ġādire idi. Emīn  bir  vech-ile  aña  

dil-beste vü rişte-i ḳalbi ṭurra-i ṭarrārına vā-beste olmış idi ki müdām-ı cām-ı 

maḥabbeti ile lā-ya‘ḳıl olmaġ-ıla kār-ı  salṭanatdan fāriġ olmış-ıdı. Şeb ü rūz idāre-i 

la‘l-i rummānı  ve isāle-i raḥīḳ-ı cāvidānı ile ‘ayş u kām-rānī üzre olup  (63b) ansız 

meclis-i ünse dāḫil ve sürūr-ı dil ḥāṣıl olmaz idi. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Sensiz ey ārām-ı cān ‘ālemde bir ān olmasun 

    Gün yüzüñsüz ṭal‘at-ı ḫurşīd-i tābān olmasun  

    ‘Ālemüñ çeşmine sensin ey melek ‘ayn-ı ḥayāt 

    Cism-i pāküñ olmasa ‘ālemde hīç cān olmasun  

               (-.--/-.--/-.--/-.-) 
Ne r: 
Mażmūnı meknūn-ı żamīr-i maḥabbet-meşḥūnı idi. Bir gün ṭavr-ı ma‘hūd üzre ol şāh-ı 

mes‘ūd yine bāde-nūşlige raġbet ve ‘ayş  u ‘işret ārzūsıyla ‘aḳd-i meclis-i üns idüp  

Beyt: 
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    Ḳuruldı meclis-i ünsi o şāhuñ 

    Felek reşk itdi bezmine o māhuñ  

        (.---/.---/.--) 
Ne r: 
Şol dem ki meclis germ olup diller nerm oldı nā-gāh ol şāh bir āh-ı cān-güdāz ile 

aṣḥāb-ı bezmi pür-niyāz itdi. Ġādire eyitdi ey pādişāh-ı pür-intibāh u şāh-ı encüm-

sipāh el-ḥamdü li'llāh ‘ayş  ü ṣafā ḥāżır ve felek murād üzre döner 

Beyt: 
      440



       (-./--./--./--.) 
Ne r: 
Āyīne-i dil mükedderātdan ṣāf   ü sāde ve her ne ki maṭlūbumuzdur āmāde 

Li-münşi’ihi: 

   Sāġār-ı devr-i felek dönsün murāduñca şehā  

   Bezm-i ‘ayşuñ ey Cem-i devrānumuz dāyim ola 

     (-.--/-.--/-.--/-.-) 
Ne r: 

Pes ḥalā ne ḥādi e ḥādi   ü ne ‘illet bā‘i  oldı ki mir’āt-ı ṭab‘-ı pāk-i şāha 

gerd-i keder  taṭarruḳ ve dāmen-i ṣafāya ḫār-ı elem ta‘alluḳ itdi. 

Mıṣra‘: 
441

(-/--.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

                                                
440 Felek kölen ve gök yüzü hizmetkârın, zamane senin emrine boyun eğmiş, her şey muradın üzre… 
441 Bu baş sana fedâ, canım da sana kurban olsun.  
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Şāh-ı ḫurşīd-maḥalden  emel odur ki her ne ise ḳall ü celbu müşkili ḥall idüp  

def‘-i kesel buyrıla. Muḥammed Emīn eyitdi ey mīve-i bāġ-ı zindegānī (64a) vü ey 

emere-i şecere-i cāvidānī  

Beyt: 
    
442



    (-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Biliyorsun ki rişte-i ḫāṭırum ser-i zülfüñe peyveste ve murġ-ı dilüm dām-ı dāne-i 

ḫālüñe beste cān-ı zārum perçem-i pür-ḫam-ı pür-çīnüñe vā-beste cism-i figārum 

derd-i ‘aşḳuñ-ıla ḫaste vü dehānum dest-i miḥnet-i maḥabbet ile bestedür. 

Beyt-i Fārisī: 
443

     
              (-../-.-./--..) 

Ne r: 
Gerçi şimdi göñlüm viṣālüñle eglenür ve dil-i remīde cemālüñle  diñlenür nite ki 

ḥayātdayım la‘l-i lebüñ ġıdā-yı rūḥum ve ‘ārıż-ı tāb-nāküñ bā‘i -i ma‘nā-yı fetḥ ü 

fütūḥumdur. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 
    Sensin ‘ālemde baña rūḥ u fütūḥ 

    Derd-i dil niçün olmaya meşrūḥ  

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

                                                
442 Ey gözlerin arzusu; gönlüm sena tutulmuştur, canım misk kokulu saçının zincirinin esiri olmuştur.  
443 Senden başka hiçbir arzum yoktur. Sen benim tek isteğim ve göz bebeğimsin.  



 301

Ammā ḳorḳum budur ki be-ḥükm-i 444şol 

zamān ki dest-bürd-i ecel dāmen-i ḥayātum ala dem-i memātum gele emr-i muḳżī ki 

def‘i ġayr-ı meysūrdur ṣudūr u ẓuhūr eyleye sā‘id-i temettu‘ pīrāmen-i cemālüñden 

mütebā‘id olup gide. Birāderüm Me’mūn ḫilāfet serīrine geçe ve ebvāb-ı ‘ayş ü ‘işreti 

aça  bu muḳarrerdür ki saña ṭālib ve gencīne-i viṣālüñe rāġıb ola sen daḫi āḫir bī-

vefālıġa sālik olup cidd-i binā-yı ‘ahdi  hālik olup ol daḫi saña mālik ola işte itdügüm  

āh-ı cān-gāh budur bī-iştibāh didi. 

Mıṣra‘: 
 445

     (-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: (64b) 

Ġādire feryād-künān nāle vü efġān idüp eyitdi ma‘āẕa'llāh  

Beyt: 
 

446

      
           (---./---./---./---.) 

Ne r: 
Bu ne sözdür ki żamīr-i münīr-i şāhda cāy-gīr olup Ḥażret-i Ḫudā devlet ü 

‘ömrüñ mezīd ve hengām-ı salṭanatuñ medīd eyleye. 

Li-münşi’ihi: 
    Dilerüm Ḥażret-i İlāh ebed 

    Devlet ü ‘ömrüñi ziyāde ide 

    Ḳalbüñi dāyimā ṣafāda idüp 

    Ḫāṭır-ı ‘āṭıruñ güşāde ide 

                                                
444 “Her can ölümü tadacaktır.” (Âl-i İmrân, 3/185) 
445 Sen söyle, ben nasıl dertli bir âh çekmeyeyim? 
446 Sen benim hakkımda ne kötü bir zan içerisindesin ki, ben bu düşünce ile kendimi günahkâr zannetmekteyim.  
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     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Ġādire gibi niçe cāriye-i ḳāṣıra yoluñda fedā olup ḥayāt-ı  cāvidānī ile beḳā bul 

Li-münşi’ihi: 
    Dāyim ey şāh-ı mesned-i ‘izzet  

    Çākerüñ ola baḫt ile rif‘at 

    Ṭurduġınca zamāne var olasın  

    Cāriye ola yanuña devlet 

    Kāruñ olsun hemīşe kār-ı şehī  

    ‘Askerüñ ola nuṣret ü furṣat  

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Şol dīde ki cemālüñle ḳarīr olmışdur ġayr ile seyr olur mı şol dil ki 

maḥabbetüñle  ṭolmışdur ġayra cāy-gīr olur mı.  

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

   Sen hümādan ġayrısın aṣmaz göñül fitrākine 

   Şāh-bāz-ı murġ-ı himmet evc-i istiġnādadur  

     (-.--/-.--/-.--/-.-) 
Ne r: 

Ammā şöyle ki el-‘iyāẕü bi'llāhi te‘ālā bu kem-baḫt u ṭāli‘-i saḫt  ol maḳūle bir 

vāḳı‘a-i hāyile vü rāhiye-i ġāliyeye mübtelā olursam terk-i dār u diyār ve yāḫūd ḳatli 

iḫtiyār idüp ne ān ki bir daḫi dīde-i ḫūn-feşānī ile ‘āleme nigerān olam bi'l-külliyye 

‘ālemden rū-gerdān olurdum ne iḥtimāldür ki ġayr ḫāṭıra lāyiḥ u ezhār-ı (65a) ṣafā 

fāyiḥ olur. 
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Naẓm: 
    447


    (-.-/--.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Şāh taṣdīḳ itsün diyü  bu ma‘nāyı taḥḳīḳ içün iṭmīnān gelecek mertebe īmān-ı 

şedīd ile ‘ahd-i ekīd idüp niçe bār u lāye ile dil-firīb olup şāhuñ  ḫāṭırın taṭyīb idüp 

ammā ol ḳadar ḥüzn ü inkisār u elem-i  bī-şumār ıẓhār idüp zār u zār aġladı ki bī-

iḫtiyār pādişāhuñ aña merḥametden yüregi yarıldı cānı ṭaraldı ve ol mekkāreye i‘timād 

u īmānına i‘tiżād idüp elem ü ıżṭırābı def‘ itdi. Gül gibi ḫurrem ü şād olup eyitdi  ey 

yār-ı vefā-dār ġarażum senden istiḫbār idi ümmīddür ki maḥabbetde rāsiḫ-dem ü 

‘ahdde ābit-ḳadem olasın didi  ve iltifāt u nevāziş ile Ġādireyi der-kenār idüp yine 

‘ayşa bünyād urdı. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Giceden nūş eylediler şol ḳadar cām-ı şarāb  

    Ḫ˘āb-ı ġafletden uyandı baş getürdi āfitāb 

             (-.--/-.--/-.--/-.-) 
Ne r: 

Bu ḥāl üzre niçe māh  u sāl geçdi ‘āḳıbet pādişāh sāḳī-i devrden şarāb-ı mergi  

içdi ve iḳlīm-i ‘ademe göçdi. 

Beyt: 

    Pāy-māl olmada āḫir şütür-i gerdūne  

    Pādişāhıyla gedāsı hele yek-sān ancaḳ 

              (..--/..--/..--/..-) 

                                                
447 Ömrüm olduğu müddetçe seninle olan ahdim de devam edecektir.  
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Ne r: 
Sāḳī-i ecel aña bezm-i ‘ālemde bir dūst-kānī ṣundı ki ṣafā-yı eyyāmı Ġādire-i 

teẕerv-ḫırāmı unudup añmaz oldı ve ḫ˘āba baş ḳodı ki ḥaşre dek (65b) ayılmaz oldı. 

Birāderi Me’mūn ‘alā mā hüve'l-maẓnūn serīr-i ḫilāfete ḳadem baṣdı ve kemān-ı 

devleti çarḫ-ı berīne aṣdı.  Niçe eyyām istiḥkām-ı kār-ı salṭanat ve iḥkām-ı binā-yı 

devletden  ṣoñra ḫalvet-i ḫāṣda nüdemā-yı bāhirü'l-iḫtiṣāṣ ile  münādeme ve ḫūbān-ı 

‘işve-rīzān ile mükāleme semtine ṣarf-ı ‘inān idüp şāh-bāz-ı himmeti ṭarf-ı ṭaraf-ı 

şikārlara ṣaldı her gördügi şāhid-i bāzārı aldı emr eyledi her ḳanda ki  müşārun ileyhi 

bi'l-benān bir yār-ı ṭarab-resān var ise getürdiler ḥużūr-ı Me’mūna yitürdiler. Giderek 

Ġādirenüñ ḥüsn ü cemāli meẕkūr ve ḥüsn-i ḫiṣāli ta‘bīrden dūr olduġın taḳrīr itdiler 

Me’mūn viṣāline ṭālib ve ṣoḥbetine rāġıb olup beẕl-i mechūd itdi ol gül-i ra‘nā bir 

vech-ile  rıżā göstermedi. Her çend ki īmān ile ‘öẕr-künān olup  rū-gerdān oldı ammā 

Me’mūn mütesellī olmayup viṣālini  cūyān oldı ‘āḳıbet miyāna ‘aẕbü'l-beyān cerb-i 

lisān vāsıṭalar tavassuṭ idüp bi'l-āḫare zer ü cevher ile ol  sīm-teni rām ve ol āhū-yı 

vaḥşīyi ṣayd-ı dām eylediler. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 
    Unutdı ‘ahdi ol bed-‘ahd ü bed-kār 

    Vefāyı terk idüp oldı cefā-kār  

        (.---/.---/.--) 
Ne r: 

Şol dem ki itmām-ı mehām ile ḥarem-i sarāy-ı ḫalīfe-i enām (66a) aña cāy u 

maḳām oldı kemāl-i şevḳinden pādişāh ol  gice ḫalvet-ḫāne-i Ġādireyi cāy-gāh idüp  

Li-münşi’ihi: 
    Murāda irdi ol gice şehen-şāh 
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    Ḳırān itdi ṣanasın mihr ile māh  

     (.---/.---/.--) 
Ne r: 

Ṣabāḥa ḳarīb Ġādire-i bed-fıṭrat kenār-ı Me’mūnda ḫ˘āba  varup istirāḥat itdi  

nā-gāh vāḳı‘asında ḫayāl-i  Muḥammed Emīn peydā olup eyitdi ey ra‘nā-yı bī-vefā 

ve'y  şūrīde-i pür-cefā benümle ‘ahd ü mī āḳ-ı vefā-dārlıḳda ittifāḳ  böyle miydi diyüp 

bu beyti oḳudı. 

Şi‘r: 
        448



     




    



    




      


         (-/-.--/-.--)  (-.--/-.--) 
Ne r: 

Ġādire bu hevl-ile ḫ˘ābdan bīdār olup kenār-ı Me’mūndan der-kenār olup 

ḫalvete  cān atdı ol ānda bī-çāre bu ıżṭırāb-ıla maḥmūm  gūyā ki mesmūm olup fi'l-ḥāl 

firāş-ı temettu‘ u ṣafā  ve pister-i rāḥat ü reḫādan buḳ‘a-i teferrüd ü tevaḥḥuşa cān 

atdı ser-çeşme-i ḥayātdan el yuyup gitdi. Me’mūn  Ġādirenüñ ḥālinden ḫaber-dār olup 

āh u zār ile  (66b) ser-i bālīne geldi gördi ki cām-ı memātı içmiş ve cisr-i ḥayātdan 

geçmiş. 

                                                
448 Ölüler kabre girince ahdi bozdun, beni unuttun ve bana ihanet ettin, yeminlerin hep yalan ve kötülükten 
ibaretmiş. Kardeşimle evlendin, seni “Gâdir” ismiyle isimlendiren doğru söylemiş. Sana binlerce defa yazıklar 
olsun ve zaman sana müsaade etmesin. Bu hakikat bana sabahtan evvel aşikar oldu ve sabaha kadar sabredip onu 
sakladım.  
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Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Vefā-dār ol vefā-dār ol vefā-dār 

    Vefādan dūr olup ayrılma zinhār  

 
    İdüp bir ‘ahdi ṣoñra dönme andan 

    Vefā ḳıl ‘ahde zinhār olma bed-kār  

 
    Vefā yolında ābit ḳıl İlāhī 

    Kemāl-i luṭf idüp ‘avnüñi ḳıl yār  

 
    Resūlu'llāh buyurdı ‘ahd içün deyn449  

    Anı her kim edā itmez bulur şeyn 

 
    Vefādur kār-ı ṣıddīḳān-ı ‘ālem 

    Vefādur zīnet-i eyvān-ı ‘ālem  

 
    Vefādur kār-ı merdīde ‘alāmet 

    Vefādan ‘āḳıl iseñ itme ġaflet  

 
    Şu ‘ahdi k'eyledüñ ḳālū belāda 

    Anı nek  eyleyüp ḳalma belāda 

     (.---/.---/.--)  
 

BĀB-I HEFTÜM DER ẔİKR-İ KETM-İ ESRĀR VE İḤTİRĀZ EZ ‘AVĀḲIB-I  

                                                
449 “Ahd, borçtur.” Hadis.  
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KĀRĀN-I  EẒHĀR 

 Ketm-i esrār ‘umde-i ḫaṣāyil-i ebrār ve münciḥ-i merām u müntic-i ḳażıyye-i  

mehāmdur. Ḥuṣūl-i āmālde esrārı ketm ü iḥtimāl-i ḥuṣūl ile sürūrını hażm ḫāṣṣaten 

mütemmim-i merām idügi cāy-ı kelām degüldür. 

Beyt: 
    Rind olanlar rāzını fāş eylemez mestūr ider 

    Ṣūret-i ḥırmānı mir’āt-ı göñülden dūr ider 

          (-.--/-.--/-.--/-.-) 
Ne r: 

İsrār-ı esrāruñ ṭuruḳı bī-ḥadd ü vücūhı bī-‘adeddür gerekdür ki ṣāḥib-i żamīr 

sırrını nihādında nihān idüp bir ferde ‘ayān eylemeye. 

Li-münşi’ihi: 
    Rāzuñı ṣaḳla dilā kimseye hīç itme beyān 

    Olmasun şem‘ gibi sūz-ı derūnuñ ẓāhir  

    Görme misin ki serin kesr ider anuñ her kes 

    Sırrını itdigi-y-çün ḫalḳ-ı cihāna bāhir  

            (..--/..--/..--/..-) 
Ne r: 

Ḥażret-i sulṭan-ı serīr-i risālet  ġazā-yı  ġarrāya  ‘azīmet  ve  ḳıtāl-ı  küffār-ı  

bed-rāya nehżat buyurdıḳlarında maḳṣadların (67a) ıẓhār buyurmayup ıżmār 

buyururlar idi. Şol dem ki süvār-ı esb-i sa‘ādet olalar ṭaraf-ı  melḥūẓa  taḥvīl-i  licām-ı  

esb-i sebük-ḫırām itmekle aṣḥāb-ı kirām u ‘asākir-i İslām merām-ı Seyyidü'l-enāma 

vuḳūf-ı tām taḥṣīl iderler idi. 
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450Her kes ki sırrını tefevvüh idüp 

maḥrem ittiḫāẕ idindügi ṣadīḳına keşf itdi bāzār-ı ḥuṣūlde metā‘ı kāsid ve işā‘at ile 

ümniyyesi  fāsid oldı. 

Mıṣra‘: 
 451

(-../-.-./..--) 
Ne r: 

Zīrā insān be-her-ḥāl ḥussād-ı bed-fi‘āl ü ḫaṣm-ı bed-nigālden selāmet üzre 

olmaḳ muḥāldür ve iki ḥālden daḫi  ḫālī degüldür ya ni‘met-i dünyā-yı serī‘ü'z-zevāl ile 

müreffehü'l-ḥāl ya nıḳmet ile mükedderü'l-bāl olmış ola. Pes  

452 emr-i maḥsūs u meşhūddur. Ṣūret-i ūlāda āsīb-i çeşm-i 

ḥussāddan ictināb eyleye ve ṣūret-i  āniyede yine a‘dā-yı meşaḳḳat-niṣāb u aḥbāb-

ı meveddet-intisābdan şecere ıẓhār-ı emere-i şemātetden ġayrı nesne  ḥāṣıl idüp 

āşikār itmez. 

Şi‘r: 
 453


    



     (---./---./.--) 
Ne r: 

Şemātetden daḫi mübtelā-yı (67b) nıḳmete bir belā ḥāṣıl olup ne dōst-kām 

revā olur ve ne  ḫod düşmen devā bulur. 

Beyt: 
     454

                                                
450 Altınını, yolunu ve mezhebini gizle.  
451 Âkıbet onun leğeni çatıdan düştü (işi bozuldu). 
452 Her nimet sahibine muhakkak bir haset eden vardır.  
453 Sıkıntı ve bolluk zamanlarında senden özür dileyen veya sana zulmedene yakınlık gösterme. Zira senin için  
üzülenlerin merhameti tıpkı düşmanların sevinmesi gibi kalbi acıtır.    



 309




    



      

  

   (-.-/--.-/--.-)
Ne r: 

A‘del-i mülūk-i  a‘cām-ı i‘cāz-nümā ya‘nī Kisrādan mervīdür ki bu mażmūnı 

dimiş .455 Ve ifşā-yı esrārda niçe 

‘avāyıḳ bedīdār olur ki māni‘-i ḥuṣūl-i emr idügi āşikār olur. Mādām ki mektūmdur 

ṣāhibi icāle-i rāya ḳādir idügi meczūmdur  ḳable'l-ḥuṣūl şāyi‘ daḫi olsa muḳābelede 

inkār ile  mu‘āmele eyleye. 

Beyt: 
           

456


(-../--../--../--..) 
Ne r: 

Ḥażret-i Ya‘ḳūb Hażret-i Yūsufa ketm-i ru’yā ve fesād-ı ifşāyı īmā itdügini 

Ḫudā-yı Kerīm ḥikāyet idüp Furḳān-ı ‘aẓīm ü ḳadīmde 

457  

buyurmışlardur. Fi'l-ḥaḳīḳa iḫvān-ı cefā-nişāna 

taḳrīr-i ru’yā eylemese belā-yı çāha  giriftār ve isrār-ı esrār itse mübtelā-yı belā-yı esr 

olmaz  idi. 

Mıṣra‘: 

                                                                                                                                                   
454 Sırrını çaresizlere söyleme, zira o sır melûl olmamış ve huzurla dolu gönüllerin mutluluğuna hüzün düşürür. 
Kendi sırlarının halvetine erişmesi için kimseye yol verme.    
455 Sırrını öldürmeyen (saklamayan) kimse, şerrini de öldürmez.  
456 Toprak üzerindeki kimseye sırrını ifşâ etme, zira mahrem-i esrâr olan kimse görmedik.   
457 “Rüyanı kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar.” (Yûsuf, 12/5) 
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 458

Ne r: 
Pervāneyi görme misin ki şem‘i göricek bī-iḫtiyār derd-i derūnını ıẓhār idüp 

‘āḳıbet sırrını ber-bād-ı idbār ider. Ba‘ż-ı aṣḥāb-ı (68a) ṭuruḳ rāh-ı ketmi meslūk idüp 

ẕikr-i ḫafī ṭarafına sülūk itmişlerdür ḫuṣūṣan ḫ˘āce-gān-ı silsile-i Naḳşibendiyye silsile-

i ẕikr-i ḫafī emrini müteselsile eyleyüp  

Beyt: 
459


 

(-.-/--.-/--.-/--.-) 
Ne r: 
Beyt-i bī-‘ilelin düstūrü'l-‘amel ḳılmışlardur. Ba‘ż-ı ‘uḳalā kişi aṣdıḳāsından ġāyet ıḳa 

ṣadīḳına ‘inde'l-iḥtiyāc keşf-i rāz u re’yi ile iḥticāc idinse cāyizdür zīrā cāyizdür ki ol 

māddenüñ ḥuṣūline āḫir re’yüñ inżimāmı lāzım ve ol  kārda bir merd-i şefīḳ 

müteḥattim ola dimişlerdür. 

Li-münşi’ihi: 
    Gerekdür bir ola kişiye ser-dār 

    İki olsa iderler sırrı ıẓhār 

     (.---/.---/.--) 
Ne r: 

Ammā ḥaẕer eyleye ki yār-ı  ṣādıḳ mülāḥaẓa itdügi ḳarīn-i  münāfıḳ  u  yār-ı  

nā-muvāfıḳ olmaya. 

Li-münşi’ihi: 
    Rāzuñı ey göñül nihān eyle 

                                                
458 Her ne ki söylenmemiştir, gönülde hoştur.  
459 Gönlüne âşinâ, gayrıya bîgâne ol ki; bu usûl ve gidişat cihanda vâki olsun.   
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    Ketm-i sır nüktesin ‘ayān eyle  

 
    Söyleme rāzuñı ṣaḳın ġayra 

    Tā mübeddil ola işüñ ḫayra  

 
    Saña ġāyet mekr-i muvāfıḳ ola 

    Cümle kāruñda yār-ı ṣādıḳ ola  

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Ba‘ż-ı ‘uḳalā daḫi 460güẕārişince 

ikiye dek tecvīz eylemişlerdür. Biri tecvīz idenler bunları bi'l-külliyye taḫṭıye idüp  

461mażmūnı ile ikiden imtinā‘ idenler 

i neynden murād şaḫṣ u ẕāt degül şefeteyndür dirler ya‘nī tefevvühi bile münāsib 

görmezler. Bir sır ki şefeteynden (68b) tecāvüz eyleye be-her-ḥāl şāyi‘ u beyne'l-ḫalḳ  

ẕāyi‘ olur. 

Beyt: 
    İkiden kim tecāvüz ide bir sır 

    Düşüben ellere vird ola āḫir  

        (..--/.-.-/.--) 
Ne r: 

Ba‘ż daḫi āli i cāyiz görmişlerdür ammā ‘umūmen aṣḥāb-ı tecārib 

āli den mütecānib ü hārib olmışlardur. 

. 462Bir sırrı ki ṣāḥibi 

                                                
460 Zarûretler, sakınılması gereken durumları mubah kılar.  
461 İki kişiyi aşan sır, şâyi’ olur.  
462 Sırrın senin esirindir, eğer onu açıklarsan sen onun esiri olursun.  



 312

hażma mālik olmayup ifşāya mütehālik ola sırrın ilḳā  itdügi ketme niçe mütemālik 

olur.  463 

Ne r: 
Ol bār-ı girānı sen isti ḳāl idicek şaḫṣ-ı āḫar taḥammül iḥtimāli olur mı. 

Şi‘r: 
464

      
Ne r: 

Iẓhār-ı sırda kesr-i sırrını muḳarrer bile.  
Mıṣra‘: 
        Ser virmek olur sırrı ‘ayān eylemek olmaz 
 
     (--./.--./.--./.--) 
Şi‘r: 

 465







      (--./---./---.) 
Ne r: 

Mervīdür ki bādiye ‘Arablarından  birine bir yār-ı ṣādıḳı eyitmiş saña bir rāz-ı 

nihānum āşikār  ve murġ-ı taḥṣīli şikār itmek isterem. A‘rābī sākit olmış. Eyitmiş fehm 

itmedüñ mi. Eyitmiş .466Ammā faḳīre gelür ki fehm 

itmedüm dise eblaġ olurdı.  

Ḥikāyet: 
İskender-i Ẕü'l-ḳarneyn bir gün ḫavāṣṣından birine ifşā-yı rāz (69a) ve 

meknūnından bir nükte ibrāz itmiş ve tavṣiye-i ketm-i kelāmda mübālaġa vü ihtimām 
                                                
463 Sen sırrına sahip çıkmazsan, başkası senin sırrına nasıl sahip olur? 
464 Sırrı bir kişiyi sıkıştırdığında onu başka birine ilkâ ederse; o sır, ilkâ edilen sîneyi daha çok sıkar.   
465 Sırlarını kendi gönlünden başka bir yere emanet etme; zira gönül, sırların en güvenilir mekânıdır. Şayet  
sırrını emanet ettiğin insanlar onu bir kişiye bile söyleseler, o sır bütünüyle zayi olur.   
466 Evet, anladım ve unuttum.  
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itmiş. Nā-gāh ol rāz-ı maḫfī mānend-i āfitāb der-i her-encümen şāyi‘ u rūşen olmış. 

‘Āḳıbet gūş-ı şāh-ı  cihāna irişdürmişler ve ṭa‘n u teşnī‘ler itmişler. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 
    Dimişler ey şehen-şāh-ı cihān-gīr 

    Cihānı eyledüñ tīġuñla tesḫīr  

 
    Ve lākin sırruñı ketm eylemezsin 

    Derūnuñ rāzını hażm eylemezsin  

 
    Ṭuyuldı rāzuñı hep bildi ‘ālem 

    Sözüñ bu olmışı va'llāhü a‘lem 

     (.---/.---/.--) 
Ne r: 

Şāh-ı Cemşīd-evreng ġāyet mużṭarib ü dil-teng oldı Arisṭoya eyitdi ey ḥakīm 

nedür ol maḥrem-i pādişāh  u hem-dem-i rū-siyāh u nedīm-i bī-intibāhuñ cürmi ki 

pādişāh aña  ıẓhār-ı rāz u ketmin tavṣiye vü niyāz eyleye. 

Li-münşi’ihi: 
    Diyem itme kimseye keşf-i ẕehen 

    Ṣaḳla rāzuñ nite kim cānuñda ten  

 
    Keşf idüp rāzum ide ġayra ‘ayān 

    Ne cezā lāzım durur eyle beyān   

        (-.--/-.--/-.-) 
Ne r: 
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Fülān nedīme sırr-ı ser-beste ġoncesin şüküfte idüp bir rāz-ı nühüftemi ‘ayān 

itmiş idüm ketme ḳādir olmayup gün gibi ‘āleme yaymış. Bu ḫıyānete cezā ve bu 

cināyete sezā  nedür. Ḥakīm eyitdi ey şāh bu bābda ol nedīm bī-günāhdur ḥaḳīḳatde 

bunı ifşā iden pādişāhdur zīrā sır bir dürdür ki defīne-i dilde medfūn ve ḫazīne-i 

dehānda (69b) maḫtūm u maḫzūn gerekdür ol sırdan  ġayrı  ḫabīr  itmekle  ol  dürr-i  

bī-naẓīr ḫazīne-i dilden lāmi‘ ü żāyi‘ olup beyne'l-ḫalḳ şāyi‘ olmış. 

Şi‘r: 
    

467


   (-.-./--./---./--.) 
Ne r: 

Esrār-ı selāṭīn ḳable‘l-vuḳū‘ dile düşmek āyīn-i pīşīn degüldür şān-ı şāha  

mūcib-i şeyn idügi bilā-meyndür. 

Beyt: 
 468

    
 

  (-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Şimdi aña tertīb-i cezā feżāḥat-i kār-ı ifşāyı īmādur çünki sū-i edebdür itmiş 

terki evlādur ‘āḳıbet sezā-yı fi‘lin ve cezā-yı ‘amelin müşāhede idecegi cāy-ı mirā 

degüldür. 

Beyt: 
469

                          
 

                                                
467 Şayet sen sırrını kendi nefsinde muhafaza etmezsen, sırrın insanlar arasında yayılır ve zayi olur.  
468 Sen sırrını mahrem olmazasan, başkası ona nasıl mahrem olsun? 
469 Sana kötülük edeni zamana havâle et ki, zamanla ona olan düşmanlığın geçer.  
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   (-../-.-./--../-.-.) 
Ne r: 

Nihāyet şāh-ı pür-intibāh cürm-i āḫar ile bir gün tebāh ide didi her ‘āḳıluñ ki 

ṣandūḳa-i sīnesi maḫzen-i cevāhir-i  esrār ve dehānı ḥuḳḳa-i  ser-beste-i  rāz-dār  ola  

lā-büd  lāyıḳ-ı nüzūl-i sarāy-ı sūr u sürūr ve maḥrem-i ḥarīm-i serā-çe-i devlet  ü 

ḥubūr olur. Çehre-i esrārdan niḳāb-ı istitārı ref‘ idüp sırrını fāş iden ‘āḳıbet dest-i nifāḳ 

u ḥırmān-ıla  çehre-i ḥuṣūli ḫırāş ider. Keşf-i esrārda be-her-ḥāl iki şer bedīdārdur biri 

budur ki ketm-i sırra ḳādir olmamaġ-ıla (70a) ḫalḳ bed-gümān olur biri daḫi yār-ı 

ṣadīḳı ile naḳż-i peymān itmekle münāfese lāzım gelüp maẓhar-ı ṭa‘n u levm-i eḥibbā 

ve maṭ‘an-ı  ḳavm-i a‘dā olur. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Rāzını fāş iden işit benden   

    İki emr-ile oldı müstehcen 

    Olur aḥbābı evvelā ġam-gīn  

    āniyen şād-mān olur düşmen 

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Ḥukemā dimişlerdür ki her muṣāḥib ü yār ve her nedīm-i leyl ü nehār ki işā‘at-i 

esrār ile bed-kār olup şöhre-i diyār ola lā-büd ṣoḥbetinden iḥtirāz idüp anuñla 

mücāleseden bī-niyāz olmaḳ lāzımdur. 

Ḳıṭ‘a: 
     

470

 

                                                
470 Şu üç haslete sahip olmayan dosttan hayır gelmez. Bu hasletler, vefâdarlık, cömertlik ve senin sırrını 
gönlünde muhafaza etmesidir.  
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     (--./---./---./.--) 
Li-münşi’ihi:  
    Ṣaḳla sırrı gerek ise saña sır  

    Tā ki irişmeye şererden e er 

 
    Her ki ketm itdi sırrı merd oldı  

    İtmeyen fi'l-ḥaḳīḳa mürd oldı 

 
    Sırrı fāş eyleyen olur ḳāṣır  

    Ketm iden şaḫṣ olur anı māhir 

 
    Ketme sa‘y eyle ey göñül anı  

    Olma ifşā-y-ıla ṣaḳın cānī 

 
    Ketm-i sır ḫaṣlet-i cemīle durur  

    Ecri vāfir durur cezīle durur 

 
    Ḫaṣlet-i merd-i Ḥaḳ durur ıżmār  

    İtme ‘aḳluñ var-ısa pes ıẓhār 

      (..--/.-.-/..-) 

         
471



             (-../-.-./--..) 
 

                                                
471 Cenâb-ı Hak bu sözden bizi korusun; zira bu, mü’mine yakışmayan bir durumdur.  
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BĀB-I HEŞTÜM DER BEYĀN-I SEḪĀ VE AṢL-I CEVR Ü ‘AṬĀ 
 
 Seḫā vü cūd bir ḫaṣlet-i bī-vücūd u nā-būddur ki ek er-i ‘uṣūr u ezmānda 

mefḳūddur ammā sa‘ādet-i dīn ü dünyā vā-beste-i  (70b) rişte-i seḫādur. 

Beyt: 
     

472


            (-.-/--.-/--.-) 

Ne r: 
Ḥattā ba‘ż-ı büleġā kemāl-i nedretinden īmā ile 

473ḳā‘idesin müstaḥkem idüp vücūd-ı cūdı 

inkār itmişlerdür ve şikāyet-i rūzgārı eş‘ār ile iş‘ār itmişlerdür. 

Beyt-i ‘Arabiyye: 
474




    




       (---/.--./---./--.)  / (-.-/.--./---./--.) 

Ne r: 
 Seḫā-pīşe-i aṣḥāb-ı ṣafā vü şīme-i aṣfiyā der-i bāġ-ı behiştde nābit bir şecer-i 

ābitdür. 

Mıṣra‘: 
475

Ne r: 

                                                
472 Ağzını bağla ve altınla dolu avucunu aç. Cimriliği bırak da cömertliğe sarıl.  
473 Nâdir, yokluk mesabesindedir. 
474 Zannetmekteyim ki; dünyada öyle bir şey yoktur ve cömertlik sözü asılsız bir sözdür. Bizim zikrini işittiğimiz 
cömert insanlar fani olmuş ve onların nesli tükenmiştir.  
475 “Cömertlik, Cennet bahçesinde bir ağaç dalıdır.” Hadis.  
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Her ehl-i devletüñ ki kārı seḫā vü pīşesi ‘aṭādur muḥaḳḳaḳ ol kişi manẓūr-ı 

Cenāb-ı Ḫudādur mütemmem-i mekārim-i aḫlāḳ u müzeyyen-i meḥāsin ü eşfāḳdur. 

Mıṣra‘:
476

(-../--../--../--..) 
Ne r: 

Anuñ ki vücūdı cūddan ḫālī vü ‘āṭıldur ḥaḳīḳatde ol vücūd zāhil  ü bāṭıldur. Pes 

seḫā bir şāḫ-ı pür-sūrāḫdur ki 

477ẓılāl-i evrāḳı şarḳdan 

ġarba varmış ve āfitāb-āsā ‘āleme żıyā vü pertev ṣalmışdur. Bir ticāret-i rābiḥadur ki 

revāyıḥ-ı fevāyid-i fāyiḥadur ve bir menfa‘at-i bāhiredür ki  tafṣīlinde fıṭrat-ı selīme 

ḳāṣıradur. 

Ḳıṭ‘a: 


478
          



(71a) 
                 


(-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Her ki ẓıll-i ẓalīl-i celīline ilticā itdi tābiş-i āteş-i belādan rehā buldı. 

479mażmūn-ı ‘izzet-nümāsına intimā itdi ḫuṣūṣan 

ṣadaḳa vü ṣıla tezāyüd-i ‘ömre mevṣıledür.480 Nite ki ‘Allāme Zemaḥşerī 

                                                
476 Kişinin şerefi cömertliğinde, kerâmeti ise secdelerindedir.  
477 “Kökü (yerde) sâbit, dalları gökte olan güzel bir ağaç…” (İbrâhîm, 14/24) 
478 Her sözü bir nasihat olan Hz. Peygamber buyurmuştur ki; “İki melek Cenâb-ı Hakk’a şöyle seslenir: ‘Yâ Rab, 
dünyada mallarını senin rızan için infak edenlerin her bir dirhemine karşılık yüz bin mükâfât ver.’” Hadis. 
479 “Sadaka, musibetlere set çeker.” Hadis.  
480 Hadis. 
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481 Keşşāf-nām kitāb-ı bāhirü'l-

‘ünvānda bu ḥadī -i şerīfi sūre-i Fāṭırda ẕikr ider 

.

482Ka‘bü'l-aḫyār bir gün encümen-i aṣḥāb-ı kibārda eyitmiş 

Ḥażret-i ‘Ömer ṭa‘n olınmazdan evvel du‘ā itse eceli te’ḫīr olınurdı. Eyitmişler yā Ka‘b 

Ḳur’ān-ı Kerīm nāṭıḳdur ki 

483 

bu taḳdīr üzre izdiyād u naḳṣa du‘ā niçe icābete maḳrūn olur. 

Cevāb  virmiş ki Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā bir mevżı‘da daḫi 



484buyurmışdur. Fi'l-ḥaḳīḳa te’vīl-i 

cezīl budur ki ‘ömr-i insānda ṭūl  ü ḳaṣr kitābda muḥarrerdür bu vech üzre ki fülān 

kimesne me elā eger ḥacc ü ġazā iderse ‘ömri ḥudūd-ı sittīne vāṣıl ammā  yalıñız 

birisin iderse erba‘īne nā’il ola eger birin itmezse nā’il-i ‘ışrīn ola 

485 ḥadī i bu ma‘nāyı (71b) ıẓhār ider izdiyād u 

taḳṣīr bu taḳdīr üzre ṣūret-peẕīr olur. ‘Allāme-i Rūm Kemāl Paşa-zāde merḥūm 

 

486böyle taḥḳīḳ itmiş ki şaḫṣa muḳadder olan enfās ma‘dūdedür eyyām u 

a‘vām maḥdūde degüldür. Enfās ise bi-ḥasbi'ṣ-ṣıḥḥati  ve 'l-maraż mütezāyid ü nāḳıṣ 

olur. Ḥattā meşāyiḫ-ı kirām ḥabs-i nefesde bu ma‘nāyı mülāḥaẓa itdükleri cāy-ı kelām 

                                                
481 Cenâb-ı Hak, onu ehl-i iman ile beraber haşretsin.  
482 “Sadaka ve sıla; ülkeyi mamur eder ve ömürleri uzatır.” Hadis.  
483 “Süreleri gelince onlar ne bir an geri kalırlar, ne de öne geçerler.” (A’râf, 7/34) 
484 “Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen azaltılması da mutlaka bir Kitâb’da yazılıdır. Şüphesiz bu, 
Allah’a göre kolaydır.” (Fâtır, 35/11) 
485 “Bu ikisi ömürleri uzatır.” Hadis.  
486 Kayyûm olan Cenâb-ı Hak, onu cezâ günü umduklarına nâil etsin.  
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degüldür. Ehle  ḫafī degüldür ki bu taḳdīrce ṣadaḳa vü ṣıla muṭlaḳā ‘ibādete cümle 

rāci‘ olur ve fīhi mebāḥi ün pes seḫa siper-i belādur ki sihām-ı kemān-ı ḥavādi -i 

belāyı redd ü hücūm-ı şemşīr-i fenāyı ṣadd  ider. Her merd ki seḫa vü cūd ile meẕkūr 

ola nīkū-kārī ile  meşhūr-ı ‘uṣūr-ı dühūr olur. Ḫātem-i Tayy ki seḫāda kimesne  aña 

pey-rev olmamışdur bir kāfir-i büt-perest iken dest-i iḥsān  ile ecvād-ı cihāniyānı pest 

itmişdür seḥāb-ı seḫāsı ‘āleme  şāmil ṭab‘-ı dür-efşānı nehr-i sāyil olup müddet-i 

‘ömrinde neher-i sā’il itmedi. 

Ḥikāyet: 

Şol vaḳt ki mürūr-ı nehār u dey  defter-i i‘mār-ı Ḫātemi ṭayy itdi ḳabri memerr-i 

süyūl bir arż-ı nā-ma‘ḳūlde mānend-i  genc-i maḫzūn mestūr u medfūn oldı. Bir vaḳt 

ki şiddet-i rūzgār u vefret-i süyūl ü emṭār idi bir seyl-i mā’il (72a) ḳabr-i Ḫāteme nāzil 

olup az ḳaldı ki ke ret-i bārān ḳabrini münderis ü vīrān  eyleye. Püser-i Ḫātem dilde 

bu ḳaṣdı muḥkem ḳıldı ki ḳālib-i Ḫātemi  mevżi‘-i āḫara naḳl eyleye. Ḳabl-i nüzūli's-

seyl mübāderet idüp  ḳabr-i Ḫātemi keşfe cesāret itdi cümle a‘żāsını pāşīde vü dest-

bürd-i fenā-y-ıla ḫırāşīde buldı illā ellerini şöyle buldı ki ḳaṭ‘an pejmürde ve defn-i 

‘urūż-ı mevt ile gūyā mürde olmamış henüz ḥayātda idi. Her-āyine bir kāfir-i pür-

tedmīr ki dest-i nā-pāki vāsıṭa-i cūd u seḫa-y-ıla ḫalel-peẕir olmaya  mü’min-i  

muvaḥḥid-i  Ḫudā-perestüñ āteş-i dūzaḫdan selāmeti müte‘ayyin ve bu ṣıfat-ı cemīle 

ile ittiṣāf iden kirāmuñ ḥāli mütebeyyin olur. 

Naẓm: 
487

 
       (-.-/-..-/-..-) 

                                                
487 O devletliler ki; cihan onları taçlandırmıştır. Onlar,  cömertlik sayesinde ebedi saâdete erişmişlerdir.  
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Ne r: 
Tüccār-ı metā‘-ı uḫrāya 

488gibi sermāye ve 

ṭālib-i merātib ü pāye olan ‘āḳıla   489gibi 

vāye olmaz. 

Beyt: 
       

490


  (-.-/-..-/-..-)
Ne r: 

Her ki kīse-i beẕl ü ‘aṭayı mühr-i ketm ile ḫatm itdi muḳarrerdür ki                 

 491mażmūnı ıẓhārına bā‘i  

oldı. Her ki cūd ile mevcūdını  ḳayd-ı imsākdan ıṭlāḳ itdi ‘arūs-ı me‘ālī vü mefāḫiri ‘aḳd 

itdi. 

Beyt: 
              492


(72b) 

 
   



  (-.-/-..-/-..-)
ne r 

Ve ṭālib-i emti‘a-i dünyāya daḫi ser-māyedür. Zīrā ber-muḳteżā-yı kelām-ı 

ḥikmet-nişān-ı  493insān be-her-ḥāl 
                                                
488 “Kim bir iyilik getirirse, ona, getirdiğinin on katı vardır.” (En’âm, 6/160) 
489 “Biz, güzel davrananları böyle mükâfâtlandırırız.” (En’âm, 6/84) 
490 O ki; sana yol azığı verdi, senden bir istedi ve karşılığında sana on verdi.   
491 Cimrinin malını zamane felaketleri veya miras yiyiciyle müjdele!.. 
492 Her düşünceyi denedim ve cömertlikten daha güzel bir alışkanlık olmadığını anladım. “Kerem” lafzının 
payına “derem” (dirhem, akçe)  düşer ve “derem”e “kerem”den (cömertlik) daha güzel bir kafiye olmaz. Bu ikisi 
birbirini hatırlatır.  
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meftūn-ı iḥsāndur. Her encümende saḫī ki meẕkūr ola müstaḥsen-i maṭbū‘ olduġı 

ḫafādan dūrdur gerekse aṣḥāb-ı encümen-i dehr ü zemen süfre-i iḥsānından ḫūşe-

çīn ü in‘āmından behre-bīn olsun gerekse hergiz luṭf u ikrāmına ḳarīn olmış olmasun. 

İḥsān müşāhede iden beşer neşr-i maḥāmide müsā‘ade ider itmeyen daḫi semā‘-ıla 

şīve-i seḫāsına şīfte vü şīme-i kerīme-i ‘aṭāsına  firīfte olur. Dest-i ecel dāmen-i ḥayātı 

çāk itse yine nām-ı nāmīsi bāḳī ve bezm-i üns-i ‘irfāna sāḳī olur Ḫātem-i Ṭayy gibi 

sicill-i ‘ömri ṭayy olınalı niçe sinīn mürūr idüp ber-bād olmış iken henüz yād u nāmı 

her yirde ḫayr ile īrād olınur. 

Beyt: 
 

494
       

          (-../-.-./--../-.-.) 
Ḥikāyet: 

Ḥaccāc bin Yūsufuñ zamān-ı ḥükūmetinde ḫavāric çoġaldı hem-çü ser-i zülf-i 

ḫūbān baş ḳaldırup ulaldı. Haccāc ol fitne-i ‘aẓīme def‘ine mübāderet ve ḳal‘ u ḳam‘-ı 

ḫavārice müsāra‘at eyledi şemşīr-i āb-dārı niyām-ı intiḳāmdan çekdi (73a) ‘askerīn 

cem‘ idüp taraf-ı ḫaṣma ‘azīmet eyledi. Çünki telāḥuḳ-ı ‘askerīn ü meṣāff-ı ṭarafeyn 

ẓāhir oldı fırḳa-i ḫavāricde bir pehlivān-ı nām-dār u abṭāl-ı rūzgārdan bir  dilīr-i 

şecā‘at-şi‘ār var idi ki ‘asker-i ḫavāric cümle aña i‘timād ve anuñ şehāmeti ile i‘tiżād 

iderler idi. Merd-i mezbūr Ḥaccācuñ niçe iḥsānın görmiş ve ni‘am-ı ḫˇān-ı in‘āmın 

yimiş idi. Çünki dem-i meṣāffda rūy-ı Ḥaccācı  gördi ṣabr u taḥammüle mecāli 

ḳalmadı. Fi'l-ḥāl ‘inān-ı esbin pīçīde idüp eyitdi bir dest ki bir kerīmüñ dāmen-i 

iḥsānına yapışmış ola aña ḳılıç çeküp niçe sitīze-kār olur ve bir dil ki ḫāne-i iḥtiyācı 
                                                                                                                                                   
493 Muhakkak ki insan, ihsânın kölesidir.  
494 Hâtem-i Tâ’î gitti, fakat onun meşhur iyiliği ile yüce nâmı bâkî kalacaktır.  
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şu‘le-i keremi ile tāb-nāk olmış ola aña niçe teng ü tār olur veliyy-i ni‘mete ḫıyānet 

‘alāmet-i devlet degüldür diyüp bu beyti inşād itdi.  

Şi‘r: 
            495 



(---./-..-/--..) / (-.--/-.--/-.-.) 
Ne r: 

Çünki ol merd-i dilīr ü şīr-i Erdşīr-naẓīr ‘arṣa-i muḳābeleden rū-gerdān oldı 

cümle eşḳıyā müteferriḳ u perīşān olup yārā-yı ḳarār ḳalmadı. 

Mıṣra‘: 
   Me eldür sāḳıyā baş gitse ayaḳ pāyidār olmaz 

           (.---/.---/.---/.---) 
Ne r: 

Ve ṣıfāt-ı ḥamīde-i aṣḥāb-ı cūddan bu emr-i sedīd daḫi pesendīdedür ki ḥīn-i 

iḥsānda hem-çü gül-i şüküfte vü ḫandān olup munṭalikü'l-vech ü ‘aẕbü'l-beyān ola ve 

muḳābele-i ġaraż u maḳām-ı recā-yı ‘ivażda itmeye ki (73b) ol gūne kerem ticāret ile 

maḫlūṭ olur kerīm ile tācirüñ farḳı ẓāhirdür. 

Ḳıṭ‘a: 



  496



 

        (-.-/-..-/-..-) 
Ne r: 

Anuñ-çün ṣıfāt-ı saḫi vü kerīmde eblaġ-ı iş‘ār budur dimişlerdür. Fi'l-ḥaḳīḳa 

kerem-i cibillī budur. 

                                                
495 Vaktiyle Haccâc’ın ihsanlarına nâil olan bu el, güç bulduğunda onu öldürür mü? 
496 Kerîm öyle birisidir ki; onun, cömertliğinden hiçbir menfaati yoktur. Övgü ve mükâfât için cömertlik edenin 
yaptığı ise alışveriş ve ticaretten ibarettir, ihsan değildir.   
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Şi‘r: 


497
     

          (-.-./--./---./--.) 
Ne r: 

Ve bir merd-i muḥtāc bir kerīme ilticā ve żarūret ü żucret-i ‘arż-ı ḥāle ilcā itse 

şān-ı kerīme münāsibdür ki fi'l-fevr is‘āf idüp maṭl u tesvīf ile ḳalb-i ‘āmili taż‘īf  itmeye 

ki ḥāṣıl olan luṭf u ‘aṭā ḫacālet ü ḥicāb ile hebā olmaya ‘izzet-i nefsi ẕill ü hevāna ve 

ḳahr u ḫaẕelāna mütebeddil olmaġ-ıla şermende vü münfa‘il olmaya ki her ne deñlü  

iḥsān itse ol cefāya bedel olmayup seḫā vü cūdı daḫi pür-ḫalel olur ve ba‘de'l-iḥsān 

imtināndan daḫi ḥaẕer lāzım  u bih-terdür minnet ile seḫā maṭbū‘-ı ṭab‘-ı 

498da güldür. 



499               

fesād-ı menni īmā  

 500 naṣṣ-ı ḫoş-feḥvāsı 

daḫi menni ilġā ider.  

Naẓm: 
501

 

(74a) 
     



          (-../-.-./--..) 
                                                
497 Senden bir şey isteyene, sanki sen ondan istemişsin gibi davranarak verirsen; onun sevinçten yüzünün 
güldüğünü ve senden memnun olduğunu görürsün.  
498 “Akıl sahipleri…” (Tâhâ; 20/54,128) 
499 “Mallarını Allah yolunda verip de sonra verdiklerinin ardından başa kakmayan ve eziyet etmeyenlerin, 
Rableri katında mükâfâtları vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. (Bakara, 2/262) 
500 “Başa kakmak ve eziyet etmekle sadakalarınızı boşa çıkarmayın.” (Bakara, 2/264) 
501 Her kim verdiği zaman minnetle verirse, her şeyin yaratıcısı olan Cenâb-ı Hakk’a vefâsızlık etmiş olur, bu 
yaptığı yiğitlik değildir ve kıyamet gününde ona cefâdan başka bir şey kazandırmaz.  
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Ne r: 
Be-her-ḥāl maẓhar-ı iḥsān olan nā-tüvān memnūn ve ol luṭfa meftūn olur. 

İmtinān ancaḳ şükr-i iḥsānı zehr-i minen ile telḫ-āmīz ve mir’āt-ı ḫāṭır-ı iḥsān-dīde-

gānı ġubār-engīz ider. 

Beyt: 
     
502



     (-../-.-./--../-.-.) 
Ne r: 

Bār-ı imtinānı taḥmīl emr-i ġayr-ı cemīl  ve ḥavāss-ı iḥsās-ı iḥsānı ta‘ṭīldür. 

Şi‘r: 
         503




(-../.--/-..-/.--) / (-.-/.--/-.--/.--)  
Ne r: 

Zīrā zīr-i bār-ı minnetde olmaḳdan eṣ‘ab bir ḥāl taṣavvurı ḫilḳat-i insānda ne 

iḥtimāldür. 

Beyt: 
    Minnet ile gül ṭaḳınma al elüñe sūseni 

    Geçme nā-merd köprisinden ḳo aparsın ṣu seni 

     (-.--/-.--/-.--/-.-) 
Ne r: 

Nezd-i merd-i ḫıred-mendde minnet ile Mıṣra sulṭān olmaḳdan nān-ı ḫuşk ile 

bir gedā-yı bī-ser ü pā olmaḳ rāciḥ idügi emr-i vāżıḥdur. 

Beyt: 

                                                
502 Kanâatin kuru ekmeğini yerim ve yamalı elbise giyerim. Zira kendi minnet yükünü çekmek halkın minnet 
yükünü çekmekten iyidir.  
503 İçine minnet karışan güzellik fesada uğrar. Yaptığı İyiliği başa kakan kişi, cömert değildir.  
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          504Tek yirde gökde ẕerre ḳadar minnet olmasun 

    Örtü döşek Necātīye bir būriyā yiter 

          (--./-.-./.--./-.-) 
Ḥikāyet: 

Bir ḥakīm-i ḫıred-mend bir cüvān-ı berūmende rāst geldi ki arḳasında ḫaşīn  

cāme ve başında köhne ‘imāme dūşına bir bār-ı girān almış gider ve bu beyt ile 

terennüm ider 

Şi‘r: 


505
         

              (-../-.-./-.-./-.-.) 
Ne r: 

Ḥakīm bu kelimātdan müte‘accib olup eyitdi nefsüñe niçe ikrām idersin ki 

‘ālemde bundan bālā-ter ne gūne zaḥmet mutaṣavverdür. (74b) Cüvān eyitdi 

506‘ālemde taḥammül-i minnet-i sifle-gān gibi 

bār-ı girān ve vuḳūf-ı muvāfıḳ-ı ẕill ü hevān gibi emr-i eṣ‘ab var mıdur.  

Şi‘r: 
 507

     
  (-.-./--./---./--.) 

Ne r: 
Bu ḫaṣlet-i ḥamīde sādāt-ı ‘Araba maḫṣūṣdur ve her ‘aṣrda bir ḫānedān-ı 

‘aẓimü'ş-şānuñ esās-ı devleti bunuñla merṣūṣdur. Devlet-i Emeviyye ve salṭanat-ı 

‘Abbāsiyye ve sāyir düvel be-her-ḥāl bu ḳavm-i ‘azīzü'l-menālden biri ile ḫoş-ḥāl 

                                                
504 Ali Nihat Tarlan, Necatî Beg Divanı, Ankara 1992, s. 199, 8/108. 
505 Nefsimi yücelttim ve onun yükünü hafiflettim. (Ey nefsim), Benden sonra hiç kimse sana ikramda bulunmasa 
yeridir.  
506 İki elimi sana uzatmamdan iyidir.  
507 Dünyanın minnetle gelen hiçbir varlığını ve zilletle gelen hiçbir ihsanını istemem, onlara talip değilim.  
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olmışdur. Devlet-i ‘Abbāsiyyede Āl-i Berāmikenüñ seḫā ile ne mertebe şöhret 

bulduḳları ḫāric-i dā’ire-i rivāyetdür. Mervīdür ki bir gün şu‘arādan biri Yaḥyā bin Ḫālid 

ki Hārūnü'r-Reşīdüñ vezīri idi ḥużūrına  varup bu iki beyti inşād itdi. 

Ḳıṭ‘a-i ‘Arabiyye: 
        508


       




    (--.-/-.--/---.) 
Ne r: 

Fi'l-ḥāl emr itdi her beytine beş biñ altun in‘ām idüp sāyir mehāmmını daḫi 

itmām eylediler. Ol ṭāyifenüñ ber-güzīdesi Ca‘fer bin Yaḥyā ki ḥaḳīḳatde sebeb-i 

devletleri ve yine bā‘i -i zevāl-i ni‘metleri olmışdur. Āvāze-i cūd u seḫā ve beẕl ü 

‘aṭāsı ‘ālemi pür-ṣīt ü ṭanīn ve ṭanṭana-i debdebe-i in‘āmı velvele-endāz-ı semā vü 

zemīn olmışdur.  

Ḥikāyet olınur ki bir sāl-i ḫuceste-fālde ‘azīmet-i Beytü'l-Ḥarām (75a) ve 

ziyāret-i rükn ü maḳām eyleyüp Medīne-i Münevvere 

509ḳurbinde Vādī-i ‘Atīḳ-

nām ḳarye maḍrab-ı ḫıyāmı olduḳda ehl-i ḳarye ḳıllet-i maṭardan mużṭarr u ḳalbleri 

teng ü tārīk-ter ve ḳaḥṭ u ġalā ile ḥālleri diger-gūn ve fesād-ı zürū‘ ile baġırları ḫūn 

olup istīlā-yı faḳr u ḳıllet ile maḥzūn olmışlar idi. Żank-i ‘ayş ile dil-teng olduḳlarını 

göricek ol vādī ḫalḳına ol deñlü dīnār u dirhem ‘aṭā vü kerem itdi ki gūyā bir ebr idi ki 

                                                
508 Cömertliğe, sen hür müsün, diye sordum. Hayır, Yahyâ bin Hâlid’in kölesiyim, dedi. Alınıp satılır mı, dedim. 
Hayır, babadan oğula miras kalır, dedi.    
509 Salât ü selâmın en faziletlisi o şerefli beldenin üzerine olsun. 
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‘ālemi sīr-āb itdi  ya zer-i mīz-āb idi ki Ka‘be-i ḳulūba isāle-i zer-i bī-ḥisāb itdi.  Reh-

güẕerinde bir pīre-zen-i pür-hüner ṭurup bu beyti ṣafḥa-i ḳırā’atde cilve-ger itdi. 

Şi‘r: 
510

               


                    
   (-../-.-./-..-/.--) 

Ne r: 
Ol pīre-zene daḫi ol ḳadar ‘aṭā itdi ki ṣāḥibe-i ervet-i ‘aẓīme olup maẓhar-ı 

in‘ām-ı cesīme oldı ve āḫir-i ‘ömrine  deñlü faḳrdan rehā vü kemāl-i ġınā ile ‘ayş ü 

ṣafā üzre  olup evlād ü aḥfādı daḫi ol iḥsān-ıla  ġanīler  ve ‘arż-ı iḥtiyācdan 

müstaġtenīler idi. Berāmikenüñ cūd u keremleri kenār-ı ‘aliyy-i ‘alem meşhūr-ı ‘ālem 

olup niçe mürde-dilleri  āb-ı ḥayāt iḥsān ile ḥayy idüp bisāṭ-ı ẕikr-i Ḫātem-i Ṭayyı (75b) 

ṭayy itmişlerdür. 

Şi‘r: 
    511

 

(-../-.-./--..) 
Ne r: 

Bir  ḳaryeyi belki niçe żıyā‘ı büyūt u arāżī vü kürūmıyla keremlerinden def‘a-i 

vāḥidede ‘aṭā  itmek mirāren vāḳi‘ olduġına nāzi‘ yoḳdur. Yaḥyā vü Fażl u Ca‘ferüñ 

vezāretleri zamānında emṭār-ı iḥsān ile maġmūr ve elṭāf u in‘ām ile ma‘mūr olmaduḳ 

bir yir ḳalmamışdur. 512mażmūnına 

maẓhar olmışlardur. Niçe mübtelā-yı himmeti mālik-i dirhem itmekle şād u ḫurrem 

                                                
510 Ben Atîk halkına uğradığımda, onlar sevinçle bahar yağmurundan bahsediyordu. Şayet Cafer’in bahşişleri 
ulaşmasaydı, onların baharı böylesine yağmurlu olur muydu? 
511 Onun öyle çok ihsan ve mürüvvetini gördüm ki; bu durum, cömertliğiyle meşhur Hâtem’in unutulmasına 
sebep oldu.  
512 “Onları mükâfâtlandıracağım en güzel huy cömertliktir.” Hadis-i Kudsi. 
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idüp ile'-l-’ān bereket-i cūd u seḫā ile nām-ı nāmīleri bāḳī ve kūs-ı  rāḥ-ı rāḥat-efzā 

gibi mecālis-i ṣafāda sāḳīdür. Ve ol ṭāyife-i ‘aliyyeye zamān-ı iṣābet-i nekbet ü evān-ı 

muṣādefet-i miḥnetde niçe medḥ ü enā ve niçe mer iyeler inşād idüp her çend ki 

Hārūnü'r-Reşīd mer iye diyenleri tehdīd ve teveccu‘ u teḥazzün idenleri  men‘-i 

şedīd iderdi in‘ām u iḥsānın görenler aṣlā tehdīd-i  ḫalīfe-i Reşīdi ıṣġā itmezler idi. 

Mıṣra‘: 
 513

(-.-/---./---./---.) 
Ne r: 

Mıṣrā‘ı ile teḥannünler 

Şi‘r: 
514

           
    (-.-/--.-/-.-.) / (--./---./---.) 
Ne r: 

Em āli ebyāt ile teveccu‘lar itmişlerdür. Bu cümle bereket-i cūd u seḫā ve e er-i luṭf 

u ‘aṭādur. Bā-ḫuṣūṣ vizr-i vezāret (76a) niçe emr-i ḳabīḥe cesāret itdürmişdür seḫā 

cümle ma‘āyibi sātir olup ḫıṣāl-i ḥamīdeleri efvāh-ı nāsda sāyir ve mecālis-i aṣḥāb-ı 

‘irfānı dāyir olup .515 

Ḥikāyet: 

Devlet-i ‘Abbāsiyyede Ṭāhir bin Ḥüseyn daḫi ecvād miyānında efrāddan idi. Bir 

gün şu‘arādan biri ile keştīye binüp Baġdādda seyr-i Dicle-i kev er-nihādda iken 

şā‘ir-i mezbūr bu ḳıṭ‘ayı diyüp Ṭāhire ‘arż itdi. 

                                                
513 Bunca iyilik, lütuf ve ihsandan sonra ne yapılsa azdır.  
514 Dünyanın bütün tatlalarına, lezzetlerine ve Âl-i Bermek’e selâm olsun. 
515 Rahmet, sürûr ve neşe kaynağı olan bir rüzgâr esintisi gibi dolaşır.  
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Şi‘r: 


 516




     


           (-./--./--./--.) 
Ne r: 

Ṭāhir her beytine biñ dīnār-ı  fāḫir iḥsān idüp ġonca-i āmālini ḫandān itdi. 

Ecvād-ı ‘Arab egerçi ḫāric-i  dā’ire-i  ḥisāb u niṣābdur ammā  meşhūrı üç neferdür ki 

lā-rābi‘a lehüm anlaruñ şānında meẕkūrdur. biri Ka‘b bin Herem biri Herem bin Sinān 

el-Müznī  biri Ḫātem-i Ṭaydur. 

Şi‘r: 
517


        (-./-.-./--.-/-.-.) 

Ne r: 
Seḫā-i Ka‘bda rivāyet olınur ki bir bādiyede refīḳi Sa‘d ile giderler idi ḳıllet-i 

mādan ıżṭırāb-ı ‘aṭş ile bī-tāb oldılar ancaḳ yanlarında bir içim ṣu ḳaldı Ka‘b anı Sa‘da  

ī ār idüp kendi ‘aṭşānen evvel-i ānda vefāt eyledi.  



518(76b) 
     

            (-./.--./.-.-/.--) 
Dimişdür. Herem bin Sinān  

      
519

                                                
516 İbn-i Hüseyn’in gemisinin batmadan nasıl seyrettiğine hayret ederim. Zira o gemi, biri üstünde diğeri altında 
olan iki deniz tarafından kuşatılmıştır. Ve ona dokunan bir kul nasıl (ihsanlara) gark olmaz, şaşarım. 
517 Asırlarca yaşasam da cömertlikte Ka’b, Herem ve Hâtem gibi zikredilen birini daha göremem.  
518 Yağmursuz, kurak zamanların meyvesi (veliyy-i nimeti) arkadaşım İbn-i Hacer ki; cömertlikte kimse onu 
geçmemiştir.   
519 Onun, sana sevinçle geldiğini görürsün.  
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 (-.-./--./---./--.) 


beytinüñ ḳā’ilidür ammā ecvād-ı Ḥicāz üçdür ‘Abdullāh bin ‘Abbās ‘Abdullāh bin 

Ca‘fer Sa‘d bin ‘Āṣ her biri cūd u seḫā vü keremde  kenār-ı ‘aliyy-i ‘alem meşhūr-ı 

‘ālem idi. Ve egerçi Mu‘āviye ibni Ebī  Süfyān seḫāda bāhirü'ş-şān olup ecvād-ı  

ḫulefā-yı  müteġallibedendür. Bu maḳūle fütūḥ andan niçe def‘a sünūḥ idüp belki 

evvel biñ dīnār ‘aṭā itmek andan peydā  olmışdur gerçi ba‘żīlar biñ dirhemdür dimişler 

ḥāṣılı anı daḫi silk-i ecvāda naẓm itmişlerdür. Ammā erbāb-ı  iẕ‘āna ḫafī degüldür ki ol 

silke naẓm velāyet-i ‘ahdde itdügi buḫl ü żınneti ketm ü hażm ma‘nāsı olup ol silke 

insilāki  çespān olmaduġı ‘ayāndur. Belki ḫalāl-i iḫtilālde itdügi  beẕl-i māl ṭabī‘ī bir ḥāl 

olmayup ḳaṣr-ı salṭanatı teşyīd  ü esās-ı devleti tesdīd içün olduġı bedīddür ve ġālib-i  

ḥālde bu maḳūle mu‘āmelesi İmāmeyn-i mükerremeyn raḍıya'llāhü ‘anhümā cenāb-ı 

mükerremleriyle olur idi. Pes ẓāhirdür ki bu mu‘āmele mücerred ḳalb-i pāklerin imāle 

içün olmış olur. Ol ẕāt-ı sāhī niçe saḫī olur ki mesned-i ḫilāfete zīb ü zeyn  (77a) 

olmaġa İmāmeyn-i mükerremeyn gibi iki nūr-i ‘ayn var iken anlara ihdā itmeyüp Yezīd 

gibi pelīde ihdā eyleye. Seḫa vü ‘aṭā ki  maḥalline iṣābet-peẕīr olmaya isrāf u tebẕīr 

olup  520mażmūnına 

ḳarīn olur ve gāh ba‘ż-ı edānī vü liyāma iḥsān ü in‘ām mūcib-i ḫuṣūmet olup 

521olur.                     

.522Z

īrā o bed-ḥāl ol in‘āma ẕātında istiḥḳāḳ ḫayāl ider ve muḳteżā-yı ṭab‘-ı le’īm  üzre 

                                                
520 “Gereksiz yere mallarını saçıp savuranlar, şeytanların kardeşleri olmuşlardır.” (İsrâ, 17/27) 
521 “Hasımların en yamanı…” (Bakara, 2/204) 
522 Bütün düşmanlıkların aslı, kötülere iyilik yapılmasıdır.  
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ḥased meslegine gider ve bir ‘adāvet peydā idüp veliyy-i ihsānuñ zevāl-i ni‘metine 

sa‘y-i bī-girān eyler. 

Şi‘r: 
523

               
(--/.--./--.-/-.-.) / (--/.--./---./-.-.) 

Ne r: 
Her ne deñlü mu‘āmele bi'l-mücāmele ḳaṣd itseñ yine ḫub -i mużmer mü bit 

ü muḳarrerdür. 

Şi‘r: 
       

524


(-.-/-.-./---./--.) / (-../-.-./---./--.) 
Beyt:  

    Kerīme eyle ider iseñ in‘ām 

    Liyāma eyleme i‘zāz u ikrām  

     (.-.-/..--/..-)        

Ne r: 
Ṭab‘-ı le’īm bir şūre-zemīn  gibidür ki her ne maḳūle beẕr-i pāk ilḳā itseñ ḥāṣılı 

hebā  olup ilġā ider. 

Mıṣra‘: 
525

(-./--./--./--.) 
Ne r: 

                                                
523 Ne zaman ehil olmayan birine iyilik edersen; sadece malını eksiltmiş olursun, hamd ve ecir olmadığı için 
çoğalmaz.   
524 Kerîme (iyiye) ikramda bulunursan kıymetini bilir ve onu hakkıyla değerlendirir. Le’îme (kötüye) ikramda 
bulunursan dikbaşlılık eder.  
525 Ancak acı meyve verir.  
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Ḥukemā  beẕl ü seḫayı üç ḳısm itmişlerdür biri seḫa biri cūd biri  ī ār. Seḫā  

i‘ṭā-i eḳall-i māl ve cūd imsāk-i ek erdür ‘aksi ī ār cümle mālını 

526 beẕldür dimişler (77b) ve vech-i āli i tercīḥ idüp 

527āyet-i kerīmesiyle tavżīḥ itmişlerdür. 

Ammā ba‘ż-ı esḫıyā seḫāda ḥadde rıżā göstermeyüp her ne mertebe itse cibillet-i 

ṭab‘ı īfā itmiş olur. İnṣāf budur ki seḫāda isrāf olmaz belki 

528diyü isrāf  ile inṣāf  ḳaṣd iderler. 

Ḥikāyet: 
Me’mūnuñ vezīri Ḥassan bin Sehl ecvād-ı ‘ālemden olup seḫāda bir merd-i 

müsellem idi. Bir gün ḫavāṣṣı eyitdiler ey Āṣaf-ı Cem-ṣıfat u Key-ḳudret  seḫāda 

emvāl-i ‘aẓīme itlāf idüp niçün bu mertebe isrāf idersin 

529ḫod kelām-ı  eşrāfdur. Ḥassan bin Sehl eyitdi.  

Şi‘r: 
       530



    (--./---./---.) 
Ne r: 

Şol māl ki me’āli ḥüsn-i ḥāl  ola ol maḳūle tebẕīr maṭbū‘-ı ṭab‘-ı faḳīrdür. İsrāfda  

ḫayr olmaduġı ma‘lūmum degül ammā ḫayrda isrāf olmaduġı meczūmumdur. 

531Büzürcmihr  ḥakīme  su’āl  itmişler ki kerīm 

nedür eyitmiş . 

                                                
526 Perhizden, dünya malından el çekmeden gayrısı helâka sebep olur.  
527 “Kendilerinin ihtiyaçları olsa dahi öz canlarına tercih ederler.” (Haşr, 59/9) 
528 İsraf, şereflilerin âdetlerindendir.  
529 İsrafta hayır yoktur. 
530 Malın hamd ve hayır yolunda harcanması, o malın elden çıkması demek değildir.  
531 Hayırda israf yoktur. 
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532Ya‘nī seḫa vü ī ārda fiżża 

vü ẕeheb aḥcār ile müsāvī ola. Eyitmişler ya baḫīl nedür. Eyitmiş ol daḫi öyledür ya‘nī 

kerīmüñ yanında altunuñ ve gümüşüñ ḳıymeti (78a) olmayup ṣarf u ḫarc ider baḫīlüñ 

yanında daḫi mażbūṭ  u maḥfūẓ olmaġ-ıla müntefi‘ün-bih olmamaġ-ıla ḥacer ü meder 

ile berāber olur. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 
    Ey göñül seḫā ṭarīḳına var 

    Ḳurb-ı Raḥmāna yoḳ bu gūne ṭarīk  

    Ḥaḳ civārındadur saḫi dāyim 

    Ḥażret-i Muṣṭafādur aña refīk  

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Fi'l-ḥaḳīḳa māl odur ki anuñ me’āli beẕl ü ‘aṭā ve ziyy-i mālik  kīse-i  āmāli  nīk-

nāmiyy-i cūd ile mālī ola.  

Ḥadī  : 
533

Ecvād-ı ‘Arabdan Ḳays bin Ma‘diyy-i Kerb dāyimā evlādına rūy-i naṣīḥatden bu 

vech-ile vaṣiyyet iderdi ki . 

  

534 ‘Uḳalā dimişlerdür ki māl oldur ki mālikinüñ  ẕikr-i cemīli ile dünyā mālī 

ola ve aġrāżına vuṣūle vesīle ve ‘ırżına tīr-i ṭa‘n-ı düşmenden cünne-i cemīle ola. 

Ḥaccāc-ı ẓālim  ki metānet-i ḥükm ile mā‘rūf bir ḥākim-i cevvār ve buḫl ile şöhre-i 

                                                
532 Cömert; nazarında altın, gümüş ve diğer taşların birbirine eşit olduğu insandır.   
533 “Cömert, Allah’a yakındır ve ben onun arkadaşıyım.” Hadis.  
534 Ey oğullarım, bu mal size emanettir. Onu hayırlı ve güzel bir surette kazanıp yine hayırlı ve güzel bir surette 
sarfediniz.  
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diyār idi yine dirdi ki . 

535 

Me nevī: 
    Seḫā vü cūdı eyle ey göñül kār  

    Seḫādur kār-ı merdān u vefā-dār 

 
    Seḫādur reh-ber-i ḳurb-ı İlāhī  

    Reh-i cūd u ‘aṭāda olma sāhī 

 
    Saḫī cār-ı Ḫudādur şüphe yoḳdur  

    Reh-i fażl-ı Ḫudādur nef‘i çoḳdur 

 
    İlāhī eyle Yaḥyāya ‘aṭālar  

    ‘Aẕāba bā‘i  olmasun ḫaṭālar 

 
    Günāhı çoḳdur anuñ eyle in‘ām  

   (78b)    Aña ġufrān ile ḳıl luṭf u ikrām 

     (.---/.---/.--) 

 

BĀB-I NÜHÜM DER ‘AFV 

 

 ‘Afv bir cināyetde mücāzāta ḳudret ve envā‘-ı ‘uḳūbet ü eṣnāf-ı eẕiyyete miknet 

var iken terk ü ferāġa himmetdür. Bu daḫi mülḥaḳāt-ı seḫadan bir ḥāletdür erbāb-ı 

                                                
535 İyilik; âhirette ateşin yakmadığı, dünyada ise utancın bulaşmadığı bir hazinedir.   
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fıṭnat ü aṣḥāb-ı riḳḳat yanında bu daḫi eşref-i ḫaṣāyil-i ḥamīde vü aḥsen-i fażāyil-i 

pesendīdedür.  Nev‘-i benī-ādemde bu fi‘l-i cemīl eḳall-i ḳalīldür ek er-i nās  intiḳām 

ile istīnās itmişlerdür. ‘Afv bihterīn-i ḫaṣāyil-i pādişāhān ve ‘umde-i güzīn-i şemāyil-i 

merdān-ı ‘irfāndur.  . 536Ḫuṣūṣan ḳavl-i 

kerīm-i 537ṣīġa-i emr ile vārid olduġı mertebe-i ‘afvı beyānda emr-i 

mütezāyiddür. Ḫaṣma ḳudret ve aḫẕ-i intiḳāma  miknet zamānında ‘afv iden merd-i 

meydān olup cālib-i  ẕikr-i cāvidān olduġı bī-gümāndur. Ḥażret-i Nebiyy-i Hüdā sulṭān-

ı serīr-i ıṣṭıfā küffār-ı Ḳureyş ile mücāzāta ḳudret gelmiş iken  ‘afv ü ṣafḥ u mürüvvet 

ile mu‘āmele buyurmışlardur. Ḫuṣūṣan ol ṭāyife-i bāġiye vü fırḳa-i  ṭāġiye ol Ḥażrete 

itmedükleri ihānet ü nikāyet ve ḳaṣd itmedükleri eẕiyyet ḳalmayup a‘mām-ı kirāmınuñ 

ba‘żı ḳatle cesāret ve aṣḥāb-ı ‘iẓāmı  nefy ü ṭarda cür’et ve ol Ẕāt-ı sa‘ādet-intimā 

ya‘nī maẓhar-ı ḫiṭāb-ı  538Ḥażretlerini  eḥabb-i  

bıḳā‘  olan  (79a)  belde-i  ṭayyibe-i  şāsi‘atü'l-ercādan iḫrāc ile iz‘āc itmiş iken 

539mażmūnı hüveydā ve sırr-ı ser-beste-i 

540merāyā-yı ẓuhūrda cilve-nümā 

olup ol şāh-ı serīr-i 541ġālib-i ‘asākir-i a‘dā olup 

Mekke-i Mükerreme fetḥine vāṣıl ve ol buḳ‘a-i mübārekeye nāzil olduḳlarında bu 

ni‘met-i celīle vü nuṣret-i cemīle ile ibtihāc idüp  şekl-i müşkil-i ḳażıyye-i emellerin tāc-

ı ‘afv ile intāc ve zamān-ı ‘asīrde yüsr ile mu‘āmele buyurup ol şirẕime-i ḍalīlüñ 

itdükleri  nifāḳ u şiḳāḳları muḳābelesinde her mertebeye istiḥḳāḳ muḳarrer ü mevcūd 
                                                
536 “Sizin affetmeniz takvâya daha yakındır.” (Bakara, 2/237) 
537 “Affı (kolaylık yolunu) tut.” (A’râf, 7/199) 
538 “Habibim, sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım.” Hadîs-i Kudsî.  
539 Hakikat yücedir ve büyüklük taslamaz.  
540 “Biz sana apaçık bir fetih verdik.” (Fetih, 48/1) 
541 “ (Aralarındaki mesafe) İki yay uzunluğu kadar yahut daha az kaldı.” (Necm, 53/9) 
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iken ol ẕāt-ı mes‘ūd şāh-rāh-ı ‘afva ẕāhib ve in‘ām-ı ‘āmmı cürm ü günāhların sālib 

olup 



542 nüvīd-i dāfi‘u'l-va‘īdi ile muḳaddemāt-ı ‘afvı temhīd ve ḥabs-i şedīd-i tehdīd ü 

tesdīdden ḫiṭāb-ı ġam-zidā-yı 543ile ol kerīhü'l-liḳā ḳavmi āzād 

ve ḳabāḥat ü vaḳāḥat  ü şenā‘at ü beşā‘atlerin ‘afv ile her birini dil-şād eyledi. 

Beyt: 
    Semt-i ‘afva sālik oldı Ḥażret-i ḫayru'l-verā  

    Ḳādir iseñ eyle i r-i Muṣṭafāya iḳtifā 

     (-.--/-.--/-.--/-.-) 
Ne r: 
 Aḫbārda gelmişdür ki eger rıfḳ u ‘afv muṣavver olmaḳ mutaṣavver (79b) olsa 

şa‘şa‘a-i cemāli bir vech-ile tābān ola idi ki çeşm-i ‘ibret-bīn-i insān bir vech-ile 

müşāhedesine tāb u tüvān  getürmez idi. 

Me nevī: 
       

 544



               

 


 
 

       (--./---./---.) 
Ne r: 

                                                
542 “Bugün size kardeşim Yûsuf’un kardeşlerine dediğini diyorum” (Hadis) ki; “Bugün sizi kınama yok.” (Yûsuf, 
12/92)  
543 Hepiniz hürsünüz.  
544 Mademki Cenâb-ı Hak sana kuvvet vermiştir, o hâlde sana karşı suç işleyeni affet ve onu kendine köle kıl. 
Zira mücrimin kalbi kendi kötü fiilleri ile ölmüştür, affın kokusu ile dirilsin. Şayet af yüzünü gösterseydi, güneş 
ve sa‘d-ı ekber (jüpiter gezegeni) gibi parlardı.   
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Ḫuṣūṣan cemāl-i ḥāl-i selāṭīne ‘afv gibi pīrāye ve izdiyād-ı ḳadr-i ‘uẓemāya rıfḳ 

u merḥamet gibi sermāye olmaz. Mülūke lāzımdur ki hücūm-ı ‘asker-i ḥavādi  ile 

müte’ellim olduḳda ‘aḳl-ı ercümendi ḥākim-i ḥāsim eyleye ve her ḥālde ‘afv  ü ‘unfden 

ḫālī olmaya ammā ‘afv ġālib-i ḥāli olup ve ‘unf-i ẓulmden ḫālī ola ki kār-ı salṭanat 

neş’eteyn-i cemāl ü celāl ile ārāste ve memleket işāret-i ḫavf u beşāret-i recā ile 

pīrāste ola. Ne dōst devlet ü ‘ināyet ümīdinden  berī ve ne müfsidān fesāda cerī ola. 

Beyt: 
545


(-../-.-./--..) 
Ne r: 

Mülūk-i İslāma lāzımdur ki bu ‘ādet-i behiyye ile müteḫallıḳ ve nevāhī vü 

evāmiri neş’eteyn-i cemāl ü celāle muṭābıḳ olup lākin ek er-i a‘māl ü ef‘āli ‘afvdan 

ḫālī olmaya. Zīrā bu muḳarrerdür ki ṭıynet-i beşer ḫaṭā ile muḫammerdür her ḥālde 

iṣābet  (80a) niçe müyesserdür belki sehv ü ġaflet ü cürm ü ẕilletden ḫalāṣ olup 

selāmet bulmaḳ ġayr-ı mutaṣavverdür. Pes her cürmüñ muḳābelesinde ki cezā vü 

ḳatl ü ihlāk ḥāżır ve ‘afv ki ẓāhir olmaya mühimmāt-ı  mülk ü māla żarar-ı ‘aẓīm lā-

meḥāle terettüb ider. Nihāyet tertīb-i cezāda isti‘cāl itmeyüp ṭaraf-ı ‘afva ḳalbini imāle 

eyleye. ‘Afv ile mülke ḫalel ve esās-ı devlete zelel taṭarruḳ eylemezse ‘afv ūlā ve illā 

tertīb-i cezā uḫrādur. 

Beyt: 
 546



(-./--./--./--.) 
Ne r: 
                                                
545 Cemşîd gibi, bir halkın hükümdarı isen; daima korku ve ümit arasında olmalısın.   
546 Eğer bir başta tahammül kalmamışsa, ona taç ve ferman verilmesi haramdır.  
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‘Afvda iki ḫaṣlet-i ḥamīde  nümāyāndur biri muḳarrebīn-i mülūk ü selāṭīn ‘afv ü 

iḥsān-ı sulṭāndan ümīd-vār olup i‘tiḳādda pāyidār olurlar. Şöyle ki her cürme cezā 

āyīne-i ġażabda cilve-nümā ola her biri bed-gümān olup iḥtirāz ile mānend-i berg  

beyd-i ihtizāzda olurlar ki bundan daḫi iki ḥāl bedīdār olur  biri umūr-ı cemme-i  

mühimme mu‘aṭṭal u mühmel ve niẓām-ı mülk ü devlet muḫtel ve biri daḫi māni‘-i  

ḫulūṣ olup ḫıdmete ṣarf-ı himmet mu‘tel olur ikinci leẕẕet-i ‘afvdan bī-naṣīb olmaḳ 

mülūke emr-i ġarībdür. Me’mūn-ı ḫalīfe eger ḫalḳ benüm çāşnī-i ‘afvdan aldıġum 

leẕẕete vāḳıf  ve ol cānibe meylüme ‘ārif olsalar südde-i ‘izzet-me’ābuma hediyye-i 

ẕillet ile gelüp taḥṣīl-i ḳurbet iderler idi dir imiş. 

Beyt: (80b) 


547 
     




    


    (-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Fi'l-ḥaḳīḳa düşmene ẓafer bir ni‘met-i celīledür ki degme kimesneye müyesser  

olmaz ol ni‘metüñ şükri ‘afvdur. 

Beyt: 
     548


(-../-.-./--..) 
Ne r: 

                                                
547 Mücrimler, bizim günahkârın affından ne derece hoşlandığımızı bilmezler. Şayet bundan haberdâr olsalardı, 
bizim nezdimize dâima kabahatlerinden ötürü özürle gelirlerdi.  
548 Mademki sana karşı suç işleyene gâlip geldin; onu affetmen, bu nimetin şükrüdür.  
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Yalıñız bu ḫaṣlet kāfīdür ki kişi ḫaṣlet-i ‘afv ile kār-ı Ḫudāya iḳtidā eylemiş ola 

ol şeref ü faḫra intimā itmiş ola. Eflāṭūn ḥakīme müsneddür ki dimiş bir kişinüñ ‘adūsı 

ḳabża-i ḳudretine dāḫil olıcaḳ cümle ḫadem ü ḥaşeminden olur pes aña sitemden ne 

ḥāṣıl ve ne şerefe vāṣıl olur.  

Ḥikāyet olınur ki İbn-i Feḍāle bir gün Devāniḳī meclisinde ḥāżır ve evāmir ü 

aḥkāma nāẓır idi. Nā-gāh Ca‘fer bir mücrimüñ ḳatline emr itdi. İbn-i Feḍāle eyitdi yā 

emīre'l-mü’minīn bu faḳīr ü miskīn  ‘afv  ü  ṣafḥuña  ḳarīn itseñ belki dergāh-ı İlāh-ı  bī-

iştibāhda sebeb-i ‘afv-ı günāh ola. Nūşīrevāndan mervīdür ki her nā-merd ki yarın 

dergāh-ı Ḫudāda ‘afvdan bī-naṣīb olmaġa rıżā göstere bu gün ‘afvdan imtinā‘ itsün. 

Şi‘r: 
      
549



  (-.--/-.--/-.--) 
Ne r: 

Fi'l-ḥāl Ebū Ca‘fer-i Manṣūr mezbūr ḳıṣāṣdan nüfūr idüp ol derd-mendi ‘afv ile  

(81a) mesrūr itdi. 

Ḥikāyet: 

Ebū Müslimüñ mebādī-i ḫurūcında bir şaḳī var idi ki dāyimā Ebū Müslime 

şütūm u sebb ile hücūm ider idi. Bir gün ḫalāl-i muḥārebede dest-beste ḥużūr-ı Ebū 

Müslime irişdürdiler. Ebū Müslimüñ egerçi ol sitem-kāruñ eẕiyyeti  cānına kār itmiş idi 

ammā āyine-i efkārında ṣūret-i te’dīb bedīdār olmayup te’ḫīr itdi. Ḥużżār eyitdi niçün 

                                                
549 Her kim üstündekinin kendini affetmesini ümit ederse, kendinden altındakinin hatasını affetsin.  
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bu mel‘ūnuñ  ḳatline fermān ṣādır olmaz Ebū Müslim eyitdi   

. 550   

Ẓaferden ṣoñra ḍarb-ı a‘nāḳ kār-ı le’īmān-ı pür-nifāḳdur ba‘de'l-aḫẕ lāyıḳ olan 
ıṭlāḳdur. 
Şi‘r: 

 
551




(-.-/-.--/-.--) 
Ḥikāyet: 

Ḳudemā-yı mülūkden biri ḥukemā-yı ‘ahdini cem‘ idüp benüm içün bir ḫātem  

resm idüñ ki 552anuñla nehy ü emr idüp bundan  ṣoñra   

dūdmān-ı  ‘amīmü'l-iḥsānumda  ḳalup  ḫazīne  içre  yādigārum  olup  a‘ḳāb  u  

aḫlāfuma  düstūrü'l-‘amel ola dimiş. Niçe müşāvere vü mücāvereden ṣoñra mücerrib-i 

kār olan ārā-i ‘uḳalā bu mertebeye  incirār buldı ki naḳş-ı ḫātem āyet-i kerīme-i 

553ola. Pes  anı faṣṣ-ı ḫāteme naḳş itdürüp umūr-ı vāḳı‘ada ve 

heyecān-ı ġażabda  nefs-i nefīse ta‘ab virmeyüp naṣṣ-ı ecelli düstūrü'l-‘amel itmiş-idi. 

Naẓm: 
554

         




(81b) 


         (-../-.-./--..) 
Ḥikāyet: 

                                                
550 Haccâc gibi zalim birisi olmaktan korkarım.  
551 Güçlü olanın affetmesi ne güzeldir. Bâhusus, zafer kazanana yakışan budur.  
552 “Ömrün en kötü çağına (ihtiyarlığa)…” (Hac, 22/5) 
553 “Affı (kolaylık yolunu) tut.” (A’râf, 7/199) 
554 Sana zehir verene sen şeker ver, senden yüz çevirene el uzat ki; kavuşma ve ayrılık kitabında en güzel huylara 
dair bir nüsha oluşturasın.  
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Āl-i Selçuḳdan Melik Sencer ki bir pādişāh-ı maḥmidet-güster ve cūd u 

keremde kenār-ı ‘aliyy-i ‘alem meşhūr-ı ‘ālem idi. Her mücrim ki meclisine dāḫil ola 

be-her-ḥāl ‘afva mā’il olur idi. Vükelā-yı devlet ü vüzerā-yı salṭanat kār-ı mülkde 

siyāset lāzıme-i devletdür diyü cezā tertībine taḥrīṣ ve şiddet ü ḥiddeti tanṣīṣ itdükçe 

dir idi ki her zamān bir mücrim ki dergāhuma girer rūz-ı maḥşer ḫāṭıruma güẕer ider 

gūyā ki mücrim ben olup ḥużūr-ı Ḫudāya ‘azze şānuhu ebeden ḥāżır ve ‘afva 

müteraḳḳıb u nāẓır olmış  olam. Pes ‘afv ile mu‘āmele iderem ümīddür ki Bārī te‘ālā  

daḫi bu muḳābelede benüm ile bu gūne mu‘āmele eyleye.   

555

Naẓm: 
    ‘Afva māyil itmiş Ḫudā ey dil 

    Ne içün ‘afvı istemez ‘āḳıl 

    ‘Afva itmek gerek imiş raġbet 

    Çün sever ‘afvı Ḥażret-i ‘İzzet 

        (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Her-āyine ki bir pādişāh-ı ẓālim ṭarīḳ-ı ‘afva ‘ālim ola pes ol bende-i Ḫudā ki 

cürmine i‘tirāf ile biḥār-ı elṭāf-ı Ḫudādan iġtirāf eyleyüp dergāh-ı ‘izzetine ilticā ve  bār-

gāh-ı ‘aẓametine i‘tinā ile cürm ü ḫaṭālarına ‘afv ü ‘aṭā temennā vü recā eyleye ḥāşā 

ki  bāb-ı iḥsānı sedd ü  du‘asını  red  ve  dest-i  ḥırmān  ile  ṣayd  eyleyüp  ol  faḳīr-i  

bī-sāmānı ser-geşte-i tīh-i ḥayret ve vādī-i żucret ü nedāmet eyleye. 

Me nevī: 
    Ey ḫaṭā-pūş-ı mücrim ü ‘āṣī  

                                                
555 “Allah (C.c.) affedicidir, affı sever.” Hadis.  
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    V'ey ‘atā-baḫş-ı bende-i şāhī 

 
    Cā‘il-i leyl ü ‘ācil-i ıṣbāḥ  

          (82a)      Nūr u ẓulmetde reh-ber ü fettāḥ  

 
    ‘Ayb-pūşende-i gürūh-ı ümem  

    Ġayb-dānende-i ‘ulūm u ḥikem 

 
    Emelüm ġoncesini luṭf ile aç 

    Āb-ı luṭfuñ gil-i vücūdıma ṣaç 

 
    Bāb-ı iḥsānuñı güşād eyle  

    Vāṣıl-ı maṭlab u murād eyle 

 
    Ḳılma Yā Rab emellerüm żāyi‘  

    Dil-i şūrīde luṭfuña ṭāmi‘ 

 
    Cirmümüz az u cürmümüz çoḳdur  

    Sebeb-i ‘afv olur ‘amel yoḳdur 

 
    Gice gündüz göñül hevāda durur  

    Ol hevā ile bir belāda durur 

 
    Ne göñülde hevā-yı zühd ü ṣalāḥ  

    Ne ögümde recā-yı fevz ü felāḥ 
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    Var iken bende niçe niçe ḳuṣūr  

    Yine eksük degül recā-yı ḳuṣūr 

 
    ‘Amelüm yoḳ cenābuña lāyıḳ  

    Emelüm çoḳ velī ki ey Ḫālıḳ 

 
    Ġarḳa-i lücce-i günāham ben  

    Müstaḥaḳḳ-ı cezā vü nāram ben 

 
    Ya‘nī bir ‘abd-i rū-siyāham ben  

    Bu günāh ile pür-şerāram ben 

 
    Ḳaṭre-i baḥr-i cūd u iḥsānuñ  

    Pāk ider çirkini bu dünyānuñ 

 
    Baḥr-i ẕenb içre ḳaṭreyem Yā Rab  

    ‘Afvuñı eylerem recā vü ṭaleb 

 
    Ben ne ḫākem ne ḳaṭreyem Yā Rab  

    Baḥr-i luṭfuñ iḥāṭa itmeye hep 

 
 
    Feyż ü fażluñ durur recā her dem  

    Luṭfuña i‘timādumuz muḥkem 
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    Çünki maḫlūḳ luṭf-ı ‘afvı bile  

    ‘Afv u iḥsānı kār u pīşe ḳıla 

 
    Ḥāşe li'llāh ki ey Ḫudā-yı kerīm  

    Bize ḳılmayasın ‘aṭā-yı ‘aẓīm 

 
    İtmeyüp luṭf ile su’āl ü ḫiṭāb  

    İdesin mücrime ‘aẕāb u ‘itāb 

 
    Keremüñ mihrüñi çü sāyıḳdur  

         (82b)       ‘Afv u iḥsān saña lāyıḳdur 

 
    Kerem it Yā Müfettiḥa'l-ebvāb  

    İtme rūz-ı cezāda baña ‘aẕāb 

 
    Dil-i ‘aṭşānı eyleyüp reyyān 

    Luṭfuñ ile İlāhī ḳıl ḫandān 

 
    Rūz u şeb kārumuz nigāl ü bāl  

    Fażluñ irmez ise ne müşkil ḥāl 

 
Dīdeler ḫūn u sīneler meftūḥ  

Ẓāhir ü bāṭınum saña meşrūḥ 
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Hevl-i maḥşerde ḥavl-i luṭfuñ-ıla  

Bize luṭf eyle ḳavl ü fi‘lüñ-ile 

 
Rācī-i luṭf-ı Ḥażret-i Mevlā  

‘Abd-i ‘āṣī ḫalīḳ-ı levm ü cezā 

 

Bende-i kem-terīn-i ḫayr-ı verā  

Cürmine i‘tirāf iden Yaḥyā 

 
Yüzini dergehüñe ṭutmışdur  

Ġayrıdan hep ümīdi kesmişdür 

 
Didüñ 556  
İtme Yā Rab yirümüzi ṭamu 
 
 
Dergehüñde du‘ā eli meftūḥ  

Günehüm eyle ‘afv yā Sübbūḥ 

 (..--/.-.-/..-)  
Ne r: 

‘Afv gerçi aġleb-i ḥālde maṭlūb ve 557ya merġūbdur ammā 

mücerrib-i  umūr olan ‘uḳalā her yirde ‘afvı müstaḥsen görmemişlerdür. Aña binā’en 

müẕnib-i ḥānī cezāsı lüzūmı ve ol meslege sāliklerüñ aḳvāl-i diḳḳat-rüsūmı icmāl-i 

teẕyīl olınmaġ-ıla aḥvāl-i ‘afv tekmīl olınur ki ol ṭayife bu bābda ḳāvl-i Rabb-i Mecīd ile 

                                                
556 “Bana duâ edin, duânızı kabûl edeyim.” (Mü’min, 40/60) 
557 “Akıl sahipleri…” (Tâhâ; 20/54,128) 
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müdde‘āların te’kīd idüp  

558naṣṣ-ı şedīdi ile ḳavillerin tesdīd 

iderler. Hażret-i ḫayru'l-beşer şefā‘at-künende-i (83a) rūz-ı maḥşer ṣallalllāhü ‘aleyhi 

ve ‘alā ālihī ve ṣaḥbihi'l-aṭher Ebā Ġırre-nām şā‘ir-i  kāfir-i  bed-güher  ü  bed-e er  

ḳable'l-aḫẕ cenāb-ı muṭahharları eẕāsına cāsir-i ḫāsir iken ḳatline fermān-ı ḳażā 

cereyān-ı  ṣudūr itmiş idi. Ġazve-i Uḥudda aḫẕ olınduḳda iḳāmet-i emr-i Resūl-i  

Melik-i ‘Allām içün aṣḥāb-ı kirām ḳatline iḳdām itdüklerinde mel‘ūn derīçe-i i‘tiẕārı bāz 

ve tażarru‘ u niyāz ile ‘afv mu‘āmelesin recāya ḥırṣ u āz itdi. Ḥażret-i  risālet-penāh 

ṣallelllāhü ‘aleyhi ve sellem kemāl-i mürüvvet ü şefḳatden buyurdılar ki: Yā Ebā Ġırre 

‘afv iderem şol şarṭ ile ki bu maḳūle mu‘āmele itmemege mu‘āhede ola. Eyitdi yā 

Resūla'llāh fī-mā ba‘d ‘ahd olsun ki benden cenāb-ı ‘alī-şānuña mūri -i renciş  ü 

keder bir vaż‘-ı bed-e er ṣādır olmaya. Ḥażret daḫi ‘afv buyurdılar. Bā‘d-i zamān 

mel‘ūn-ı mezbūr yine ‘iṣyāna vülūc idüp Ebī Süfyān ile bile ḫurūc eyledi ve ḳabāyil-i 

Ḳureyşi ḳıtāle taḥrīk ve gūş-ı kūs-ı ḍarb ü ḥarbi ta‘rīḳ ider-idi. Āḫir yine dest-i ġuzāt-ı 

muvaḥḥidīnde me’sūr olup ḥużūr-ı fā’iżu'n-nūrlarına getürdiler. Ḥażret buyurdılar ki 

Yā Ebā Ġırre sen bizümle ‘ahd ü peymān itmedüñ mi niçün nā-dürüst-i peymān 

olursın. Mel‘ūn-ı merdūd eyitdi ḥaḳḳā ki ḳabāḥat ü gevher-i peymānı iżā‘at (83b) 

itdüm ümīddür ki bu def‘a daḫi maẓhar-ı ‘afv-ı iḥsān olam ki min-ba‘d ḫıdmet-i 

‘aliyyeden rū-gerdān olmayam. Buyurdılar ki  şimden ṣoñra ‘afv emr-i  muḥāl ve ṣafḥ 

u iḥsān dāḫil-i dāyire-i iḥtimāl degüldür. 

.

                                                
558 “Kim size saldırırsa, onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın.” (Bakara, 2/194) 
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559Fi'l-ḥāl emr itdiler 

mel‘ūnı ḳatl ü helāk idüp vücūd-ı ḫabā et-ālūdından ṣafḥa-i dehri pāk itdiler. 

.560 Muḥsine iḥsān u tevāżu‘ lāzımdur eger 

muḥsin ‘abd-i Ḥabeşī daḫi olursa 561 ile 

562 ḳavliyle ‘amel müteḥattimdür 

eger ḥürr-i Ḳureşī daḫi olursa. Rivāyet olınur ki Me’mūn ḫalīfe ‘afva meyl ile ma‘rūf 

iken ṭūṭī-i dili dāyimā bu gūne mütekellim olurdı ki ‘afv u ḥilm mülūke lāzımdur ammā  

üç maḥalde cāyiz degüldür biri ḳādiḥ-i melik biri müte‘arrıż-ı ḥarem  biri muzīġ-ı şer 

zīrā bu maḳūle umūrda ‘afv u ḥilm ‘acz ü kesele  māḥmūl olur. 

Şi‘r: 
      
563



  (-.-./--./---./--.) 
Ne r: 

Fi'l-ḥaḳīḳa ‘afv daḫi maḥalline müṣādif ve ṭab‘-ı maḥalline ṣādif olmaḳ 

gerekdür. Bī-maḥall ü bī- ma‘nī ‘afv  u iḥsān maḳbūl-i erbāb-ı ‘irfān degüldür. 

 

BĀB-I DEHÜM DER BEYĀN-I ‘İFFET (84a) 

 

‘İffet cemī‘-i muḥarremāt ve leẕāyiẕ ü şehevātdan ictināb ile  iḳtinā-i me’ā ir ü 

isticlāb-ı mefāḫirdür. ‘Umde-i resā’il-i ṣuḥuf-ı aḫlāḳ u ḫaṣāyildür. 

                                                
559 “Muhakkak ki af, bir iyilik ve cömertliktir fakat affın tekrarı iyilik değildir. Bilakis bir mü’min aynı taş 
kovuğundan iki defa ısırılmaz.” Hadis.  
560 Şayet kılıç olmasaydı, keşkeler çoğalırdı.  
561 “Kötülük yapan…” (Mü’min, 40/58) 
562 “Kötülüğün cezâsı, yine onun gibi bir kötülüktür.” (Şûrâ, 42/40) 
563 Kişiye haketmediği muâmelede bulunmak doğru değildir ve alçaklara yumuşaklık göstermekte hayır yoktur.   
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564kelām-ı eslāf idügi bī-ḫilāfdur. ‘Āmme-i nās 

‘iffet ile me’mūr idügi ḥayyiz-i ḫafādan dūrdur.  

El-āyetü: 


 565Hīç bir emr yoḳdur ki anda ‘iffet maṭlūb ve mübāşir-i emre 

merġūb olmaya. Her merd-i ṣāḥib-fıṭnat ki dāmen-i ‘iffete yapışdı ‘āḳıbet  fevz ü  

necāta  yitişdi  maṭlūb-ı  fu’ād  mir'āt-ı ḥuṣūlde görinmekle  muḥaṣṣılü'l-murād oldı. 

Her maġlūb-ı hevā ki ḥāṣıl-ı ḳalbi ḫırmen-i şehevāta  ḳodı ‘āḳıbet ḫırmen-i āmāli 

telaḳḳī-i ḥırmān ile ber-bād oldı. ‘İffet ġalebe-i şehevāt muḥarrik-i  irtikāb-ı  

muḥarremāt  olup  hetk-i estār  u  ḫilāf-ı  şer‘-i  muḫtār  emr-i   nā-sāz-kār bedīdār 

olduġı ḥālde  pāy-i taḥammüli dāmen-i ṣabra çeküp toḫm-ı şikībāyı kişt-zār-ı dilde  

ekmekdür. Ve mehmā-emken mevāżı‘-ı töhmet ü mevāḳı‘-ı fażāḥatden  lāzımdur ki 

ibā idüp 566ḥadī -i  şerīfine iḳtidā eyleye. 

Li-münşi’ihi: 
    Ṣaḳın ey dil ki töhmetüñ elemi 

    Ḳalbe çekdürmesün belā vü ġamı 

 
    Ki buyurmışdurur Resūl-i Ḫudā  

   
 

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

                                                
564 İffet, şerefli insanların tâcıdır. 
565 “Evlenme imkânı bulamayanlar, Allah kendilerini lûtfundan zengin edip evlenme imkânına kavuşturuncaya 
kadar iffetlerini korusunlar.” (Nûr, 24/33)  
566 “Töhmetli hususlardan sakınınız.” Hadis.  
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Dīde-i şehvet ile nā-maḥreme naẓardan (84b) iḥtirāz ve bu maḳūle umūrda 

‘aẕāb-ı Ḥażret-i Mālikü'r-riḳābdan ihtizāz u ictināb eyleyüp dāmen-i ‘iṣmeti ālāyiş-i 

televvü ātdan pāk ve çehre-i ‘iffeti gerd-i kederden tāb-nāk eylemek gerekdür. Bu 

dünyā-yı bī-vefā vü dār-ı pür-‘anāya firīfte olan eşḫāṣuñ  daḫi ‘iffete ṭālib ve yār-ı ‘afīfe 

rāġıb olduḳları ‘acebdür ki  ḥüsn-i ‘iffeti fehme bādī be-her-ḥāl  

Mıṣra‘: 
   Her gice bir cāyı  rūşen eyleyen mehden n'olur 

             (-.--/-.--/-.--/-.-) 

Ne r:  
Diyü şāhid-i bāzārdan firār  iderler. Şol merd-i pāk ki tāk-i himmeti zemīn-i ‘iffete ṣalar  

miyān-ı merdān-ı sa‘ādet-mendānda serv-i sehī gibi ser-efrāz vaṭar  u ṭa‘n-ı ḥasūddan 

bī-niyāz olup nīk-nāmlıḳ devletin  iḥrāz ider. 

Mıṣra‘: 
   Serv gibi ser-keş ol tek pāk-dāmen ol  yüri 
     (-.--/-.--/-.--/-.-) 
Ne r: 

Ammā ‘iffet daḫi şöyle gerekdür ki li-‘ārıżın olmaya. Ḥālet-i ḳudretde ‘afīf olup 

‘acz ile aġrāż-ı nefsāniyyeden i‘rāż eylemiş olmaya. Me elā cümūd-ı şehvet ya 

ġalebe-i teng-destī  vü żarūret ile ba‘ż-ı müştehiyātdan keff-i nefs itmek gibi  bu 

maḳūle umūrda keff-i nefs ‘iffet degül belki maraż u cehl  ü ‘illetdür. 

Ḥikāyet: 
Baġdādda bir ḫ˘āce-i ‘ālī-nijād  var idi ki ḥüsn-i ḫiṣālinüñ ḥaddi olmaduġı gibi 

māl  ü menālınuñ ‘addi yoġ-ıdı ammā bir merd-i ‘ayyāş u rind-i  (85a) ḳallāş idi kārı 

muḥtāclara beẕl ü in‘ām ve açlara iḥsān ile ikrām idi ve kemāl-i ḥüsn ü ġınā vü  
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nihāyet-i luṭf u  hevā ile  mevṣūfe Dil-ārām-nām bir muṭrıbesi var idi. Her sā‘at ü her 

ān bir būstān-ı nüzhet-nişānda ol yār-ı cān ṣoḥbet  ü ‘işreti ile kām-rān idi. 

Şi‘r: 
      
567

    
  (-.--/-.--/.---)    

Ne r: 

Mażmūnını gūyā bir tāc-dār-ı  melek-ṣafā idi ammā ol yār-ı ṭarrāruñ kebk-i ḳalbi bir 

şāh-bāz-ı ḥüsne alınmış idi ve fitrāk-i ‘aşḳa cān u dili ṣalınmış ya‘nī rişte-i maḥabbeti 

Behrām-nām bir cüvān-ı sīm-endāma ṣarılmış  ve sīne-i mecrūḥı derd-i ‘aşḳ ile 

yarılmış idi. 

Li-münşi’ihi: 
    ‘Aşḳ ile olmış idi āvāre 

    Derdine bulmaz idi bir çāre  

 
    Kendüden ġayrı yoġ idi maḥrem 

    Dilde ṣaḳlardı rāzını muḥkem  

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Behrām daḫi muṭrıbenüñ ‘aşḳı ile bī-ḳarār ve şeb ü rūz kārı  āh u zār idi. Dil-dār 

manẓaradan ‘arż-ı dīdār itdükçe  cüvān cān u cihāndan bīzār olup  

Naẓm: 
568

         

                                                
567 Zamanımda benim gibi (bahtiyar) biri var mıdır ki; sarayımın bahçesinde maşukum olan kölem şiir okumakta 
ve beni neşelendirmektedir. 
568 Bir yürüyüşün ile yoldan yüz can götürdün. Teâla’llâh, bu ne çevik yürüyüştür. Bilesin ki; her gelişimde 
bazen sana bir şey söylemek isterim, bazen de toprağına yüz sürmek için şevkle dolu olurum.   
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      (--./---./---.) 
Ne r: 
Diyü āh u feryād ve kār u bār-ı ṣabr u ḳarārı ber-bād itmiş idi. Bir gün mu‘tādı üzre 

ḫ˘āce-i ‘ālī-nijād ol ḳaṣr-ı (85b) bī-ḳuṣūrda ‘ayş u ḥużūr üzre iken cüvān daḫi ġalebe-i  

sulṭān-ı ‘aşḳ ile ḥayrān ve ṣabra imkān olmayup der-i cānāna revāne olup fedā-yı 

cāna bahāne arardı her zamān müşāhede-i dīdār itdügi derīçede ḳarār ya‘nī pīş-gāh-ı 

manẓarada ḥāżır ‘acabā yine Dil-ārām ‘arż-ı cemāl ider mi diyü nāẓır iken derūn-ı 

ḳaṣrdan  āvāze-i çeng ü terāne āsumāna irişicek derd-mend pes diyü  gūş ṭutup bī-

‘aḳl u medhūş oldı. 

Beyt: 
  569

     
  (--./.--./.--./.--) 

Ne r: 
 
Diyü nāle vü feryād ile efġānde olup  

Beyt: 
    Ne ‘arż-ı ḥāle meded var ne ṭāḳat-i güftār 

    N'olaydı ḥālümi ṭuysañ sen ey perī-ruḫsār  

     (.-.-/..--/.-.-/..-) 

Ne r: 
 
Diyü ġāyibāne ḫiṭāblar ve baḫt-ı vārūnına ‘itāblar idüp 

Beyt: 

                                                
569 Köşkten şenlik sesi yükselince o sesten, uyuyan bile uyanır. İncinmiş gönlüm, duvara asılmış çan gibi 
inlerken; ondan nasıl haberdar olmam? 
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570

       


(-.-/--.-/--.-/--.-) 
Ne r: 
 
Diyü mücerred ol mertebe ile ḳanā‘at idüp ve dil-i pür-melāli tesliyet iderken nā-gāh 

naẓar-ı ḫ˘āce-i ‘ālī-miḳdār Behrām-ı āşüfte-i rūzgāra rāst geldi. Gördi ki bir cüvān-ı 

perīşān-ḥāl hücūm-ı melāl ile mükedderü'l-bāl lisān-ı ḥāl ile yārdan cüdā  olduġını īmā 

Beyt: 
      
  571

 

(-../--../--../--..) 

Ne r: 
 
Beytini ġuyādur bī-iḫtiyār  ḥāline teraḥḥum idüp luṭf ile tekellüm ve ḫiṭābda tebessüm 

iderek (86a)  beẕl-i mürüvvet ile ḫānesine da‘vet idüp  

Mıṣra‘: 
   Gel ḳadem-rencīde ḳıl ḫāne müheyyādur didi 

     (-.--/-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 
Cüvān daḫi mu‘āmele ile mücāmele ḳaṣd itdi ve ḳaṣr-ı bī-ḳuṣūrına dāḫil oldı. 

Ḫ˘āce daḫi ḥadden efzūn luṭflar ve mihmān-dōstluklar gösterdi ve ebvāb-ı mülāṭefeyi 

açdı ve her yoldan muṣāḥabete aşdı. Ol vaḳte deñlü ki 

                                                
570 O âşık, mâşukun didarından mahrum olmaktan şen ve yokluk duvarına kulak tutarak onun sesini dinlemekte.   
571 Şu sebepten ağlayıp inlemekteyim ki, Ya’kûb gibiyim. Ey azîzler, Yûsufumun ortaya çıkması için ben ne 
yapayım?   
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572güẕārişince civānuñ dehşeti geçdi ṣadr-ı meclise  

geçüp ḳarār ve nūş-ı bāde-i gül-gūn ile dilden def‘-i ġubār idüp  çünki bir iki ḳadeḥ 

bāde-i gül-fām içdi  

Mıṣra‘: 
   Bir ḳadeḥ mey kişinüñ cümle ḥicābın götürür 

     (..--/..--/..--/..-) 
Ne r: 
 
Mażmūnı üzre bī-tekellüfāne  muṣāḥabete ve ol yār-ı ṭarrāra mülāyemete başladı. 

Ḫalāl-i maḳālde  düzdāne nigāha ve müstemendāne āh u vāha girişdi. 

Beyt: 
 573

       
    (-../-.-./--../-.-.) 

Ne r: 
 
Muṭrıba daḫi bu mu‘āmele derīçesin bāz idüp niyāz itmege başladı. Her su’āl ki o 

ġamze ile iderdi bu çeşm ü ebrū-y-ıla  cevāb virürdi. 

Naẓm: 
                 574


         



       (--./---./---.) 
Ne r: 

                                                
572 Her giren için şaşkınlık ve hayret vardır. 
573 Şu iki dost ne hoştur ki; gönlü cam gibi tertemiz ve saf kılar, renksiz (şeffaf veya su renginde) kadehten la’l 
renkli şarabı beraber içerler.       
574 Şu iki âşığın visâli ne hoştur ki, düşmanları bunu kıskanıp kederlense yeridir. Kaş ve gözün hareketi, vuslat 
arayışına bir bahanedir.   
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Ḫ˘āce-i ‘ayyāş ṣoḥbet-i cüvān-ı ḳallāş ile germ ü dil-nerm olup ol deñlü bāde  

(86b) nūş itdi ki ser-ḫōş olup yatdı ve deryā-yı ‘ademe batdı.  Çünki ol iki ‘āşıḳ 

meclisde tenhā ḳaldılar gūyā ki ḥayāt-ı  cāvidān buldılar nā-gāh Dil-ārām  

Mıṣra‘: 
 575

(-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Yirinden ḳalḳdı ve ikrām ile ‘arż-ı  ḥāl-i müstehām idüp eyitdi. 

Naẓm: 
    576


              


          (-../-.-./--..) 

Ne r: 
Cüvān-ı bī-hūş çünki bu ḥüsn-i ḫiṭabı gūş itdi feryād idüp eyitdi. 

Naẓm: 
577

    



             

    (--./.--./.--./.--) 
Ne r: 

Muṭrıba eyitdi ey ārzū-yı cānum ve maṭlūb-ı dil ü cenānum bilmez misin ki 

cemāl-i bā-kemālüñle ‘āşıḳ ve rāh-ı maḥabbetde bir bende-i ṣādıḳam.  

Beyt: 

                                                
575 Şarkıcı, onu selâmlamak niyetiyle kalktı.  
576 Gizli ve âşikâr, insan ve peri, her şeyin efendisi olan Cenâb-ı Hakk’a yemin ederim ki; benim nazarımda, 
dünyada senden daha değerli hiç kimse yoktur. Sen, benden, herkesten ve her şeyden daha kıymetlisin.   
577 Ey gönül ve gözün menzili, dünyanın bütün güzellerinin güzelliği sende toplanmıştır. Şayet gönlüm sana mâil 
olmuşsa, bunda şaşılacak ne var? Sana mâil olmayan gönül, gönül değil, taştır.  
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578 
          

             (-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 
 
Niçe yıllardur ki hevā-yı zülfüñ ile ser-gerdān ve esrār-ı la‘lüñ ile ḥayrānam. 

Beyt: 

       
579


(-.-/.--./.-.-/.--) 

Ne r: 

Niçe bir cism-i nizārı āteş-i firāḳa yandurasın. Demidür ki beni sīr-āb-ı viṣāle  

ḳandurasın ve āb-ı viṣāle irgüresin ve dil-i mürdeyi dirgüresin.  

Mıṣra‘: 
         

580

         (-.-/--.-/--.-/--.-) 
Ne r: (87a) 

Diyü ibrāz-ı rāz ve ıẓhār-ı sūz u güdāz itdi. Cüvān-ı perīşān rūzgār-ı ‘aşḳ ile bī-ṣabr u 

ḳarār ve zār u nizār olmış idi eyitdi. Ey  yār-ı bī-mi ālüm benüm daḫi ṣabr u 

taḥammüle mecālüm ḳalmamışdur ammā ne çāre ki dest-i ‘iffet dāmen-i şehvetüm 

ṭuṭmışdur ve ḫ˘āce-i ṣalāḥ  u sedād ve mu‘allim-i felāḥ-ı reşād ṭıfl-ı dile mekteb-i ‘iffet 

ü irşādda 

                                                
578 Âşıkm, çaresizim, zavallıyım, kanla dolu gönlümle kadehe benzemekteyim. 
579 Bir ömür boyunca senin mihr ü vefâna bağlandık. Sana ulaşmak sevdasıyla o hâle geldik ki, bize ölü dense 
yeridir.  
580 Senin yüzünden acze düştük, çaresiziz, bizim hâlimizi görmezden gelme. 
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581seb

aḳın oḳutmışdur. Ol gūne dōstluk ve ol yoldan ‘aşḳ-perestlik ferdā-yı ḳıyāmet 

mütebeddil-i ḫuṣūmet olur. Ol ḥāl maṭlūbum degüldür ki bir vaḳtde çehre-i meveddet 

ġubār-engīz olup binā-yı maḥabbet ḫalel-peẕīr ola. Senden murādum ancaḳ 

müşāhede-i cemālüñdür ne ān ki dilde ārzū-yı ittiṣāl ya mūcib-i  vebāl bir ḥāl ola diyü 

Behrām-ı müstehām itmām-ı kelām ve meclisden ḳıyām idüp gitdi. Yār-ı cānına yarı 

cān ile vedā‘ ve bu ḳıṭ‘a-i  enīḳa ile mükālemeden inṣirāf u  ‘arż-ı maḥabbetden inḥirāf 

itdi. 

Beyt: 
582

              


    (-.-/-..-/.--) 
Ne r: 

Her ehl-i idrāk ki dāmen-i ‘iṣmeti televvü āt-ı dest-i maḥremden pāk itdi 

şevāyib-i fesāddan bī-bāk olup nefs-i ḫasīs ü ḫabī i muḳteżayāt-ı şehvāniyye vü 

müteleẕẕiẕāt-ı nefsāniyyeden zecr ve mu‘arrıż-ı töhmetden men‘ ü ḥecr itdi nām-ı 

nāmī ile tā ebed (87b)  ẕikri bāḳī oldı. 

Beyt: 
               583



(-.-/--.-/--.-) 
Ḥikāyet:  

Ḳabāyil-i A‘rābdan bir ḳabīle-i nebīlenüñ re’īsi ki Ḳays bin Ẕābiḥ dimekle vāżıḥ  

                                                
581 “O gün dostlar birbirine düşmandır. Yalnız takvâ sahipleri hariç.” (Zuhruf, 43/67) 
582 Ey gönül, mademki bu aşk iki günlüktür, vazgeç. Zira iki günlük işten hiçbir şey hâsıl olmaz.  
583 Her kim dik başlı nefis atını kendine râm ederse, akıllılardan olur ve iyi bir ad bırakır.  
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idi bir ġayrı ḳabīleden Ley e-nām bir zen-i nīk-endāmuñ müddet-i medīd ü ‘ahd-i 

ba‘īd idi ki āşüfte-i cemāl-i bā-kemāli ve şīfte-i rūy u ḫāli idi. Bir şeb ikisi daḫi 

ḫānelerinden ḫurūc idüp geşt-i ṣaḥrā vü seyre ‘azīmet itdiler. Nā-gāh ḫalāl-i rāhda biri 

birine rāst geldiler. Ṭarafeynden envā‘-ı nāz u niyāz ve sūz u güdāz ile gāh ālām-ı 

firḳatden şikāyet gāh derd ü miḥnetden ḥikāyet idüp basṭ-ı bisāṭ-ı inbisāṭ ve taḥrīk-i 

aḫlāṭ-ı iḫtilāṭ itdiler. Ḳays-ı miskīnüñ hevā-yı ‘aşḳ u maḥabbet ‘aḳlını sālib olup viṣāl-i 

cānāna ṭālib ve neyl-i merāma  rāġıb olduḳça ol zen-i mestūrenüñ āfitāb-ı ‘iffeti iltimā‘ 

idüp muṭāva‘atdan imtinā‘ itdi. Ḳays eyitdi 

.584Ley e-i mestūre eyitdi 

.585Zihī zen ki merd-i meydān-ı ‘iṣmet ve dilīr-i ‘arṣa-i ‘iffet 

ola. Ammā ol ġāfil ü sāhī ki murġ-ı dili feżā-yı hevāda pervāz ve nāz u niyāz-ı ḫūbān-ı 

‘işve-perdāz  ile dem-sāz oldı ṭama‘-ı dāne-i ḫāl ile kemend-i zülfe (88a) giriftār olup 

esīr-i şehevāt-ı reddiye-i 586 oldı. Ġaleyān-ı şehvet-i ṭa‘āmda ḥill ü 

ḥurmet farḳında diḳḳat itmedügi gibi tavaḳān-ı nefs-i pür-‘illet ve heyecān-ı ‘urūḳ-ı 

şehvetde iḥtirāz u ictināba ṣarf-ı cell-i himmet itmeyüp belki muḥarremāta raġbet ve 

miyān-ı sifāḥ u nikāḥı temyīzde bī-baṣīret ve Cenāb-ı Rabb-i ‘izzet 

587ḥażretinden bī-ḫavf u ḫaşyet olup umūr-ı nā-ma‘ḳūle 

mübāşerete mübāderet eyleye lā-cerem 

588 naṣṣ-ı hidāyet-e erine 

maẓhar olup sebīl-i sedādda żalīl ve maraż-ı cehl ile ża’īl 
                                                
584 Vallahi, bizi yıldızdan başka hiçbir şey görmez. 
585 Peki, o yıldızı parlatan nerede?  
586 “Helâk yurdu…” (İbrâhîm, 14/28) 
587 Kudretinin yüceliği gönüllere korku salan… 
588 “Hayır, onlar hayvanlar gibidir, hatta onlar, yolca (hayvanlardan) daha sapıktır.” (Furkan, 25/44); “İşte onlar 
hayvanlar gibidir, hattâ daha da sapık…” (A’raf, 7/179) 
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589 mażmūnından dāhil  ü ġāfil olup 

ṣıfat-ı melekiyyet ile ittiṣāf dāyiresinden inḥirāf  idüp 

590teşrīfi ḫil‘atinden daḫi  maḥrūm ve niṣāb-ı bī-

ḥisāb-ı Rabb-i vehhābdan dūr olmaġ-ıla maġmum olur.  Zīrā benī-ādem eczā-yı 

melekiyyet ü behīmiyyet terkībleriyle mürekkeb olduġı ẓāhirdür. Ḥażret-i Ḫudā-yı ḳādir 

ü sulṭān-ı ‘ālimü's-serāyir maḫlūḳātı dört ḳısm üzre ḫalḳ itmişdür. Ḳısm-ı evvel oldur ki 

‘aḳlı ola şehveti olmaya ki onlar melā’ike-i kirāmdur. Ḳısm-ı ānī oldur ki ‘aḳlı olmaya 

ammā şehveti ola bunlar ḥayvānātdur. Ḳısm-ı āli  oldur ki (88b) ‘aḳlı ve şehveti 

olmaya bunlar cemādātdur. Ḳısm-ı rābi‘ oldur ki ‘aḳlı ve şehveti ola bu ḳısm benī-

ādemdür. Pes insānuñ şehveti ġālib olsa behāyime mülḥaḳ olur ikisi bile nāḳıṣ olsa 

cemādāta mülḥaḳ olur ‘aḳlı ġālib olsa şehveti sālib olmaġ-ıla melā’ikeye mülḥaḳ olur. 

Bu taḳdīr üzre ‘iffet emrinde daḫi melā’ike ile iştirāk müte‘ayyin ve fażīlet mütebeyyin 

olur. 

Li-münşi’ihi: 
    ‘İffet ey dil lāzım-ı merdān imiş 

    Kār-ı aṣḥāb-ı vefā ‘irfān imiş 

 
    Rāh-ı ‘iffet içre sālik it dili 

    ‘İffet imiş lāzım olan ḥāṣılı 

 
    Her ki ‘iffet yolına oldı revān 

    Menzile vāṣıl olur ol bī-gümān 
                                                
589 “Sakarı (cehennemi) mûcib olan lezzette hayır yoktur.” Hadis.  
590 “Andolsun biz, Âdem oğullarına (güzel biçim, mizaç ve aklî kabiliyetler vermek sûretiyle) çok ikrâm ettik.” 
(İsrâ, 17/70) 
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    ‘İffete cehd itmeyen nādān olur 

    Kārı anuñ dāyimā ḫüsrān olur 

 
    ‘İffet ile ḥāṣıl olur her murād 

    Eyle sen de ‘iffeti zād-ı me‘ād  

 
    Kimse ‘iffetden ziyān itmez imiş 

    ‘İffet emrinde gümān itmez imiş 

 
    Yā İlāhī ḳılma ‘iffetden cüdā  

    Cümle a‘żāmı ‘afīf it ey Ḫudā  

 
    İdeyin dāyim lisānumla enā 

    Şükr ile elṭāfuñı yā Rab edā  

 
    Cism-i zārum ile ḫıdmet ideyin 

    Ḳādir olduġumca ṭā‘at ideyin 

 
    Bize tevfīḳuñ refīḳ it ey Ḫudā 

    Maẓhar-ı ḳahr eyleme rūz-ı cezā 

 
    Luṭfuña her demde itdük ittikā 
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591

  

Ne r: 
Aṣḥāb-ı fehm ü dāniş ve erbāb-ı ‘ilm ü bīnişe ḫafī degüldür ki ‘iffet ḫilḳat-i 

ādemde ẓuhūr itmek ‘aşḳ u maḥabbet ile muḳārenet itdügi ṣūretdedür. Maḥabbet  

ḫilḳat-i insānda bir emr-i lāzımdur ki ḥaḳīḳati benī-ādeme maḫṣūṣdur. Gerçi (89a) 

‘āmme-i ḫalḳ birbirine maḥabbet itmek ‘ādetā muḫālifdür ammā bu cümleden bir niçe 

ḳavm ictimā‘ u maḥabbetden imtinā‘ itmese olur. ‘Uḳalā maḥabbeti ‘adālete teşbīh 

itmişlerdür. Zīrā ‘adāletden maḳṣūd intiẓām-ı umūr ve dürüstī-i aḥvāl-i cumhūrdur. 

Maḥabbetde daḫi maṭlūb maḥbūb-ı mūhibbe merġūb olur ve ḥaḳīḳatde maḥabbet 

cümle eşyāya sārī ve heme mevcūdāt meyl ü maḥabbetden ‘ārī degüldür. Belki 

nebātāt u cemādāt ve cevāhir ü a‘rāż  aġrāż-ı ‘aşḳ u maḥabbetden sālim olmamışdur. 

Nite ki tafṣīl-i mufaṣṣalāt kütüb-i aḫlāḳda ẕikr olınmışdur ‘anāṣır aḫyār-ı  ṭab‘īsine 

māyildür ve ḥayyiz-i ṭabī‘īsine ṭālib olup ḳāsir ile  hārib olur ve her cism-i ‘unṣurī ya 

keyfiyyet-i fi‘liyye ile muttaṣıf  ya keyfiyyet-i infi‘āliyyeye mu‘terifdür ki ḥarāret ü 

bürūdet ve ruṭūbet ü yübūsetdür. Bunlardan biri ile ittiṣāfı  ma‘nā-yı ‘aşḳ u 

maḥabbetdür nār ḥarāret ü yübūset ile ve hevā  ḥarāret ü ruṭūbet ile ve āb bürūdet ile 

ve ruṭūbet ile ve türāb bürūdet ü yübūset ile muttaṣıfdur. Ṣūret-i infikāk-ı ḳāsirde 

bunlar birbirine ṭālib ve żıddından hāribdür ābı ḳasr u cebr ile āteşe ḳarīn idüp tesḫīn 

eylesek ṣūret-i infikāk-ı ḳāsirde yine me’lūf olduġı (89b) ma‘şūḳı bürūdete meyelān 

ider. ‘Āmme-i ḥukemā-i müteḳaddimīn  feżā’il-i mu‘terif-i maḥabbet cemī‘-i mevcūdāta 

sereyān ile muttaṣıfdur  dimişlerdür. Ḫuṣūṣan Ebū ‘Aliyy-i Sīnā bu ma‘nāyı taḥḳīḳde 

                                                
591 “Rabbim, bizi ateş azabından koru.” (Bakara, 2/201; Âl-i İmrân, 3/16) 
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bir risāle-i ḥikmet-nümā peydā eylemişdür. Ammā ḥukemā-i müte’aḫḫirīn maḥabbet 

ẕevi'l-‘uḳūlde müsta‘mildür sāyir ‘anāṣır u mürekkebātda  olan esrār ṭabāyi‘dendür 

dirler maḥabbet ıṭlāḳın tecvīz itmezler. Ẕevi'l-‘uḳūlden ġayrda olan ḫavāṣ maḳūlesi ki 

meyl ü herdīdür ḥacer-i mıḳnāṭīs ü seng-i nāġıżu'l-ḥall gibi ve ḥayvānātda ülfet ü 

taḳarrübdür ammā insānda maḥż-ı  maḥabbetdür dimişler. Ol daḫi iki ḳısma 

munḳasımdur biri  ṭab‘ī biri irādī. Ṭab‘ī māderüñ veledine maḥabbeti gibi eger ṭab‘ī 

olmasa ol mertebe şefḳat ü terbiyet müyesser olmaz idi inḳırāż-ı insāna mü’eddī olur 

idi. İrādī müte‘allimüñ  mu‘allimine ve mürīdüñ şeyḫine maḥabbetidür. Ammā şol 

maḥabbet ki  müsted‘ī-i şehvet ola ne‘ūẕü bi'llāh müstevcib-i ġażab-ı Ḥażret-i Rabb-i 

‘izzetdür. Aḳsām-ı maḥabbete naẓar olınsa her birinde ‘iffet melḥūẓ-ı ṭabī‘at olmaḳ 

gerekdür. Ḫilḳat-i insānda maḥabbet niçe ise nefret daḫi öyledür. İnsān ṭab‘ına 

muḫālif olan eşyādan ġāyet elem-zede olup 

Mıṣra‘: (90a) 
592

        (-.-/-..-/-..-) 

Ne r: 
Be-her-ḥāl ṭab‘ mütekedder ü mizāc  müteġayyer olur. 

Ḥikāyet 

Bir gün Eflāṭūnı bir marīẓa iletmişler nabżına yapışmış a‘del-i emzice bulmış. 

Bunda aṣlā ‘ārıża yoḳdur ammā bir mükeddire rāst gelmişdür dimiş. Ḥerīf eyitmiş dün 

filān kimesne ile ṣoḥbet itmiş idüm dimiş. Ḥakīm eyitmiş anuñ ıḳletidür ki ṭab‘uña 

keder virmiş dimiş. Pes maḥabbet ki ‘aşḳdan olur ‘aşḳ ise bir ḥākim-i müstaḥkemdür 

ki sebeb-i niẓām-ı ‘ālemdür. 

                                                
592 Kendi tab‘ından olmayanlarla sohbet, elem verici bir azaptır. 
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Naẓm: 
   593


   


    


         (-../-.-./--..) 
Ne r: 

Bir şem‘-i pür-lem‘dür ki ḳalb-i muẓlimde yanmaz ve ḫ˘āb-ı ġaflet ḫuftesini 

uyandurmaz. 

Beyt: 
 594

                    
                             (-.-/--.-/--.-) 

Ne r: 
Bir rind-i şāh-bāzdur ki ḥüsn ü ḳubḥdan bī-niyāzdur. 

Şi‘r: 
595

        


              (-.-./--./---./--.) 
Ne r: 

Gāh olur ki bir şāh-bāz-ı ḥüsn ü cemāl ve māh-ı bā-kemāl-i sipihr-celāl bir 

ḳabīḥ-heykel ü bed-ḫiṣāl şaḫṣ-ı re ī ü'l-ḥāle müte‘allıḳ olmaz yirine müte‘aşşıḳ olup 

esīr-i derd ü miḥneti ve faḳīr-i  ni‘met ü vuṣlatı olur. Ne ḳabīh-ṣūret menāfiyy-i 

maḥabbet ve ne āḫaruñ (90b) ḥüsn ü cemāli ḥāciz-i derd ü miḥnet olur. 

Beyt: 
    Maḥabbet mülkinüñ sulṭānıdur ‘aşḳ 

                                                
593 Aşk, dünya işlerinin nizamı ve dünya kararının sermayesidir. Aşk, âlemin başını başını döndürmüş ve insanı 
divane kılmıştır. Âşinâlık sebebi ve aydınlık cevheri aşktan hâsıl olur.   
594 Ben, aşkın şerhi ve beyanı hususunda her ne söylesem mahcup olurum.  
595 Hakiki sevgi ve aşk çirkinlikten uzaktır. O, kalbe taalluk eden şeydir.  
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    Meveddet ‘āleminüñ cānıdur ‘aşḳ 

          (.---/.---/.--) 
Ne r: 

Zülf-i Leylāda olan şikeni Mecnūn-ı pür-miḥen bilür ‘iẕār-ı ‘Aẕrāda olan leṭāfet ü 

ānı  Vāmıḳ-ı ṣādıḳ-ı mümteḥen bulur. 

Mıṣra‘: 
    Görkli oldur ki sevdi anı göñül 
         (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Niçe ṣāḥib-cemāl olur ki kimesne aña ‘āşıḳ olup şūrīde-ḥāl  olmaz  ve  niçe  

bed-nümā olur ki ‘ālem ‘aşḳına ṭoyup ḳanmaz.  

Beyt: 
           
 
596



   (-../-.-./--../-.-.) 
Ne r: 

Ba‘ż-ı muḥaḳḳiḳler ‘aşḳ ifrāṭ-ı maḥabbetden kināyetdür ve ba‘żīlar 

maḥabbetden fażla bir ḥāletdür dimişlerdür. Ba‘żīlar daḫi ‘aşḳ naẓardur lā-ġayr diyü 

taḥḳīḳ  itmişlerdür iḫtilāf çoḳdur bu muḫtaṣarda tafṣīle taḥammül  yoḳdur. 

Naẓm: 
 597

       
 


       



                             (-.-/--.-/--.-) 

                                                
596 Yüzü parlayan herkes, gönül alan sevgili olmadığı gibi, her ayna yapan da İskender değildir.  
597 Kalem, aşk bahsini yazmaktan mustarip oldu ve acze düştü. Âşıklık illeti diğer illetlere benzemez, onlardan 
uzaktır. Aşk, Cenâb-ı Hakk’ın esrârının usturlâbıdır.  
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Ne r: 
Ammā her ‘aşḳ  da‘vāsın iden ‘āşıḳ olmaz ve her maḥabbetden dem uran 

ṣādıḳ olmaz. Her serde bu sevdā olmaz  ve her dest yed-i beyżā olmaz.  

Beyt: 

    Sulṭān-ı ‘aşḳa ḳanḳı gedā kim esīr olur  

    Mülk-i sa‘ādet-i dü-cihāna emīr olur 

          (--./-.-./.--./-.-) 

Ne r: 
Bir ḥākim-i ḥasim ü sulṭan-ı ẓālimdür ki şehr-i vücūda istīlā idicek izdirā ile 

cümle  cevāriḥi iḥāṭa ve şāh-rāh-ı dilden ġayrı imāṭa ider. 

Beyt: (91a) 


598
           

          (-../-.-./--..) 
Ne r: 

‘Āşıḳ āteş-i belā-y-ıla yanıḳ ve şeb-i miḥnetde uyanıḳ ve āfitāb-ı derd ü belā 

meşārıḳ-ı meşaḳḳatden serīr-i miḥnete şārıḳdur. 

Beyt: 

     ‘Āşıḳuñ āh u zārı lāzımıdur 

     Niçe derd ü belā mülāzımıdur   
       (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

‘Āşıḳ kendüyi varṭa-i belāya atar ve dellāl-ı maḥabbet bāzār-ı miḥnetde gāh 

olur ki ṣatar. Şu‘ā-i şem‘de pervāneyi  gör ki niçe bī-pervā bāl ü perin yaḳar. 

                                                
598 Ey gönül; aşkın husûle getirdiği her sıkıntı bir diken bile değilken, sen onu büyütüp sent ağacı (Mısır dikeni 
de denilen sert bir ağaç) hâline getirme.  
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Beyt: 
            599

 

         (--./---./---.) 
Ne r: 

Cān u seri fedā idüp ne bīm-i helāk ve ne cāme-i ḥayātı çāk itmekden bāk ider. 

Beyt: 

    Kimi öldürse bulur ‘ömr-i sermed 

    Temāşā ḳıl ne cānlar cānıdur ‘aşḳ  

          (.---/.---/.--) 

Ne r: 
Ḥażret-i Ya‘ḳūb ‘aleyhi's-selām ḳuvvet-i nübüvvet ile ṣāḥīb-i  teyaḳḳuẓ u 

ferāset iken ḥubb-i ṣadīḳ derūnına bir vech-ile ṭarīḳ  bulmış idi ki her ne maṣlaḥata 

mübāşir ve ne kāra mütecāsir olsa Yūsufı ḥāżır bilüp lisān-ı ṭāhir ile nām-ı Yūsufı 

ẕākir  olur idi. Bir gün ol ḥażretüñ gūy-ı girībānı düşdi. Bir ḫayyāṭ-ı çāpük-deste gelüp 

eyitdi ey ḫayyāṭ Yūsufı  girībānuma dik. 

Şi‘r: 
       
600



      (-./--./--./--.) 
Ne r: 

Bir gün  Züleyḫā-yı  mübtelā  ḳaṣd-ı  faṣd  itdi  bāzūsından  aḳan  ḫūn-ı  

miḥnet-meşḥūn rūy-ı (91b) zemīn üzre aḳduġı yirde nām-ı Yūsufı taḥrīr iderdi. 

Şi‘r: 
601

                                                
599 Âşıklığın kemâline sahip olan pervane, kendini ateşe atmaktan hiç çekinmez.  
600 Kalp, cismimden ayrı değildir ve sevgi içinde bütün âzâlarım kalp gibidir.  
601 Vücudumun her zerresi sevgi doludur ve bütün âzâlarım birer kalp kesilmiştir.  
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(--./--./---./--.) / (--.-/-.--/--.-) 

Ne r: 

Bir fitnedür ki insāna sārī ve cism-i nā-tüvāna ṭārī olur. 

Şi‘r: 
602



(---./.--/.--) 
Ne r: 

Ḥaḳīḳat şol dil ki ‘aşḳ-ı pākden behre-dār ola bir sulṭan-ı tāc-dār ve ḫayl-i 

ḥaḳīḳate ser-dār olur ve fi'l-ḥaḳīḳa ‘āşıḳ  tehẕīb-i aḫlāḳ ile fāyıḳ olur. 

Şi‘r: 
   603



   (-.-/---./--.-/---.) 
 

Ne r: 
Ve merātib-i ‘aşḳ daḫi ḥadden  bīrūn ve şücūn-ı fünūndur. ‘Uşşāḳuñ her biri bir 

kāra rāġıb her biri bir ẕevḳe  ṭālibdür. 

Mıṣra‘: 
604

(-.-./--./---./--.) 
Ne r: 

Kimi bu yolda terk-i seri derd-i ser kimi ḳażā-yı vaṭar ile  derdi terk ider. Kimi 

leẕẕet-i ‘aşḳ ile ḫoş-ḥāl belā-yı miḥnet-i maḥabbet ile müreffehü'l-bāl olup 

Beyt: 
          605Yā Rab belā-yı ‘aşḳ ile ḳıl āşinā beni  

                                                
602 (Aşk); İnsanoğlunun eski bir hastalığıdır ve insandan insana sirayet eden bir fitnedir.  
603 Şayet sen âşık olmamış ve aşkın hevâsını idrak etmemişsen, kuru bir taş veya donuk bir kaya parçası ol. 
604 İnsanlar, türlü şekil ve yollar içinde âşık olurlar.  
605 Necmettin Halil Onan, Fuzûlî-Leylâ İle Mecnûn, İstanbul 1956, s. 113. 
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    Bir dem belā-yı ‘aşḳdan itme cüdā beni 

         (--./-.-./.--./-.-) 
Ne r: 
Mażmūnına maẓhar olup bu meslege gider. Ḳays-ı nā-şād u ḥarīḳu'l-fu’ādı gör ki 

sulṭān-ı ‘aşḳ-ı Leylā şehr-i vücūdına bir mertebe istīlā itdi ki vādī-i cünūna reh-nümūn 

olup ismi Ḳays iken beyne'l-enām  Mecnūn oldı bir vech-ile def‘ mümkin olmayup āḫir 

mevt maṭma‘ olup 

Mıṣra‘: 
606

(-.-./--./---./--.) 
Ne r: 

Beytini gūyān (92a) ve ḥāli perīşān oldı. Vālid-i mihribānı ‘ilāca sālik ve bu derd-i 

hālikden ḫalāṣa mütehālik olduḳça mālik olmadı. 

Beyt: 
 607




(-.--/-.--/-.--/-.--) 
Ne r: 

Her bār ẕemm-i Leylāyı tekrār ve ḳubḥ-ı sevād-ı vechin iş‘ār itse Mecnūn 

inḥirāf ıẓhār  idüp  

‘Arabiyye:     
                                                      608 

 
(-.-./--./---./--.) 

                                                                                                                                                   
 
606 Bizim için ölümden daha faydalı bir şey yoktur.  
607 Mecnûn akıl ve din elbisesini Leylâ’nın aşkı uğrunda parçaladı. Anasından rüsva olarak doğan Mecnûn’a 
baba nasihati fayda etmedi.   
608 Diyorlar ki, Leylâ kara ve çirkin bir Habeşî’dir. Fakat miskin karalığı onun başa sürülmesine mani değildir.  
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diyü şevḳini imrār ider idi. Āḫir peder-i pīr ‘ilāc-peẕir olmaduġın müşāhede idicek  

Beytu'llāha ‘āzim ve du‘ā ile indifā‘a cāzim olup Ḥarem-i muḥterem-i beled-i 

mükerrem ile müşerref olup eyitdi ey ferzend-i dil-bendüm Ḥaḳ te‘ālā ḥażretine 

tażarru‘ u du‘ā ile ricā eyle ki bu Beyt-i mu‘azzez ḥürmetine bu maraż-ı hāyilden saña 

şifā virüp bu derdden rehā eyleye. Çünki ḥalḳa-be-gūş-ı sulṭān-ı ‘aşḳ u maḥabbet ve 

ġāşiye-ber-dūş-ı şāh-ı derd ü miḥnet olan Mecnūn-ı deşt-i meşaḳḳat muḳābil-i beyt-i 

Rabb-i ‘izzet oldı āh u efġān ile tażarru‘-künān feryād idüp ḥalḳa-i Ka‘be-i 

mükerremeye yapışup  giryān u nālān  

Şi‘r: 
       
609



(-.-/.--/-.--/.--) / (-./.--/-.--/.--) 
Ne r: 
Beytini  gūyān  olup  

 

610diyü (92b)  du‘āya  leb-feşān oldı. 

Naẓm: 
      611


   



      (-../-.-./--../-.-.) 
Ne r: 

                                                
609 Ya Rab, bu harâbiyeti benim üzerimden kaldırma. Muhakkak ki Allah, “âmîn” diyen bir kula merhamet eder.  
610 Allahım, Leylâ’ya muhabbetimi artır ve beni onun zikrinden başka bir şeye rağbet ettirme.   
611 Mecnûn’un aşkla yaptığı ferâgat duâsından sonra babası onu yüzlerce âh u feryâd ile Kabe’ye götürdü. (Aşka 
giriftâr olan Mecnûn orada da); “Yâ Rab, bu hâne hakkı için, her nefesimde veya geçen her zamanımda Leylâ’ya 
olan meylimi artır.” diye duâ etti.     
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Her bār ki Leylā ‘aşḳından tenfīr ile meşreb-i ‘aẕb-i maḥabbeti tekḍīr itseler 

ḥadī -i ḳadīm-i  ‘aşḳı tekrīr idüp  

Şi‘r: 
     612



  (--./--.-/--./--.) / (--./--./--./--.) 
Ne r: 

Diyü ḫalḳdan nefret ü ṣaḥrāya  ‘azīmet ve vaḥşīler ile ülfet idüp  

Şi‘r: 
      613


   (-.-./--./---./--.) 
Ne r: 
 
Beyti ile teme ül ve belā-yı  ‘aşḳa taḥammül idüp maraż-ı ‘aşḳı ‘ayn-ı şifā ve bu 

derd-i bī-dermānı  

Beyt: 
    Maraż-ı ‘aşḳı gör şifā yirine 

    Alıgör derdini devā yirine  

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 
Mażmūnı üzre maḥż-ı devā bilürdi. Maḥabbet-i derd ü siteme  ṭāḳat getürüp sūziş-i 

‘aşḳ ile ḥarāretde leẕẕet bulmış idi. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 
614

                                                
612 Diyorlar ki, Leylâ sana eziyet ediyor ve seni harap ediyor. Bilakis, o ne güzel ve ne tatlı sevgilidir.   
613 Ben onun cemâlinin görünmediği yerleri bile severken, cemâlinin göründüğü makama ulaşmak için nasıl 
acele etmem?  
614 İnleyen gönlüm senin gam ve kederine alışmıştır. Kendimi mutluluk kaydından âzâd ettiğim için bahtiyarım. 
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                      (---./---./---./---.) 
Ne r: 

Mażmūnı ḥasb-i ḥāli ve muvāfıḳ-ı mā-fi'l-bāli olmış idi āḫir  

Beyt: 


615

 
  

                      (---./---./---./---.)
Ne r: 

Diyü ṭarīḳ-ı müstaḳīm-i ‘aşḳ-ı elīmde cān-ı şīrīnin teslīm ve 

616güẕārişince rāżī-i ḳażā-yı Ḥayy-i  kerīm olup 

Şi‘r: 
      617



(-.-./---./.--) / (--/-..-/.--/-..-/.--) 
Ne r: 

Mażmūnına maẓhar oldı (93a)  ve seng-i laḥdi bālīn ü pister idindi.  

Ḥikāyet: 

 Naḫl-bendān-ı gülşen-i aḫbār ve meşşāṭa-gān-ı ‘arāyis-i ḳaṣaṣ-ı ‘ibret-ā ār 

ḥacle-ḫāne-i rivāyātdan bu gūne çehre bedīdār ḳılmışlar ki şehr-i Belḫde bir cüvān-ı 

perḫīz-kār var idi ki dīn ü ṣalāḥ ile nām-dār idi. Bir gün eṭrāf-ı şehri geşt ü güẕār 

iderken nā-gāh bir kenārda bir şāhid-i bezm-i ḥüsn ü cemāle alındı ve belā vü miḥnet 

bāzārında  ṣatıldı  ve  şarāb-ı   ‘ayşına  zehr  ḳatıldı.  Bir  vech  ile  ālüfte  vü  ḥüsn-i 

                                                
615 Benim ömrüm o nazenin can dostu içindir, şayet o saadete erişemezsem yaşamın anlamı yoktur.  
616 Her şey yıkılıp fenâ bulacaktır.  
617 Sevginin evveli tatlıdır, ortası acıdır, sonu ise emaneti teslim ve ecelden ibarettir.  
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bā-kemāline āşüfte oldı ki  bi'l-külliyye ḫūrd ü ḫ˘ābdan bī-naṣīb olup ẕikr ü fikri derd-i 

ḥabīb oldı. Sīmā-yı ḥaḳīḳat-īmāsından bir derde giriftār ve bir ġam ile bī-ḳarār olduġı 

bedīdār olup lisān-ı  ḥāli bu beyti ẕākir oldı.  

Beyt: 
    Belā-yı ‘aşḳ-ıla ḥaḳḳā ki n'olduġum bilmem  

    Bu añlanur elemümden ki ‘āşıḳ-ı zāram 

         (.-.-/..--/.-.-/..-)    
Ne r: 

Yārān u ıḫvāndan münḳaṭı‘  olup ülfeti ḫalḳdan mürtefi‘ itdi. Her çend ki sebeb 

ṣorsalar  ve vaż‘-ı ḥādi e ne ‘illet bā‘i  oldı diseler şerm ü ḥayā  māni‘-i tafṣīl-i mā-

cerā olurdı. Āḫir āşūb-ı belā başına  üşdi marīż olup döşeklere düşdi eḳārib  ü ecānib 

her cānibden ‘iyādete geldiler ve eṭıbbāya mürāca‘atlar itdiler. 

Şi‘r: 
618

                
                     (---./--./---./--.) 

Ne r: (93b) 
 

‘Āḳıbet ḥāline vāḳıf ve pençe-i şīr-i ‘aşḳa giriftār olduġına ‘ārif oldılar. 

Beyt: 
      619


    (-../--../--..) 

Ne r: 

                                                
618 İki elimi hâzık hekimden yana uzattım; nefeslerim durumumu haber vermekte olduğundan, (muâyeneye) 
ihtiyaç duymadı.    
619 Aşk öyle bir sırdır ki, onu söylemek ne mümkündür ve üzerini yüz perde ile örtsen de onu saklamak ne 
mümkündür.  
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Bi'l-āḫare ol duḫter-i pākīze-ḫiṣālüñ pederine ḫaber irsāl idüp cüvān mevte 

müşrif ve ḫ˘āce-i eyyām-ı naḳd-i ‘ömrini mütlif olduġın didiler.  Mā-beynde ḥuḳūḳ 

ābit ve şecere-i ittiḥād nābit olmaġ-ıla da‘vete icābet ve ol emr-i ma‘ḳūle mübāderet 

idüp duḫterini iḥżār idüp ṣūret-i ittifāḳ şöyle bedīdār oldı ki eger pençe-i mevtden 

ḫalāṣ olursa ḥibāle-i nikāḥına ‘aḳd eyleyeler ve illā ḫilāfı ẓuhūr iderse ol şikeste-ḥāl-i 

faḳīrüñ emrinde taḳṣīr itmiş olmayalar. Pes duḫter-i nīk-aḫter ki ser-i bālīn-i yār-ı ġam-

gīne geldi luṭf u şefḳat ile göñlin ele aldı. Derd-mend  ġalebe-i ‘aşḳ u ḥayret ile 

müstemend olup  

Şi‘r: 
 620 



    (-./-.-./--./-.-.) 
Ne r: 

Mażmūnı üzre ‘aḳl u  hūşdan  geçdi  ve  şarāb-ı  derd  ü  belāyı  içdi.  Āḫir  dīde-i  

ġam-dīdesin açdı eyitdi. 

Beyt: 

               621


  (--./---./---.) 
Ne r: 

Niçe demdür hevā-yı ‘aşḳ ile  murġ-ı dil bī-ḳarār ve cām-ı maḥabbetüñ ile göñül 

mest ü evgārdur. 

Naẓm: 

    Görmeyelden seni gözüm nūrı 

                                                
620 Ansızın onun çıkageldiğini gördüm ya da ansızın gelenin o olduğunu zannettim.  
621 Can elbisem senin derdin ile yırtıldı. Ey gamlı gönlün arzusu, beri gel.  
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    Dīdemüñ ḳalmadı gözüm nūrı  

   (94a)   Sensen ‘aynüm benüm gözüm nūrı 

    Sensiz ‘aynüm n'ider gözüm nūrı  

    Gül-‘iẕāruña olmışam ‘āşıḳ 

    Diseler nāmuma sezā Vāmıḳ  

    Seyl-i eşküm dönüpdür ‘ummāna 

    Acı ‘aynüm bu çeşm-i giryāna  

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Duḫter eyitdi ey merd-i hūş-mend niçün bu mertebe müstemend olınca bizi 

āgāh itmedüñ ki bu derde devā ve bu maraża ‘ilāc u şifā müyesser olaydı. 

Naẓm: 
     

622


     


 
 
     (-../-.-./-.--) / (-.-/---./-.--) 

Ne r: 

Diyüp mu‘āmele bi'l-mücāmele  ile ḫıdmetler ve dürlü dürlü luṭf u maḥabbetler 

gösterdi. 

‘Arabiyye: 
623

                                                
622 Gördü ki; gönül derd ü gama gömülmüş ve can beden elbisesini terk edecek, ağladı ve bana dedi ki; sen dilsiz 
misin, mademki hâl böyledir, neden söylemedin?   
623 Bizim sevgiliyi görmemiz ona zarar verdi, tatlı dilliliğimiz ve ihsânımız onun aşk ıstırabını artırdı.  
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    (-/--.-/--.-/--..) / (-./---./--.-/---.) 
Ne r: 

‘Āşıḳ-ı şikeste-ḥāl ḥuṣūl-i viṣāl ile gerçi müreffehü'l-bāl idi ammā iḥtimāl-i firāḳ 

ile ṭāḳati ṭāḳ u müheyyic-i  eşvāḳ olur idi. 

Beyt: 

    Ne ‘aceb tīz geçer ẕevḳ u sürūr eyyāmı   

    Olmadan ṣubḥ-ı nehārı irişür aḫşāmı  

          (..--/..--/..--/..-) 

Ne r: 

Güẕārişince ol rūz-ı pīrūz āḫire irdi. Felek ol güni pāyāna yitişdürdi. Derd-mend 

ma‘şūḳına naẓar ile sūd-mend olup eyitdi. 

Beyt: 

    Cānuma kār itdi ‘aşḳuñ ben helāk oldum helāk  

    Pādişāhum saña ṣıḥḥat ben helāk oldum helāk 

        (-.--/-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 

Eyyām-ı firāḳ yitişdi hengām-ı iftirāḳ irişdi. Mekānuña  rücū‘ eyle. Nihāyet yarın 

ṣaġ olursam āfitāb gibi ṭulū‘ (94b) eyle ki māh-ı ‘ömr-i ‘azīz daḫi ġurūba ḳarībdür. 

Ümīddür ki müşāhede-i cemāl-i dil-firīb bir daḫi müyesser ü naṣīb ola. 

Şi‘r: 

624

                                                
624 Sevgilim yolcu, kalbim aşkından dolayı hayrette; rûhum gidiyor, gözyaşım sel olmuş. 
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                (-.-/.--/-.-/--.) 
Ne r: 

Ḫuṣūṣan gice irişdi  vaḳt-i istirāḥat yitişdi. 

Beyt: 

625

              


                             (---./---./.--) 
Ne r: 
 

Duḫter daḫi ġāyet-i żucret ile menzile ‘azīmet itdi. Derd-mend firāḳa ṭāḳat 

getüremeyüp  

Beyt: 
    Bu ḫāristān-ı ‘ālemde açılmazsa gül-i maḳṣūd  

    Ne ġam ey bülbül-i dil çünki gül-zār-ı ‘adem mevcūd 

     (.---/.---/.---/.---) 
Ne r: 

Diyüp māh-ı āsumān-ı ‘ömri  rehīn-i maḥāḳ u ḳarīn-i iḥtirāḳ olup āfitāb-ı ḥayātı ‘uḳde-i 

ẕenbe  giriftār olup riyāż-ı üns ü ḥadāyıḳ-ı ḳudsde reftār itdi. 

Beyt: 

    Her ḳaçan ‘āşıḳlaruñ ‘ömri gibi cānān gider 

    Ġayrete varur hemān ten ‘āleminden cān gider  

     (-.--/-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 

                                                
625 Gece erişti, sen gece kalmazsın, git. Ben sadece bu gece değil, daima (sensiz) kalırım.  
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Fi'l-ḥaḳīḳa ‘aşḳ u maḥabbet ve şevḳ-ı meveddet budur. 

Şi‘r: 
626



(-.-/-.--/-.--) 
Ne r: 

‘Aşḳ oldur ki ma‘şūḳa vuṣūle vesīle-i celīle ve bu yolda her ma‘nāyı iḫtiyāra 

‘illet-i cemīle ola. 

Beyt: 

    Ġāfil olma yol eri yolda gerek ey Yaḥyā  

    ‘Aşḳ yolında olam ‘āşıḳa vuṣlat yolıdur 

       (..--/..--/..--/..-) 

Ne r: 
Ammā ba‘ż-ı ‘aşḳ mecāzī olur ol ‘aşḳ-bāzī degül belki hemān bāzīdür. Ek er-i 

nāsa müstevlī  olan bu maḳūle ‘aşḳdur ki yine serī‘an tevellī ider. Ḥaḳīḳatde bu ‘aşḳ  

degül belki bir maraż-ı şehvānī vü vesāvis-i şeyṭānīdür. Bādiye (95a) ‘Arablarından 

birine eyitmişler ‘aşḳ nedür. Eyitmiş . 

Ne‘ūẕü bi'llāh nefs-i sāhīye bu bir mekr-i İlāhīdür 

ammā cāyizdür ki bu mecāzī ḥaḳīḳate ‘ināyet-i Ḥaḳ yitişürse vesīle ola. ‘Aşḳ ol ‘aşḳdur 

ki ḥaḳīḳī ola ġayra ‘aşḳ ıṭlāḳı ḥayvānlıḳ olur ve bir ‘aşḳ ki şehvānī ola nādānlıḳ olur. 

Ḥaḳīḳī degme aġrāż ile zāyil ve bir bahāne ile zāhil olmaz. Maṭlūb-ı dil ü cān Ḫotende 

olsa ‘aşḳ u maḥabbeti yine sende olur. Ḥaḳḳā ki bir ḥākim-i ḥāsimdür ki ḳulūb-ı 

pādişāhānda daḫi ḥükmi cārī ve bi'l-cümle şāh u gedāya emri sārīdür. Ḫulefā-yı 

                                                
626 Her kim aşktan dolayı ölmüşse, aslında ölü değildir. (Sonunda) ölüm olmayan aşkta ise hayır yoktur.  
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‘Abbāsiyyeden Me’mūn bir cāriyesine meftūn olup ‘aşḳ u maḥabbetde  bu beyti dimiş 

ve esīr-i derd-i ‘aşḳı olduġın iş‘ār itmişdür. 

Ḳıṭ‘a-i Me'mūn Ḫalīfe: 
627




                      
                             (-.-/-.-./---.) 

Ne r: 

Be-her-ḥāl Cenāb-ı vāhibü'l-āmāle ‘aşḳ-ı ḥaḳīḳī ile ‘aşḳ u maḥabbet sebeb-i 

ḳurbetdür. 

Li-münşi’ihi: 

    Beni Yā Rab ḳarīn-i ‘aşḳ eyle 

    Luṭfuñ ile ḥazīn-i ‘aşḳ eyle  

 
    Nūr-ı ‘aşḳuñ-ıla göñlümi ṭoldur 

    Nefs-i bed-ḫ˘āḥ u ẓālimi öldür  

 
    Şevḳ-ı ‘aşḳum saña ziyād'eyle 

    Bāb-ı ‘aşḳuñ baña güşād eyle  

 
    Feyż idüp ḳalbe nūr-ı Yezdānı 

    Baña göster cemāl-i Raḥmānı  

 
    Vādī-i ẓulmet içre ḳoma beni 

                                                
627 Ben Me’mun, himmetli bir hükümdar iken senin sevginle şaşırmış bir hâldeyim. Senin yolunda ölmeme ve 
insanların imamsız kalmasına râzı olur musun?  



 379

    Āteş-i hecre yaḳma cān u teni  

 
   (95b)   Kerem ü luṭf idüp ‘aṭā eyle 

    Dil-i mecrūḥuma devā eyle  

 
    ‘Aşḳ ile vāṣıl-ı murād eyle 

    Ḥāṣılı ben ḳuluñı şād eyle  

 
    Saña cān u göñülden ‘āşıḳdur 

    Rāh-ı ‘aşḳuñda ‘abd-i ṣādıḳdur  

 
    ‘Aşḳuñ ‘uşşāḳı eyledi ḥayrān 

    Oldı bir siteme her biri pūyān  

 
    Kimi oldı cemālüñe maẓhar 

    Kimi emr-i celālde mużmer  

 
    Kimisi oldı maḳṣada vāṣıl 

    Kimisi nā-murād u bī-ḥāṣıl  

 
    Enbiyā ḥürmeti içün Yā Rab 

    Evliyā ‘izzeti içün Yā Rab  

 
    Eyle ‘aşḳ ile ben ḳuluñ mesrūr 

    Ḫāne-i ḳalbi ‘aşḳ ile ma‘mūr  
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    Ḳaldı ḥayretde ḳalbüñ ey Yaḥyā 

    İde Ḥaḳ ‘aşḳını saña i‘ṭā 

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 

Ḥaḳīḳat-i ‘aşḳda daḫi iḫtilāfāt çoḳdur. Bu bābda  aḳvāle ḥad yoḳdur. ‘Allāme 

Zemaḥşerī ve sāyir fużalā-yı Ḥaḳ-perverī maḥabbet emrinde çoḳ diḳḳat ve baḥ  ü 

rivāyet itmişlerdür. İḳtiżā itdi ki bi-ḥasbi'l-maḳām bir miḳdār taḥrīr ü i‘lām olına. 

Naẓm: 


628
        





                               (--./-.-./-..-) 

 Ne r: 

‘Aşḳı aṣḥāb-ı luġat farṭ-ı maḥabbetdür didiler ammā ‘ulūm-ı ḥaḳīḳat aṣḥābı 

māhiyet-i ‘aşḳda iḫtilāf üzredürler. Felsefiyyūn bu yüzden taḥḳīḳ iderler ki maḥabbet 

nefsüñ bir şeyde kemāl idrāk itdügi-çün meyelānıdur. Bu taḳdīrce ‘aşḳ ol meylüñ 

kemālidür. Me elā Zeydüñ ‘Amr-ı ṣāḥib-cemāle (96a) maḥabbeti anda ḥüsn ü cemāl 

idrāk itdügi-çün aña kemāl-i meyl ile meyelān eyledügidür. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Görmedüm ‘ālemde ḥüsnüñ gibi ān 

    Anuñ içün meyl idermiş aña cān 

                                                
628 Her kim âşık olmamışsa, olgunlaşmamıştır ve baht kadehinden içmemiştir. Aşkın yoldaşı ol ki, yol budur; 
aşkın peşinden git ki, iş budur.  
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          (-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 

Ammā erbāb-ı ṭabī‘ate ḫafī  degüldür ki maḥabbet idrāk-i kemāl içün mücerred 

meyl degüldür. Belki  inciẕāb-ı ḳavī ile inbi‘ā  ü in‘iṭāf ile meyelān idüginde ḳaṭ‘an 

iştibāh ḳalb-i pür-āgāha rāh bulur degüldür. Aña binā’en Naṣīr-i Ṭūsī ba‘ż-ı 

mü’ellefātında taṣrīḥ ider ki ḥaḳīḳat-i maḥabbet  muḥibbüñ maḥbūb ile ittiṣāl ü ittiḥāda 

ḳaṣdı ve miyāndan ikiligi  selbe sa‘yidür. Ḳāḍī Beyḍāvī daḫi taḥḳīḳ-i maḥabbetde 

dimişdür ki  maḥabbet nefsüñ bir şey’e meylidür kemāl-i ḥüsn idrāk itdügi-çün  lākin 

bir ḥay iyyet ile ki ol meyl ol şey’e taḳrīb itmege  vesīle vü bā‘i  olur. Ḥattā bu 

taḳdīrce meyl ü maḥabbet  ma‘nā-yı mezbūrdan ‘ibāret olduġı-çün Zemaḥşerī ve Ḳādī 

Ḥażret-i Rabb-i ‘izzete maḥabbet mutaṣavver degüldür 



629āyet-i kerīmesinde maḥabbetu'llāhı rıżāya ḥaml 

eyler ya‘nī ‘ibādından  olan efrād-ı müslimīne Ḥaḳ te‘ālānuñ maḥabbetin anlardan rāżī  

olup cenābında fi‘llerini maḥmūd ü marżī ḳılmaġa ḥaml eylerler. Zīrā meyl aḥvāl-i 

ḳulūbdandur ve ba‘dehu ḥāṣıl olan evżā‘dandur. (96b) Ḥaḳ te‘ālā ḥażretlerinde 

anlaruñ vücūdı mümkin olmaz illā ẕikr olınan tevcīh ü te’vīl ile ḥāṣıl olur. Ḫuṣūṣan 

Zemaḥşerī Ḥaḳ te‘ālā ḥażretine ‘ibāduñ ḳaṭ‘an maḥabbet ıṭlāḳın tecvīz eylemez. Şol 

delīl ile ki maḥabbet maḥbūb olan emrde kemāl idrākine dāyirdür. Ẓāhir budur ki Ẕāt-ı 

Ḥaḳḳ u feyż-i muṭlaḳ idrāk olınmaḳ ḳābil degüldür pes anda olan ṣıfāt-ı kemāliyyenüñ 

derkine  niçe mecāl olur. Aña binā’en Ḥaḳ ṭe‘ālā ḥażretlerine ‘ibādınuñ maḥabbetin  

                                                
629 “De ki; ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.’” (Âl-i 
İmrân, 3/31)  
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‘ibādetlerin Ḥaḳ te‘ālā ḥażretlerine taḫṣīṣ itmege nefslerinüñ ‘azm ü irādetine ḥaml 

itdi. Zīrā maḥabbet maḥbūbda bir ṣūret  müşāhedesine mevḳūfdur. Bārī  te‘ālā 

ḥażretlerinde bu ma‘nā mefḳūd idügi meczūm u meşhūddur. Ḥattā bu yüzden ṭā’ife-i  

ṣūfiyye  ṭa‘n  ile  dirler ki         

630 

 



 

 



ḲāḍīBeyḍāvī ḥażretleri ṭaraf-ı ‘ibādda ḥāṣıl olan maḥabbeti ḥāli üzerine ibḳā 

eyledi ẓāhirinden ‘Allāme Zemaḥşerī gibi iḫrāc eylemedi. Belki emr-i mezbūrda  (97a) 

‘Allāmeyi taḫṭıye ḳaṣd idüp didi ki   

 


631



 





 Vech-i red budur ki kemālāt-ı İlāhiyyenüñ  müşāhedesi Ẕāt-ı vācibü'l-vücūdı ve 

andan bir ṣūret ḫāṭıra getürmege mevḳūf degüldür. Belki bunlar maḥsūsāta ta‘alluḳ 

iden maḥabbetdedür. Şol maḥabbet ki ġayr-ı mer’iyye vü maḥsūse ola anda 
                                                
630 Muhabbetullahtan ve O’nun zikriyle birlikte; iki elini birbirine vurup şaklatan, coşkunluk içinde çalıp 
oynayan ve nara atan birini görürsen, onun Allah’ı hakkıyla bilmediğinde ve muhabbetullahı idrak etmediğinde 
şüphe yoktur. Onun kendinden geçmesi ve çalıp oynaması ancak kendi haqbis nefsinin tasavvur ettiği bir 
suretten ibarettir. Cehlinden dolayı o tasavvurunu “Allah” ismiyle isimlendirmiş, onunla dua etmiş, sonra nara 
atarak kendinden geçmiştir.     
631 Kul hakiki olgunluğa eriştiği zaman; onun kemâlen gördüğü, kendi nefsinden ve gayrıdan değildir, 
Allah’tandır, Allah iledir, Allah’adır. Bu durum (kulun) taat ve rağbet iradesini ve bu ikisinde karar kılmasını 
gerektirir. Böylelikle taat iradesiyle (o kula açılan) muhabbet vadisi yine onun Hz. Peygamber’e ittibaını ve O’na 
itaat etmede gayret göstermesini gerekli kılar.   
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müşāhede-i ḥüsn-i maḥbūb ve iḥsās-ı ṣıfat-ı kemāl  lāzım degül idügi 

632dür Ḥaḳ te‘ālā ḥażretleri öyledür. Pes muḥibb anda 

ṣūret-i cemāl iḫṭār-ı bi'l-bāl eylemege tevaḳḳuf yoḳdur ki ḥattā ṣūret-i müsteḥille 

müte‘aşşıḳa taṣavvur ne iḥtiyāc ola. Belki āfāḳ u enfüsde olan ṣıfāt u kemāl ve evṣāf-ı 

ḥüsn ü cemāl anuñ maṣnū‘āt u maḳdūrātındandur. Anları müşāhede ile Ḥaḳ te‘ālā 

ḥażretlerinüñ  kemālātına ‘ilm-i żarūrī ḥāṣıl olup ‘abd bi'ż-żarūre maḳām-ı ‘aşḳ-ı 

İlāhīye vāṣıl olur. Bu ma‘nā ḳābil-i inkār degüldür ki maṭlab-ı mezbūrı īżāḥ u ıẓhāra 

iḥtiyāc ola. (97b) İmām Rāżī  Tefsīr-i Kebīrinde ẕikr ider ki ‘Allāme Zemaḥşerī bu 

maḳāmda ṭa‘n-ı evliyā’ullāha ḫavṣ idüp mecānīsinden ṣādır olmaz umūr ẕikr eyledi. 

Farażā evliyā’ullāha ṭa‘na cür’et eylemiş ammā bu maḳūle kelimātı tefsīr-i kelām-ı 

Rabbānīde derc itmege niçe cür’et eyledi. Monlā Sa‘dü'd-dīn Ḥaşiye-i Keşşāfda 

maḥabbet şol vicdāniyyātdandur ki andan lisān-ı maḳāl keşf-i ḥāl itmege mecāl 

muḥāldür belki anuñ kāşifi lisān-ı ḥāl ü tercemān-ı ḫayāldür. İdrākātdan irādāta 

eşbehdür muṣannif ẕikr itdügi maḥabbetu'llāh ḥaḳḳında ol emrde meblaġ-ı idrākidür 

evliyā’ullāh ḥaḳḳında bu maḳūle i‘timādı olan kimesneye maḥabbetu'llāh münkeşif 

olmaz dimişdür. Pes  633kelām-ı ḥikmet-encāmı üzre 

mesāḳ-ı kelām ile ḥaḳīḳat-i maḥabbet taḥḳīḳ ve kelimāt-ı efāżıl tedḳīḳ olındı.  

.

634    

BĀB-I YĀZDEHÜM DER  TEVĀŻU‘ UḤAYĀ  

                                                
632 Güneşten daha açık. 
633 Laf lafı açar, söz sözü çeker. 
634 Bu kadarıyla kifayet ediyoruz. Allahım; bizi hidayet yollarında sabit eyle, bize yardım et ve bize  rızana 
uygun olarak söz söylet.  
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 Tevāżu‘ (ża‘a)dan müştaḳdur (ża‘a)nuñ ma‘nāsı kişi kendüyi bir mekāna vaż‘ 

itmekdür ki anda āḫaruñ mertebesinden kendüyi dūn mülāḥaẓa idüp mu‘āmelātdan 

teẕellül ve ba‘ż-ı mertebede (98a) ḥaḳḳını tażyī‘ ile tenezzüldür ki ḥaḳīḳatde sebeb-i 

rif‘at-i  ḳadri ve ḥuṣūl-i murād-ı ṣadrı olur. .635 

Beyt: 

   Ḫāk ol ey dil pertev-i ḥüsninden isterseñ naṣīb  

   K'āfitābuñ pāyine menzil türāb üstindedür 

            (-.--/-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 

Ammā bir emr-i ḫaṭīrdur ki her ṣaġīr u kebīrde taṣavvurı emr-i ‘asīrdür. Belki 

aṣḥāb-ı devlet ü erbāb-ı ‘izzete münāsib ve tevāżu‘ emrine anlar ṭālib gerekdür. 

Beyt: 

    636


(-./--./--./--.) 
Ne r:

Her ḳanḳı ṣāḥib-i devlet ü mālik-i ervet tevāżu‘ı şi‘ār idine Kirdigār anı terfī‘  

ider. .637Mütekebbir ü cebbār olsa 

‘āmme-i ‘ālem anı teşnī‘-i şenī‘ ider. 

.638Ḥażret-i 

639buyururlar. 640İki melek gūyā ki bir şaḫṣuñ 

                                                
635 “Kim tevazu gösterirse, Allah onu yüceltir.” Hadis.   
636 Tevazu, zenginlerde ve büyüklerde güzeldir. Şayet fakir tevazu gösterirse, onun (zaten) huyudur.  
637 Yücelikte, tevazu gibisi yoktur. 
638 Tevazu, kula, yücelikten başka bir şey getirmez. 
639 “Âlemin onun hürmetine yaratıldığı (Hazret)” Hadis-i Kudsi.  
640 Hadis. 
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licām-ı a‘māline dest urmışlardur tevāżu‘ı ṣūretinde ḫink-i ‘amel ve ḳadr ü evābın 

bālāya çekerler tekebbür ü ceberūt eylese taḥt-i erāya geçince yiderler. Ḥukemā-yı 

selefden641menḳūldür. Ya‘nī merāḳī-i 

şerefe nā’il olmaḳ derecāt-ı tevāżu‘a vaż‘-ı ḳadem ile ḥāṣıl  olur dimekdür. Ol ṭıynet ki 

ḫāk ü ḫışt ile sirişt  olmış ola be-her-ḥāl aña alçaġa tenezzül lāzımdur bālāya meyl 

(98b) şeyṭāna teme üldür ki meşrebi nārī olmaġın bālāya meyl bedīdārdur. Ḳıṣṣa-i 

Ḥażret-i Ṣafiyyu'llāh ve iblīs-i ḍalālet-penāh bu ma‘nāya güvāhdur. Ḥażret-i Ādemüñ 

tevāżu‘ı evc-i ıṣṭıfāya yitişdürdi 642kelāmına irişdürdi. 

İblīs-i bed-kārı tekebbürde ıṣrār ile zemīn-i idbāra düşürdi 

643mażmūnına ulaşdurdı. 

Ṣuleḥādan biri eyitmiş  

.



644 Fi'l-ḥaḳīḳa ādem nuṭfe-i ḫasīse vü ḥammāl-ı eḳīl-i ḫabī edür. Nite ki 

kelām-ı Rabbānī  bu kelāmuñ 

beyānıdur

645Bir yirde daḫi 



646vāḳı‘   olmışdur.  

                                                
641 Tevazu, şerefin merdivenidir. 
642 “Sonra Rabbi onu seçti.” (Tâhâ, 20/122) 
643 “Ta ceza gününe kadar lanetim üzerindedir.” (Sâd, 38/78) 
644 Kibirlenen kişiye hayret ederim. Zira o, yaratılışının evvelinde değersiz bir nutfe idi, ahir hâli de cîfe 
olacaktır. O, bu iki hâl arasında ancak bir hamaldır.  
645 “İnsan neden yaratıldığına bir baksın: Atılan bir sudan yaratıldı. Bel ile kaburga kemikleri arasından çıkan 
(bir sudan).” (Târık, 86/5,6,7) 
646 “Doğrusu biz insanı, imtihan etmek için karışık bir nutfeden yarattık…” (İnsan, 76/2) 
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Ḥikāyet:  

Bir gice ‘Ömer bin ‘Abü'l-‘azīz ḥażretleri şem‘-i cem‘-i aḥbāb u nūr-ı dīde-i 

iḫvān-ı vefā-intisāb olmışlar idi. Bir yār-ı ‘azīzü'l-cenān daḫi ol gice mihmān-ı ḫāne-i 

‘izzet-āşiyānları idi. İttifāḳ-ı ḥarekāt-ı rūzgār-ı perīşān ile nūr-ı çerāġda noḳṣān bāhir ü 

nümāyān oldı. Mihmān-ı bā-istīnās destūr-ı iltimās itdi ki çerāġı ıṣlāḥ ile żiyā iḳtibās  

eyleye. Ḥażret-i ‘Ömer eyitdi siz mihmān-ı ‘Azīz ibn-i ‘Azīzsiz teklīf-i (99a) ḫıdmet 

ḫāric-i dāyire-i mürüvvetdür ve ḫademe daḫi istirāḥat itmişlerdür. Şimdi anlara daḫi 

teklīf-i ḫıdmet ile zaḥmet muḳteżā-yı mürüvvet degüldür. Pes kendüleri bi'ẕ-ẕāt ḳıyām  

idüp noḳṣān-ı çerāġı ıṣlāḥ ile tamām idüp eyitdiler 



647

Ḥikāyet: 

Ḫulefā-i ‘Abbāsiyyeden Mu‘taṣım Billāh bin Hārūn bir gün ḳaṣd-ı şikār ile ṭaraf-ı 

ṣaḥrāya güẕer itdi. Ḫalāl-i ṣayd u şikārda ‘askerden dūr düşdi. Nā-gāh bir mevżi‘de 

bir pīre rāst geldi ki bir derāz-gūşa berz-i ḫār u ḫāşāk yükletmiş ki şehre götürüp ṣata 

ve anuñla ta‘ayyüş idüp cānına cān ḳata. Nā-gāh ol ḥaml ḫaruñ arḳasından düşdi. 

Pīr-i ża‘īf her çend ki taḥmīle sa‘y itdi kemāl-i ża‘fından ḳādir olmadı. Çünki ḫalīfenüñ 

naẓarı ta‘alluḳ itdi ve celiyye-i ḥāl ma‘lūmı oldı pīre merḥamet idüp fi'l-ḥāl esb-i bād-

pāyinden indi ve pīre mu‘āvenet idüp ḫār u ḫāşāki yükletdi ve pīre beş yüz filori in‘ām 

idüp geçdi gitdi. Pīr şehre gelüp derāz-gūşı ṣatdı ve bir esb-i ṣabā-reftār aldı. Pīre 

eyitdiler bu esbe ḳandan  vāṣıl olduñ. Pīr eyitdi bir kerīme rāst geldüm naẓar-ı kerem 

ile  (99b) ḥāl-i zāruma baḳdı ol naẓaruñ e eridür ve naẓar-ı āfitāb sengi la‘l ü ḫārı gül 

                                                
647 Ömer b. Abdülaziz olarak kalktım ve Ömer b. Abdülaziz olarak döndüm. 
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ider didi. Ammā ‘uḳalā dimişdür ki  tevāżu‘ muṭlaḳā pesendīde-i ārā degüldür belki bir 

kerīm ḥaḳḳında olmaḳ gerekdür ki mütevāżı‘ muḥsin ü müteberri‘ idügine  ‘ārif ve 

kendüde istiḥḳāḳ olmaduġına vāḳıf ola. 

Beyt: 

 648
     

        (--/.--./.--./.--)    /   (-/---./.--./.--) 
Ne r: 

Kendüde istiḥḳāḳ iḥsās idicek tekebbür ile istīnās itmiş olur. Belki ol maḳūle fāsid 

bāzār-ı tevāżu‘da  kāsid olmaġ-ıla aña yine tekebbür lāzımdur. 

.649Fi'l-ḥaḳīḳa ol sa‘ādet-mendüñ ki 

‘ulüvv-i ḳadri burhān-ı  sāṭı‘ ile ẕillet ü meskenet ‘urūḳını ḳāṭı‘ olmışdur aña  

tevāżu‘dan ne żarar ‘āyid ve luṭf u tekerrümden ne noḳṣān  zāyid-i ẓāhir olur. 

Ḥikāyet: 

Ḫulefā-yı ‘Abbāsiyyeden Hārūn ki  sipihr-i ḫilāfetde bir bedr-i lāmi‘ idi ġāyet-i 

luṭf u kerem  ṣāḥibi bir pādişāh-ı mütevāżı‘ idi. Vüzerā-yı devlet ü vükelā-yı salṭanat 

bir gün eyitdiler. Ey māh-ı çarḫ-ı ḫilāfet  bu mertebe tevāżu‘ u meskenet müzīl-i 

mehābetdür. ‘Irż-ı ḫilāfet ḫalel-peẕīr ü mir’āt-ı salṭanat jeng-gīr olur. Hārūn  eyitdi zāyil 

olsun ol mehābet ki tevāżu‘ ile zāyil ola (100a) ‘āṭıl olsun ol şevket ki tevāżu‘ ile ‘āṭıl 

ola. Büzürcmihr ḥakīme su’āl idüp eyitdiler ki ne maḳūle ni‘metdür ol ki ṣāḥibi 

maḥsūd-ı ümmet olmaya. Eyitmiş tevāżu‘ ammā ḫāṭır lāmi‘ olur ki żımnında olan 

menāfi‘ zamānumuz ḫalḳına ẓāhir olıcaḳ yine mütevāżı‘ maḥsūd olmaḳ bāhir olur. 

                                                
648 Eğer cahile karşı tevazu gösterirsen, o kendini unutur ve kibre kapılır.  
649 “Kibirliye karşı kibir sadakadır.” Hadis.  
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.  650Cibāl-i şāmiḫatiü'l-evtād 

ẓuhūr-ı ṭūfān-ı Ḥażret-i Nūḥda tereffü‘ ü tecebbür gösterdiler lā-cerem ġarḳa-i ṭūfān 

oldılar. Cūdī ıẓhār-ı vücūdı münāsib görmeyüp tenezzülde olmaġ-ıla maḳarr-ı sefīne-i 

Neciyyu'llāh oldı. Kūh-ı Ṭūr bu ḳadar kūh ṭururken ṭavrı tevāżu‘ üzerine olmaġın 

maḳarr-ı Kelīm-i Rabb-i ‘Alīm oldı. 

Şi‘r: 
       651
   

         (-.-./--./---./--.)   
Ne r: 

Hażret-i Bārī te‘ālā bir gün Ḥażret-i Mūsāya eyitdi yā  Mūsā  bilür  misin  seni  

beyne'n-nās niçün Kelīm ittiḫāẕ itdüm. Ḥażret-i Mūsā eyitdi 

.652 Eyitdi yā Mūsā seni ġāyet mütevāżı‘ gördüm anuñ-

çün ‘izzet-i  ḫiṭāb ile seni refī‘ü'l-ḳadr itdüm. 

Ḥikāyet: 

Melik Necāşī ki kibr ü ceberūtdan müteḥāşī mālik-i mülk-i Ḥabeş idi. Bir seḥer 

dīvān-ḫānesinde libās-ı pelās ile cilve-ger oldı ve serīri maḳarr itmeyüp mānend-i  

mihr-i münevver arż üzre żiyā-güster oldı. (100b) Vüzerā-yı sedād-ittiṣāf maṣdūḳa-i 

ḥālden istikşāf idicek eyitdi. Ni‘am-ı ilāhiyyeye müsteḥaḳ degül iken müstaġraḳ  

olmışuzdur her ni‘mete şükr lāzımdur 653ve her 

ni‘mete tevāżu‘ müteḥattimdür. Bu gice Ḥaḳ te‘ālā ben ḳulına bir veled ‘aṭā itdi. Bu 

                                                
650 Layıkıyla tevazu gösterenlere ne mutlu!.. 
651 Yeryüzündeki dağların çok azı Tur gibidir ki, onun Cenâb-ı Hak katındaki yeri ve kıymeti çok büyüktür, 
yücelikte ondan üstünü yoktur. 
652 Allah teâlâ daha iyi bilir.  
653 “Andolsun şükrederseniz elbette size (nimetimi) artırırım.” (İbrahim, 14/7) 
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gün bu  gūne  şükran-lehu tevāżu‘ ḳaṣd idüp ‘ulüvv-i serīri terk ve ma‘nā-yı tevāżu‘ı 

berk itdüm didi.  

Ḥikāyet: 

Bir gün bir faḳīr Ḥażret-i Nebiyy-i ḫaṭīr cenābına ḥāceti taḳrīr ḫalālinde 

mehābet-i nübüvvetden derd-mend perīşān u ḥayrān olup cism-i nā-tüvānı lerzān 

oldı. Buyurdılar ki  654 ne ḥayret ü ıżṭırāb idersin ben bir pādişāh-ı 

‘ālī-cenāb degülem belki Ḳureyşden bir ḫātūnuñ velediyem. Zihī sulṭān-ı bāhirü'l-

‘ünvān 

.655Rivāyet 

olınur ki bir gün ‘Alī bin İrṭāh İyās bin Mu‘āviyeye eyitdi. Niçün meşyde sür‘at idersen. 

Eyitdi ki sür‘at kibrden bu‘de işāret ve tevāżu‘a ḳurbetdür. Bir gün encümen-i aṣḥāb-ı  

küberāda Resūl-i Kirdigār buyurdılar ki ḥalāvet-i ‘ibādetden ḫālī olmañ. Aṣḥāb 

eyitdiler yā Resūla'llāh ḥalāvet-i ‘ibādet nedür. Buyurdılar ki tevāżu‘ u meskenetdür. 

Her ki Ḫudā aña māl ü kemāl  ve ḥaşmet ü cemāl iḥsān ide mālda lāzımdur ki 

muvāsāt (101a) ve ḥaşmetde tevāżu‘ u meskenet ve cemālde kemāl-i pārsāyīye ṣarf-

ı ḳudret eyleye. Ḥażret-i ‘Āyişeden mervīdür buyururlarmış ki fāżıl-terīn-i ‘ibādet 

tevāżu‘ u meskenetdür. Tevāżu‘ u meskenet ile ḥayā ḥaṣıl olup mertebe-i kesr-i nefse 

vāṣıl olmaġ-ıla derecāt-ı şerefe nā’il olur.  Miyān-ı ḫaṣā’ilde ḥayā ḥaḳḳan şerīf-terīn-i 

ḫaṣāyil-i güzīndür. Ḥayā muṭlaḳā şerm-i nefs ü inḳıbāż-ı dildür. Ya‘nī her nesneyi ki 

şer‘ ḳabīḥ görmiş ola nefs-i ḳāṣır andan  müte’e ir olmaḳdur. Ḫaṣāyiṣ-i nefs-i 

insāndandur ‘ālem-i ṣıbāda evvel ṭareyān iden ṣıfat ḥayādur. 

                                                
654 Ey adam! 
655 Allah teâlâ O’na, âline ashâbına salât etsin.  
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Beyt: 
    Sebeb oldı ḥayāt-ı dehre ḥayā  

    Ne ṣıfatdur ḥayāt ide peydā 

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Fi'l-ḥaḳīḳā ḥayā sebeb-i ḥayāt-ı  dünyādur. Ḥayā olmasa ya‘nī ki aṣlā beden-i ḥayā vü 

ḥicāb ref‘-i niḳāb eylese kār-ı dünyā muḫtel ve dīde-i niẓām mu‘tell ü ḫarāb olur kār-ı 

fermānuñ emri ṭuṭılmaz inḳıyād u mütāba‘at rāhından  geçilmez idi. Herkes yoldan 

çıḳar ve murādı ne ise anı işler idi.  

656ḥadī -i şerīfi bu ma‘nāyı īmā itdügi 

muḥtāc-ı imlā degüldür.  657daḫi  rükn-i 

dīn olduġı i‘lān ider. 

Şi‘r: 

         
658



        (-.-./--./---./--.) 
Ne r: 

Her ki ḥilye-i ḥayādan‘āṭıl ola lā-cerem sa‘ādet-i īmāndan zāyildür. Bī-ḥayādan īmān 

ībā (101b) itdüginüñ vechi budur ki ḥayā ‘ālem-i ṣıbāda emmārāt-ı iẕ‘ānda evvel 

bürūz u ẓuhūr itdügi ḥayyiz-i ḫafādan dūrdur. Pes merātibüñ evveli ḥāṣıl olmayıcaḳ 

āḫiri zāyil idügi muḳarrerdür.  

Şi‘r: 

                                                
656 “Hayâsı olmayanın imanı da yoktur.” Hadis.  
657 “Hayâ, imandan bir şubedir.” Hadis. 
658 Eğer ırzını korumaz, Allah’tan korkmaz ve yaratılmışlardan utanmazsan, dilediğini yap.  
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659
      


             
                   (--./---./---.)

Ne r: 

Ve bu daḫi emr-i müte‘ayyindür ki müstaḥyī ḳuvvet-i ‘aḳl ile ḫalḳ u Ḫālıḳdan ḥayā 

itmekle fāsıḳ ve nāḳıż-ı evāmir-i Ḫālıḳ olmaz. Fāsıḳ iġvā-yı iblīs ile müstaḥyī 

olmamaġ-ıla ḥilye-i ḥayādan ‘āṭıl şaḫṣ-ı bāṭıldur. Kitāb-ı Edebü'd-dāreynde yazar ki  

benī-ādem be-her-ḥāl kerem ü levm üzre maṭbū‘ olduġı kelām-ı maṭbū‘dur. Ḳaçan ki 

ḥayā ḳavī ola keremi ḳavī olur keremi ḳavī olıcaḳ meḥāsini ġavī olmaz ammā ḥayā 

ża‘īf olsa levmi  ḳavī olur. 

Şi‘r: 

       


660




(--.-/--.-/-.-./--.-/--.-/-.-.) 
Ne r: 

Ammā  lāzımdur ki ḥayā daḫi ḥadd-i i‘tidālden ḫāric ü fesāda dāric olmaya. Ba‘ż-ı 

mertebede ḥayādan ictināb lāzımdur dimişlerdür. Me elā ḥayā men‘-i rızḳ idügi 

muḳarrerdür. . 

661 Maṭlūb olan mertebe 

ḥayā i‘tidāl idügi hüveydādur. 

                                                
659 Gecelerin (karanlıkların) akıbetinden korkmayıp hayâ atmediğin ve istediğini yaptığın zaman, vallahi o 
hayatta hayır yoktur ve hayâ gittiğinde, dünya dünya olmaktan çıkar.  
660 Öyle fenalıklar, öyle kötülükler vardır ki, hayâ onların devasıdır. Şayet hayâ giderse, devâsız kalırlar.  
661 Hayâ, rızıktan alıkoyar ve hayâ mahrumiyettir, yokluktur. 
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.662Dimişlerdür ki ḥadd-i ḥayā (102a) 

ḫavf-ı meẕemmet ile fi‘l-i mesāvīden tevaḳḳīdür yāḫūd kişi kendüden a‘lā vü efḍal 

kimesne yanında taḳṣīrinden ḫacāletdür. Enes bin Mālik rivāyet ider ki           





663 ‘Alī bin Ḥüseyin ḥażretleri dāyimā tevāżu‘ u ḥayā 

üzre idiler. Ferezdaḳ anlaruñ şānında dimişdür. 

Şi‘r: 

       664




            (-.-/-..-/--../-.-.)    /   (-.-./--../-.-.)  
Ne r: 
 
Ḥukemā ḥayāyı üç ḳısma taḳsīm itmişlerdür. Biri Ḥażret-i Ḫālıḳdan ḥayā ve biri 

maḫlūḳdan ḥayā  ve biri daḫi kendü nefsinden ḥayādur. Pes kişi kendü nefsinden ki 

ḥayā eylemege ḳādir olmaya ġayrdan ḳāṣırdur. Ḥayā vü tevāżu‘ eşref-i aḫlāḳ u 

ḫaṣāyildür  ki  bunlar  māni‘-i  rezāyildür.  Tevāżu‘ ḥaḳḳında dimişlerdür ki 

665 . 

Aṣḥāb u eşrāf 

‘umūmen tevāżu‘ ile ittiṣāf itmişlerdür. Rivāyet olınur ki Ḥażret-i Ebū Bekire ḫilāfet 

müyesser olduḳda buyurdılar ki 

666Ba‘ż-ı tābi‘īne ṣormışlar ki 

                                                
662 “Allah hak(kı söylemek)ten utanmaz.” (Ahzâb, 33/53)  
663 Resûlullâh (S.A.V.) bir genç kız gibi hayâ sahibi idi. O’nun bir şeyden hoşlanmadığını yüzünden anlardık.  
664 Hayâsından ve mehâbetinden dolayı, onunla, tebessüm ettiği zamanlar haricinde konuşulmazdı.  
665 Tevazu ve şeref; manaları aynı, lafızları farklı iki isimdir.  
666 Ben sizin velînizim fakat en hayırlınız değilim.  
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Ḥażret-i  Ebū Bekiri gördüñ mi. Eyitmişler belī gördüm  ziyy-i miskīnde bir melik-i 

mehābet-ḳarīndür. 

Şi‘r: 



667
      


    

(--.-/--../-.-.)  /  (-/--.-/--../-.--)  /  (--./---./-.--)  /  (-.--/--../-.-.) 
 

(102b)  Ḥikāyet: 

Bir gün Ḥażret-i ‘Alī bir miḳdār ḫurma iştirā buyurdılar ve ridālarına ḳoyup 

sa‘ādet-ḫānelerine ‘azīmet itdiler. Ba‘żī aṣḥāb ḥamline mübāderet itdüklerinde 

buyurdılar ki . 668 

Li-münşi’ihi: 

    Aṣḥāb-ı Ḥażreti şeref-i ẕāt ile görüñ  

    Niçe tevāżu‘ ile ta‘ayyüşler itdiler 

    Gerçi serīr-i ‘izzete şāh oldı her biri  

    Ammā ki şāh-rāh-ı tevāżu‘da gitdiler 

          (--.-/..--/--.-/..-) 

Ḥikāyet: 

Şa‘bī rivāyet ider ki  bir gün Zeyd bin ābit bir esb-i reh-vāra rākib olup 

giderdi. Yolda ‘Abdullāh bin ‘Abbāsa rāst geldi. ‘Abdullāh Zeydüñ rikābına yapışdı. 

Zeyd ḥicāb idüp  eyitdi 

                                                
667 Bütün insanların en şereflisini (görmek) istersen; miskin kılığındaki (şu) hükümdara bak. Bu (davranış); 
insanlar için güzeldir ve (onun) hem dini hem dünyayı ıslah ettiği söylenir.  
668 Ev halkının babası, onu taşımak için daha uygundur. 
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.669‘Abdullāh eyitdi 

670Zeyd eyitdi Yā ‘Abdullāh dest-i 

mübāreküñ bu ḳuluña vir didi ve elin öpdi  eyitdi  

671

 

Ḥikāyet: 

Şu‘arā-yı  devletden ba‘żī Ḥüseyin bin Zeyd meclisine ḥāżır olup bu beyti inşād 

itdi. 

Mıṣra: 
672 

(-.-/--.-/-.--)

Ḥüseyin eyitdi ḫayır böyle dime belki  

Mıṣra: 

673

(-.-/--.-/-.--)

Ne r: 

Diyüp beni ṣıfat-ı ‘ubūdiyyetle medḥ eyle. Bu eyitdügüñ ma‘nā ḳadḥdur didi ve 

serīrinden nāzil olup bükā vü enīn ile ruḫsārın türāba ilṣāḳ idüp niçe zamān şöyle 

ḳaldı. 

Mıṣra‘: 

 674

(--./--./--./--.) 

                                                
669 Ey Resûlullâh’ın amcasının oğlu, yapma. 
670 Bize böyle yapmamız emredildi.  
671 Biz de, mübarek Peygamberimizin ehl-i beytine bu şekilde muamelede bulunmakla emr olunduk.  
672 Allah tektir ve İbn-i Zeyd tektir.  
673 Allah tektir ve İbn-i Zeyd kuldur.  
674 Hayy olan Cenâb-ı Hakk’a karşı mütavazı ol ki, O en büyüktür.  
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Ne r: 

Be-her-ḥāl mütevāżı‘ u müstaḥyī ‘ulüvv-i ḳadre vāṣıl (103a) olacaġı behīdür. Ġazve 

bin Zebrden mervīdür ki dir imiş .675

Şi‘r: 

676
    






                     


       (--./---./---.) 
 

Ne r: 

Tevāżu‘ u meskenet eşrāf-ı müteḥammilīn ü eslāf-ı ṣāliḥīn ḫaṣāyilinden bir ḫaṣlet-i 

celīledür. 

Şi‘r: 
      677


    


         (--./---./---.) 

Ne r: 

Ammā ḥaḳḳā ki fī zamāninā tevāżu‘ u ḥayā daḫi kīmyā vü ‘anḳā gibi nā-peydādur. 

‘Ulüvv-i cāh ile refī‘u'l-ḳadr olan ṣāḥib-i cāh ṣudūr-ı kibr ü ḫiyelāyı lāzıme-i devlet ve 

ḫalī‘ü'l-‘iẕār olmaġı mutaḥḥam-ı mehābet ṣanurlar.  İtdükleri mertebe daḫi  riyā ve 

                                                
675 Tevâzu, şerefli insanların yükselme araçlarındandır.  
676 Tevazu gösterip alçalırsan kadrin yücelir. Şânın, nâmın alçalır (gibi görünse de aslında) yükselir. Tıpkı 
güneşin en tepede olmak için uzaklaşması, parıltısını ve ışınlarını alçaltması gibi.  
677 Yıldız gibi tevazu göster ki, o (yeryüzündeki) suyun yüzüne akseder ve yücedir, gayrılar onu ışık ve parıltı 
olarak isimlendirirler. Ateşin dumanı ise yükseklere meylettiği için hakirdir.   
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ḳadr-i cāhların iḥtimādur. Meşāyıḫ ziyyinde olan eşḫāṣuñ daḫi ek er-i ḥālleri böyle 

idügi muḳarrer ve mażmūn-ı beyte maẓharlardur. 

Şi‘r: 

678
       


 




          (--./---./---.)  /  (-.-/-..-/-..-) 


Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

     Tevāżu‘ eyle ey dil ḳılma ġaflet 

     Budur eşrāfa dāyim de’b ü ḫaṣlet  

 

     Tevāżu‘la ḥayādur kār-ı eşrāf 

     Bularla ittiṣāf itmişdür eşrāf  

 

     Tevāżu‘la bulurmış kişi devlet 

     Sa‘ādet ister iseñ eyle ‘ādet  

 

     Se ‘ādetdür bular biri ḥayādur 

     Biri ḥilm ü tevāżu‘ bī-riyādur  

 

   (103b)  Ḫudāyā ṭoġrı yola ḳıl hiḍayet 

                                                
678 Asîr (usâre) içen zamane şeyhleri safâ kazanmak için sof giyerler. Rafz (Râfızîlik, Hz. Ebubekir ile Hz. 
Ömer’in halifeliğini kabul etmeyen, onlara dil uzatanların fırkası) ve şâhid (sevgili, güzel) onların şânındandır 
ki; kısa etek(leri) altında (nice) uzun şer vardır. Cenâb-ı Hak; Hz. Peygamber, âli ve ashabı hürmetine bizi (bu 
tür) sapkınlıktan ve dalâletten korusun.  
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     Ki aldı nā-tüvān cismi ḍalālet  



679
 






680
 

 
 

     Tevāżu‘ ‘ādet olsun saña Yaḥyā 

     Tevāżu‘ meskenet eyle hemānā  

           (.---/.---/.--) 

 

BĀB-I DEVĀZDEHÜM DER EMĀNET Ü ṢADĀḲAT  

 

 Emānet daḫi ḫaṣāyil-i cemīleden bir ḫaṣlet-i celīledür. Ṣadāḳat daḫi aña ḳarīn 

idügi semīr-i żamīr-i erbāb-ı yaḳīndür. Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā ḥaml-i aḳīl emāneti 

insāna taḥmīl ve anuñla diyāneti tekmīl buyurup  

Beyt: 

681

                 682

                              (--./---./---.) 
Ne r: 
 

                                                
679 Rabbim, beni yolların en hayırlısına eriştir. Şüphesiz sen, hidayete erdirenlerin en hayırlısısın. 
680 Ya Rab; bu fakire tevazuu müyesser kıl ve bu kuluna saâdet ihsân eyle.  
681 (Onu) murad et ki, o, iki cihanın maksududur. “Kâbe kavseyn” kânının keman-ebrûsu (yay kaşlısı)dır.  
682 “Kâbe kavseyn- iki yay uzunluğu kadar” (Necm, 53/9) 
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Ḥażret-i Nebiyy-i celīl 
683buyurmışlardur. 
 
Naẓm: 


684

     

 

                (-./--./--./--.) 
Ne r: 

Emānet ṭalī‘a-i ‘asker-i şāh-ı īmān u diyānetdür. Mü’min odur ki ḫıyānetden ṣad 

merḥale dūr olmaġ-ıla ḳurbet taḥṣīl eyleye. Her nesnede ṣadāḳat ü emānet iḫtiyār 

olınur anda īmān ü diyānet bulınur. Mubṣarāt u mesmū‘āt ve bi'l-cümle her ne ki 

mevcūdātdur cümlesi emānet-i Rabb-i ‘izzetdür. Me elā dīde vü gūş u dehen  bu 

cümle emānetdür ve bunlarda ḫıyānet daḫi müberhendür. Ḥarāma naẓar ve  nā-

mā‘ḳūli  ıṣġā  ve  süḫan-ı   nā-sezā  bu  cümle   ḫıyānetdür.  (104a)    Lāzımdur ki  

dīde-i  ‘ibret-bīni  ā ār-ı  ḳudret-i Rabbü'l-‘ālemīn temāşāsına nāẓır  ve  ḳulaḳ  

istimā‘-ı  süḫan-ı  Ḥaḳda  ḥāżır  ve dehen ü zebān Ḫudā-yı ḳādiri ẕākir ola ki ebvāb-ı 

raḥmet güşāde olup 

685mażmūnı āmāde ola. 

686ḳavlini gūş-ı ḳabūl ile 

istimā‘ idüp  687ile āfitāb-ı ẕikri iltimā‘ 

eyleye. Ammā şöyle ki bu emānetde ḫıyānet eyleye Bārī  

                                                
683 “Emaneti (güvenirliği) olmayanın, imanı da yoktur.” Hadis.   
684 Bir kimseye ki emanet nasip olmadı, “kötü” (lafzı) onun için gariptir. Zira hıyanet en beter (kötünün kötüsü) 
işlerin en fenasıdır ve bütün fenalıklar onda gizlidir.   
685 “Allah’ın rahmetinin eserlerine bak…” (Rûm, 30/50) 
686 “Kur’ân okunduğu zaman onu dinleyin ve susun…” (A’râf, 7/204) 
687 “Allah’ı güzelce zikredin, anın.”, “(Ey inananlar,) Allah’ı çok anın.” (Ahzâb, 33/41)  
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688 ḥażretinüñ emānetine isā’et ü ḫıyānet itmiş olur. Bu 

emānetlerde ‘āmme-i ḫalḳ dāḫildür ammā mülūke ḫāṣṣaten emānet-i re‘āyā ki 

ḥaḳīḳatde vedāyi‘-i Ḫāliḳu'l-berāyādur anları ḥıfẓ u ḥimāyet ve dest-i ẓalemeden 

ṣıyānet itmek  lāzıme-i ẕimmet-i himmetleri idügi cāy-ı ‘illet degüldür. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

Emānetdür lāzım dilā beşerde 

Biñ er olsa bulınmaz ol beş erde 

 (.---/.---/.--)  

Ne r: 

Ḫāṣṣaten mülūke lāzımdur ki vedāyi‘-i Ḫaliḳu'l-berāyā olan re‘āyā emānetini daḫi 

sāyir emānāta ilḥāḳ ile ḥıfẓında teşmīr-i sāḳ eyleye. ‘Aceze vü mesākīn devletinde 

emīn ola. Her ẓālim-i cāyir ü ḥākim-i cābiri anlara ḥavāle eylemeye. Belki vālī itdügi 

bir nesebi ‘ālī mütedeyyin ü perhīz-kār ve müteşerri‘ ü dīn-dār kimesne ola. 

Beyt: 



689

   
             (-.-/-.--/---.) 

Ne r: 

Bu maḳūle aḫyār u ebrār-cūy-ı rāy u tedbīrī ile nihāl-i gülistān-ı  memleket  tāze  vü  

āb-dār (104b) olur. Bir ẓālim ü Ḫudā-nā-ters rūy-turş fuḳarāya musallaṭ olıcaḳ re‘āyā 

pā-zede vü perīşān-ı rūzgār ve memleket ḫarāb u nā-pāyidār olur. 

Beyt: 

                                                
688 Kudretinin yüceliği her şeyi kuşatan… 
689 Cenâb-ı Hak, halkı muhkem ısmarladı ki; mülkün mimarı (nefsinden feragat edebilen) perhizkârlardır.  
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690


    (-.-/-..-/-..-) 
Ne r: 

Ḥüseyn-i Kāşifī ‘aleyhi'r-raḥme ‘aceze-i re‘āyāya taslīṭ-i ẓaleme-i endek-māye itmegi 

çūbān gūsfende gürg ṣalıvirmege teşbīh-i sūd-mend itmişdür. 

Naẓm: 



691



       




                     (-.-/--.-/---.) 
Ne r: 

Ḥażret-i Ḳur’ān-ı Kerīmde 



692naṣṣ-ı şerīfi tefsīrinde emānātı ‘Allāme Zemaḥşerī 

693 menāṣıb-ı ‘illiyye ḫuṣūṣā ki ‘ilmiyye ola 

müstaḥaḳḳına tevcīh  ile tefṣīr itmişdür. Ve Molla Ḫüsrev daḫi Dürer-i Ġurerde 

694  

 


ḥadī -i şerīfinde bu mā‘nāya ẕāhib olmışlardur. 

Ma‘lūm oldı ki ehline tevcīh olınmamaḳ ile ṣaḥīḥ olmayup nā-ehle tevcīh ḫıyānet idügi 

                                                
690 (Şayet) bir zâlim, hükümdar olursa, ok ve yaysız hırsızlık eder.  
691 Zalim, güçlü kuvvetli bir kurda, halk ise zayıf koyuna benzer. Koyunu kurda emanet edenler, büyük bir 
belânın içine düşerler.  
692 “Allah, size emanetleri ehline vermenizi emreder.” (Nisâ, 4/58) 
693 Allah, onu, iyilerle beraber haşretsin.  
694 “Her kim insanlara ve halka az bir iyilik de yapsa, o; Allah’a Resûlüne ve müslüman cemaate ihanet eden 
(kişi)den evlâdır.” Hadis.  
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mübeyyen ü ṣarīḥ olur. Şeyḫ Ekmeleddīn daḫi ḥadī -i Resūl-i güzīn idügine işāret 

idüp ḥadī -i     

 

695 dimişdür.  

Me nevī: (105a)   

    Şimdi istiḥḳāḳa itmezler naẓar 

    Olmaz istiḥḳāḳ ḳaṭ‘an mu‘teber  

 

    Ādeme manṣıb ururlar ḫāṣ u ‘ām 

    Manṣıba ādem gerek dimez kirām  

 

    Her denī devlete buldı irtifā‘ 

    Ḥaḳ kelāmı kimse itmez istimā‘  

 

    İntisābuñ var ise ref‘ itdiler 

    Yoġ ise ḳo naṣbı kim kesr itdiler  
     (-.--/-.--/-.-) 
         696




(-.-/---./---.) 
Ne r: 

‘An şürūri'z-zamān bi'llāhi'l-ma‘būd pes mülūke lāzımdur ki re‘āyā ile mu‘āmele vü 

kārı ḥimāyet ve dāyimā ẓalemeden ṣıyānet şi‘ārı olup merāsim-i ‘adl ü dādı icrā ve 
                                                
695 “Dönme, olduğun yerde sabit dur, müdevvenât (bir araya getirilen kesin deliller) haricinde söylenenlere itibar 
etme. (Zira) bu, delil olmaksızın kınamaktır.” Hadis.   
696 Sözü geçen bahse ve asıl konumuza geri dönelim. 
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farīża-i ri‘āyet-i ra‘iyyeti edā eyleye ki fi'l-ḥaḳīḳa selāṭīn sāye-i Rabbe'l-‘ālemīn  

olmanuñ ma‘nāsı 

697

güẕārişince tābiş-i cevr ü cefādan fuḳarā vü re‘āyā  sāye-i ḥimāyesine ilticā ile rehā 

bulmaḳdur. Be-her-ḥāl tāb-ı āfitābdan  ḥarḳat u ḥarāretinden mażarrat görenler bir 

sāye isterler ki anuñla def‘-i żarar mümkin ü müyesser ola. Sāye-i ḥimāyet-i mülūk  

daḫi hem-çünān ẓıll-i ẓalīl-i emān idügi ẓāhir ü ‘ayāndur. 

Beyt: 

698
  

           (-../-..-/-..-) 
Ne r: 

Ḥıfẓ u ḥimāyetde hem emr-i Rabb-i ‘izzet ri‘āyet olınur ve hem ḫazīneye sebeb-i 

vefret olur ammā bir pādişāh ki taḳṣīr  ü isā’et eyleye ḫıyānet itmiş olur. 

Ḥikāyet: 

Ḥażret-i Sulṭān (105b) Selīm-i ḳadīm ki   

Şi‘r: 
                     699










              (-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

                                                
697 “Sultan, yeryüzünde Cenâb-ı Hakk’ın gölgesidir ve bütün mazlumlar ona sığınır.” Hadis.   
698 Adalet cihan hakimiyetinin şartıdır. Devlet-i bâkî ise ancak azar ve eziyetin azlığı ile mümkündür.   
699 (Devrinde) baht ve talihin sebat ettiği, sancağın muzaffer olduğu, işi dosdoğru ve (kendisinden) isteklere 
ulaşmanın beklendiği (padişah)…  (Onun zamanında); devlet bolluk içinde(ydi) ve uğurlu, bahtlı (idi). Nusret 
(zafer) kalpte, izzet (yücelik) âhirette (aranır idi).  
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Bir pādişāh-ı ‘aẓīmü'l-cāh u ṣāḥib-i intibāh idi gerçi müddet-i salṭanatı ḳaṣīr ammā 

sāyesi ‘ālem-gīr olmış idi. Nite ki ‘Allāme-i Rūm Kemāl Paşa-zāde merḥūm naẓm-ı 

enīḳ ile bu ma‘nāyı taḥḳīḳ itmişdür 

Ḳıṭ‘a: 

    Az müddetde çoḳ iş itmiş idi 

    Sāyesi olmış idi ‘ālem-gīr  

    Şems-i ‘aṣr idi ‘aṣrda şemsüñ 

    Ẓılli memdūd olur zamānı ḳaṣīr  

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Ḥaḳḳā ki az müddetde çoḳ maṣlaḥat görmiş ve çoḳ iş bitürmiş idi. Bir gün ḫurşīd-i 

cihān-tāb gibi maṭla‘-ı sarāydan bedīd oldı. Deyden-i mu‘tād u ṭavr-ı beyne's-sedād 

üzre dīvān-ı keyvān-ı eyvāna ḫurūc ve istimā‘-ı şikāyāt u def‘-i meẓālim  rāhına vülūc 

itdi. 

Li-münşi’ihi: 

    Seḥerden ṭurdı dīvān-ı ‘adālet  

    Ḳadem baṣdı serīre şāh-ı ‘ālem 

 

    Meẓālim def‘ idüp gösterdi re’fet  

    Dürr-i iḥsānı açmış idi ol dem 

 

    Vezīr-i bī-naẓīri geldi ṭurdı  
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    ‘İtāb itdi şehen-şāh aña muḥkem 

     (.---/.---/.--) 

Ne r: 

Ol ‘aṣrda vezīr-i ‘adālet-intimā merḥūm Pīrī Paşa idi ki çarḫ-ı kühen-sāl bu deñlü yaş 

yaşadı Pīrī Paşa gibi bir ẕāt-ı sütūde-ḫiṣāl mesned-i vezārete geçürmedi. Gūyā bu 

beyt maṣdūḳa-i ḥāl idi. 

Ḳıṭ‘a: (106b)   

          700   
 




 
         

  
(-../--../-.-.) 

Ne r: 

Fi'l-ḥaḳīḳa sulṭān-ı mezbūr bir pādişāh-ı ġayūr olmaġın degme vezīr-i vizr-intimā 

ḫıdmet-i vezāretüñ ‘uhdesinden gelmez ve ṭavr u ṭarzı bilmez idi. Niçe bī-edebler 

zaḥmet ü ta‘ablar ile mesned-i vezārete ṣu‘ūd itdiler saḳāmetleriyle ṭāli‘leri mes‘ūd 

olmayup merdūd ve az zamānda maẓhar-ı ġażab-ı pādişāh-ı  çarḫ-ı maḳarr oldılar. 

Ḥattā ol ‘aṣr şu‘arāsından biri naẓm idüp dimişdür 

Beyt: 

    Raḳībüñ ölmesine çāre yoḳdur 

    Vezīr ola meger Sulṭān Selīme 

     (.---/.---/.--)  

                                                
700 (Felek) onu (Pîrî Paşa), vezârete boyun eğdirerek geçirdi ve (saltanat işlerinin) eteklerini ona ısmarladı. Bu 
(müşkil işleri) ancak o düzene sokabilir ve o, ancak bunları ıslah etmek içindir. 



 405

Ne r: 

İllā iki vezīr-i ḫaṭīr ki biri Pīrī Paşa ve  biri  Sinān  Paşadur  ki  muḥārebe-i  çerkes-i  

nā-kesde şehīd ü naḳd-i ḥayātı nā-bedīd olmış idi. Ḥattā ol zamānda merḥūm 

müşārun ileyh 701 buyurmışlar ki gerçi Mıṣırı 

alduḳ ammā Yūsufumuzı aldurduḳ. Pes çünki dīvān-ı  hümāyūna çıḳdılar vüzerā-yı 

kirām ‘arża girdiler. Vezīr-i a‘ẓama ḫiṭāb ile şitābda buyurmışlar ki Pīrī ḫazīnenüñ ḥāli 

nedür. Vezīr kemāl-i teyaḳḳuẓ u intibāh üzre idügi bī-iştibāh iken su’āl-i ġayr-ı 

ma‘hūddan şaşdı. Gāh defter-dāra baḳdı vü gāh  ġayrı cānibe aḳdı. Bi'l-āḫare eyitdi 

pādişāhum mu‘tād üzre gelmekde ve īrād maṣārife yitmekdedür. Sulṭān Selīm eyitdi 

(106b) bu ne ġafletdür ki sende müşāhede iderem. Kār-ı memleket ü umūr-ı vezāret 

böyle ihmāl ü ġaflet ile nā-dürüst olur. Benüm saña ḫazīne didügüm bir iki mevcūd 

manḳır-ı menfūr u merdūd degüldür. Belki ḫazīne didügüm re‘āyādur ki ḥaḳīḳatde 

ḫazīne anlardur. Anlara ḥimāyet ü ri‘āyet olıcaḳ ḫazīnede vefret muḳarrerdür. Re‘āyā 

ki ri‘āyet olınmaz ḫazīne daḫi bulınmaz ve anlar bize vedāyi‘-i Ḫālıḳu'l-berāyādur 

emāneti ḥıfẓ lāzıme-i ẕimmet-i 702dur. 

Mıṣra‘: 

 

703

(-.-/--.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Min ba‘d bu ġafleti gider ve re‘āyāya ra‘iyyet göster diyü tenbīh ile ḫıdmete taḥrīk  ve 

üẕn-i ġafleti ta‘rīk buyurdılar. Ḥaḳ Te‘ālā emr-i emānetüñ ‘aẓam-i şānına īmā buyurup  

                                                
701 Cenâb-ı Hak, ona nimetini tamamlasın. 
702 “Akıl sahipleri…” (Tâhâ; 54,128/20) 
703 Tabiplere, hastaların elinden tutmak vaciptir.  
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704buyurmışdur. Pes merd-i dānāya daḫi lāzımdur ki intibāh 

üzre olup çehre-i emāneti dūd-ı ḫıyānet ile siyāh ve kārını tebāh itmeye. 

Naẓm: 

705





 




          (-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 
Ḥüseyn-i Kāşifī beyt-i mezbūr ile  
706 ḥadī inüñ ma‘nā-yı ẓāhir ü bāṭının 
ri‘āyet itmişdür. 
 
Li-münşi’ihi'l-faḳīr: (107a) 

Bu muḳarrer emānet ü īmān 

Tev’emān oldı itme bunda gümān  

 (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

‘Āḳıbet-i ḫiyānet vaḫīm ve cezā-yı ḫāyin ‘aẕāb-ı elīmdür. 

.

707Ḫiṣāl-i büzürgān-ı sütūde-ḥāl ve kār-ı dānāyān-ı ṣāḥib-kemāldür. Bir ḫaṣletdür ki 

diyānetden nāşī ve emānet andan fāşīdür ki diyānet muḥāfaẓa-i  emānetdür. 

                                                
704 “Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara sunduk; onu yüklenmekten kaçındılar.” (Ahzâb, 33/72)  
705 Hıyanetin aslını (ortaya) koyan kanun, din ve diyanetin kaidesini de (ortaya) koymuştur. İman ve “eman”ın 
manası bir olduğu gibi; Cenâb-ı Hak katında, küfür ve hıyanet de birdir. Ey kendisine emanet teslim edilen kişi; 
(bilmiş ol ki) emanet, cehennem ateşinin kıvılcımıdır.  
706 “Emaneti (eminlik vasfı) olmayanın, imanı da yoktur.” Hadis.  
707 “Ey inananlar, Allah’a ve elçisine hiyânet etmeyin…” (Enfâl, 8/27) 
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Beyt: 



708


(-.-/--.-/--.-/--.-) / (-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Bu muḳarrerdür ki dāyimā merdüm-i  emīn mükerrem ve herkes yanında 

muḥteremdür. 

Ḥikāyet:  

Mülūk-i Mıṣırdan Aḥmed bin Tulun ki şücūn-ı fünūn ile ḳalbi meşḥūn bir 

pādişāh-ı ‘izzet-maḳrūn idi. Yetīm-nām bir bir nedīm-i pür-iḥtişām  idinmiş idi ki bir ān 

yanından müfārıḳ belki kendiden fārıḳ olmayup ol baḥr-i salṭanat yanında gūyā ki bir 

dürr-i  yetīm yāḫūd salṭanat ikisine bir ṣadef-i dü-nīm idi. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Pādişāh baḥr idi o dürr-i yetīm 

    Ṣadef-i iltifāt içinde muḳīm  

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Kemāl-i istiḳāmet ü emānet ve diyānet ü ṣadāḳat ile pādişāha ḫıdmet idüp ṣadāḳat ü 

istiḳāmetde mānend-i  ḳalem ve diyānet ü emānetde ḫod kenār-ı ‘aliyy-i ‘alem 

meşhūr-ı ‘ālem idi. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Ferd idi hem emīn ü ṣādıḳ idi 

                                                
708 Diyanet yüz, dünya ve din ise kulak (gibidir). Diyânetsiz; ne dünya, ne de din murad üzre gider.  
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    Pādişeh ḫıdmetine lāyıḳ idi  

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Bir gün İbn-i Tulun ḥareminden ṭaşra çıḳdı. Müsebbeḥasın (107b) ḳaṣrında unutmış 

idi. Ḫalāl-i eşġālde ḫāṭırına gelüp fi'l-ḥāl Yetīmi muḫāṭab idüp müsebbeḥayı getürmek 

fermān eyledi. Yetīm daḫi ḥareme dāḫil olup nā-gāh gördi ki cevārī-i ḥaremden biri 

yine ḫuddām-ı ḥaremden biri ile hem-dem olup bir firāşa girmişler ve viṣāle irmişler. 

Yetīm müte‘arrıż olmayup mu‘rıż oldı. Cāriye vāḳı‘a-i cāriyeye Yetīm vāḳıf olduġına 

vāḳıfe olıcaḳ libās-ı şīve vü nāz ile naẓar-ı Yetīmde cilve-ger olup ‘işve vü ḫırām ile 

şīve-perdāzlıḳlar eyledi. Ya‘nī ketm-i mā-cerā içün Yetīme minnetler ve muḳābelede 

‘aṭāyā-yı cezīle ile ḫıdmetler itmege ta‘ahhüd idüp temennā itdi ki kendüye mā’il ve 

sarāy ‘īşına nāzil olmaġ-ıla ‘ırż-ı emāneti bāẕil ola. Yetīm-i ṣāf-dil kemāl-i mertebe 

münfa‘il olup eyitdi ma‘āẕa'llāh bir vaḳtde şāh-bāz-ı himmet ü emānetüm ṣayd-gāh-ı 

veliyy-i ni‘metde cevlān idüp pençe-derāzlıḳ itmemişdür ve muṭrıb-ı dil sāz-ı hevā ü 

ḫıyānetde dem-sāzlıḳ göstermemişdür. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Egerçi ‘ışḳ ile bir sīne-çākem 

    Bi-ḥamdi'llāh reh-i ‘ışḳ içre pākem  

 
    Emīnem ṭoġrıyam itmem ḫıyānet 

    Müselmāndan gelür mi eyle ḥālet  

     (.---/.---/.--) 
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Ne r: 

Diyüp fi'l-ḥāl ṭaraf-ı pādişāha ‘azīmet ve tesbīḥi īṣāl  idüp ıẓhār-ı merdī vü mürüvvet ile 

ḳażıyyeyi ketme himmet itdi. Ammā cāriye cāyiz ki ḳażıyyeyi Yetīm pādişāha naḳl 

eyleye (108a) diyü ġāyet mużṭarib oldı. Be-her-ḥāl Yetīmi ġamza sā‘ī ve pādişāhdan 

tefrīḳa ḳalbi mütedā‘ī oldı. Çünki pādişāh derūn-ı ḥareme  girdi ve serā-perdesine 

geçdi oturdı. Cāriye ḳarşusına gelüp eyitdi ey pādişāhum revā mıdur ki Yetīm benüm 

zülf-i siyāhum istişmām viṣālüm ile ber-merām olmaḳ isteye ve ḥarem-i pādişāha 

ḫāyin olmaḳ dileye. Pādişāh eyitdi Yetīm bir ‘abd-i müstaḳīmdür hergiz andan bu 

maḳūle iḥtimāl bāṭıl-ı ḫayāl belki bir emr-i muḥāldür diyü ṭarafeynden ḳīl ü ḳāl ḫāric-i 

dā’ire-i maḳāl oldı. Ol ġaddāre ol deñlü īmān itdi ki cümle  ekāẕībi  ḳālib-i  ṣıḥḥate  

ifrāġ itmeg-ile pādişāh tavṣīf-i istiḳāmet-i Yetīmden ferāġ idüp āḫir 

709güẕārişince ol nīk-nijād bu 

ḳavl-i zūra i‘timād idüp vücūd-ı Yetīmi ber-bād  itmegi murād-ı fu’ād idindi. 

Beyt: 

    Yetīmüñ itdügi cürm ü ḳabāḥat  

    Ḫıyānetdür cināyetdür ḫabā et 

     (.---/.---/.--) 

Ne r: 

Diyü ġāyet mużṭarib ve bu cesāretden müte‘accib oldı. Ümerā-i be-nāmdan birine 

emr idüp şöyle i‘lām itdi ki saña bir ṭabaḳ ile nuḳl ü ṭa‘ām göndersem gerekdür īṣāl 

                                                
709 (Bu düşünce), kalbim(in boş olduğu bir zaman)a tesadüf etti ve yerleşti.   
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iden merd-i nā-pāki bilā-te’ḫīr ḳatl ü helāk ve cāme-i ḥayātın çāk idüp başını ol ṭabaḳa 

ḳoyup  gönderesin didi ve ḥaremine dāḫil olup ‘īş ü ‘işrete (108b) vāṣıl oldı. 

Li-münşi’ihi: 

     710


    


            (-../-.-./--..) 
Ne r: 

Ve emr itdi ki ḫuddām-ı sarāy bā-ser hem esīr ü merdüm bu gün dem ü ‘īşa āġāz 

itsünler  yisünler içsünler didi. Pes yir yir meclisler ḳuruldı cāmlar döndürüldi. 

Li-münşi’ihi: 

Gerdişe geldi cām-ı bāde-i nāb  

Göz ḳulaḳ oldı ‘īşa cām-ı ḥabāb 

 
Gerdiş-i devri gör ne kār itdi  

Şād itdi kimin kimini zār itdi 

(..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Pādişāh-ı ser-efrāz daḫi ‘işrete āġāz ve derīçe-i iḥsān u in‘āmı bāz idüp niçe ḥırṣ u āz 

aṣḥābını ṭama‘dan bī-niyāz eyledi. Bu e nāda  nā-gāh meclisden pādişāh bir ṭabaḳ 

ḳaldurdı ve içerüsin  nuḳl ile ṭoldurdı. Yetīme virüp eyitdi fülān emīrüñ peymāne-i 

maḥabbetini çekdüm ya‘nī bu meclisde ṭolusın içdüm al bu nuḳli aña ilet murādum 

saña iḥsān u ‘ināyetdür niçe iḥsānın  görürsen in‘ām u iḥsānına maẓhar olursan didi. 

                                                
710 Neticede işler rast gitti ve eğlence meclisi kuruldu. Padişah öyle bir meclis kurdu ki, gökyüzünden melek ona 
aferin dedi.  
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Yetīm ṭabaḳı eline aldı ve fi'l-ḥāl ṭaşra çıḳdı. Gördi ki  ḫuddām-ı şāh bir cāy-gāhda ‘īşa 

āġāz itmişler. Çünki Yetīmi gördiler re’īsleri ile ta‘ẓīm idüp yirlerinden  ḳalḳdılar ve 

temennā itdiler ki bir miḳdār anlar ile bile otura (109a) ve muḥāvere vü leṭāyif ile 

ortadan teklīfi götüre. Yetīm eyitdi pādişāh ṭarafından fülān emīre resūlem eglenmege 

mecāl yoḳdur didi. Eyitdiler bunda ādem çoḳdur birine virelüm ṭabaḳı īṣāl itsün ol 

gelince bizüm bezm-i cām-ı ‘işretümüz dönsün. Yetīm daḫi cevābda tela‘ üm itdi. 

İçlerinden biri ḳalḳdı ve ṭabaḳı alup  ṭaraf-ı emīre gitdi. Yetīm gördi ki ḫalāṣa mecāl 

yoḳ müsā‘ade  idüp oturdı. Ḥerīf emīre çünki vāṣıl oldı hediyye-i şāhı sürūr u ibtihāc 

ile emīre teslīm itdi. Çünki emr-i şāhī  ma‘lūm oldı fi'l-ḥāl emīr ol faḳīrüñ başını kesdi 

ve bir ṭabaḳ  içine ḳoyup bir ḫıdmet-kāra virdi ve der-i sarāy-ı şāha  gönderdi. Çünki 

ol maḥalle geldi Yetīm fi'l-fevr ṭabaḳı eline aldı ve ḥużūr-ı şāha geldi. Pādişāh çünki 

Yetīmi ḥayātda elinde ṭabaḳ  ile geldügin gördi ġāyet ta‘accüb idüp eyitdi ṭabaḳı aç. 

Çünki ṭabaḳuñ ser-pūşın ḳaldurdı gördi bir ferrāşuñ başıdur eyitdi ey Yetīm bunuñ aṣlı 

nedür. Yetīm eyitdi ḳuluñuz bundan ġāfilem ammā bu fāsidüñ ba‘ż-ı ḥāline ‘ālimem  

bi-ḥamdi'llāh bu ḥerīf  cezāsına yitişmiş ve itdügin bulmış didi. Melik eyitdi  bu ne 

maḳūle cerīme-i ḳabīḥa vü bid‘at-i fażīḥa itmişdür ki cezāya müstaḥaḳḳ ola. Yetīm 

ḳażıyyeyi ‘alā mā-cerā ve re’y-i mannaṣa-i taḳrīrde (109b)  cilve-nümā  itdi.  Melik  fi'l-

ḥāl cāriyeyi iḥżār ve ḫuṣūṣ-ı ḳażıyyeden istiḫbār itdi. Cāriye inkāra mecāl olmayup  

ḳażıyyeyi iḳrār itdi. Pādişāh müte‘accib oldı. Yetīme ‘aṭā ve cāriyeye tertīb-i cezā itdi. 

Anlar ḫıyānet itmeg-ile ‘āḳibet  cezālarına yitdiler. Yetīm bereket-i emānet ü ṣadāḳat 

ile ‘aṭāya  irişüp pādişāh ḳadr ü rif‘atin mezīd idüp tārik-i  tāc-ı ḳadrini tā reg-i semāya 

irgürdi gūyā ki ḥayāt-ı tāze ile  dirgürdi. Ḫıred-i ḫurde-dān aṣḥāb-ı ‘irfāna ḫafī 
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degüldür ki ḫaṣlet-i ṣadāḳat daḫi emānet ile müttefiḳdür. Her ki fi‘l ü ḳavlinde  ṣādıḳ 

ola anda emānet daḫi muḳarrerdür. Her ki dürūġ-gūy ola ne emīn ü ne ṣādıḳ belki 

ḫāyin ü münāfıḳdur. 

Beyt: 

711

      
         (-../-.-./--..) 

Ne r: 

Ḥaḳḳā ki ṣadāḳat daḫi ikmāl-i seḫāyā vü ecmel-i ḫaṣāyil-i esnādur  ve ḫilḳat-i insānda 

ġāyet nādir belki ‘adem ḥükminde idügi ẓāhirdür ve bir ḫaṣletdür ki herkes bunuñ 

ṣāḥibine muḥtācdur ki ṭālib olup anuñla ibtihāc ider. Na‘mā vü serrā ve żarrā vü 

be’sāda yār-ı ṣādıḳ lāzım idügi āfitāb-ı ‘ālem-tāb gibi  şārıḳ u bārıḳdur. Ḳur’ān-ı 

mübīnde Rabbü'l-‘ālemīn  712emri ile ‘ibād-ı 

güzīn ḫıdmetlerin sālik-i (110a) rāh-ı yaḳīn buyurup zümre-i mezbūrdan 

713nüvīdi ile maẓhar-ı rıżā-yı Rabb-i kāf u nūn 

olmışlardur. Meslek-i rusul-i kirām u meẕheb-i enbiyā-i fiḫāmdur. 

Beyt: 

714

     
       (-.-/--.-/--.-) 

Ne r: 

Ammā bu zamānda ṣafḥa-i vücūdda yār-ı ṣādıḳ mefḳūddur belki kibrīt-i aḥmerden 

aġır idügi meşhūddur. 

                                                
711 Merd olanın sözü doğru ve temizdir. Mertliğin pâyesi ve kadri doğruluk ve temizliktir.  
712 “…Ve doğrularla beraber olun.” (Tevbe, 9/119) 
713 “… İşte (iman sözlerinde) doğru olanlar onlardır.” (Hucurât, 49/15)  
714 Yalancılık yolunda yürüyenin imanı gider. Doğruluk (ise) peygamberlik yolunun ilkidir.  
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Beyt: 

    Bir şey midür vücūdı mı vardur ne nesnedür 

    Añılmaz oldı gitdi sadāḳat didükleri  

     (--./-.-./.--./-.-) 

Mıṣra‘: 

    Bulmadum bir yār-ı ṣādık bu fenā dünyāda ben 

     (-.--/-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 

Yār-ı ṣādıḳ oldur ki bezm-i ni‘metde ḳarīn ü hem-dem olup muṣāḥabet-i dil-güşāsıyla  

teşḥīẕ-i ḫāṭır ve liḳā-yı sa‘ādet-iltiḳāsıyla def‘-i ġam-ı mükedder eyleye. 

Beyt: 

715

              


(-../--../--../--..) 
Ne r: 

Eyyām-ı şedāyidde daḫi ḳarīn ü celīsüñ ve maḥrem-i enīsüñ  olup düşen umūrda 

ḥaḳīr ü ḫaṭīr ne ise mu‘īn ü ẓahīr  olup rāy-ı münīri dāfi‘-i ḍurūb u kürūb ve rāfi‘-i 

ġumūm u hücūm-ı hümūm ola. 

Mıṣra‘: 

 716

(-../--../--../--..) 
Ne r: 

                                                
715 Her kimin ki dostu yoktur, onun gönlü şâd olmaz. Her kimin de vefâlı bir dostu vardır, onda gam bulunmaz.  
716 Hem-demi (dostluk, beraber nefes alma) olmayan nefes (kişi anlamında alınırsa nefis) gam çeker.  
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Ḥuḳūḳı zevāl-i ni‘met ü iṣābet-i nekbet ile ‘uḳūḳa tebdīl ve şiyem-i iḥsānı sitem ü 

‘iṣyāna taḥvīl itmeyüp  717 vefā-dārīde ābit-

ḳadem ü rāsiḫ-dem ola. 

Beyt: 

718



 (-.-/--.-/--.-) 

Ne r:  (110b) 

Fi'l-ḥaḳīḳa kimüñ ki bir yār-ı celīs ü hem-dem-i enīsi ola ol merd-i āḫarāndan berī ve 

keder ü perīşānīden ‘ārīdür. Me elde vardur ki 

. 719Ammā eḳall-i 

ḳalīl idügi  beyyin ü ḥāṣıldur. Gāh olur ṣādıḳ ẓann itdügüñ bir nā-muvāfıḳ yār-ı 

münāfıḳ olur. 

Mıṣra‘: 

 720 
(-.-/--.-/.--) 



Maḳūlesi olur ise andan iḥtirāz lāzımdur. Ṣadīḳ ittiḫāẕ  iden  kişiye  ḫalīḳdur  ki  bir  

nā-ḳabūli şaḫṣ-ı ma‘ḳūldür diyü ṣadīḳ bilmeye ve mürtekib-i mefāsidi refīḳ ḳılmaya. 

Me elā peder ü māderine ‘ālem-i ṣıbāda ‘uḳūḳ itmiş gibi ve yāḫūd veliyy-i ni‘met ü 

ḥuḳūḳ ile mu‘āmele-bi'l-küfr itmiş olmaya ki küfr-i ni‘metden  meẕmūm ṣıfat olmaz. Bu 

ṣıfatla mevsūm olandan ġāyet ictināb u iḥtirāz-ı bī-ḥisāb eyleye ki hergiz vefā gelmek 

iḥtimāli olmayup belki ḫayāl-i muḥāldür. Ve bir dōst ki ḳıllet-i ziyāretden  müte’e ir 
                                                
717 Evvelki gibi, hatta daha fazla ve tamamlayıcı (mahiyette)… 
718 O kişinin ki sohbeti sadeften ve safâdan ibarettir, onun eteğini tut, zira o ehl-i vefâdır.  
719 Sâdık bir dostu olup da hüzünlenen kişiye hayret ederim.  
720 Dostundan bin defa hazer et.  
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olmaya ve seni görmege ārzū eylemeye anı ṣādıḳ bilmeyesin ve senüñ ‘adem-i 

ṭalebüñle daḫi ‘itāb itmeye muvāfıḳ añlamayasın.  

Ḳıṭ‘a: 

721
        


       

           (-../--../-.-.) 
Ne r: 

Ve muṭlaḳā cāhili ṣādıḳ bilmeye belki düşmen-i münāfıḳ ki ‘ālim ola mu‘āmeleye 

andan muvāfıḳdur.  .(111a) 

722Cehl-ile bed-ḥāl ṣādıḳ olmaḳ ne 

iḥtimāldür. Be-her-ḥāl ma‘yūb ve vücūdı nā-merġūb belki ‘ayn-ı ḳabāḥat ve anı dōst-ı 

rāst-gūy ṣanmaḳ maḥż-ı cehāletdür. 

Beyt: 

723
      

        (-.-/-..-/-..-) 
Ne r: 

Be-her-ḥāl nefsi tekmīl itmemeg-ile dūn u nādān ve ḫayr u şerri farḳda rāyı 

perīşāndur. 

Naẓm: 



724


                                                
721 Dostunla anlaşmazlığa düştüğünde (onu görmek istemediğinde), sana darılmazsa bile artık onu dosttan 
sayma. Muhakkak ki onun sevgisi bir yüktür.    
722 “Sâdık düşman, cahil dosttan hayırlıdır.” Hadis.   
723 Bir kimse ki, bütün ayıpları kendinde toplamıştır, onun hakkında iyi düşünene yazıklar olsun!.. 
724 Yunan âliminin şu misâli ne güzeldir ki; aşağılık (insan)lardan gelen iyilik, kötülüğe dönüşür. Yılan, tiryâkı 
zehir yerine koymaz; topraktan da asla miskin güzel kokusu gelmez.    
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         (--./---./---.) 
Ne r: 

Kendü nefsine daḫi ḫayra ḳādir olmayup cümle umūrında ḳāṣırdur. 

Şi‘r: 

 725


(-.-/---./.--) 
Ne r: 

Bu maḳūle yār-ı nā-sāz-kār idügi bedīdārdur. 

Beyt: 

 726



(-.-/--.-/--.-) 
Ḥikāyet: 

  Ḳıṣṣa-güẕārān-ı Arisṭo-nihād nādire-gūyān-ı Ebherī-nijād ḳıṣṣa resmine bu 

gūne bünyād ve bu resme  ṭarḥ-ı  īcād  itmişler  ki  sevālif-i  eyyāmda  bir  pādişāh-ı  

Cemşīd-iḥtişām var idi ki ḳadr-i refī‘i fevḳ-i simāk-i semāya irişmiş ve iklīl-i tāc-ı ‘izzet-

intimāsı üreyyāya yitişmiş  idi.  Mülūk-i  eṭrāfı  ḫıdmet-kārı  ve  bende-i  ġāşiye-ber-

dūş-ı  cān-sipārı olmışlar idi. Tīġ-ı āb-dārından bādda ol  zehre ḳalmamış idi ki 

muḫālif ese ve heybet-i sinān-ı cān-sitān  u ṣā‘iḳa-bārından ābda ol ḳuvvet yoġ-ıdı ki 

rūy-i ḫākde  egri aḳa ve yāḫūd cereyānı kese. 

Beyt: 

      (111b)   727

                                                
725 Cahilin ettiğini düşman etmez, kendi nefsinin ettiğini de cahil etmez.  
726 Bilgili düşman, cahil dosttan daha iyidir.  
727 Cihana öyle bir emniyet kaftanı vermiş (giydirmiş) ki; kılıç, (onun) ferman(ı) bağından azat olmuştur.  
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                         (--./---./---.) 
Ne r: 

Her ṭarafdan dergāhına tuḥaf çekilür pīş-keşler ṭurma gelür idi. Bir gün şāh-ı Hind-i 

meymūnü'l-iḳbāl bir pūjīne itḥāf u irsāl itdi ki şaṭranc u nerd lu‘bında māhir ve işāret ile 

ḫıdmete ḳādir gūyā bir ḫıdmet-kār idi ki mi li nādir naẓar-ı şāhda ġāyet merġūb ve 

nihāyet-i mertebe pesendīde vü maṭlūb oldı. 

Li-münşi’ihi: 

     Naẓar-ı şāh ile olup manẓūr 

     Olmış idi anuñ ile mesrūr  

     Kendine hem-dem itmiş idi anı 

     Hīç yanından eylemez idi dūr 

      (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Pādişāh ṭaşra çıḳup celīs-i ‘işret-gāh olsa  ḫıdmetde ḳāyim ü naẓarda dāyim idi. 

Derūn-ı ḥareme  girüp  ḫ˘āb  u  istirāḥat  ile  def‘i   zaḥmet-i   meşaḳḳat   eylese   

pūjīne  dāmen-der-miyān meges-rānlıḳ ḫıdmetine revān  olurdı.  Bir  niçe  eyyām  

rūzgār-ı  zūr-kār bu ḥāl üzre ḳarār itdi.  Bir gün şāh bir ḫūb cāy-gāhda ḫ˘āba varmış 

ve ‘asker-i ġaflet kişver-i vücūdına aḳın ṣalmış idi. Pūjīne ber-ḳarār-ı  sābıḳ ḫıdmet-

kār-ı muvāfıḳ olup mirvaḥa ile celb-i nesīm-i  ṣabūḥ iderdi. Nā-gāh bir mūr pūjīne 

yanından mürūr idüp  küstāḫāne serīr-i şāha çıḳdı. Belki taḥt-i sīne-i pādişāha geçdi. 

Gūyā ol mūr idi ki Süleymān-ı zamāna ‘arż-ı ḥāl-i nā-tüvān iderdi. Pūjīne gördi ki bir 

şekl-i ġarīb ü ġayr-ı ma‘hūd (112a) sīne-i şāha ṣu‘ūd itdi ġāyet-i ıżṭırāb u ıẓṭırār ṭārī 
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olup bī-iḫtiyār def‘ine beẕl-i iḳtidār itdi. Ammā helāk ü ḳatli ile ancaḳ mütesellī olmaḳ 

mertebe-i ġayẓ idüp  fi'l-ḥāl ḫançer-i berrān-ı şāh-ı sütūde-ḫiṣali ele aldı ve ḳarınca-i 

derd-mendi helāk ḳaṣdı ile bir ḫançer urdı ki sīne-i şāhı  çāk ve fevt ile derd-nāk itdi. 

Li-münşi’ihi: 

    Böyledür kār-ı ṣādıḳ-ı cāhil  

    Ḫayr u şerden olur imiş ġāfil 

 
    Görmiş idi meger ki mūrı nekīr  

    Şāhı taḫlīṣ ḳaṣdın itdi faḳīr 

 
    Bilmedi şāha itdügi żararı  

    Geldi ṭoḳındı cehlinüñ e eri  

     (..--/.-.-/..-)  

Ne r: 

Ammā fī zamāninā cehele mer‘ī vü merġūb ve cümle ‘aybları pesendīde vü ḫūb olup  

ḳadrleri refī‘ ü ẕilletleri emr-i şenī‘ görinür. 

Mıṣra‘: 

    Dāyimā nāḳıṣı a‘lāya çıḳarur mi‘yār 

      (..--/..--/..--/..-) 

Ne r: 

Ol cāhilüñ ki bir ṣāḥib-i devlete intimāsı ola fażīleti müte‘ayyin olur. Ol ṣāḥib-i fażluñ ki 

bir mālik-i  ervete ilticāsı olmaya cāhil-baḫt idügi mütebeyyin  olur. Pes çünki kiẕb ü 

ḫıyānetden perhīzi kār itmiş  bu maḳūle bir ṣadīḳ-ı ḥaḳīḳat-şi‘ār ele gire ḳadr ü 



 419

ḳıymetin  bilmek ve māhiyetin añlamaḳ gerekdür ve ḥaḳḳını edā vü ẕimmetine lāzım  

olan merāsimi īfā lāzımdur. Me elā ḥīn-i mülāḳātda mücerred  maḥabbet-i mużmer 

ile ḳanā‘at göstermeyüp beşāşet ü maḥabbet (112b) ü inşirāḥ u meveddet ve 

ġaybetde enā vü midḥat ü du‘ā vü maḥmidet eyleye ki hem ḳavl ü fi‘linde ṣādıḳ ve 

hem mün‘akis olmaġ-ıla  ol daḫi bu mu‘āmelede muvāfıḳ ola. Zīrā bevāṭın-ı umūr 

ma‘lūm-ı Rabb-i ġayūrdur. Aña kimesne vāḳıf olmaḳ ve muġayyebātı vü maṭviyyātı 

bilmek olmaz. . 728Ve baẓī ‘ayb daḫi ẓāhir olup 

ek er-i umūrda ḳuṣūrı bāhir olsa ol yār-ı ṣadīḳdan i‘rāż itmeyüp iġmaż eyleye ki 

beşer ḫaṭā vü kederden sālim olmaḳ emr-i ġayr-ı mutaṣavverdür. 

Beyt: 

    Bī-vefā yāruñ muḥibbi ‘aybını ma‘ẕūr ṭut  

    Yārsız ḳalur ‘ālemde ‘aybsız yār isteyen 

     (-.--/-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 

Kār-ı ‘ālem nemaṭ-ı ġalaṭ üzredür. .729 

Mıṣra‘: 

     730

(-../--../--../--..) 
Ne r: 
Zīrā iki dōstuñ mā-beynine daḫi fāsidler ve maḥabbet ü meveddete ḥāṣidler taḫallül 

idüp niçe bāṭıl kelimāt iderler. ‘Ālem tehī degül.  

Mıṣra‘: 
                                                
728 Zahir, batının ünvanıdır.  
729 Sâkıt olan (bu gidişatın dışında kalan) kimdir? 
730 Ayıpsız dost arama ki, dostsuz kalmayasın.  
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731

(-../--../--../--..)
Ne r: 

Ol maḳūle kelāma i‘tibār ve ıṣġā-y-ıla ıẓṭırāb u ıẓṭırār  itmeye ki lisān-ı nāsda selāmet 

muḥāl ve ḳaṣd-ı ifsādda ṣıdḳ-ı ḳavl ne iḥtimāldür. Herkes be-her-ḥāl  ḳādiḥ-i fāsid ü 

mādiḥ-i ḥāsidden ḫalī degüldür. Ol ḳadḥ ki ḥasedden nāşī  vü ġarażdan fāşī ola 

anuñla dōstlıġa ne ḫalel ve ol  maḳūle ḳavle ne ‘amel. Münāsib budur ki ol maḳūle 

kelimāt  (113a) endāḫte-i verā-yı ‘adem-i iltifāt olup 

Mıṣra‘: 

 732

(--/-.-./-..-/--..) 
Ne r:  

Güẕārişince aṣlā ıṣġā vü ḳabūl itmeye ki dāḫil-i dāyire-i ma‘ḳūl degüldür. 

Li-münşi’ihi: 

    Ḳo ne dirse disün a‘dā ġam degül Yaḥyā içün   

    Sikke-i mermerde ḳazmışdur er oġlı er durur 

     (-.--/-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 

Ol ḥāsid ü cāhilüñ nā-müveccih kelimātı ḫaṣāyil-i ḥamīdeye şehādetidür. 

Şi‘r: 

733


(-.-/-.-../-.-..) 

                                                
731 Müfsidin işi, fesat düşünceden ibarettir.  
732 Sinek kanatlarının vızıltısı (hiç) zarar verir mi? 
733 Şayet sana nâkıs birinden benim hakkından bir kötülük sözü erişirse, bil ki; o söz benim iyiliğime delalet 
eder. 
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Ne r: 

Pes ṣıdḳ cenāḥ-ı necāḥ ile māyil-i fevz ü felāḥ ider. Evṣāf-ı Raḥmān ḫaṣāyil-i 

şeyṭāndan ḳuvvet-i ṣıdḳ ile mütemeyyiz ü ẓāhir idügi bāhirdür. Şunlar ki maẓhar-ı 

734 olalar şāyeste-i maḳṣad-ı ṣıdḳ ‘ind-i Melīk-i muḳtedir 

anlardur. Çünki nūr-ı ṣıdḳ  maṭla‘-ı ġaybdan ḳuvvet-i naẓar-ı luṭf ile feyż-baḫş ola be-

her-ḥāl ‘aḳlı  ve  rūḥı   ẓulmet-i āb-ı gilden mücerred ü muṣaffā ider ve maṭiyye-i nefsi  

ṣıfat-ı emmāreden müberrā idüp ligām-ı iṭmīnān ile rām  ider. ‘İlmi ‘amele götürür 

ṣūreti ma‘nāya yitişdürür belki ‘avāmı  mertebe-i ḫ˘āṣṣa ulaşdurur. 

.735 

Naẓm: 
 

736











           
             (-.-/--.-/---.) / (-.-/---./--.-) 

Ḥikāyet: 

 Bir vaḳtde Ḥaccāc-ı ẓālim Ḥasan-ı Baṣrī gibi ‘ālim ü ‘ābide  ġayẓ idüp bir alay 

ẓulme taslīṭ itdi ki İmām Ḥasanı ṭutup ḳayd u bende uralar. Ḥasan firārı müstaḥsen 

gördi (113b)  ve Ḥabīb-i ‘Acemī ṣavma‘asına gelüp vāḳı‘-ı ḥāli ta‘bīr-i ṣaḥīḥ-i dil-peẕīr 

ile taṣvīr ü taḳrīr itdi. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 
                                                
734 “...kendileri için bir doğruluk kademesi...” (Yûnus, 10/2)  
735 Kazandıkları ile değil, sadakatle maksada ererler.  
736 Şayet canını Hakk’ın nûru ile süslersen, sana ne mutlu... Şayet sadakat sana rehber olmuşsa, yürü, zira bu 
ticaret senin geçimin için yeterlidir. Sen, hem kurtulan hem de kurtaran işleri doğruluktan say... 
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    Didi kim Ḥaccāc-ı ẓālim baña pek kīn eyledi 

    Dīdemi nem-gīn idüp göñlümi ġam-gīn eyledi 

     (-.--/-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 

Ḥabīb dil-firīb olup Ḥasanı i‘zāz ü ikrām ile ṣavma‘asına alup mihmān eyledi. Ḥasan 

daḫi çünki bu daġdaġadan fāriġ oldı yirinden ḳalḳdı āb-dest alup ḥużūr ile ‘ibādete 

ḳıyām gösterdi. Nā-gāh firistāde-gān-ı Haccāc ta‘ḳīb idüp geldiler ve Ḥabībe eyitdiler 

Ḥasanı gördüñ mi. Ḥabīb eyitdi gördüm. Eyitdiler ḳandedür. Ḥabīb eyitdi ṣavma‘a 

içindedür. Ol ḳavm her çend ki naẓar itdiler Ḥasandan e er görmediler. Ḥabībe 

eyitdiler sen  bir merd-i zāhid-i pāk-cenān ü pīr-i nā-tüvān olasın niçün yalan  

söylersin. Ḥasan ḳandedür biz bunda Ḥasanı görmedük.  Her çend cüst ü cū eyledük 

bulmaduḳ didiler ve nā-ümīd olup ṭaşra çıḳup gitdiler. Ḥasan-ı Baṣrī Ḥabībe eyitdi ey 

zühhāduñ sürūrı az ḳaldı ki baña żarar īṣāl eyleyeler niçün böyle ifşā-yı ḥāl  itdüñ. 

Ḥabīb eyitdi eger ben anlara görmedüm diyü dürūġ  söylesem cāyiz idi ki şe’āmet-i 

dürūġ ile seni bulalar ve baña daḫi ‘itāb ideler idi. Ammā bereket-i ṣıdḳ ile Allāhü 

Te‘ālā  pīş-gāh-ı naẓarların ḥicāb-ı ḫafā ile setr itdi. Şüphe yoḳdur ki (114a) emān 

rāstī ve kecī mūcib-i kāstīdür. 

Beyt: 

  737



           (-.-/--.-/--.-) 

Ne r: 

                                                
737 Eğrilik seni hata ve noksanlığa düşürür. (Şayet) doğru olursan, gamdan azat olursun. 
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Fi'l-ḥaḳīḳa dürūġ bī-fürūġdur ve andan baḥ  mefrūġdur. Cemī‘-i edyānda ḥarām ve 

kāẕib müdām melām ve dīde-i ḫāṣ u ‘āmda mübteẕel ü müstehāmdur. Ḥażret-i Rabb-

i ġayūr kelām-ı mecīdinde 738buyurmışdur. 

Ḥażret-i Nebiyy-i Hüdā televvü āt-ı ā āmdan ṭāhir idügi ẓāhir ve 

739 bāhir iken Cenāb-ı Ḥaḳḳa bu vech 

ile du‘ā iderler idi ki  

 740 .Ve ṣıdḳda ṣadīḳ vāfir 

ü muvāḫata ṭālib mütekā ir olur. Ḥadī -i  şerīfde vardur ki 

.

741 

Şi‘r: 

742



    

 (-./--./--./--.) 
Ne r: 

Bu daḫi ma‘lūm ola ki herkesüñ aḫ-i ṣadīḳ u mu‘īne iḥtiyācı mā-i ma‘īne iḥtiyācı 

gibidür. Aḫ-i ṣādıḳ nefsden rāciḥdür. Zīrā nefs  743dur. Aḫ-i 

ṣādıḳ māni‘ü's-sū’ olur. Ammā ṣādıḳ u yār-ı muvāfıḳ odur ki dīn ü ‘aḳlı vāfir ü vāfī  ve 

diyānet ü emāneti kāfī ve dāyimā ḳarīb olup ba‘īdde(114b) nisyāndan bī-naṣīb ola. Ve 

                                                
738 “...Yalan sözden kaçının.” (Hacc; 22/30) 
739 Günlerin en sıcak zamanlarında güneşin durumu gibi... 
740 “Allahım; kalbimi nifaktan, fercimi zinadan ve lisanımı yalandan temizle!..” Hadis.  
741 “Dostlarını çoğalt ve onlara güven. Zira Hayy ve Kerîm olan Cenâb-ı Hak, kardeşler (hakiki dostlar) arasında 
azap etmekten haya eder.”  Hadis.  
742 Kişi ancak dostlarıyla (güçlü)dür. Elin bilek ile kavrayıp tuttuğu gibi... Kesilmiş elden hayır gelmeyeceği gibi 
kesik kolda da hayır yoktur.  
743 “Nefis, kötülüğü emredicidir.” (Yûsuf, 12/53) 
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zamān-ı müfāraḳatda viṣāle  ṭālib ü bu‘dde  ri‘āyete rāġıb ola. Ḳavlinde fi‘linden 

ziyāde ola. Ve isti‘ānetde mu‘āvenet ve zamān-ı miḥnetde merḥamet ü şefḳat ü beẕl-i 

ḳudret eyleye. Ve kiẕbden mütecānib ṣadīḳ ṣadāḳatine ṭālib ola ki şaḫṣ-ı ṣadūḳ 

muvāfıḳ  u şefūḳdur. Aḳbeḥ-i ḫaṣāyil kiẕb idügi bi'd-delāyil ẓāhir ü ḥāṣıldur. İllā  

meger  dört  yirde  kiẕbi  li-żarūretin iḫtiyār  muḫtār-ı kibār olmışdur. Biri bir ẓālimüñ 

pençe-i ḳahr u istīlāsından maẓlūmı ḫalāṣ ve biri daḫi ḳıtālde fetḥ ü nuṣrete iḫtiṣāṣ biri 

daḫi ıṣlāḥ-ı mā-beyn içün iḫtiyārda şeyn yoḳdur dimişlerdür. Dürūġ-ı maṣlaḥat-āmīz 

pesendīde vü dil-peẕīrdür. Nite ki fāżıl-ı ‘ālī-şān İmām İbn-i Vehbān mevāżı‘ cevāzını 

bu beyt ile i‘lān itmişdür 

Şi‘r: 



744


   
             (-.-./--.-/--./--.)/(--.-/--./--./--.)   

Ne r: 

Ammā zamānumuz keẕẕābları şöyle oldı ki muṭlaḳā ḳavillerinde sıdḳ iḥtimāli 

añlanmaz ve anlardan ṣudūrı muḳarrer bilinmez. Sözlerinde ṣıdḳ eyleseler kiẕbe 

maḥmūl olur. 

Şi‘r: 

745
        

    
    (-.-/-.-./-.-/-.-.)    

Ḥikāyet:  

                                                
744 Sulh, zalimin def’i, düşmana karşı zafer kazanmak ve eşleri barıştırmak durumlarında yalan söylemek câizdir.  
745 Yalancılıkla tanınan (bir kişi) doğru söylese dahi, sözü tasdik edilmez.  
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Sene erbe‘u ve tes‘īne ve tis‘a mi’etin ḥudūdında cennet-me‘ād merḥūm 

Sulṭān Murād zamān-ı ‘adālet-iḳtirānlarında cālis-i mesned-i serverī vü cā-nişīn-i 

salṭanat-ı pederī iken Ḳızılbaş-ı bed-ma‘āş ṭarafından (115a) risālete gelen İbrāhīm 

Ḫān ol ‘aṣrda vezīr-i a‘ẓam olan Sinān Paşaya ta‘rīż ve belki ḫiṭāb ile bu ḳıṭ‘ayı inşād  

idüp mes’ūline is‘āf olınmayup  cevābda tela‘ üm ile ītilāf olınmaġın ıẓhār-ı inḥirāf ve 

su’ālden inṣirāf idüp zu‘m-ı fāsidi üzre  vezīr-i mezbūr kelimātında kāẕib olduġın iş‘ār 

itmişdür. 

Ḳıṭ‘a: 

746
 


 

   
(-.-/--.-/--.-)  

Ne r: 

Şeyḫü'l-İslām    müftiyyi'l-enām   üstādü'l-‘ulemā’i'l-‘iẓām  mü‘allimü'l-fuḍalā’i'l-kirām 

dāric-i    medāric-i    ġufrān-ı    Rabb-i    mennān     merḥūm     vālid-i       ‘aliyyü'ş-şān 



747  ol  tārīḫde  Dīvān-ı   hümāyūnda      Anaṭolı ḳāḍī-‘askeri     olmaġ-ıla   

cevāb   u    ilzāma     tevcīh-i     żamīr-i   münīr   buyurup  bu     ḳıṭ‘a-i  enīḳa ile redd-i 

cevāb ve bu gūne ḫiṭāb buyurmışlardur.                              

Ḳıṭ‘a: 

748  


                                                
746 Ey sözleri baştan başa yalan olan, senin gizli lütfunun vadesi (de) yalandır. (Senin sözün) o sözün kastından) 
münfailken senin ağzın nasıl yalan söz söyler?  
747 Rabbi onu cennetlerde ağırlasın ve gufran tahtlarına oturtsun.  
748 Ey sözleri baştan başa boş lâf olan (kişi), yazıklar olsun (sana ve sözlerine). Ne yazık ki senin sinen kinden 
arınmamış. Eğer doğruluk ve temizlik (dürüstlük) senin âdetin ise, yazıklar olsun ki yalanlarında insaf yoktur.    
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(-../--../--..)/(-.-/--.-/--.-)/(-.-/--.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Ḫabī -i ma‘hūduñ ḳuvvet-i  şā‘iriyyesin taḥrīk ve üẕn-i ṭabī‘atin ta‘rīk idüp eyitmiş  

ṭoġrı söz budur ki bundan laṭīf cevāb raḳam-zede-i  kilk olmaḳ kem-yāb olur. 

Li-münşi’ihi: 

    Emānet kār-ı merdān-ı Ḫudādur  

       (115b)  Ṣadāḳat rāh-ı Ḥaḳḳa reh-nümādur 

 
    Emīn ü ṣādıḳ ol ‘ālemde ey dil  

    Ḫıyānet itmeden ġāyet ḥaẕer ḳıl 

 
    Dürūġ-ı bī-fürūġı ḳılma ıṣġā  

    Tefevvüh eyleme kiẕb emrin aṣlā 

 
    Dürūġ olmaz netīce-baḫş-ı ezmān  

    Ṣadāḳatden yüzüñi ḳılma gerdān 

 
    Emīn ol deyyin ol ṣıdḳ eyle kāruñ 

    Ṭutup emr-i ‘aẓīmin Kird-gāruñ 

 
    İlāhī sıḍḳ ile eyle münevver  

    Şu ḳalbi kim rıżāñı dāyim özler 

 
    Emīn it nefsümi ayırma yoldan  
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    Senüñdür hep emir ne gele ḳuldan 

 
    Ḫıyānetden ṣıyānet eyle yā Rab  

    Ḫıyānetden ḥimāyet eyle yā Rab 

 

    Ḳuluñ Yaḥyā ‘aceb dermān-de oldı 

    Göñül kūyuñda ‘ışḳuñ cānda ḳaldı 

     (.---/.---/.--) 

BĀB-I SĪZDEHÜM DER RIFḲ U ŞEFḲAT  

 Rıfḳ nermī vü mülāyemetden ‘ibāret ve ḫilāf-ı ḫuşūnet ü ru‘ūnetdür 

mu‘āmelātda nerm ve bāzār-ı ḥilm-i kerem olmaḳdur. Rükn-i rekīn-i aḫlāḳ idüginde 

ittifāḳ itmişlerdür. Sebeb-i vuṣlat-ı cemīle vü bā‘i -i ḳurbet-i celīledür. Rıfḳ ile her 

maṣlaḥat u her mebde’ iḫtitāma yitişür. Ru‘ūnet ü ḫuşūnet ile ṣanma ki maṣlaḥat 

encāma  irişür. Dōst u düşmen ile eger tenhāda vü eger encümende  rıfḳ lāzımdur. 

Beyt: 

    


          (-./--./--./--.) 
Ne r: 

Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā kelām-ı mecīdinde 



749buyurmışdur. Rıfḳ sebeb-i vuṣlat ve 

ḫuşūnet sebeb-i ḳaṭī‘atdür. 

                                                
749 “Allah’ın rahmeti sebebiyledir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, çevrenden 
dağılır giderlerdi.” (Âl-i İmrân, 3/159) 
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Naẓm: 

    


(116a) 
      



              (-./--./--./--.) 
Ne r: 

Dōst ile mu‘āmelede nerm ü rıfḳuñ ḥüsni ẓāhir düşmen ile mu‘āmelede ıẓḥār-ı 

ḫuşūnet itseñ düşmen daḫi iṭāle-i lisāna ḳādir idügi bāhirdür. Ammā rıfḳ ṣūretinde ol 

daḫi rāh-ı rıfḳa sālik olup şiddet-i ḫuṣūmetde cism ü cānını hālik olup ḫuşūnet ü 

ru‘ūnete mütehālik olmaz. Ammā muṭlaḳa terk-i rıfḳ u ref’et ve her kārda vezīden-i 

bād-ı ḫuşūnet ü ru‘ūnet   mevādd-ı   envā‘-ı  nevāyir-i  fesād  īcād  u  īḳād  idecegi  

beyyinü's-sedāddur. Ḥüseyn-i Kāşifī bu beyti ḫūb īrād itmişdür. 

Naẓm: 



 

         
             (-./--./--./--.)

Ne r: 

Fi'l-ḥaḳīḳa vaḳt olur ki bir ‘asker-i cerrār u cünd-i bī-şumār  ile ṣūret-peẕīr olmayan kār 

rıfḳ u mülāyemet ile ‘arṣā-i  ḥuṣūlde bedīdār olur. Gāh olur ki ḫuşūnet bir ḥāl peydā 

ider ki def‘i bir emr-i ‘aẓīme ilcā ider. 

Şi‘r: 
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       (--./---./---.) 

Ne r: 

Rıfḳ fi‘lde lāzım olduġı gibi ḳavlde daḫi lāzımdur. (116b) Her söz ki söyleye rıfḳ u 

nerm emrinde ihtimām eyleye ḳavlinde mülāyemet sebeb-i terk-i fuḥş u ḳabāḥat olur. 

Fuḥş u şetm eger kiẕb ise ḥarām u cālib-i ā āmdur degül ise daḫi fuḥş ile kelām ‘alā 

eyyi ḥāl şer‘an ḥarām ve ‘aḳlen fāḥiş-i melāmdur. Luṭf-ı kelām menba‘-ı īmān u 

İslāmdan ṭāli‘ ḳubḥ-ı kelām ḫıyānet-i cibilletden ṣādır idügi lāmi‘dür. Ḥażret-i āfitāb-ı 

sipihr-i nübüvvet ‘aleyhi'ṣ-ṣalātü ve's-selām ve ‘alā ālihī ve ṣaḥbihi'l-kirām buyurmış ki 

.750Bir ḫaṣlet ki 

maḥbūb-ı Ḫudā idügi kelām-ı Nebiyy-i Hüdā ile beyyinü'l-ma‘nā ola ne mertebe 

‘ulüvv-i ḳadri olduġı semīr-i żamīr-i 751dur. Maṭıyye-i elibbā vü 

şīme-i kerīme-i evliyā ve seciyye-i ḥukemā vü ṭarīḳa-i celiyye-i enbiyādur. Herkese rıfḳ 

refīḳ-i ṣadīḳ  vālid-i şefīḳ yāḫūd aḫ-i şefīḳ gibidür. Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā mevāżı‘-ı 

müte‘addidde ẕikr ve rıfḳ ile emr buyurmışdur. 

752ḳavl-i kerīminde ba‘ż-ı müfessirīn 

 ile tefsīr itmişlerdür. 

Li-münşi’ihi: 

    Rıfḳ u şefḳat mü'mine lāzım durur 

    Rıfḳ u şefḳat cümleye ḥākim durur  

 
    Rıfḳı kār eyle refīḳ olsun Ḫudā 

                                                
750 “Allahü teâlâ  refîktir (ve) her işten (ziyade) rıfkı sever.” Hadis.  
751 “Akıl sahipleri…” (Tâhâ, 54,128/20) 
752 “Allah, kullarına lütufkârdır...” (Şûrâ, 42/19) 
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    İtme luṭfuñdan İlāhī sen cüdā  

     (-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 

Rıfḳ u şefḳat merḥametden ḥāṣıl bir emr-i bī-mümā ildür. Şefḳat  īmāndan 

münba‘i dür. Ma‘nā-yı şefḳat āḫaruñ itmām-ı kārı içün (117a) merḥametdür. Resūl-i 

Ḫudā 753buyurmışdur. Ve ḳudreti yitdükçe 

maḫlūḳāta terettüb iden mekārihüñ def‘ine ṣarf-ı himmetdür. Her kimesnenüñ mir’āt-ı 

ḫāṭır-ı bā-intibāhında ṣūret-i şefḳat ki nümāyān ola Cenāb-ı Sübḥān celle ‘ani'l-

mekāni ve'z-zamān daḫi aña merḥamet ü şefḳat itmek muḳarrerdür. ‘Āmme-i nās ile 

şefḳat yüzinden ol mertebe istīnās eyleye ki sinnen kendüden kebīr olanı peder-i ḫaṭīr 

ve hem-sinn olanı ġanī vü faḳīr aḫ-i şefīḳ ve ṣaġīr olanı birāder-i şefīḳ bilüp her biri ile 

ol yoldan mu‘āmele vü ḫāṭırların imāle ile mücāmele ḳaṣd eyleye. Ve retḳ u fetḳ-ı 

umūr-ı ‘ālem ve ḥall-i ‘ıḳd-ı cumhūr-ı benī-ādem rāy-ı zerrīnine vā-beste olan selāṭīn 

daḫi re‘āyā vü berāyā vü kāffe-i żu‘afā  ile bu yoldan mu‘āmele itmek gerekdür. 

Büzürcmihre su’āl itmişler ki selāṭīne ne maḳūle ṣayd merġūb ve ne gūne şikār 

maṭlūbdur. Eyitmiş selāṭīne lāzım olan bār-ı iḥsān  ile murġ-ı ḳalb-i nālān zīr-i destān 

ve re‘āyā-yı perīşānı ṣayd u dām-ı iṭā‘at ü maḥabbete ḳayddur. Gūyā ḳaṣr-ı dīn-i 

metīn iki sütūn üzre binā olınmış ve ḫāne-i şer‘ iki ḳā‘ide-i ḳāyime üzre ilḳā olınmışdur 

ki mażmūn-ı ḥadī -i ‘izzet-nümūn 

754dur. Zīrā 

ta‘ẓīm-i (117b) evāmir-i Ḫudā-yı kerīmde cemī‘-i ṭā‘āt ü ‘ibādāt dāḫildür ve şefḳatde 

                                                
753 “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” Hadis.  
754 “Allah’ın emrine ta’zim ve Allah’ın yarattıklarına şefkat...” Hadis. 
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ek er-i aḫlāḳ-ı Ḫudā ile taḫalluḳ ḥāṣıldur. Yalıñız ḫavāṣ degül herkese şefḳate 

iḫtiṣāṣ mütteḥimdür ve şefḳat daḫi bir niçe nev‘e munḳasımdur. Efḍali odur ki kişi 

kendü nefsine şefḳat ve cism ü cānına merḥamet eyleyüp ḫink-i ṭab‘-ı pür-şevḳi bir 

yola sevḳi münāsib görmeye ki dünyāda mūcib-i melāmet  ü nedāmet ve uḫrāda 

sebeb-i ġarāmet ü ẕillet ola. Bu yolda bir semte islāk eyleye ki bu dār-ı pür-‘ibretde 

vāsıṭa-i selāmet ve ol dār-ı bā-‘izzetde vesīle-i kerāmet ola. Ve eḳārib ü ecānibe daḫi 

şefḳat lāzımdur. Bu cümleden peder ü māder duḫūl-i evveliyye ile  dāḫil idügi 

aẓherdür. Kelām-ı Ḫudāda ṭā‘at-i vālideyn ṭā‘at-i Rabbü'l-‘ālemīn ile muḳārin idügi bī-

meyndür ki buyurmışdur  .755Rabb ‘ibādda 

niçe ḥaḳḳ-ı ḫalḳ u īcād  var ise vālideynde daḫi bi-emrihi ḥaḳḳ-ı vilād muḳarrerdür. 

Bundan  ġayrı niçe ḥuḳūḳ u ḫıdmet mesbūḳ olur. Lā-cerem Bārī te‘ālā  cenāb-ı 

kerīmine ‘ibādet ve anlara iḥsān ile ḫıdmet güherin bir rişteye silk idüp 



756 buyurmışdur. 

Ḳıṭ‘a: 







(118a) 



                 (--/.--/-.-./.--) / (-/---./---./.--) 

Ne r: 

                                                
755 “Bana ve ana-babana şükret...” (Lokman, 31/14) 
756 “Rabbin, yalnızca kendisine tapmanızı ve ana babaya iyilik etmenizi emretti.” (İsrâ, 17/23) 
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Bihişt-i ‘anber-sirişt muḳarrerdür ki pāy-i māderdedür. 

.757Egerçi duḫūl-i cinān ikisinüñ 

rıżāsına mevḳūf idügi muḥtāc-ı beyān degüldür ammā taḫṣīṣ-i māder terbiyetde 

zaḥmet ü ḫıdmeti ek er olmaġ-ıla rāciḥ idügi aẓherdür. 

Naẓm: 


         


                      

         (--./-.-./.--) 
Ne r: 

Fi'l-ḥaḳīḳa māderlerüñ zaḥmet ü meşaḳḳati ve terbiyet ü ıṣlāḥda derd ü miḥneti ve 

evlāda anlaruñ şefḳati ḫāric-i ta‘bīr ü tasṭīr idügi ẓāhir ve ḫāme-i dü-zebān taḥrīrinde 

ḳāṣır idügi  bāhirdür. Şeb ü rūz ḫıdmete ḳıyāmları ve kibār u ṣıġārına  maḥabbet ü 

iltiyāmları pederden ziyāde olduġı cāy-ı kelām  degüldür.  

Naẓm: 




 






        (-.-/-.-./-..-) 
Ne r: 

Eḳāribden ḳaṭ‘-ı naẓar ecānibe daḫi lāzımdur. 

.758Ḫuṣūṣā ki ġurebā vü mesākīn 

pā-zede-i dehr-i ġaddār-āyīn ve dār u diyārlarından  dūrluk  ile  ġam-gīn ü ḥazīn  

                                                
757 “Cennet, annelerin ayakları altındadır.” Hadis.  
758 Yakınlarına ve yabancılara (yakının olmauanlara) iyilik senin üzerinde bir mükellefiyettir.  
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olmaġ-ıla faḳr āteşine yanmışlar ve gūne gūne miḥnete boyanmışlardur. Cevr-i devr 

ile baġırları ḫūn ve naḳş-ı buḳalemūn-ı çarḫ-ı vāj-gūn ile (118b) ḥālleri diger-gūn 

olmışdur. Lisān-ı ḥālleri  

Mıṣra‘: 

     Tecāvüz itdi  ḥadden ey felek bīdāduñ inṣāf it 

  (.---/.---/.---/.---) 

Ne r: 

Mıṣra‘ı ile taḥannün 

Li-münşi’ihi: 

    Bilmezem ṭāli‘üm ne ṭāli‘dür 

    Ki hemīşe murāda māni‘dür 

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Beyti ile taḥazzünler idüp her biri bir ḳahr ile maḳhūr ve her birinüñ ḫāṭırı bir cevr ile 

meksūr olup nihāl-i ṣafā-yı ḫāṭır dest-bürd-i cevr-i dehr-i ḳāṣır ile pejmürde ve 

kendüleri mürde  maḳāmına varmışlardur. 

Naẓm: 


  
  
 

    (-../-.-./--../-.-.) 
Ne r: 

Mażmūnına maẓhar olmışlardur. Her birine elṭāf u ‘ināyetler ve ḳaṣd-ı himmetler 

gösterüp māl ü metā‘ ile şefḳatler ve tefaḳḳud ile maḥabbetler ve itmām-ı 



 434

maṣlaḥatlarında  beẕl-i ḳudretler gerekdür ki bir ṭarīḳ ile mümkin ü müyesser ve māl ü 

imdād  ile mu‘āvenet mutaṣavver olmaz ise bārī dil-i ḥazīne tesliyetler ve ḥüsn-i 

‘ibāretler ile talṭīfe himmet gerekdür. Belki muvāfıḳ-ı rıżā-yı Rabb-i Ḫālıḳ ola. 

Naẓm: 




       


           (-../-.-./--..) 
Ne r: 

Şüphe yoḳdur ki zaḥmet-i kürbet-çeşīde vü ġurbet-dīdeye  şefḳat ü merḥamet sebeb-i 

maġfiret ü bā‘i -i raḥmetdür. 

Beyt: 







                 (--./---./---.) 
Ne r: (119a) 

Sulṭān Maḥmūd vālidi Mīr Sebük Tigin e nā-yı ṣayd u şikār ve ḫalāl-i geşt ü 

güẕārda bir āhū-beçeye merḥamet ve māderine şefḳat idüp bend-i ṣayd ile giriftār-ı 

ḳayd itmiş iken merḥamet ü şefḳat itmegin āzād itmeg ile vāṣıl-ı murād olup esbāb-ı 

kām-rānī ḥāṣıl ve salṭanata nā’il olduġı ile buṭūn-ı kütüb-i tevārīḫ meşḥūndur. 

Baṭlamyus bir mülke mālik emīr-i ‘izzet-me’nūs iken bir kelb-i ḳadīd ü menḥūs ki 

mübtelā-yı cereb idi şefḳat ü merḥamet ile tīmār ve bi'ẕ-ẕāt ‘ilācına mübāşereti kār 

itmeg ile celb-i rıżā-yı Kird-gār itdügi ḳıṣṣa-i meşhūr u meẕkūrdur. Ḥaḳ ‘azze  ve celle 

‘ibādına şefīḳdür. Ḳullarına şefḳat ü iḥsānı sever ve şefḳat eyleyen gürūhı daḫi 

mu‘azzez ider. Gürūh-ı mecāzīb ü büdalā taḥṣīl-i a‘māl ü kesb-i evāb ile dāḫil-i 
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bihişt olmaz. Belki mücerred Rabb-i ‘izzet ol ṭāyifeye merḥamet ü şefḳat ider. Ve her 

merd-i ‘āḳıluñ ki levḥ-i dilinde naḳş-ı şefḳat muḥarrer ola  yevm-i maḥşerde maẓhar-ı 

şefā‘at-i Ḫayru'l-beşer olmaḳ muḳarrerdür. 

Naẓm: 


        







     (-../-.-./--..) 
Ne r: 

Her mürde-dil ki āfitāb-ı ḳudret ü raḥmetden istifāża-i  envār-ı ḥayāt ümīdini eyleye 

gerekdür ki muḳaddime-i ḥuṣūli olan bād-ı şefḳati āsumān-ı a‘mālinde vezān eyleye. 

(119b) 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Ebr-i raḥmetden isteyen emṭār 

    Şefḳati nefsine idinsün kār  

 
    Rıfḳ u şefḳat mütemmim-i dīndür 

    Bunlaruñ ḥüsni ḫayli beyyindür  

 
    Bu iki ḫaṣleti ḳarīn eyle 

    Maġfiret kārına mu‘īn eyle   

 
    Şefḳat idenlere Ḫudā-yı Kerīm 

    Raḥmet ider imiş o Rabb-i Raḥīm  
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    Rıfḳ ile her murād olur ḥāṣıl 

    Her ümīd eyleyen olur nā’il  

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 




759



BĀB-I ÇĀRDEHÜM  DER ‘ULÜVV-İ HİMMET 

 ‘Ulüvv-i himmet cemī‘-i ḳuvā ile bir maṣlaḥat itmāmına ḳaṣd  u ‘azīmetdür ki ol 

maṣlaḥat ẓāhiren düşvār u ṣa‘b-ter ve ḥuṣūli ebter görinürse daḫi ‘azmi fesḫ ü ḳaṣdı 

nesḫ itmeye. Bu ḫaṣlet müstevcib-i sümüvv-i menzilet ve muḥaṣṣıl-ı ‘ulüvv-i ḳadr ü 

‘izzetdür.  

760Ve ṣāḥib-i himmet  a‘yün-i nāsda mehīb ü bā-sa‘ādetdür ve mütemmim-i kār 

u müyessir-i  emr idügi bedīdārdur. 

Mıṣra‘: 

   Bih kendüye kişinüñ himmeti bülend gerek  

     (--.-/..--/..--/..-) 

Ne r: 

Ḥadī -i ẕī-şān 761sümüvv-i menzilet 

himmete ḳāṭı‘ burhāndur. Molla Ḥāfıẓ 

                                                
759 Allahım, ey rıfkı seven Rabbim; senden şefkat isterim, hak ile (hakkı) söylettiğin (Hz. Peygamber) hürmetine, 
şefkatle ve merhametle muâmelede bulunan (kullarına) sen de şefkatle muâmele eyle. 
760 “Muhakkak ki Allah ü Teâlâ işleri(ni) yücelteni (iyi yapanı) sever ve onu (işlerini) bozana (ciddiye almayana) 
buğzeder.” Hadis.   
761 “Himmetin yüceliği imandandır.” Hadis.  
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Beyt: 

 
 

           (-../-.-./--../-.-.) 
Ne r: 

Buyurur. Nüfūẕ-ı ‘ulüvv-i himmetde īrād-ı mi āl iden fuḥūl 

762dimişlerdür. Vāḳı‘an himmet-i merdāna 

ne ḥāyil ve ḳaṣd ü ‘azme ne emr-i hāyil dāfi‘ (120a) ü nāzil olur. Himmete ṭaġlar mı 

ṭayanur. Söz hemān himmetdedür. 

Mıṣra‘: 

   Himmetüñ ‘ālī gerekdür serverā boyuñ gibi 

            (-.--/-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 

Murād-ı dāreyne mūṣıl ve ṣāḥib-i himmet iki cihān devletin muḥaṣṣıldur. Bu ḫaṣlet ile 

müteḫallıḳ olan ercmend be-her-ḥāl devlet-menddür. Riyāż-ı āmālinde nesīm-i ḥuṣūl 

eser. Çemen-zār-ı ümīdinde cūy-ı ārzū aḳar. Ve būstān-ı sa‘y ü ḳaṣdında nihāl-i bār-

ver biter. Aṣḥab-ı manāṣıb u erbāb-ı devlete ‘umūmen selāṭīn-i ṣāhib-şevkete 

ḫuṣūṣen lāzım u mühimdür. Herkes mertebesince bu ḫaṣlet-i sa‘ādet-sence gūşiş ve 

itmām-ı kārında verziş mütteḥimdür. 

Li-münşi’ihi: 

    Ṣaldı dil zevraḳın ‘ummān-ı ümīde bu göñül  

    Himmetüñ Ḫıżrın ider bedreḳa-i rāh-ı ümīd 

       (..--/..--/..--/..-) 

                                                
762 İnsanların himmeti dağları devirir. 
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Ḥikāyet: 

Menfūr-ı cumhūr ya‘nī  Tīmūr evāyil-i ḥāl ü ‘unfüvān-ı sinn ü sālde bir düzd-i nā-bekār 

ve gice gündüz mest ü evgār bir ‘ayyāş-ı bed-kār idi. Yārānı daḫi  

Beyt: 


      



    (--./---./---.) 
Ne r: 

Güẕārişince kendü gibi oñmaduḳ devlet gülzārında bitmedük bir iki cimri nekbetī idi. 

Muttaṣıl tenhālarda vü ṣaḥrālarda bunlar ile  ‘ayş ü ‘işret ve envā‘-ı fuḥş u ḳabāḥat 

üzre idi. Ammā her bār  kelimātı ve efkār-ı ḳabāyiḥ-ġāyātı ṭaleb-i salṭanat u taḥṣīl-i 

emr-i devlet  idi. Aña müte‘allıḳ tedbīr dāyimā semīr-i żamīr olmış idi. Bu ṭarīḳ ile  

ḫurūc ve salṭanat ṭalebine vülūc ḳābildür ve bu yoldan dāḫil (120b) ü murāda vāṣıl 

olmaḳ ḥāṣıldur diyü ḥuṣūli muḥāl ḫayāl olınan merātibi ẕikr ü taḥṣīl emrin fikr iderdi. 

Yārānı tesfīh idüp  bu re’yi vecīh görmezler idi. 

Mıṣra‘: 

    Da‘vā-yı salṭanat eyler gedāyı gör  

     (--.-/..--/.-.-) 

Ne r: 

Temennāsı muḥāl ve ‘aḳla ‘ıḳāldur ḥuṣūli ne iḥtimāldür dirler idi. Tīmūr benüm bāz-ı 

himmetüm evc-i a‘lāda pervāz ider siz niçün derīçe-i  himmet-i pesti baña bāz idersiz. 

Beyt: 
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(-.-/--.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Dünyāda olmaz ne vardur  ve bitmez ne kārdur. 

Beyt: 


 




     (-../--../--../--..) 
Ne r: 

Ṭarīḳ-i taḥṣīline vaż‘-ı aḳdām-ı ihtimām ve teşmīr-i sāḳ-ı iḳdām itmişdür. Be-her-ḥāl 

ben ṣāḥib-i mülk ü māl bir pādişāh-ı ‘azīzü'l-menāl oluram. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

   Göñlüm ey serv-i revān ol ḳāmet-i bālādadur 

   Gerçi ben ednāyam ammā himmetüm a‘lādadur  

              (-.--/-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 

Diyü kār-ı ṭalebden inḥirāf göstermez idi. Bir mertebeye vardı ki  iḫvān u aḥbābı 

istihzā ve yārān-ı vefā-intisābı cünūnında imtirā  itmez oldılar. ‘Iḳd-ı ṣoḥbetde kendi 

bu baḥ den fetḥ-i bāb itmese aḥbāb be-her-ḥāl da‘vā-yı salṭanat niçe oldı ve ġavġā-

yı devlet ne  mertebeye vardı diyü felāḥdan ḳaldı i‘tiḳādı ile su’āl  ü mizāḥ iderler idi. 

Āḫir  

Beyt: 
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(-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Güẕārişince āfitāb-ı devleti (121a) maṭla‘-ı salṭanatdan bedīd ve ṭāli‘-i menḥūsı sa‘īd 

olup bir salṭanata  vāṣıl ve bir devlete nā’il oldı ki dünyāda mi li sābıḳ olmayup  

mellāk-i  memālik ‘askerine lāḥıḳ oldı. 

Beyt: 

    Bülend-himmet ‘ālī-naẓar gerek ādem  

    Ki himmetine göre kişide olur miḳdār 

     (.--/.---/.--/.---) 

Ne r: 

Rivāyet olınur ki Fir‘avn-ı la‘īn ‘ālem-i ṣıbāda ṣıbyān ile hem-nişīn ve lu‘be ḳarīn 

olduḳça aġaçdan bir ata biner ve ṣıbyānı erkān-ı salṭanat idüp tertīb-i erkān ider idi. 

Ve kimini vezīr ü kimini müşīr kimin mīr ü kimin maẓhar-ı ġażab idüp şemşīr ile pür-

tedmīr ider idi. Sāyirleri ġayrı lu‘be māyil olduḳça ol mel‘ūn bu tedbīrden aṣlā ġāfil  

olmaz idi. Meblaġ-ı ricāle vāṣıl olduḳda dāmen-i tedbīre teşebbü  ü ta‘alluḳ idüp 

mükedderātdan ẕeyl-i himmete hergiz ġubār-ı kesel taṭarruḳ itmez idi. Āḫir kütüb-i 

tevārīḫde tafṣīl olınan üzre devlete nāyil  ve salṭanat-ı Mıṣra vāṣıl oldı. 

Mıṣra‘: 

     
          (-.--/-.--/-.--) 

Ne r: 

Mülūk-i Benī-Ṣaffārdan şehīr-i diyār merd-i şecā‘at-kār Ya‘ḳūb bin Ley e eyitmişler. 

Mertebe-i salṭanata ne dereceden indirāc ve ne maḳūle muḳaddimāt böyle intisāc 
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eyledi. Eyitdi ‘ulüvv-i himmet ü ṣarf-ı ḳudret ile cidd ü sa‘y ü diḳḳat ‘ālem-i ṣıbādan 

meblaġ-ı  ricāle belki bu ḥāle ya‘nī sinn ü sāle gelince bedreḳa-i himmeti rāh-ı  recā 

vü meş‘ale-i leyle-i ẓalmā ḳıldum. Fi'l-ḥaḳīḳa ol daḫi bir levend iken himmet ile (121b) 

ercümend ve salṭanat ile devlet-mend olmışdur. 

Beyt: 

    Himmet elidür yed-i beyżā diken 

    Er nefesidür dem-i ‘Īsā dike 

     (-..-/-..-/-.-) 

Ne r: 

Ḫuṣūṣan aṣḥāb-ı devlet ü erbāb-ı cāh u menzilet himmeti muḥaṣṣıl-ı merām u 

mütemmim-i kārdur. Bir tūde-i ḫāki āfitāb-ı ‘ālem-tāb ve bir ẕerre-i nā-çīzi māh-ı 

gerdūn-intisāb itmek himmet-i aṣḥāb-ı ‘izzet ile mümkin ü müyesser ve ṣafḥa-i 

‘ālemde mutaṣavverdür. Ammā aṣl-ı himmet oldur ki ḥuṣūl-i ümniyyetde kemāl-i 

mertebe ‘usret  var iken ḥuṣūline ḳaṣḍ-ı ḳar‘-ı sem‘-i himmet eyleye. Mir’āt-ı kāyinātda 

muḥāl ṣūreti nümāyān olsa yine jeng-i keseli ṣayḳal-ı himmet ile ‘ayān u tābān 

eyleye. Bu ma‘nā ḥāṣıl ve bu maḳṣada vāṣıl olmaḳ ḫayāl-i bāṭıl ve bunuñ  tedbīrinde 

‘āḳıl ‘āciz ü ‘āṭıldur dimeye. Neylerse eyleyüp 

Mıṣra‘: 

   Bülend durur himmetümüz ḳaddüñedür neẓẓāremüz  

               (.-.-/-..-/-..-/--.-) 

Ne r: 



 442

Diyüp ol muḥāl olan nesne ki maṭlūb-ı dil-i bā-belbāl olmışdur taḥṣīl-i esbābına 

mübāşeret eyleye. 

Ḥikāyet: 

Eşca‘-ı āl-i ‘O mān sulṭān-ı ẓāhirü'l-‘ünvān fātiḥ-i Mıṣr u Şām Sulṭān Selīm-i 

cennet-maḳām    

763    bir     gün    

dīvān-ı   ‘adālet-irtisāmda vüzerā-i kirām ile güft ü şinīd ü ‘arż-ı i‘lām ya‘nī ‘arż 

odasında  umūr-ı devlete müte‘allıḳ kelām basṭ olınurken eyitmişler ki ecdād-ı ‘iẓām u 

ābā-i fiḥāmum bi-‘ināyeti'llāhi'l-(122a) ‘Allām yevm-i ẓuhūrdan a‘lām-ı fetḥ ü nuṣreti 

i‘lām ve zebān-ı  şemşīr a‘dā-yı liyāmı ḳaṭ‘ u ifḫām idüp her ne cānibe müteveccih  

oldılar ise manṣūr u muẓaffer ve her ne  ṭarafa munṣarıf oldılar ise maẓhar-ı fetḥ ü 

ẓafer olmaḳ müyesser olup gāh velāyet ile fetḥ-i vilāyet gāh şecā‘at ile ḳahr-ı a‘dā-yı  

pür-hezīmet idegelmişlerdür. 

Li-münşi’ihi'lfaḳīr: 

    Ḫudā luṭf eylemiş ‘O māniyāna  

    Şehen-şāh oldılar mülk-i cihāna 

 
    Ġazā ile cihādı ḳıldı teysīr  

    Beḳā-yı devlet ile ḳıldı tebşīr 

 
    Ne yaña ḳıldılar ise ‘azīmet  

    Ḫudā itmiş müyesser fetḥ ü nuṣret 

                                                
763 Rabbi, onu selâm yurdunda (cennette) ağırlasın ve onu orada en yüce makama eriştirsin.    
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    İde eslāfa raḥmet Ḥaḳ Te‘ālā  

    İdüp aḫlāfını devletde ibḳā 

     (.---/.---/.--) 

Ne r: 

Ve umūr-ı güẕeşte fikrin itdükçe bu ni‘metüñ şükrin iderüz ammā bu cümle miyānında 

pādişāh-ı sa‘īd ü şehīd ceddüm Yıldırım Bāyezīd ‘aleyhi raḥmet-i Rabbihi'l-mecīd 

mānend-i  ism-i sāmī ol ẕāt-ı sa‘ādet-irtisāmı mebādī-i umūrda ‘acūl  ü mütehevvir ve 

tünd ü tīz ve teb-tīz ü āteş-rīz işidürüz. Anuñ-çün meşreb-i ‘aẕb-i  salṭanatı mütekeddir 

olmışdur ki Tīmūr-ı menfūr gibi bir kelb-i ‘aḳūr tedbīrde ḳuṣūr sebebi ile aña manṣūr 

oldı. Ne çāre ceff-i ḳalem emr-i mübremdür. Be-her-ḥāl emr-i muḳadder ṣūret-i 

ḥuṣūlde żıyā-güster olacaḳ-ıdı oldı. 

Şi‘r: 




              (-../-.-./--..) 
Dīger: 

   


         (-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Lākin bir vech-ile bu ıżṭırābı (122b) ve bu ġayret āteşinde olan iltihābı ıṭfā idemeyüp 

tābe-i ġayret içinde yanup bī-tāb u ṭāḳat olup dil-i maḥrūra aṣlā tesliyet mümkin 

olmamışdur. Bu kār-ı düşvāra bir ‘ilāc var mıdur ve bu emrüñ def‘ine bir nesne mir’āt-ı 

ḫāṭırda bedīdār mıdur diyü vüzerā-yı müşterī-rāy ṭarafına ḫiṭāb u ṭaleb-i cevāb itdi. 
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Vüzerā miyānında Pīrī Paşa ki rezānet-i ‘aḳl u metānet-i rāy ile engüşt-nümā bir vezīr-

i dānā idi pādişāhum telāfī mā-fāt ve ol bed-kār ef‘āline mükāfāt ḥālā niçe mutaṣavver 

ve ne yoldan müyesserdür. Ammā el-māżī fe-fāt ne dest-i ‘aḳl dāmen-i efkāra yitişür 

ve ne mülāḥaẓa vü ḫayāl bir me’mūlüñ ġavrına irişür. 

.764Bir nesne ki fevt ola aña te’essüf  

mūcib-i telehhüfdür. ‘Uḳalā emr-i sālifde tedbīr ve şöyle olsa  böyle olurdı dimegi 

mu‘āraża-i taḳdīrdür dimişlerdür. Fi'l-vāḳı‘ bir nesne ki olmış ve geçüp gitmiş ola aña 

te’essüfden ne fāyide  ve tedbīr ü tedārikden ne ‘āyide olur. 

Şi‘r: 

                 


(-../-.-./--..) 
Ne r: 

Gerçi Sulṭān Yıldırım Bāyezīd  āsumān-ı salṭanatda bir māh-ı bedīd idi. Ne çāre  

zamān-ı devleti medīd olmayup ‘āvāṣıf-ı bād-ı ḥavādi  ḫırmen-i ‘ömrinde vezīd ü 

şedīd olup āḫir ol şāh-ı sa‘īd pey-rev-i Yezīd olan Tīmūr-ı pelīd (123a) mu‘askerinden 

sākin-i cennet-i cāvīd oldı. 

Şi‘r: 

 




 (-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Hemān luṭf-ı Rabb-i mecīd ile mesned-i devletde şāh bā-te’yīd dāyimā mü’eyyed ü 

sedīd ola didi. Sulṭān Selīm Ḫān eyitdi eyledür ammā benüm gibi ṣāḥib-i ḳuvvet ü 

                                                
764 Geçmişte kalan (olmuş bitmiş) bir şey için tasalanma!.. 
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ḳudret pādişāh-ı ẕī-miknete ġayret  degüldür  bu  ẕillet  altında  ḳala  ve  ol  ṭāyife-i 

pür-nekbetden intiḳāma ‘azīmet itmeye. İmdi ol ṭāyifeye īṣāl-i  ḫasāret bir ṭarīḳ ile ḳābil 

ve aḫẕ-i intiḳām ḥāṣıldur ki ḥālā şāh-ı  Hind olan rū-siyāh ol bī-intibāh u ḍāll ü güm-

rāh aḥfādındandur anuñ üzerine sefer idüp ḳatl ü istīṣāl ile maḳṣūd müyesserdür didi. 

Pīrī Paşa eyitdi pādişāhum buyurılan ma‘nā sefer-i berr ü baḥr iḳtiżā ider. Emr-i pür-

ḫaṭar idügi muḳarrer ü muṣaddaḳ ve ḳaṭ‘-ı mesāfe vü  ṭayy-i  menāzile  muḥtāc  bir  

emr-i  bī-‘ilācdur ki tīġ-ı bī-dirīġumuz  ḳaṣd-ı faṣd itse mecārī-i ‘urūḳ-ı ṭuruḳ münsedd 

idügi ‘ilm-i hümāyūnuñuzda aẓher ü muḥaḳḳaḳdur. 

765didi. Sulṭān Selīm  eyitdi ey aḥmaḳ sulṭān-ı ‘aḳl-ı 

çālāk ü vezīr-i rāy ü idrāk ile ‘arṣa-i efkārda tedbīr-i kār eyledüm. Bi-ḥamdihī 

sübḥāneh  Mıṣra ḳarīb Belbīs-nām ḳaṣaba yanında olan ḳıṭ‘a-i baḥr ḳaṭ‘-ı tilāl ü hedm-

i ḫıyāl ile  deryā-yı Hinde ulaşmaḳ ve ḳaṣr-ı hümāyūnumuzdan sefāyīn ile Hind  

deryāsın ṭolaşmaḳ varup iskelesine yanaşmaḳ ġayet emr-i sehl (123b) ve tedbīri 

muḥtāc-ı mehl degüldür. Bāz-ı himmetüm bu şikārı pençe-i taṣarrufa almışdur. Vezīr-i 

rāy ü fikrüm ‘asker ü ḫizāne'i yoḳlamışdur. Mezīd-i himmet ile ṣarf-ı ḳudret eylesem 

bu me’mūlüm ṣuret bulur diyü keyfiyyet-i tedbīri taḳrīr buyurmışlar. Vezīr bu himmet-i 

ḫatīr ü ḳaṣd-ı cedīri işidicek ġayet dil-peẕir görüp sa‘ādetlü pādişāhum fi'l-ḥaḳīḳa bu 

ṭarīḳ ile ḳābil ve bu tedārik ile maḳṣūd ḥāṣıl olur 

Beyt: 

     




      (-.-/.--./--.-/.--) 

                                                
765 Hak (doğru, gerçek), kendini takip eden daha doğrularladır (onlarla payidardır). 
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Ne r: 

El-ḥaḳ buyurılan muṣaddaḳdur diyü taḥsīnler itmiş ve ser-i teslīmi pāy-i inḳıyāda 

ḳomış. Pādişāh-ı dil-āgāh eyitmiş ammā ne fāyide bu himmetümüz imtidād-ı zamāna 

muḥtāc ve bu bāzārumuz revāc bulmaġa ‘ilāc  müsā‘ade-i dehr-i be-i‘vicācdur. Dehr 

ise eyle ẓālim ü ġaddār degüldür ki  benüm gibi ṣāḥib-i himmet pādişāha imtidād-ı 

salṭanat müyesser eyleye. Ḳorḳaram ki  

Beyt: 



                  


  (-./.--./.--./.--) 
Ne r: 

Mażmūnı ẓāhir ola. Yoḫsa Tīmūr-ı mel‘ūnuñ ‘iẓām-ı bāliyesin iḥrāḳ ve evlādı olan 

eşḫāṣ-ı pür-küfr ü nifāḳ dūzaḫa ilṣāḳ ve memleketlerin leked-kūb-ı ḫuyūl ü ‘asker-i  

pür-vifāḳ itmek gerçi ki müşkil görinür ammā benüm himmetüme ḳatı āsān idügi 

‘ayāndur didi. Zihī himmet ü ġayret ki zamānında her ḫaṣm-ı ṣāḥib-i saṭvet maġlūb-ı 

baḫt u ḳuvvet olup mecārī-i ḳażā  vü ḳader ḥasebiyle bir niçe ḳarn-ı evvel vuḳū‘a 

gelen emr-i muṣībet-güstere cebre ‘azīmet göstere ve tedbīri nā-ḳābil ü telāfīsi emr-i 

hāyil belki mülāḥaẓa vü ḫayāl ile maḥż-ı muḥāl iken ṣūret-i imkānda bī-vezīr ü müşīr 

taḥrīr ü taḳrīr eyleye. (124a) 

766

767 

Beyt: 

                                                
766 “Kalb-i selîm ile gelenlerden” (Şuarâ, 26/89; Sâffât, 37/84) 
767 Cenâb-ı Hak onu cennetinde ağırlasın ve kıyamet günü kalb-i selîm ile gelenlerden eylesin.  
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    Her kime kim rütbe-i vālā gerek 

    Evvel aña himmet-i bālā gerek  

       (-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 

Aṣḥāb-ı   himmet   miyānında   Ferhād-ı   nā-murād   daḫi   bir  şaḫṣ-ı  

ḳaviyyü'l-fu’āddur. Şol dem ki bezm-i maḥabbetde cānı dest-i ‘aşḳ-ı Şīrīnden dūst-

kānı çekdi 

Naẓm: 

         


  


      


         (--./---./---.) 
Ne r: 

Bu feryādda Ferhād bī-dād-ı ‘aşḳ-ı Şīrīnden telḫ-kām olup dād isterken icrā-yı şīre 

Şīrīn bir üstād-ı ḫıred-bīn ṭaleb ḳıldı ki cereyān-ı şīre māni‘ olan kūh-ı bī-mi āli ḳāmı‘ 

ola. didiler ki ey yār-ı kirāmī 

Beyt: 

 
                      

    (--./---./---.) 

Ne r: 

Ferhād-ı miskīnüñ ise şāh-bāz-ı dili murġ-ı ‘ışḳa ṣalınmış  ve cān-ı şīrīni fitrāk-i derd-i 

Şīrīne baġlanmış idi. Ve'l-ḥāṣıl  Ferhādı da‘vet ve aña bu ṭaġ u ṭaşı ḳal‘ ve mevāni‘-i 

cereyānı  ref‘ itmek maḳṣūd olduġın ifāde idüp eyitdiler. Ey mübtelā-yı derd ü miḥnet 
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ve esīr-i ‘aşḳ-ı meveddet çünki Şīrīne ṭālib ü viṣāline rāġıbsın bu şīri iḥrā ile Şīrīne 

ḫıdmet eyle ki ḳurbet ḥāṣıl ola. Şöyle ki bu maṣlaḥat mir’āt-ı (124b) ḥuṣūlde ṣūret 

gösterüp Şīrīne vuṣlat muḳarrer olsun didiler. Ferhād-ı nā-murād bu kelāma i‘tīmād 

idüp eşkālini yād itmeyüp bir faḳīr ve ‘avn ü ẓahīrden berī şaḫṣ-ı ḥaḳīr iken 

müstemend-i kemer-i himmeti cāna bend eyledi. ‘Uḳalā eyitdiler ey derd-mend viṣāl-i 

ḳal‘-ı cebel-i şāmiḫe ta‘līḳ mücerred ta‘vīḳdür ve bu olmaz maṣlaḥat encāma yitmez 

meşaḳḳatdür didiler. Müfīd olmayup ol sā‘atden ol maṣlaḥata mübāşaret ve itmāmına 

ṣarf-ı himmet ü beẕl-i ḳudret idüp her yevm-i cedīdde şevḳ u himmeti bedīd olup  

Beyt: 

    Ṭaġlar keserdi ‘aşḳ-ıla Ferhād tā-be-kār 

    Dāġ-ı derūna çāre idem dirdi yādigār 

            (--.-/.-.-/--.-/..-) 

 

Ne r: 

768 mażmūnını üzre ṭaġı aḳtarmaġa ṣārf-ı 

ḳudrete himmet itdi. 

Naẓm: 







      (--./---./---.) 
Ne r: 

                                                
768 İnsanların himmeti dağları yerinden oynatır.  
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Az ḳaldı ki himmet ü ihtimām ile sehl zamānda ol emr-i muḥāl itmām bula. Ne fāyide 

ki pīre-zen-i dehr-i ḳattāl ḥīle vü āl ile ġadr  idüp imhāl itmedü ki kühsār-ı āmālinde 

eẓhār-ı murādı bite ve ol nā-murād murāda yite. 

Beyt: 

       



(--./---./---.)

Ne r: 

Ḥaḳ te‘ālā beşerde ol ḳadar ḳuvvet īdā‘ itmişdür ki āfitāb-ı himmeti her ne yirde iltimā‘ 

itse be-her-ḥāl żıyā virür ve gülşen-i āmālde gül-i maḳṣūdı biter. Her merd-i (125a) 

ṣāḥib-himmeti görmez misin ki be-her-ḥāl vāṣıl-ı devletdür. 

Mıṣra‘: 

    Sen iste  virmek Allāhuñ dimişler 

     (.---/.---/.--) 

Ne r: 

Feyyāżda buḫl yoḳ. 

Beyt: 


 

         (-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Egerçi ba‘ż-ı maḫṭūr u keder daḫi muḳarrer ise taḥammül ü tecellüd ü tecemmül 

evlādur. 

Li-münşi’ihi: 

    Merd odur kim himmeti bālā ola 
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    Kār-ı pesti tā anuñ a‘lā ola  

 

    Himmet-i merdānı yār it kāruña 

    Ger revāc ister iseñ bāzāruña  

 

    Himmet ile maṭlaba irmek olur 

    Ḳapusından ḫāneye girmek olur  

 

    Meslek olursa kesel dāyim saña 

    ‘Avn-i Ḥaḳ hergiz mu‘īn olmaz saña  

 

    Himmeti hem eyle hem gitsün dilā 

    Kār ihmāl ile bitmezmiş dilā  

 

    Himmet-i merdānı yār it ey Ḫudā 

    Himmet-i merdān olur senden ‘aṭā  

          (-.--/-.--/-.-) 

 

BĀB-I PĀNZDEHÜM DER-TE’ENNĪ VÜ MÜŞĀVERE  

 Te’ennī kār-ı Raḥmānī ve itmām-ı umūrda ‘acele emr-i şeyṭānīdür. 

.769Te’ennī 

                                                
769 “Acele şeytandan, te’ennî Rahman’dandır.” Hadis.   
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mebādī-i umūrda muṭlaḳā ‘avāḳıb mülāḥaẓasında fütūr itmemekdür. Gāh olur ki bir 

emrüñ mebde’i müstaḥsen görinür ammā ‘āḳıbeti  müstehcendür. Ber-vech-i isti‘cāl 

mebādīsinde ba‘ż ḥareket ü i‘māl  olınsa ṣoñında nedāmeti ve hevā-yı mübāşeretüñ 

vaḫāmeti ẓāhir ve bāzār-ı ḥuṣūlde kesādı bāhir olur. 

Li-münşi’ihi: 

  



      



(125b) 
 

  


     (--./---./---.) 
Ne r: 

Mücerreb-i ‘uḳūl-ārādur bir ‘amelde ki sür‘at ü ‘acele olınup me’āl mülāḥaẓa olınmaya 

kār-ı şeyṭānī vü sebeb-i ta‘aṭṭul u ḫüsrānīdür. 

Mıṣra‘: 

 
(-../--../--../--..) 

Ne r: 

Ammā te’ennī sebeb-i tekmīl-i āmāl ü taḥṣīl-i murād-ı bāldür. ‘Aḳl gibi şehr-i cismde 

bir mutaṣarrıf-ı ṣāḥib-i ḥasm var iken zimām-ı taṣarruf anuñ dest-i iḫtiyārına teslīm 

olınmaḳ gerekdür. Yalıñız ārzū-yı nefse mütāba‘at ve anuñ hevāsına müsāra‘at kār-ı  

nā-ma‘ḳūl idügi dāḫil-i dāyire-i ḳabūldür. Zīrā nefs bir düşmen-i bed-nihād ve bir  ‘adū-

yı dīv-nijāddur. Maṣlaḥat düşmen elinde olıcaḳ kişi düşmen dimemek gerek. ‘Uḳalā 
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‘acūl ü mütehevviri tīre teşbīh  itmişlerdür ki atılduḳdan ṣoñra girü gelmek ne 

iḥtimāldür. Te’ennī  vü nermī elde şemşīr gibidür ki her ṭarafa i‘māl mümkindür. 

Beyt: 


           
                   (-../-.-./--..) 

Ne r: 

Bir  maṣlaḥat  ki   bī-fikr  ü  reviyyet  mānend-i  tīr  kemān-ı  tedbīrden  çıḳa  

be-her-ḥāl mü’eddī-i tedmīrdür. ‘Āḳıbet nedāmet muḳarrer ve peşīmānī vü ḫasāret 

muḳadderdür. 

Mıṣra‘: 

  
(---./---./---./---.)

Ne r: 

‘Acūl ü mütehevvirüñ be-her-ḥāl ‘avāḳıb-ı a‘mālinde nedāmet beyyin ve ḫavātim-i 

āmālinde melālet müte‘ayyindür. 

Naẓm: 




          




(126a) 
     





  





    

                  (-.-/--.-/--.-) 
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Ne r: 

Ḳāḍī-i ‘aḳl u dāniş ve ḥākim-i fehm ü pīşe lāzımdur ki ḥüccet-i ‘azīmet-i kārı imżāda 

‘acele itmeye ve mir’āt-ı kāra işāret-i ḥukemā vü naṣīḥat-i ‘uḳalā ile ṣayḳal vire. Ve 

cānib-i tedbīr ü te’ennī  elden ḳomaya ve ṭarīḳ-ı ta‘cīlden güẕār itmeye ki be-her-ḥāl 

‘acūl mütehālik ve der-bend-i nedāmetde cān-ı zārı hālikdür. Her maṣlaḥatda ve her 

kārda meẕmūm u şūm idügi meczūm-ı aṣḥāb-ı ‘ulūmdur. Nite ki te’ennī  vü te’emmül 

ve ebāt u ḥilm u teyaḳḳuẓ cālibü'l-berekātdur. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 


       

 





                 (--./---./---.) 
Ḥikāyet: 

 Eṭrāf-ı diyār-ı Şām-ı cennet-meşāmda bir zāhid-i perhīz-kār var idi ki eyyām-ı 

‘ömri tecerrüd ile güẕār itmiş idi. Bir gün ḫāṭırına geldi ki 

770mażmūnına imti āl idüp   

771emrine iḳbāl göstere. Mülāḥaẓa itdi ki ṣalāḥ-ı ma‘īşet ü kemāl-i ṣalāḥiyyet ve 

muḥāfaẓa-i emr-i dīn ü ke ret-i evlād ve ḥıfẓ-ı  emvāl ü ḫānede i‘timād ve beḳā-yı aṣl 

u fer‘ izdivāca müteferri‘dür. 

Naẓm: 

 

         

 

                                                
770 “Nikah benim sünnetimdir.” Hadis.  
771 “Evleniniz ve çoğalınız.” Hadis.  
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(126a)
        

                (-.-/--.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Zāhid ‘āḳıl idi. Bir zene rāġıb u māyil  oldı  ki  ṣādıḳa  vü  kendüye  muvāfıḳa  ola.  Lā-

cerem bu bābda müşāvere vü aḥbāb ile muḥāvere iḳtiżā idüp zühhād ü ‘ubbāddan bir 

ehl-i sedād-rāy ile ki rāyına i‘timād ider idi bu ḫuṣūṣı aña yād ve rāyına istinād idüp 

müşāvere itdi. Müsteşār eyitdi bir zen almaḳ müstaḥasendür ki şevherine vedūd ve 

ẕātında velūd ve ḳabāyiḥ ü şenāyi‘den müctenib olup  vebāl ü ā āma mürtekib 

olmaya. 

Beyt: 

      
 

           (-../-.-./--../-.-.) 
Ne r: 

Ve üç ḳısm zenden ihtirāz itmemek müstehcendür ki biri ḥannāne vü biri mennāne vü 

biri ennānedür. Ḥannāne odur ki merg veyā ṭalāḳ ile zevc-i sābıḳdan iftirāḳ vāḳı‘ olmış 

ola ki ednā bahāne ile rencīde olsa zevc-i evvele  ḥannāne ve zevc-i anīye kārı ṭa‘n 

u efsāne ola. Mennāne odur ki māl ü mülke mālik ve ṭarīḳ-ı izdiyādına sālik olmaġ-ıla 

kendü  dest-gāhına i‘timād ile dāyimā cefā belki kār-ı şenī‘-i ṭa‘n  u teşnī‘ ile eẕālar 

eyleye. 

Beyt: 

       




(--./.--/-.-./.--) 
Ne r: 
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Ennāne ol zen-i bed-sirişt ü nā-pāk ü ziştdür ki ‘acz ü keselden aṣlā ‘amele ḳādir 

olmayup şevherin müşāhede itdükçe taḥammül idemeyüp temāruż u ta‘allül ile 

(127a) evḳātı güẕerān ve şevher-i derd-mendüñ kārı ḫüsrān ola. 

Beyt: 


     



                 (-../-.-./--..) 
Ne r: 

Ba‘żīlar ennāne vü  ḥannāneye keytetü'l-ḳafā vü ḫaḍrā’ü'd-demeni ilḥāḳ idüp beşdür 

diyü ittifāḳ itmişlerdür. Fi'l-ḥaḳīḳa ḥadī -i şerīfde daḫi 

772vārid olmışdur. 

.

773Ba‘żīlar beş ḳısım daḫi 

rivāyet itdiler biri şehbere biri lehbere biri mehbere biri hendere biri leġūtdur didiler. 

Evveli gök gözlü dillü ‘avretdür ikinci ṭavīle mehzūledür üçünci ‘acūze müdbiredür 

dördünci ḳaṣīre vü bed-ṣūretdür beşinci zevc-i evvelden veledi olan ‘avretdür. Ve 

keytetü'l-ḳafā oldur ki ma‘āyib ü mefāsid  ile meşhūr ve dillerde meẕkūr olup zevcinüñ 

ḳafāsına  dāġ gibi ola. Ḫaḍrā’ü'd-demen oldur ki ḥüsn-i manẓarı ola lākin ḥaseb ü 

nesebi ve edebi olmaya. Ḥażret-i nübüvvet-penāh ‘aleyhi ṣalevātu'llāh mezābilde 

nābit ḫaḍravāta teşbīh buyurmışlar ki ẓāhiren sebz ü ṭarī ammā menābiti mezābil 

olmaġ-ıla ṣıfāt-ı ḥamīdeden ‘ārīdür. Ve zinhār u zinhār ‘acāyiz ile ṣoḥbetden perhīz-

kār ol ki sālib-i ṭarāvet-i  ‘iẕār ve cālib-i herem ü devvārdur. 

                                                
772 “Hadrâ’üd-demen (ile evlenmek)ten kaçınınız.” Hadis.  
773 “Dediler ki; yâ Resûla’llâh, hadrâ’üd-demen nedir? Buyurdu ki, (ahlâken) kötü yerde yetişen güzel kadındır.” 
Hadis.   
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Beyt: 

       
 

      (-../-.-./--..) 
ne r 

Fuḍalā-i ‘Arab dirler ki 



(127b) 



ve bu bābda aṣl-ı aṣīl budur ki pārsā 

ola eger cemīl daḫi olursa bī-ḳuṣūr olup  774 ma‘nāsı ẓuhūr 

bulur. 

Beyt: 




(-../--../--../--..) 
Ne r: 

Ḥüsn ü cemāli olmaz ise bārī ḥüsn-i ḫıṣali ve kemāl-i zühd ü ṣalāḥı ve rüşd ü felāḥı 

lāzımdur ki  saña münāsib ve birbiriñize ṭālib olasız. 

Beyt: 






(--./---./---.) 
Ne r: 

                                                
774 “ ...(ışığı) parıl parıldır.../ ...nûr üstüne nûrdur...” (Nûr, 24/35) 
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*Ve zen şöyle gerekdür ki dāyimā zevcine ḥürmet ve ḫānesine gelen 

müsāfirine istiḳbāl ü  emrine mübāderet eyleyüp ve zevcine ḫāneye geldükde ḳıyām 

u ıẓhār-ı  beşāşet ile sevḳ-ı kelām u mülā‘abe vü inşirāḥ zevci içün müdā‘abe idüp 

firāşa zevcinden muḳaddem dāḫil ü muḳaddem ḫāric olmaġ-ıla  aḳṣā-yı medāric-i 

ādāba dāric ola. Ve müfāraḳatı zamānında endūh-gīn  ü eyyām-ı ġaybetinde ḥazīn 

olup rıżāsını kendü rıżāsından  taḳdīm ve dāyimā ta‘ẓīm ü tekrīm eyleye. 

Beyt: 

      


           (-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Kelime-i faḥşdan lisānın ṣıyānet ve dāyimā ṭahāret üzre olup zīr-i destinde olanlaruñ 

me’kel ü melābisin tertīb ve kendünüñ melbūs u mefrūşın taṭyīb (128a) ü gülālesin 

‘abīr ü gül-āb u müşg-i nāb ile mu‘aṭṭar eyleyüp müte‘addid maḳā‘id ü nişīmenler 

peydā eyleye. Ve evżā‘ u eṭvār u kelimāt  ü ḥarekātda edeb ıẓhār idüp bī-vaḳt ü bī-

bā‘i  ḥüsn-i girih girih idüp zevcin bī-ḥużūr itmedin mütenebbih olup  peyveste ṭarab-

nāk ü şād ve güşāde-cebīn ü ḫurrem-nihād ola. Ammā bī-sebeb ḫande idüp dehenin 

güşāde vü āvāzın bülend itmeg-ile  ziyāde edebsizlikler itmeye. 

Beyt: 

      



              (-.-/-..-/-..-) 
Ne r: 

Belki ṣadāsı nerm edāsı germ-i  pǖr-āzerm ü bā-şerm ola. 

                                                
*  “Ve zen şöyle gerekdür ki.......çünki müsteşār kelāmını tamām itdi”: -5607 numaralı nüsha. (127b-130a arası 
toplam 3 yaprak)   
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Beyt: 




   (--./-.-./.--) 
Ne r: 

Ve hīç bir zamānda ‘avrete i‘timād ve ḳavline istinād cāyiz degüldür. 

 

ve elbette ṭālib olduġuñ zen 

bikr olmaḳ müstaḥsendür. 

Beyt: 

    Eger evlenmege itdüñse fikri  

    Ne ḫarc eylerseñ eyle al bikri 

        (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

 Zīrā 

ricāl mebādī-i aḥvāl-i şebābda mūla‘-ı viḳā‘ olur. Ammā nisvānuñ āfitāb-ı şebaḳları 

mebādīsinde iltimā‘ itmez. Mādām ki ṭahāret-i bekāret mevcūddur cemī‘-i meḥāsin-i 

maḥmūd maḥfūẓ u mevdūddur . Cāyizdür ki 

eyyibenüñ bekāreti ḫilāf-ı şer‘ zāyil olmış ola (128b) el-‘iyāẕü bi'llāh ol maḳūlenüñ 

‘inān-ı iḫtiyārı elden gider ve bildügin ider. 

Mıṣra‘: 

 
     (--./---./---.) 

Ne r: 
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Tezvīc-i  ebkārda isti‘cāl emrin mūcib bu ḥāldür ki gerçi pīrān-ı  sāl-ḫurde viḳā‘ 

itmekden imtinā‘ ider ammā pīre-zenān iyās-peẕīr olup velādetden sāḳıṭ oldukça yine 

ṭālib-i  cimā‘ olur. Ve ḥaẕer eyleyesin ki Delle-i Muḫtāle gibi mekāyid ü mefāside 

meyyāle olup gāh şeref-i nesebine i‘tibār gāh māl-i bī-me’āline ittikā ıẓhār eylemeye. 

. 

Bunlaruñ ḥīlesi çoḳdur 

ve mekr ü ḫud‘alarına ḥad yoḳdur. Ḳuṣūr-ı ‘aḳlları muḳarrer ve fütūr-ı rāyları 

beyāndan  aẓherdür. Rivāyet olınur ki İskender e nā-i seyr ü seferde bir şecer üzre 

maṣlūbe ‘avret görüp güẕer eyledi ve eyitdi n'olaydı her şecer böyle emere vire idi. 

Ḥaḳ te‘ālā Ḥażret-i Ādemüñ cānib-i yesārından olan aḍlā‘uñ aḳṣarından Ḥavvāyı ḫalḳ  

idüp ṭā’ife-i nisvān andan ẓuhūr eylemişdür. 

Beyt: 

 


      (-.-/-.--/--.-) 
Ne r: 

Ammā ricāli ḫākden ḫalḳ eyledi. Pes ḫāküñ ni‘meti ḫākdür ‘avretleri merdden ḫalḳ 

eyledügi içün himmetleri merdānedür. Ammā çün-kim ḳuvvet-i cismāniyyeleri yoḳdur 

himmetlerin pey-reviyy-i ‘aḳl-ı girih-güşāya ṣarf iderler. (129a)  Ḥikāyet olınur ki 

ma‘ārif-i diyār-ı Baġdād-ı İrem-nihād dükkānından bir mütemevvil ü cevād tācir-i 

mün‘im var idi. Baṣraya gelür giderdi. Anda  daḫi te’ehhül eyledi. Ammā Baġdādda 

olan ‘avretinden pūşīde  ṭutardı. ‘Avret ḫ˘ācenüñ ṣaḥāyif-i sāniḥātından muṭāla‘a ile 

añladı ki Baṣrada daḫi evlenmiş ola. Ḫ˘āceden Baṣrada olan eḥibbāsınuñ isimlerin 

ma‘lūm idinüp anlar aġzından ḫ˘āceye bir nāme peydā itdi ki Baṣrada ḥibāle-i 
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nikāḥuñūzda olan mestūre fevt olup on biñ sikke altunı  ḳaldı. ‘Amele-i beytü'l-māl 

daḫl itmek isterler. Bu ṭarafa gelmekde müsāra‘at ve daḫl-i mezbūrı def‘e mübāderet 

idesiz. Çün ḫ˘āce nāmeyi gördi ḫānesine gelüp ‘avretine eyitdi. Yol yaraġın tedārik 

eyle ki Baṣraya sefer lāzım gelmişdür. ‘Avret eyitdi bu isti‘cāl ü ke ret-i tereddüdden 

añlanur ki anda daḫi evlenmiş olasız. Ḫ˘āce inkār eyleyüp bu ne maḳūle sözdür aṣlā 

benüm bundan ḫaberüm yoḳdur didi. Her çend ki inkār itdi ‘avret leccin arturdı. Ḫ˘āce 

ol ḫayāl-ile ki ‘avret fevt olmışdur eger senden ġayrı āḫar ‘avretüm var ise ṭalāḳ-ı 

elā e ile muṭallaḳa olsun didügi gibi ‘avret yirinden ṣıçrayup ḫ˘ācenüñ  elin öpdi ve 

ẓerāfet ile ol ‘avreti senden tefrīḳ içün (129b) mektūb benüm sāḫtum idi. Hele ol 

ġamdan ḫalāṣ müyesser oldı didi. 

Şi‘r: 

 


     

              (-.--/.-.-/.--) 
Ne r: 

Ve aṣlā zenānda vefā vü ‘ahdlerinde ṣafā yoḳdur. 

Mıṣra‘: 

 
           (-.-/--.-/--.-) 

Ne r: 

Anuñ-çündür ki ḥakīm Firdevsī bi'l-külliyye bu ṭāyifeden i‘rāż u ṣoḥbetlerinden iġmāż 

buyurup dimişdür. 

Beyt: 
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      (-.-/-.--/---.) 
Ne r:  



Ḥikāyet olınur ki bir diyārda ṭayife-i ‘ayyārān ol diyār pādişāhınuñ sarāyına 

kemend-endāz olup nefāyis-i esbāb-ı ẕāḫire vü leṭāyif-i e vāb-ı fāḫire ve cevāhir-i 

zevāhirden fā’itü't-ta‘dād nesne çıḳarup  pādişāh daḫi re’īs-i ‘ayyārānı cidd ü cehd ile 

buldurup ber-dār  eyleyüp bir serhenge emr eyledi ki bir hefte bu āvīḫteyi bekle. Gice 

ile ‘ayyārān dārdan indirmesünler diyü muḥkem tenbīh-i ekīd  eyledi. İttifāḳ serheng 

ḫ˘āba varup ‘ayyārlar āvīḫteyi  alup firār iderler. Serheng daḫi ḫavfından başın alup 

giderken  bir gūr-ḫāne gördi ki içinde āteş şu‘lesi görinür. Daḫi  ilerü vardı gördi ki bir 

zen-i bedī‘ü'l-cemāl-i ḫurşīd-mi āl  bir tābūtuñ ḳarşusında lāle-zār nergis-i bī-

ḫ˘ābından jāle-bār  olup oturur. Serheng nigār-ı nāzenīnden ḫaber ṣordı. (130a) Zen 

eyitdi bu tābūtda nā-būd olan şevher-i pākīze-gevherümdür ki  anuñ dāġ-ı firāḳından 

üç aydır bahārum ḫazān gül-‘iẕārum perīşān bu vādī-i ḫāmūşānda maḥbūs ve bevārī-i 

ferāmūşānda me’yūsam  didi. Serheng ziyāde ḥaẓẓ idüp bī-iḫtiyār nigārı der-kenār 

idüp gūyā ki merd-i mürde ḥayāta ve teşne-i pelm-zede Furāta irişdi. Zülf-i müşgīn 

gibi boynına  mā’il ve ‘anberīn-sā ḳolların ḥamāyil ḳılup cān-baḫş u şekker-būş  

būseler sūy-ı mürdeyi ferāmūş itdürdi. Zen daḫi serhengüñ  ḥālinden isti‘lām itdükde 

ṣūret-i ḥāli āyīne-i maḳālde  nümāyān itdükde zen-i şīve-zen eyitdi āsāndur. Ṣordı ki 

āvīḫte  rīş-āver miydi yoḫsa rū-sāde mi. Serheng eyitdi ki  ṣaḳalı yoġ idi. Der-ḥāl 

erinüñ ṣaḳalın yolup götürüp  dāra aṣa kodı. 

Naẓm: 
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    Böyledür ‘ādet-i zenān-ı zamān  

    Çarḫ-ı aḫḍar gibi ḥayāsız olur 

Olmaz ‘ömrüñ ṣafāsı anlarsız  

Gerçi kim ‘ömr-veş vefāsız olur 

(..--/.-.-/..-) 




  
            (-../-.-./--..)      

Ne r: 

Çünki müsteşār kelāmını tamām itdi zāhid müsteşāruñ naṣīḥati ile naṣīḥat-mend olup 

müsā‘ade-i himmet-i ercümend ile ol maḳūle bir zen-i pārsā ṭalebinde mücidd olup 

āḫir baḫtı bülend olup bir zen-i pārsā vü bir mestūre-i bī-hemtā tezevvüc itdi ki ‘aks-i 

ruḫsārı ṭalī‘a-i ṣubḥ-ı berīne żıyā-dāde ve niḳāb-ı ḫūbı cemāl-i bā-kemāline güşāde 

(130b) dīde-i sipihr-i mīnā naẓīrin āyīne-i āfitābdan ġayrıda görmez ve naḳş-bend-i 

ḫayāl tīr-i naẓar tim āli ‘ālem-i ḫ˘abdan özgede müşāhede ḳılmaz ve dāyimā ḥüsn-i 

mu‘āşerete gūşiş ve talṭīf ü iḥsāna verziş ḳıldı. Şeb ü rūz dergāh-ı Ḫudādan bir veled-

i ṣāliḥ iltimās iderdi ki sebeb-i beḳā-yı ẕikr olmaġ-ıla bā‘i -i müberrāt-ı müntehā ola. 

Beyt: 


   



            (-../-.-./--../-.-.) 
Ne r: 
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‘Āḳıbet Ḥak sübḥanehu ve te‘ālā 

775tīr-i iltimās-ı zāhidi hedef-i icābete 

ilḳā idüp  

beyt: 




(-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Nā-gāh zen-i zāhidde ḥaml ẓāhir  olmaġ-ıla zāhidüñ sürūrı mütezāyid oldı. Kemāl-i 

sürūr u nihāyet-i ḥubūrdan dāyimā ẓuhūr-ı veledini ẕikr ve mecārī-i umūrın fikr idüp 

ḫātūnına dirdi ki şol vaḳt ki gevher-i şāh-vār ṣadef-i raḥmden sāḥil-i ẓuhūra gelüp 

bedīdār ola nām-ı nīkū vü tertīb-i ḫū umūrında  aḳṣā-yı imkāna ‘urūc idüp 

ferzendümüz mebāliġ-ı ricāle vülūc  itdükde bir ḳabīleden izdivāc itdürüp kārına bu 

vech ile revāc virem ki tenāsül ü tevālüd ile nāmumuz ṣafḥa-i rūzgārda bāḳī vü 

pāyidār ola. 

Beyt: 

       



(--./---./---.) 
Ne r: 

Zen eyitdi ey şeyḫ-i ṣāḥib-ṭarīḳ  u refīḳ-ı şefīḳ bu maḳūle kelām seccāde-nişīn  ü  

tesbīḥ-güẕārīye (131a) ḥaḳīḳ ü ḫalīḳ degüldür. Verā-i perde-i ġaybda ne umūr var ise 

ıṭṭılā‘dan kişi mehcūrdur. Eger ü meger ile maṣlaḥat müyesser olmaz. 

Beyt: 

                                                
775 “Yâhut duâ ettiği zaman darda kalmışa kim yetişiyor?” (Neml, 27/62)  
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              (--./---./---.)
Ne r: 

Zāhid bu maṣlaḥatı gūş-ı ḳabūl ile ıṣġā idüp nār-ı hevesi ıṭfā idüp müteveccih-i 

dergāh-ı İlāh ve ḫ˘āb-ı ġurūrdan intibāh üzre oldı. Çünki müddet-i ḥaml tamām oldı 

zindān-ı raḥmden bir püser-i ḫūb-güher ser-zede oldı ki nīkū-sīret ḫūb-ṭal‘at delāyil-i 

ḥüsn-i şemāyil kemāl-i ḥāline nāṭıḳ ve ‘alāmāt-ı kerāmāt nāṣiye-i aḥvālinde şārıḳ idi. 

Beyt: 

 


(-.-/--.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Zāhid-i bü'l-‘aceb kemāl-i şaġab u sevḳ-i ṭaleb ile terbiyete mübāşeret ve mehdine 

ḫıdmet iderdi. Hemegī himmet  neşv ü nemāsına ma‘ṭūf ve ḳuvvet ü şevket ü naḍāret 

ü ṭarāvetine  maṣrūf idi. 

Li-münşi’ihi: 

    Zāhide virdi bir veled o Ḫudā  

    Ne veled bir melek idi gūyā 

 
    Şükr idüp Ḥaḳḳa bildi ḳısmetini  

    Gice gündüz iderdi ḫıdmetini 

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 
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Bir gün ol zen-i be-nām meyl-i  ḥammām itdi ve püserini zāhide sipāriş itdi ve gitdi. 

Derd-mendüñ  ḫod ġayrı kārı ve ḥıfẓ u ḥirāsetden ḥarekete iḳtidārı yoġ-ıdı. Nā-gāh  

‘atebe-i pādişāhdan ḥācib gelüp zāhidi ṭaleb-i şāh ile istid‘ā ve ḥużūrın temennā itdi. 

Zāhid her çend ki cidd-i bī-dirīġ (131b) u ‘öẕr-i belīġ ile ref‘ ḳaṣd eyledi hīç bir vech ile 

def‘i ḳābil ve mümkin ü ḥāṣıl olmadı. Bi'ż-żarūre ol ṭıfl-ı nā-resīdi tek ü tenhā ḫānede 

ḳoyup Ḫudāya ıṣmarladı ve kendüsi ḳalḳūp meclis-i pādişāha ‘azīmet itdi. Ḫānesinde 

bir rāsū var idi ki ni‘am-ı zāhid ile cildi memlū olup ḫāne-i zāhidi her sū ḥıfẓ u ḥirāset 

ve cüst ü cū idüp mūẕiyān u cān-verān gezende rāsūnuñ eline her ḳande girse kārını 

tamām idüp maṣlaḥat-ı def‘-i şerri itmām ider idi. 

Li-münşi'ihi'l-faḳīr: 

    Bir ‘aceb müdrik idi bu rāsū 

    Ḫıdmet eylerdi zāhide her sū  

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Nā-çār zāhid emr-i ḥirāseti  aña  ḥavāle  idüp  gitdi.  Nā-gāh   bir  mār-ı  bed-reftār  

geh-vāre-i ṭıfl-ı şīr-ḫ˘ār ṭarafına gelüp ḳaṣd-ı eẕiyyet itdi. Rāsū gördi ki bir nīze-güẕār-ı 

cevşen-pūş   pür-ḫışm u kīne-gūş ḫaṣm-ı bed-endīş 

Naẓm: 

   










       (-../-.-./--../-.-.) 
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Ne r: 

Gelüp nūr-ı dīde-i zāhide ḳaṣd itdi. Fi'l-ḥāl rāsū cüst deprendi ve ḥulḳ-ı mārı şöyle 

ṭutdı ki giriftār-ı ḥalḳa-i dām-ı  bevār itdi. Gūdek bu ḥareket-i bā-bereket ile ḫalāṣ ve 

helākden  rāh-ı menāṣ buldı. Bu ḥāli müte‘āḳib zāhid-i pür-metā‘ib ḫānesine geldi 

gördi ki rāsū ġalṭīde-i ḫūn ve taġayyür-i ḥāl ile diger-gūn (132a) olmış pīş-gāh-ı naẓar-

ı zāhidde itdügi ḫıdmeti i‘lām ḳaṣd idüp lisān-ı ḥāl ile temelluḳlar ve zāhide ta‘alluḳlar 

ıẓhār itdi. Zāhid ẓann itdi ki püsere ta‘arruż u żarar itmiş ola. Fi'l-ḥāl āteş-i ġażabı  

müşte‘il olup vaḳāyi‘-i aḥvālden istiḫbār itmeden bī-te’emmül ü te’ennī elinde olan 

‘aṣā-yı cān-sitānı rāsūya ḥavāle idüp şöyle ḍarb eyledi ki dem-i rūḥını isāle itdi ve 

‘acele vü şitāb  ile dil-teng  kenār-ı mehde āheng itdi. 

Li-münşi’ihi: 

    Öldürüp rāsūyı o demde hemān  

    Çekilüp mehde ṭoġrı oldı revān 

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Gördi ki püser-i nā-resīde mehd-i selāmetde ārāmīde ve bir mār maẓhar-ı helāk ü 

tebār olmış maṣdūḳa-i ḥāl semīr-i żamīr-i āyīne-mi āl olıcaḳ ḳaṭarāt-ı eşk-i nedāmeti 

dökdi ve dūd-ı ḥayret ü fiġānı āsumānı ṭutdı. Nā-gāh zen geldi rāsūyı bu ḥālde görüp 

eyitdi ey zāhid bunı kim küşte itdi bu derd-mendüñ cürm ü günāhı nedür didi. Zāhid 

eyitdi ne çāre  bu ḥādi e-i hāyile vü vāḳı‘a-i ġāyilenüñ āteşi āb-ı i‘tiẕār ile münṭafī  

olmaz ve göñül bir vech ile tesellī bulmaz. Bu ne kār-ı nā-ṣavāb idi ki  benden ṣādır 

oldı ve ne ḥareket-i nā-münāsib idi ki  ẓāhir oldı. 
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Mıṣra‘: 

  
(-../-.-./-.-./-.--) 

Ne r: 

Pāsbān-ı sarāy ve nigeh-bān-ı püser-i dil-rubāy olan derd-mendi bī-sebeb ‘arṣa-i telef 

ḳıldum. Bu gün ḫalḳa ne cevāb ve yarın Ḫālıḳa (132b) yevm-i ḥisāb ne gūne ‘öẕr 

idem. Min bā‘d ṭavḳ-ı melāmet gerdenümden gitmez ve raḳam-ı bed-nāmī ṣafḥa-i 

ḥālümden maḥv olmaz. 

Beyt: 




(--./.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Zen daḫi nite ki ‘ādet-i zenāndur zebān-ı i‘tirāżı dırāz itdi. Zāhid derīçe-i i‘tiẕārı bāz 

itdükçe zen eyitdi 

Mıṣra‘: 



(---./---./---./---.) 
Ne r: 

Şükr-i ni‘met-i Ḫalıḳ bu mıdur ki mürtekib-i sefk-i dem olup ‘ālemde bed-nāmī ile ‘alem 

olasın. 

Li-münşi'ihi'l-faḳīr: 

    Hīç düşer mi sañā ki ey zāhid 

    Olasın böyle fi‘l ile fāsid  

 
    Ḳanı ṣabr u taḥammül ü iẕ‘ān 
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    Ḥaḳdan olmaḳ revā mı rū-gerdān  

 
    Diyeler ṣūfī gör ne kār itdi 

    Rāsūyı maẓhar-ı tebār itdi  

 
    Ẓulm ile ol faḳīri öldürdi 

    Düşmenin kendüsine güldürdi  

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Zāhid eyitdi ey yār-ı ser-efrāz luṭf idüp bu maḳūle ṭa‘n  zebānın dırāz itme 

Mıṣra‘: 



     (-../-.-./--../-.-.) 
Ne r: 

Bu bābda çekdügüm elem ü derd ü ġam ancaḳ Ḫalıḳ-ı ‘ālem cenābına  ma‘lūmdur ki 

bu maḳūle süḫan ser-i rīşe nīş urmaḳ ve cerāḥate tāze nemek ṣaçmaḳdur. 

Beyt: 

 



     (---./---./---./---.)
Ne r: 

Zen eyitdi fi'l-vāḳi‘ şimden-ṣoñra te’essüf mūcib-i telehhüfdür. Şitāb-ı kār be-her-ḥāl 

ādemi şerm-sār ider. Bī-te’ennī  maṣlaḥat  mūcib-i  nedāmetdür. Bī-sengī  (133a)  vü  

bī- ebātī her ḥālde meẕmūm ve merd-i ta‘cīl-künende ḥuṣūl-i murāddan maḥrūmdur. 

Beyt: 
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    (-../-.-./---.) / (-../-.-./-.-.) 

Ne r: 

Eger zāhid rāsūda olan taġayyür ve ḳan ne yirden olmışdur te’emmül ü te’ennī itse 

mūcib-i peşīmānī olur kār ẓuhūr ve ḳatl ü helāk ṣuḍūr itmez ḥaḳīḳat-i ḥāle vāḳıf olup 

mürtekib-i  vebāl olmaz idi. Ve merd-i ‘āḳıla lāzımdur ki yalıñız kendi te’emmüli ve 

te’ennīsi ile daḫi bir maṣlaḥat itmāmına mübāşeret itmeye. Be-her-ḥāl aṣḥāb-ı tecārib 

ile müşāvere ve her yoldan muḥāvere eyleye. Ṣavāb-dīd  ü ḳarār-dāde ne olursa bāb-

ı ‘ameli añā güşāde eyleye ki meşveret daḫi bir rükn-i rekīn ü ḥabl-i metīndür 

ki776mażmūnı ḥaḳīḳat-nümūndur. 

Beyt: 


  

        (-../-.-./--..) 
Ne r: 

Ḥażret-i ḫayrü'l-beşer ‘aḳl-ı ḥādī-i ‘aşer belki ‘uḳūl-i ‘aşere ol ẕāt-ı muṭahhardan bir 

cüz’-i ebter olup ḳuvvet-i nübüvvet ile ser-efrāz ve sa‘ādet-i ḳurb-i Ḥażret  ile mümtāz 

re’y-i ṣāyibi sālib-i metā‘ib ve mevāḳi‘ ü mevāżi‘-i  rıżāyı cālib iken aṣḥāb-ı kirām ile 

müşāvere ve e’imme-i ‘iẓām  ile muḥāvere buyururlar idi. Gerçi maḳṣūdları ümmet-i 

bā-sa‘ādete ta‘līm idi ammā bi'ẕ-ẕāt mübāşeret buyurmaḳdan imtinā‘ itmezler idi ki 

miyān-ı İslāmiyānda sünnet-i seniyye olup her emr-i ḫaṭīrda (133b) ṣaġīr ü kebīr 

müşāvere eyleyeler. Fī'l-ḥaḳīḳa yalıñız bir ‘aḳl ne deñlü maṣlaḥat göre. Yalıñız bir fikr 

ne deñlü iş bitüre. İnsān temeddüne muḥtāc idügi mütebeyyin ü ḥāṣıl müşāvere daḫi 

                                                
776 “(Yapacağın) iş(ler) hakkında onlara danış!..” (Âli İmrân, 3/159) 
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ol emrde dāḫildür. 

777 

Li-münşi’ihi: 

 


(--./---./---.) 
Ḥikāyet: 

Sulṭān Murād-ı ‘adālet-şi‘ār ki miyān-ı selāṭīnde Ġāzī Ḫudāvendigār dimeg-ile 

iştihār bulmışdur   Ḳosova   ġazāsında   temāşā-yı   küşte-gān  içün  inhizām-ı  küffār-

ı  dūzaḫ-mekāndan ṣoñra neberd-gāha geldi. Ve her ṭarafı seyr ü geşt ü temāşā ve 

murġ-ı ġamı dām-ı elemden şüst ḳıldı gördi ki ḫayl-i ḳatli ser-ā-pā tāze vü nev-ḫaṭ 

civānlar ṣāhib-i zūr u ḳavī-cenānlar. Vezīr-i celīl ya‘nī Ḫalīl Paşaya eyitdi ne ḥikmetdür 

ki ḳatl olınan tāyifenüñ cümlesi ḥadī ü's-sin içlerinde bir yaşlısın görmedüm didi. 

Vezīr-i ‘āḳıl eyitdi pādişāhum içlerinde umūr-dīde vü kühen-sāl bir niçe pīr-i 

mücerrebü'l-aḥvāl olsa başlarına bu iş gelüp leş olmazlar idi. Zīrā senüñ gibi pādişāh-

ı ẕi-cāh-ı gītī-penāh ile muḳātele ṭarīḳ-ı ‘aḳldan dūr u ṣad merḥale ṣavābdan 

mehcūrdur. Anlar ile bu bābda müşāvere vü ṣulḥ ṭarīḳını muḥāvere eylese be-her-ḥāl 

men‘ ü kār-ı neberdi bīḫinden ḳam‘ iderler idi. Bir maṣlaḥatda ki (134b) meşveret 

olmaya ‘āḳıbet böyle ḳabāḥat mukarrerdür ve şa‘r-ı vāḥid maṣlaḥatda kāsiddür. 

Ammā şa‘rāt cem‘ olsa be-her-ḥāl te’līf mümkindür. Ve cem‘ ferdden aḳvā idügi 

müte‘ayyindür. Bir kişinüñ ẕihni eṭrāf-ı mühimmi niçe iḥāṭa ider ḫuṣūṣan ḳalbinden 

ḥayreti imāṭa daḫi mümkin olmaya. Bir  emr-i ḫaṭīra mübāşeretde ‘uḳūl-ı ke īre ‘aḳl-ı 

vāhid gibi degüldür. Gāh olur bir ‘asker-i ḫūn-ḫ˘ār u cünd-i bī-şumār itmām itmedügi 

                                                
777 İstihâre eden uyumadı ve istişâre eden pişman olmadı.  
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maṣlaḥatı ba‘de'l-müşāvere ittifāḳ-ārā-i ṣāyibe encām buldurur ve maṣlaḥatı ḥāṣıl 

itdürür. 

Mıṣra‘: 

 
(-.-/.--./.-.-/.--) 

Ne r:
Bu fevāyidi bisyār ve ‘avāyidi verā-i şumārdadur. Bir maṣlaḥat ki bī-meşveret ṣuḍūr 

eyleye mevḳi‘-i iṣābete muṣādife iderse febihā ve ni‘me itmez-ise bārī ṭa‘ne-i 

erāẕilden rehā bulup müşāvere eylese böyle olmaz idi dimezler. Ve lāzımdur ki 

müşāvere bir  rāy-ı sedīd ṣāḥibi ‘ākıl u reşīd yār-ı ṣādıḳ u muḥibb-i refīḳ ile ola. Ve 

kelām-ı bā-ṣavābı miḥekk-i imtiḥāna urulduḳdan ṣoñra cān-ıla ḳabūl ü ıṣġā olına. 

Ḫuṣūṣan selāṭīn-i ‘iẓām u ḫavāḳīn-i kirāma müşāvere mertebe-i farżdadur. Bu ḳadar 

mühimmāt-ı mülk ü salṭanat ve mütimmāt-ı emr-i devlet ‘aḳl-ı vāḥid ile olmaz. İḥāle-i 

efkār u imāle-i ḫavāṭıra muḥtāc idügi bedīdārdur. İnḥilāl-ı ‘ıḳd-ı umūr u in‘iḳār-ı 

münḥallāt-ı cumhūr ve fetḥ-i meḳālīd-i mühimmāt-ı salṭanat u ‘aḳd-i mübhemāt-ı esrār 

devlet-ārāy-ı  vüzerā-yı ‘ālem-ārāy u efkār-ı ‘uḳalā-yı Arisṭo-cāy ile niẓāma muḥtāc ve 

mizāc-ı fāsid-i mülk anuñ-ıla ‘ilāc-ı imtizāc idügi müte‘ayyin ü mübeyyindür. Müşāvere 

ile olan maṣlaḥatda ‘āḳıbet nedāmet olmaz. Ġurūr-ı salṭanat u saṭvet-i devlet ile kārda 

infirād īcāb-ı sedād itmez. 

Ḥikāyet: 

Ḫulefā-yı ‘Abbāsiyyeden Ebī Ca‘fer-i Manṣūr ki Devānīḳī dimekle meşhūrdur 

Li-münşi’ihi: 

    Diledi ol ḫalīfe-i Manṣūr 
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    Kim ide bir vilāyeti ma‘mūr 

 
    Münteşir ola şevketi ḫaberi 

    Kendüden ṣoñra ḳala bir e eri 

     (..--/.-.-/..-)   

Ne r: 

Eṭrāf-ı ‘ālemi geşt ü güẕār itdi. Ḥālā Baġdād şehri olan kenār-ı Şaṭṭı begendi. Emr itdi 

mühendisler iḥżār itdiler. Ḫıṭṭa-i Baġdādı çizdi ve binā emrine mübāşeret itdi. 

Beyt: 

    Hüner bir şehr bünyād eylemekdür 

    Der ü dīvārın ābād eylemekdür 

     (.---/.---/.--) 

Ne r: 

Ta‘mīr-i sūr u tedbīr-i binā-yı ḳuṣūr e nāsında muḥāsib-i ‘aḳlı müteyaḳḳıẓ olup gördi 

ki daḫl-i ṣarfuhu vefā vü vārid-i ḫar-ı ḥay īfā itmez vezīr-i ẕekiyyü'l-ma‘ Yaḥyā bin 

Ḫālid bir mekr ile müşāvere idüp eyitdi. Bu merḥalede ṭāḳ-ı Kisrā vardur ki mürūr-ı 

rūzgār-ıla fenā bulmışdur anı ḳal‘ u ḳam‘ idüp ḫuşub u aḥcār u ḫışt u mesāmirin binā-

yı cedīd içün ḥıfẓ rāy-ı sedīd degül midür. Bunuñ-ıla ḫarcumuz nıṣf deñlü tefāvür ider. 

Yaḥyā eyitdi bu ma‘nā rāy-ı dil-peẕīr degül idügi semīr-i żamīr ola. (135a) Zīrā  böyle  

bir  binā-yı a‘ẓamı hedm kār-ı sehl ü nerm degüldür hedm ü ḳal‘a giden ḫarc binā-yı 

müceddede ṣarf olınmaḳ evlā idügi ma‘lūm-ı 778dur. Ḫalīfe bu rāy-ı 

rezīne rāżī olmayup dest-i ṭab‘ı hedme müteḳāżī oldı. Buyurdı ki ḳal‘a mübāşeret idüp 

                                                
778 “Akıl sahipleri…” (Tâhâ; 20/54,128) 
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itmām-ı maṣlaḥat eyleyeler. Çünki nıṣfına deñlü yıḳdılar ‘aẓīm zaḥmet ü meşaḳḳat 

çekdiler ve levāzım-ı hedme giden maṣārifi ḥisāb itdiler ve bāḳī levāzımı yoḳladılar 

gördiler ki cümle yıḳılsa maḳlū‘ olan ḫuşub u aḥcār baḥālarından ziyāde māl hedm ü 

ḳal‘a gitdügi beyyin-i ḥāldür ḫalīfeye ‘arż u i‘lām itdiler. Vezīre istiḥsānlar idüp ḫal‘-i 

fāḫire ile teşrīf ü ḫāṭırın talṭīf buyurdılar. Müşāvere ile olan maṣlahatda mükābere 

olmaz. Faḳīre lāyiḥ olur ki ṭāyife-i nisvān ‘aceze idügin bāhirü'l-‘unvān iken ‘aḳılları 

ḳāṣır u rāylarında ḫaṭāları bāhir iken ṭūṭī-i gülistān-ı 779 bülbül-i 

būstān-ı 780781 buyurmışlardur 

ẓāhir-i ḥüsn-i müşāvereyi ifāde ider ya‘nī gerek-ise nāḳṣu'l-‘aḳl olsunlar müşāvere 

idüñ fesādı beyyin mevādda muḫālefet idüñ. Bu cāyizdür ki ḫalāl-i ārāda bir emr-i 

ma‘ḳūl ṣudūr eyleye ve lāzımdur ki müşīr-i ‘āḳıl u dānā vü cāmi‘-i ārā-i dil-ārā umūr-

dīde vü kār-āẓmūde ve her kārda (135b) mu‘temed ü rāyı müstened ola ḳadr ü cāhda 

ercümend olmaz-ısa olmasun ‘aḳl u dānişde bülend olsun. Mülūk daḫi egerçi ‘aḳl-ıla 

baḥr-ı muḥīṭdürler ammā miḳdārda ḳaṭre gibi olan ‘uḳalā ile müşāverede żarar 

olmadıġı ‘ayāndur. Baḥr-i ‘aẓīmü'l-miḳdāruñ imdād-ı ḳaṭerāt ü emṭār u enhār ile ābı 

ziyāde vü ṭarāveti āmāde olur. 

Beyt: 

 
 

(-.-/--.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Gāh olur bir ‘asker ḳāṣır olduġı emre rāy-ı ṣā’ib ḳādir olur. 

                                                
779 “Ben Araplar’ın en güzeliyim.” Hadis. 
780 “Ben, Arapların en fasih (konuşan)ıyım.” Hadis. 
781 “Onlarla müşâvere ediniz ve onlara iyi muâmelede bulununuz.” Hadis.  
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Beyt: 




(--./---./---.) 
Ne r: 

Müşāverede ‘uḳūlüñ ictimā‘ı vardur. ‘Uḳalā bir yire gelse nef‘i muḳarrerdür müdāḫil ü 

muḫāric-i umūr cümle mefhūm u ma‘lūm olmaġ-ıla ṣavāb ne ise ẓuḥūr idüp ol kāruñ 

‘āḳıbeti bi-emri'l-Fettāḥ fevr ü necāḥ olur. Ḥukemādan biri bir pādişāh-ı cerīye 

dimişdür: 

Naẓm: 







(--./---./--.) / (-.-/---./---.) 
Ne r: 

Her ne deñlü müşkil kār olsa müsteşār ile ol ‘ıḳduñ inḥilāli bedīdārdur. Ṣūret-i ḥuṣūlde 

‘arż-ı dīdār ider ā ār-ı ḫıred ṣalāḥ-ı ẓāhir ü esrār-ı fevz-i felāḥ bāhir olup 

Beyt: 




(-../-.-./--..) 
Ne r: 

Ammā iḥtirāz eyleye ki müşāvere itdügi dōstı aḫlāḳı cāmi‘ (136a) ü āṣumān-ı ‘aḳlda 

bir bedr-i lāmi‘ olup ketm-i sırra ḳādir ü tedbīr-i şerde ġayr-ı māhir ola. Mādām ki 

müsteşār mu‘temed-i enām u mu‘teḳid-i ḫavāṣ u ‘āvām olmaya mümkin ki bir rāh-ı  

nā-ṣavāba ihtidā yāḫūd ol emri ifşā ile īṣāl-i cefā vü eẕā eyleye. Bu taḳḍīrce żararı 
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nef‘inden ziyāde olur. Gāh olur ki mūcib-i terk-i ser olur. Ḫuṣūṣan fī-zamāninā asdıḳā 

eḳall-i ḳalī olup ṣadīḳ bir emr-i sehl ile taḥvīl olınup cānı belki düşmen-i cānı olur. 

Ḥikāyet: 

Ḳıṣṣa-perdāzān-ı mecāmi‘-i aḫbār nādire-gūyān-ı mecālis-i esmār rivāyet ider 

ki diyār-ı Keşmīr-i İrem-naẓīrde bir pādişāh-ı ḫaṭīr var idi ki ‘adālet ü naṣfet ile mevṣūf 

ü nihāyet-i şevket ma‘rūf idi. 

Beyt: 

    Cihāna şöyle itdi ‘adl-ile dād 

    K'anuñ devrinde olmaz idi bī-dād 

     (.---/.---/.--) 

Ne r: 

Ol pādişāh-ı pür-mehābet ḥarīm-i ḥürmet ü perde-i ‘işretinde bir cāriye-i Belḳīs-ḫilḳat 

var idi ki ‘ālemde naẓīri mefḳūd olup şāh anuñ-ıla ‘āleme maḥsūd olmış idi. 

Beyt: 




       (-./--./--./--.) 
Ne r: 

Melik aña her vech-ile meftūn olup anı ked-bānū-yı sarāy itmiş ve müşāhede-i 

cemālini ḥayāt-ı cānı ve temāşā-yı zülf ü ḫālini ser-māye-i zindegānī bilmiş idi. 

Beyt: 

    Gitdi şimden girü benden saña ḳul oldı göñül 

    Elümüzden ne gelür başına sulṭān olsun 

     (..--/..--/..--/..-) 
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Ne r: (136b) 

Bu beyt-i bī-bedel düstūru'l-‘amel-i şāh-ı zuḥal-maḥall idi. Ol şūḫ-ı fitne-sāz  daḫi  

‘aşḳ-bāzlıḳda şāha dem-sāz olup girişme-i rengīn ü ‘işve-i şīrīn ile şāhı Ferhād-āsā 

mecnūn ya Ḳays-ı kūh-ı Bīsütūn itmiş idi. 

Beyt: 




  (-../--../--../--..) 
Ne r: 

Ammā ġayet ṭarrār u ‘ayyār olmaġ-ıla yalıñız ‘aşḳ-ı şāh ile ḳanā‘at itmeyüp ġayrılar ile 

daḫi mu‘āmele ider idi. Āḫir ḫuddām-ı şāh-ı ‘ālī-maḳāmdan bir civān-ı sīm-endām ile 

ki müdām mülāzım-ı bezm-i müdām-ı şāh-ı Cemşīd-iḥtişām idi ‘aşḳ-bāzī ṭarīḳına 

heves idüp civān daḫi dem-sāzī gösterdi. Bezm-i şāhda miyān-ı ‘āşıḳ u ma‘şūḳda 

çeşm ü ebrū ile su’āl ü cevāb ġamze vü işārāt-ıla ḫiṭāb u ‘itāb ider oldılar. 

Li-münşi’ihi: 



  
(-.-/--.-/--.-)

Ne r: 

Nā-gāh şāh bu aḥvāle vāḳıf u işārāt ü mu‘āmelāta ‘ārif oldı. Gerçi pervāne-āsā göñli 

şu‘le-i āteş-i ıżṭırāb-ıla yandı ve cism ü cān dūd-ı ġayret ile boyandı. 

Beyt: 




 
(-.-/--.-/--.-/--.-) 

Ne r: 



 477

Ammā her ne derd ise çekdi ‘acele vü şitāb meslegin terk itdi. Ol gice ikisine daḫi 

iltifāt buyurdı. Tā ki şebi pāyāna irgürdi ‘ale'ṣ-ṣabāḥ ki cemşīd-i ḫurşīd ‘alem-i fetḥ ü 

nuṣreti (137a) bedīd ve ḳubbe-i ḳasr-ı fīrūz bām-ı felek-i berīne naṣīb itdi ve seḥāb-ı 

ẓulmi eyvān-ı ṣuffe-i sipihrden ḳaldurdı. 

Naẓm: 

 
 




(--./---./---.) 
Ne r: 

Meknūn-ı żamīri olan emr-i ḫaṭīrı vezīr ile der-miyān idüp meşveret eyledi.  Vezīr  bilā-

tevaḳḳūf lüzūm-ı ḳatline işāret itdi. Pādişāh ikisinüñ daḫi ḳatlin muḳarrer ve ṣaḥīfe-i 

ḫāṭırında bu ‘azmi muḥarrer itdi. Çünki vezīr ḫānesine ‘avdet itdi meger vezīrüñ bir 

duḫter-i bed-aḫteri var idi ki ked-bānū-yı sarāy-ı pādişāh-ıla münāfese üzre idi vezīr 

‘alā ṭarīḳı't-tebşīr eyitdi ey duḫter-i pākīze-güher  

Mıṣra‘: 

 
(-.-/.--./.-.-/.--)

Ne r: 

Yaḳīndür ki saña ihānet üzre olan bed-ḫaṣlet ü ḳubḥ-sīretüñ çerāġ-ı ‘ömri mürde vü 

gül-i ḥayātı pejmürde ola. Duḫter ḳurb-i şāh-ı dād-güster ile bu ṣūret niçe cilve-ger 

olur didi. Vezīr-i pür-iḥtiyāl pādişāh ile olan ḳīl ü ḳāl naḳīr ü ḳıṭmīr her ne ise taḳrīr itdi. 

Duḫter şād u bend-i ġamdan āzād olup murād idindügi bu tīre ḫaberi irişdüre ve bād-ı 

ṣabā-yı ṭa‘n ile gūşına ulaşdura bi-ḥükm-i 
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782bu ḫaber-i bed-ā ār āfitāb gibi 

sipihr-i şöhretde iltimā‘ itdi. Āḫir duḫter-i vezīr ṭarafından (137b) ḥarem-i melike dāḫil 

ve ol bed-güherüñ gūşına vāṣıl oldı. 

Li-münşi’ihi: 

    ‘Āleme yayıldı bu sırr-ı nühüfte gül gibi 

    Gūş idenler söyledi bu ḳıṣṣayı bülbül gibi 

             (-.--/-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 

Ol bed-güherüñ āyīne-i ḳalb-i mükedderinde bu ṣūret cilve-ger oldı ki ṭaraf-ı şāhdan 

bād-ı  ecel şem‘-i ‘ömrine güẕer itmezden muḳaddem müstaḳarr-ı şāhı dehlīz-i ‘adem 

eyleye. Pes bir gice ser-bālīn-i şāha gelüp kiştī-i ḥayātını ġarḳ-āb-ı deryā-yı helāk 

idüp ṣaḥrā-yı vesī‘-i zindegānīden ḥaps ile mübtelā-yı mużīḳ-ı rems eyledi. Çünki 

vezīr-i tīre-żamīr mu‘temed ü emīn olmayup bir şaḫṣ-ı kemterīn ü bed-āyīn idi rāz-ı 

şāhı ifşā vü işā‘at eylemekle bu maḳūle ḳabāḥat ü şenā‘at ẓāhir oldı. Eger pādişāh ol  

maḳūle  rū-siyāh ile müşāvere itmeye idi varṭa-i helāke düşmez ve çāh-ı memāta 

girmez idi. Mücerred vezīr olmaġ-ıla müşīr olup müşāvereye cedīr olmaz. Müsteşār 

mu‘temed ü deyyin idügi mücerreb ü beyyin ve pāk-nihād ü nīk-nijād u müheẕẕibü’l-

aḫlāḳ olmaḳ lāzım idüginde ittifāḳ ve ‘ulemā vü ‘uḳalā iṭṭibāḳ eylemişlerdür. 

Beyt: 




(-./--./--./--.) 
Ne r: 

                                                
782 Her sır ki, iki (kişi)yi aştı, şuyû’ bulur (yayılır).  
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Ve bu daḫi lāzımdur ki pādişāhlar müşāvere içün ‘aḳd-i meclis itmeyeler. Ḫuṣūṣan 

ta‘addüd-i vüzerā belki aṣḥāb-ı cāhda muṭlaḳā zīrā cāyizdür ki anlar beyninde olan 

tebāġuż u tenāfüs ü teḥāsüd ile (138a) beyne's-sedād olan mevādd-ı fesād ṣūret-i 

müstaḥsende īcād olınmaġ-ıla ḥaḳḳı iżā‘at ü bāṭıla temaḥḥuṣa raġbet vireler. Ya‘nī 

bāṭıl ile ḥaḳ beyninde iştibāh īrā  eyleyeler. Münāsib budur ki ferden ferden her biri 

ile ḫūllāda müşāvere ṣūret-nümā ola ki her birinüñ rāy-ı ṣā’ibi ma‘lūm ola. Ve 

müşāvere bir emr-i mendūbdur ki Ḥażret-i Resūl ṣallā'llāhü ‘aleyhi ve sellem 

müşāvereden imtinā‘ buyurmayup ek er-i vaḳāyi‘de müşāvere buyururlar idi. Ġażve-

i Bedirde esārī emrinde şeyḫayn-i mükerremeyn rażıya'llāhü ‘anhümā Rabbe'l-‘ālemīn 

ile müşāvere buyurdılar. Ḥażret-i Ebū Bekr-i Ṣıddīḳ rażıya'llāhü ‘anhü ḳatl ṭarafına 

delālet buyurdılar. Ḥażret-i Resūl ṣallā'llāhü ‘aleyhi ve sellem ba‘de'l-mülāḥaẓa rāy-ı 

evvel ile ‘amel buyurdılar. Ol Ḥażret-i bā-‘izzet hidāyet ü tevfīḳ-i Ḥaḳ ile muvaffaḳ ve 

a‘māl ü ef‘ālinde muṣaddaḳ iken maẓhar-ı ḳavl-i  

783olmaḳda dört vech rivāyet olınmışdur.  Vech-

i evvel rāy-ı ṣaḥīḥ ü mütebeyyin olmaġ-içün müşāvere taṣrīḥ olına. Vech-i ānī 

müşāvere ile emr te’līf ü taṭyīb-i ḳulūb-ı Zeyd ü ‘Amr içün ola bu ḳavl-i beyne's-sedāda 

ḳāyil ü fütādedür. Vech-i evvel-i müstaḥsen ḳavl-i İmām Ḥasandur. Vech-i āli  

ḳavl-i Ḍaḥḥākdur ki müşāverede olan feżāyil nef‘ ü ḫaṣāyil ẓāhir ü ma‘lūm ola. Vech-i 

rābi‘ (138b) ki ḳavl-i celiyyü'ş-şān Süfyāndur sünnet-i seniyye-i Resūl-i Rabb-i 

mennān olup ümmet-i bā-kerāmet iḳtifā itmeg-içün buyrulmış ola. Şān-ı bāhirü'l-

‘unvānları müşāvereden ġanī ise daḫi mücerred ṭarīḳ-ı  Ḥaḳḳa  ihtidā  içün  rāh-nümā 

                                                
783 “(Yapacağın) iş(ler) hakkında onlara danış!..” (Âli İmrân, 3/159) 
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olalar. Ḥażret-i ‘Alīden mervīdür ki 

.784Ḥukemā 

dimişlerdür ki aṣdıḳāyı müşāvere ile imtiḥān itmek gerekdür ki merātib-i ṣadāḳat 

müşāvereden ẓāhir olup ṣūret virür. Ḥażret-i ‘Ömer ‘adāletde āfitāb-ı żıyā-güster iken 

ek er-i umūrda müşāvere iderler idi. Bir gün ḥayretden aṣḥāba ḫiṭāb buyurup 

eyitdiler 



785Ve müşāverede yedi ḫaṣlet muḳarrerdür. Biri istinbāṭ-ı ṣavāb 

biri re’y-i ṣaḥīḥi iktisāb biri ṭa‘n u melāmetden ḫalāṣ biri nedāmetden ḥırz ile fevz-i 

sa‘ādet biri daḫi ḫaṭādan taḥaṣṣun ile taḥṣī-i ‘izzet biri daḫi e er-i ‘uḳalāya iḳtiżā ile 

tebe‘iyyet. 

.786Vādī-i 

evrāḳa isāle-i mīzāb edā iden ednā yidi ḫaṣlet ile müteḫallıḳ olan şaḫṣ ile 

müşāvereye müte‘allıḳ-ı umūr keşf itmeye ki noḳṣāndan ġubār-ı keder taṭarruḳ 

eylemeye. Be-her-ḥāl bu ṣıfāt-ı ẕemīme ile muttaṣıf olanlar rāh-ı ṣavābdan 

münḥarifdür biri cāhil ikinci düşmen üçünci ḥasūd dördünci  mürāyī (139a) beşinci 

cebān altıncı baḫīl yidinci hevā-perest-i cāhil-i żāll ü mużilldür. ‘Adūy-ı bī-idrāk sāyıḳ-i 

meżāyıḳ-i helākdür. Ḥāṣid-i fāsidüñ metā‘-ı re’yi bāzār-ı ṣalāḥdan kāsiddür. Naṣṣ-ı 

kerīm-i 787mażmūnından ḥiṣṣe-dārdur. 

Baḫīl-i żalīl kendü ‘ameline delīl olup buḫlden sūḳa sevḳe şevḳi olmaduġı ẓāhirdür. 

                                                
784 “Kendi görüşünü beğenen sapıtır ve kendi aklı ile müstanî olan zillete düşer.”  
785 “Bana, isabet eden (bu) işte (re’yine müracaat edip fikrinden) istifade edeceğim bir adam gösterin ve işaret 
edin.”   
786 “Bilmiyorsanız zikir ehline sorun.” (Nahl, 16/43) 
787 “Rüyanı kardeşlerine anlatma...” (Yûsuf, 12/5) 
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Mürāyī mir’ātı merżāt-ı nās ile memlū olup naẓarı ancaḳ merżāt-ı nāsa ider. Ol taḳdīr 

üzre re’yi bed-terdür. Esīr-i hevā ise nefsine muḫālefetden ‘āciz ü bī-nevādur. Cebān 

cānib-i cübn ve her bih-i cālib ü ‘azm ü cezmi vāḳıd ümmī sālibdür. Yidi ṣıfatdan daḫi 

müberrā gerekdür ki re’y ü tedbīrde ḫaṭā itmeye evvelā ṣoḥbet-i nisvāndan rū-gerdān 

ola ve mu‘allim-i ṣıbyān u ra‘y ider çūbān ve mūhtāc-ı nān u ḳarīn-i dūnān ve mest ü 

sekarān u mütelevvin ü lecūc ki maẓhar-ı ḫüsrān olmaya. Arisṭalisden mervīdür ki 

müşāvere rāyı fesāddan taḫlīṣ ü pāk ider. Nite ki iltihāb-ı nār ġıll ü ġışdan zeri 

kāmilü'l-‘ayār u tāb-nāk ider dimiş. Kütüb-i edebiyātda meẕkūrdur ki müşāvere 

vaṣfında bundan eblaġ beyt yoḳdur ve ba‘żīları bu beyti Aṣma‘īye isnād itmişlerdür. 

İbn-i Ṭalḥa ‘Iḳd-ı Ferīd-nām mü’ellefinde Cā‘cā‘-ı Ezdīye istinād itmişdür ammā 

eṣaḥḥı budur ki Beşşāruñdur. 

Şi‘r: 







              (---./--.-/---./--.)/(-.-./--./---./--.)/(--/-.-./.--./--.)/(-.-/-.--/.--./--.) 
Ne r: 

Aṣma‘ī Beşşāra eyitmiş ki 



 


Aṣma‘ī dimiş ki  

.Ḥukemā dimişlerdür ki 
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788 .Ve ba‘ż-ı ‘uḳalādan mervīdür 

ki ḫalḳ üç ḳısma münḳasımdur biri ricl-i recul biri nıṣf-i recul biri recul evvelkisi oldur ki 

müşāvere vü rāydan ḫālī ikincisi müşāveresiz olmaya ammā rāyı ile ba‘ż-ı emr 

müncelī ola ve üçünci müşāvere vü rāy u tedbīre ḳādir ola. Emr-i müşāverede aḳvāl-i 

ke īre vardur.                                                                                 









M

e nevī: 

 

Meşveretdür kār-ı ‘āḳıl bī-gümān 

Meşveretdür kār-ı merdān-ı cihān 

 

Maṣlaḥatda ister-iseñ bir mu‘īn 

Müsteşār-ı nāṣıḥa olgil ḳarīn 

 

Yalıñız bir ṭaş ile olmaz binā 

Bir iki ṭaş daḫi eyler iḳtiżā 

 

(140a)        Gör çerāġı yaġ ile bulur żıyā 

İzdiyād-ı nāra hīzemdür devā 
                                                
788 Azmetmeden önce fikret, terketmeden önce yüz çevir, hücum etmeden önce tedbir al ve pişman olmadan önce 
müşâvere et.  
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Ḳaṭre-i emṭār ile artar biḥār 

Ḳaṭreler olmazsa eylermiş ḳarār 

 

‘Āḳıl itmez ey göñül bundan ibā 

Ḥüsn ü luṭfında olınmaz imtirā 

 

Ẓāhir olur meşveret ile ṣavāb 



789   

               (-.--/-.--/-.-) 

BĀB-I ŞĀNZDEHÜM DER ḤİLM 

 

 Aḫlāḳ-ı maṭbū‘adan biri daḫi ḥilmdür ki Ḥaḳ ‘azze ve ‘alā bu ḫaṣlet-i kerīme ile 

ẕāt-ı bī-hemtāsını tavṣīf buyurup 790buyurmışdur. 

Enbiyā vü evliyā belki heme aṣdıḳā ḥilm ile ittiṣāf idüp dāyire-i sükūndan inḥirāf 

itmemişlerdür. Ḫuṣūṣan nebiyy-i celīl İbrāhīm-i Ḫalīl ‘aleyhi's-selām min Rabbi'l-cemīl 

cümleden ziyāde ḥilm ile ma‘rūf nebiyy-i faḫīm olmaġ-ıla maẓhar-ı ḳavl-i kerīm-i 

791olmışlardur. Ḥilm bir ḫulḳ-ı cemīldür 

ki nefs gibi ḫaṣm maḳhūr-ı dest-bürd-i ḳahrı ve maġlūb-ı pençe-i kesri olur. Her ki 

                                                
789 Allahım, bize sığınılacak yerlerin en güzelini müyesser kıl... 
790 “Muhakkak ki Allah; bağışlayandır, halîmdir. (Ceza vermekte aceleci değildir.)” (Bakara, 2/235; Âl-i İmrân, 
3/155) 
791 “Gerçekten İbrahim, çok içli ve yumuşak huylu idi.” (Tevbe, 9/114) 
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ḫaṣlet-i ḥilm-i vaḳār u ṣıfat-ı bürdbārī vü ḳarār üzre istiḳrār buldı mālik-i gencīne-i 

ḫıred ve fāyiz-i defīne-i ‘aḳl-ı müsedded olur. 

Beyt: 






(-../-.-./--..) 
Ne r: 

Ḥukemā ḫıṣāl-i ḥamīde vü aḫlāḳ-ı pesendīdeyi eṭ‘ıme-i nefīseye ve ḥilmi milḥe teşbīh 

itmişlerdür. Bu cümleden 

792dimişler fi'l-ḥaḳīḳa 

(140b) milḥ ḳalb olınsa ḥilm olur pes ḳalbde ḥilm 

793idügi cāy-ı kelām olmaz. Merd-i dilīr ü yel-i ḫaṭīr 

oldur ki ḳuvvet-i ḥilm ile ‘asker-i nefs-i emmāreyi hezm eyleye ki envā‘-ı mefāside 

sāyıḳ u rāh-ı ṣavābdan ‘āyıḳdur. Her merd ki ef‘āl ü aḳvālinde ḥilmi i‘māl eyleye şem‘-

i cem‘-i aḥbāb u nūr-ı dīde-i aṣḥābı vefā-intisāb olup ‘āmme-i nās andan rāżī vü şākir 

ve dillerde ḥilmi vaṣfın ẓāhir olur. 

Ḳıṭ‘a: 





 



      (-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

                                                
792 İnsanlar için hilm, yemeğin tuzu gibidir. 
793 ...yemekte tuz gibi... 
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Ḥilm sāyir ḫıṣāl-i laṭīfeye revnaḳ u behcet ü nüzhet ü ṭarāvet virür. Nite ki milḥ ṭa‘āma 

leẕẕet-baḫşdur. Her ki ġażab u ḫuşūnet ve ḥiddet ü ġılẓat ile me’nūs ola ‘āmme-i ḫalḳ 

andan nef‘den me’yūs olup ḳalb-i ḫāṣ u ‘āmda aña buġż-ı tām nümāyān olur. Nite ki 

ġażab lafẓınuñ ḳalbi daḫi buġż olup ve cüz-i āḫiri daḫi żabb idügi ‘acebdür. Ḥażret-i 

seyyid-i kāyināt naḳāyıṣdan ‘ārī ẕāṭ-ı sa‘ādet-i āyāt ile müstecmi‘-i cemī‘-i ṣıfāt iken 

fażīlet-i ḥilmi beyān içün 

794buyrulmışdu

r. Ya‘nī üreyyā gibi çarḫ-ı meclisde ictimā‘ idüp āfitāb gibi iltimā‘ iden aṣḥāb ile 

ḥilm-ile mu‘āmele itmeseñ (141a) benātü'n-na‘ş gibi perīşān ve ṣoḥbetüñden imtinā‘ 

idüp gürīzān olurlardı dimekdür. Fi'l-ḥaḳīḳa herkes her ne deñlü ġażab müstevlī vü 

binā-yı cismine müsta‘lī olsa gażab u buġż itdügi şaḫṣ muḳābelede ıẓhār-ı ḥilm ü 

sükūn eylese ġażūbuñ mecnūn ise daḫi be-her-ḥāl evret ü ḥiddeti sākin ve maḳām-

ı ḥilmde mākin olur. Her ne mertebe cefā itse taḥammül evlādur. Ve ḥurūf-ı ḥilm 

ḥurūf-ı ḥaml olmaġ-ıla taḥammüle īmā itdügi mestūr-ı fehm-i 795 

degüldür. Ve maḥall-i ḥurūfına daḫi muṭābıḳ olmaġ-ıla lāyıḳ ma‘nāsına olup herkese 

ḥilm münāsib ü lāyıḳ dimegi īmā ider. 

Ḥikāyet: 

Ḥażret-i ‘Īsā her ne vaḳt ki muḫālifīn beyninde mürūr u mu‘ānidīn arasında 

‘ubūr eylese nite ki ‘ādet-i kefere-i mütemerriḍīn ü de’b-i fecere-i mu‘ānidīndür ol 

Ḥażrete iṭāle-i lisān u düşnām ile bed-zebān olurlar idi. Ol Ḥażret ḥilm ile mu‘āmele 

buyurup gāh nevāziş ü iltifāt u gāh ḥüsn-i ḫiṭāb i bāt iderler idi. Bir gün eyitdiler ey 

                                                
794 “Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, çevrenden dağılır giderlerdi.” (Âl-i İmrân, 3/159) 
795 “Akıl sahipleri…” (Tâhâ; 20/54,128) 
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Rūḥ-ı İlāh sen resūl-i bī-iştibāh maḳbūl-i dergāhsın niçün muḳābelede 

796ile ‘amel buyurmazsın.  Ḥażret-i  ‘Īsā   

eyitdi   ol   şetm   ü    dürüşt-ḫūluḳdan baña ‘āyide ve anlarda fāyide ḥāṣıl olmaz. 

. Bize lāzım olan ḥilm ü vaḳārdur. Anlar 

ne iḫtiyār iderlerse itsünler (141b) nūr-ı dīde-i Resūl-i kevneyn İmām-ı hümām veliyy-i 

bin velī ya‘nī Ḥażret-i Ḥüseyn ibn-i ‘Alī bir ḫıdmet-kārları cürm-i ‘aẓīm idüp müsteḥaḳḳ-

ı ‘ıḳāb-ı elīm olmış-iken 

797ḳavl-i şerīfini 

ḳırā’at itmeg-ile ‘afv ile dil-şād 798naṣṣ-ı laṭīfin 

īrād itmeg-ile āzād buyurduḳları ḳıṣṣa-i pür-ḥiṣṣe ile kütüb memlū ve ṣaḥīfe-i ‘ālem 

ṭoludur. 

Li-münşi’ihi: 

    Sıbṭ-ı pāk-i peyem-ber-i kevneyn 

    İbn-i şīr-i Ḫudā İmām Ḥüseyn 

 
    İtdi bir cürm-ile ḳulın āzād 

    Cevr-iken mücrimine hep mu‘tād 

 
    Ḥilm-ile eyledi muḳābeleyi 

    ‘Afv ile eyledi mu‘āmeleyi 

 
    Yevm-i ḥaşr içre olıcaḳ ḳāḍī 
                                                
796 “Kötülüğün cezası, yine onun gibi bir kötülüktür.” (Şûrâ, 42/40) 
797 “...öfkelerini yutarlar, insanları affederler...” (Âli-İmrân, 3/134) 
798 “...Allah da güzel davrananları sever.” (Âli-İmrân, 3/134)  
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    Ola andan daḫi Ḫudā rāżī 

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Ḥilm kār-ı ‘uḳalā vü üdebā ġażab fi‘l-i süfehā vü cühelā idügi ẓāhirdür. Rivāyet olınur 

ki bir gün bir kimesne gelüp Ḥażret-i Resūle eyitdi Yā Resūla'llāh 

799Ḥażret buyurdılar ki ġażabu'llāh yine eyitdi Yā Resūla'llāh 

ya ol ġażabı dāfi‘ nedür buyurdılar ki ġażab itmemekdür.800 

 801 

Şi‘r: 




(-.-/---./---./--.) 
Ne r: 

Ammā ḥilm ol mertebe olmamaḳ gerekdür ki meẕmūm ola. Ḥadd-i i‘tidālden ḫāric 

olmaġ-ıla iḳṣā-yı fesāda dāric olmaya. Me elā şer‘-i muḥterem muḳteżāsı olan 

umūruñ icrāsı şer‘an ve ‘aḳlen (142a) ehemm iken li-‘illetin ḫilāfına ẕāhib olmaḳ ve 

ba‘ż-ı ḥāl var ki cezāsı terbiyeti emr-i elzem iken bu maḳūlede ‘afv veyā sükūt ‘aceze 

vü ‘adem-i diyānete maḥmūl olur. Ba‘żī merātib daḫi vardur ki anda ḥilm ḥilm-i sebeb-

kārī olmayup ḥilm-i ḫumārī olur. Me elā bir kişi ki şer‘an ḳatli mubāḥ u ḥalāl olmayan 

kendü gibi bir şaḫṣı mürtekib-i vebāl olup ḳatle ictirā eyleye ya‘nī binā-yı Sübḥān olan 

cism-i insān dest-i ẓulm-i ‘udvān ile münhedim ü vīrān ola anda diyānet ile ittiṣāf 

eyleyen niçe ṣabr ve cāna niçe cebr ider fi'l-ḥāl anda 

                                                
799 En şiddetli şey nedir? 
800 Hadis.  
801 Gazaba itaat eden, edebi zayi eder. 
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802ile ḥükkāma ‘amel lāzım u emr-i mütteḥimdür. Bir 

mādde-i feṣād ki şer‘ anı istiḳbāḥ itmiş ola anı redd ile istiḳbāḥ eyleyüp ol maḳūle 

müstaḳbeḥi ‘aḳl-ı kāmil niçe ḳabūle ḳāyil olur. Beyyinü'l-fesaḍ olan mevvādda ḥalīm 

bir mertebe ġażūb olmaḳ gerekdür. 

.803bu ma‘nāya işāret ve ḥalīmüñ 

maḥallinde ġażabına delāllet ider. Yoḫsa muṭlaḳan ḥilm şer‘an ve ‘aḳlen meẕmūm 

idügi mefhūm u ma‘lūmdur. 

Şi‘r: 




    (-.-./--./---./--.) 
Ne r: 

Ve maḥall-i ġażabda ḥilm kemāl-i mürüvvetden dūr u dāyire-i fütüvvetden mehcūrdur. 

Gerekdür ki maḥall-i ḥilm ü maḳām-ı ġażabı ‘aḳl-ı ṣaḥīḥ u temyīz-i ṣarīḥ ile farḳ u 

tavżīḥ idüp maḳām u maḥalline göre ḥareket (142b) ve her birin münāsebet ile 

a‘māline cür’et eyleye. 

Beyt: 




  (-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Ḫuṣūṣan mülūke farḳ-ı maḳām ehemm-i mehāmdur. Ammā ġālib-i ḥāl ‘afv ü ḥilm 

gerekdür meger ba‘ż-ı mevādda ki anlar beyyinü'l-fesāddur pes ġażabdan ḫāliṣ ḥilm 

                                                
802 “Kısas size farz kılındı.” (Bakara, 2/178) 
803 Halîm (olan Allah)’ın gazabından (yine) Allah’a sığınırız. 
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memdūḥ-ı enām degüldür. .804Ḥilmden ḫālī 

ġażab ḫod el-‘iyāẕü bi'llāhi'l-Ḥayyü'l-Ḳayyūm ġāyet-i meẕmūmdur. 

Li-münşi’ihi: 

    Gerekdür şāh ola ehl-i mürüvvet 

    Güneh az ise itmeye ‘uḳūbet 

 
    Be-her-ḥāl ‘afva idüp beẕl-i himmet 

    İde ḥilm-ile ıẓhār-ı mürüvvet 

     (.---/.---/.--) 

Ne r: 

Kütüb-i fetāvāda daḫi müslimīne iftā iden a‘lem-i ‘ulemā olup mesā’il ü ḫilāfiyyāta 

‘ālim ve ṣıfāt-ı ḫabī eden sālim olup 

805diyü taṣrīḥ 

olınmışdur. 

Ḥikāyet: 

    Bülbül-i ḳıṣṣa-ḫ˘ān-ı bāġ-ı kelām 

    Böyle virdi kelām-ı pāke niẓām 

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Ḫulefā-yı ‘Abbāsiyyeden Eẓ-Ẓāhir Bi'llāh ġāyet ḥalīm ü ṣāliḥ idi. Bir gün bir 

manṣıba ümerā-yı müte‘ayyinden iki kimesne ṭālib ü her biri viṣāle rāġıb oldı. Ḫalīfe 

                                                
804 Gazapsız hilmde hayr yoktur.  
805 Fetva makamında bulunan kişinin halîm ve metîn olması gerekir.  
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gāh aña iḳrār gāh buña luṭf-ı iş‘ār ider-idi. Bir gün biri işitdi ki ol maṭlab āḫara tevcīh 

olınmış nihāyet-i mertebe ıżṭırāb u āteş-i ġayreti iltihāb idüp ḫalīfeye ḫurūc u ‘iṣyāna 

vülūc emrin muḳarrer itdi. Ve ḥiddet ü ġażab ile ḫalīfeye gelüp eyitdi fülān manṣıb 

(143a) kimesneye iḥsān buyrulmışdur. Ḫalīfe eyitdi belā virilmişdür. Eyitdi yā ḫalīfe 

Allāhdan ḳorḳmaz mısın ḥaḳḳı müstaḥaḳḳna virmezsin emr-i Ḫudāyı ṭutmazsın ẓulm 

idersin yevm-i ḥisābda ne gūne cevāb virürsin ‘aẕāb-ı ceḥīmden niçe ḫalāṣ olursın ol 

manṣıb benüm ḥaḳḳum diyü nite ki ‘ādāt-ı şekātdur bu maḳūle türrehāt ü mühmelāt 

söyledi.  806Sinnevr maġlūb-ı 

ḫaṣm-ı şīr-i ġarrān ve perīşān daḫi olursa olsun hücūm ider. Ḫalīfe aṣlā müteġayyir 

olmayup ḫande-künān itdi. Ya‘nī bizi iġżāb idüp senüñ kelimātuñ gibi nā-ma‘ḳūl cevāb 

ister misin hergiz ol benden iḥitimāl degüldür biz saña uymazuz ve şetm-ile cevāb 

virmezüz ammā su’āl eyle kime virilmişdür ve ḳanḳı ṭālibe iḥsān olınmışdur. Ḥerīf 

eyitdi kime olsa gerek ya bir rāşī ve yā bir ẓālime ve yā bir fāsıḳ-ı ġayr-ı ‘ālime. Ḫalīfe 

belā saña tevcīh olınmışdur diyü ıẓhār-ı berāt itdi. Ḥerīf bir mertebe mebhūt u lā-ya‘ḳıl 

oldı ki ḥiss ü ḥareketden ḳaldı. Ḫalīfenüñ ḥilmini ve ma‘ḳūl-ile ilzāmını ve ol ḫabī üñ 

ġażab ile nedāmetin gör. Şevket ü salṭanat ve ṣavlet-i devlet ile zihī ḥilm ü kerem 

denā’et-i ḥāl ü re ā et-i bāl ile zihī ġażab-ı nā-mübrem. 

Ḥikāyet: 

Fātiḥ-i Mıṣr u Şām merḥūm Sulṭān Selīm ḥażretleriniñ mu‘allim-i vācibü't-

tekrīm olan Mevlānā ‘Abdü'l-ḥalīm ki Ḥilmī Çelebi dimeg-ile ma‘rūfdur (143b) şāha 

nedīm leyyin ü ḥalīm olmaḳ lāzım olduġına īmā idüp bu beyti gūyā olmışdur. 

                                                
806 İnsan ye’se düştüğü zaman dili uzar.  
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Beyt: 

    Şol pādişāha kim ism-i şerīfi Selīm ola 

    Lāyıḳ budur anuñ muṣāḥibi Ḥalīm ola 

         (--.-/..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Gerçi merḥūm u merḳūmuñ bunda murādı ism-i Selīm ü Ḥalīm münāsebetidür ḥaḳḳā 

ki muṣāhib ü nedīm ḥalīm olmaġa daḫi çesbān idügi beyyin ü ‘ayāndur. 

Li-münşi’ihi: 

    Ḥilmi kār eyle kendüñe ey dil 

    Ki odur kār-ı ‘āḳıl u kāmil 

 
    Enbiyā bu ṣıfat ile mevṣūf 

    Evliyā hep bunuñ ile ma‘rūf 

 
    Ey Ḫudā-yı ḥalīm ü Rabb-i kerīm 

    Ḥilmüñe maẓhar eyle yevm-i ‘aẓīm 

 
    Her ‘amelde bizi ḥalīm eyle 

          807Yaramaz ḳuldan selīm eyle 

     (..--/.-.-/..-) 
Ne r: 


 


                                                
807 Bu mısra vezne uymuyor. 
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.



BĀB-I HEFTDEHÜM DER ĠAYRET 

 

 Ġayret kişiye emrinde şirket ġāyet kerāhet üzre gelüp kendü āḫardan ser-rişte-

i ta‘alluḳı ḳaṭ‘ itdügi gibi maḥbūbuñ daḫi māsivādan naẓar u mu‘āmelesin def‘ ü ref‘dür 

ve ġayruñ daḫi maḥbūb-ıla mu‘āmelesin men‘dür. Ġayret iki nev‘dür biri ġayret-i 

dīniyye biri ġayret-i dünyeviyye. Ammā müteferri‘ātı çoḳdur. Cām-ı şarāb-ı ġayret bir 

şem‘-i māh-māhiyyetdür ki çerāġı āfitāb-ı ‘aşḳdan yaḳar. (144a) Ġayret-i dīniyye oldur 

ki ṣıfat-ı riyādan bir kişi müberrā olup ḫilāf-ı şer‘ bir emr-i münker ṣūret gösterdükde 

anı men‘ ü def‘de maḳdūrı maṣrūf olup nehy-i münker ü emr-i ma‘rūf eyleye ve emr-i 

nā-meşrū‘ ki ẓāhir ola anı evvelā lisānı ile men‘de mücāhir ola. Olmaz-ısa ṭarīḳ-ı ‘unf 

ü şiddet idüp ol ḥayevānı tāziyāne-i şemşīr ile te’dīb eyleye. Hīç nesneye ḳādir olmaz-

ısa bārī derūnında ol mürtekib-i emr-i münkere buġż u ‘adāvet ü ġayẓ u kīn eyleye. 

Pes ṣūret-i ūlā ‘ubbād u zühhād kārıdur ṣūret-i aḫīre żu‘afā ḥālidür.808 Ġayret-i 

dünyeviyye oldur ki kişi aḳrān u em āline ta‘alluḳ u tevaffuḳ ḳaṣd idüp anuñ 

esbābına mübāşeret ve aḳrānından muḳaddem maḳṣada vuṣūli ehemm-i ümniyyet  

bile.  Bu  sa‘y-i  bī-hūde  vā-beste-i kār-ı ḳażā vü ḳaderdür. Her ne ki pes āyīne-i 

ḳaderde mużmerdür bir gün ṣūret göstermek emr-i muḳarrerdür sa‘y ü gūşiş 

mücerred taşḥīẕ-i ḫāṭır-ı fātirdür. 809 

Ḥikāyet: 

                                                
808 Hadis. 
809 Takdir edilen, olacaktır. 
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Ḥażret-i Şeyḫ Bü’l-Ḥasen-i Nūrī 810 kibār-ı meşāyıḫ u 

evliyā ve  ‘uẓmā-i aṣdıḳādan bir merd-i ṣādıḳ ‘āşıḳ-ı cemāl-i Ḫālıḳ dīnde müteṣallib ü 

münkerātda müte‘accib idi. Baġdādda sākin ve ḥucr-i ḫalīfede mākin olduġı ḥālde bir 

gün kenār-ı Dicleyi teşrīf idüp vużū’ı tecdīd ile esās-ı ‘ibādeti tesdīd murād eyledi. Nā-

gāh kenār-ı Diclede bir keştīye rāst geldi ki (144b) ḳalb-i ‘ārif gibi ḫumlar ile ṭolu ve 

ḫumlar bāde-i nāb-ıla memlū idi. Şeyḫ felāḥ u ṣalāh itdi. Ey mellāḥ bu ḫumlar nedür 

ve bu keştī kimüñdür. Mellāḥ eyitdi sen zāhid kişisin bu su’āl saña yaramaz ve bu 

maḳāl saña düşmez didi. 

811güẕārişince be-her-ḥāl derūn-ı 

ḫumda olan nedür bilmek diledi. Keştī-bān eyitdi ey dervīş ke ret-i su’āli ḳo ḫamrdur 

ki ḫalīfe içün ḳaṣd olınup ittiḫāẕ olınmışdur. Şeyḫ fi'l-ḥāl elinde olan demrenli ‘aṣā-y-

ıla ḫumları ḳalb-i ‘āşıḳ gibi şikeste vü pāre pāre eyledi. Çünki mellāḥ ḫumlar  şikeste  

olduġın  gördi  pey-der-pey feryād idüp  

Mıṣra‘: 

    Ḫumlar şikeste cām tehī yoḳ vücūd-ı mey 

              (--./-.-./--.-/.-) 

Ne r: 

Diyü fi'l-ḥāl şaḥne-i şehre maṣdūḳa-i maḳāli  i‘lām  eyledi.  Şaḥne   gelüp   Şeyḫ   

Ebü'l-Ḥaseni ṭutdı ‘unf ile ḥużūr-ı ḫalīfeye yitdi. Ve şeyḫüñ itdügi cesāretden feryād u 

ḫasāretden dād eyledi. Ḫalīfe cebbār u ġażūb u mütehevvir idi. Ġāyet-i ġażab idüp 

emr eyledi şeyḫi ḥużūrına getürdiler. Ḫiṭāb idüp eyitdi ey mürāyī bu ne vaż‘dur ki 

                                                
810 Allah kabrini nurlandırsın. 
811 Yaşlı insan, yasaklara karşı haristir.  
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bezm-i ḥarem-i mülkümüzde idersin ve ne küstāḫlıḳdur ki bu bī-edebāne yola 

gidersin. 

Li-münşi’ihi: 

    Kimüñ emri ile dökdüñ şarābı 

    Vir imdi merd iseñ baña cevābı 
 
 
    Ne sensin kim bu emre itdüñ iḳdām 

    Vaẓīfeñ mi senüñ bu ṣubḥ-ıla şām 

     (.---/.---/.--) 

Ne r: (145a) 

Şeyḫ eyitdi ben ḥasbī muḥtesibim. Kārum bu maḳūle umūrdur. Def‘-i münkerāta 

mürtekibim. Ḫalīfe eyitdi kimüñ emri ile muḥtesib olmışsındur emr-i ḥasbeti saña kim 

virmişdür. Şeyḫ eyitdi saña ḫilāfeti viren Rabb-i ‘izzet baña def‘-i münkere ḳudret 

virmişdür her ne yirde ki bir emr-i münker müşāhede eyleyem ref‘ iderem ammā ḥālā 

bu ma‘nāda iki ḥālet müşāhede itdüm biri saña şefḳat biri ra‘iyyete merḥamet saña 

şefḳatüm ‘ıḳāb-ı Rabb-i ‘izzetden ḫalāṣa himmetdür ra‘iyyete merḥametüm sen fısḳ u 

fücūra raġbet idicek anlar daḫi aña beẕl-i ḳudret iderler idi sen ṣalāḥ ṭarafına ‘azīmet 

idicek anlar daḫi ḫalāṣa niyyet iderler 

812güẕārişince fısḳ u fücūrdan ḫalāṣ olurlar 

didi. Ḫalīfe bir sā‘at mütefekkir olup kelām-ı ḥaḳ mü’e ir olmaġ-ıla ‘avāḳıb-ı ḥāli 

müẕekkir oldı. Bükā idüp ey şeyḫ Ḥak te‘ālā senden rāżī olsun ki cām-ı kelām-ı 

                                                
812 İnsanlar, hükümdarlarının dini üzeredirler. 



 495

ḥikmet-encāmuñ mānend-i müdām feyż-baḫş oldı. Min ba‘d bu maḳūle münker 

def‘ine cidd-i şedīd eyle bu kār saña tefvīż olınmışdur kimesne māni‘ olmasun didi. Fī 

zamāninā ba‘ż dīn ü ‘irfāndan ḫālī cehele vü liyām def‘-i münker niçe mümkindür ki 

istimā‘-ı kelām itmezler diyü şeyḫ ü zāhid ve ṣāliḥ ü ‘ābid nāmında olanlar bir emr-i 

ḳabīḥ görseler def‘i-y-ile muḳayyed olmazlar. Ammā bu ma‘nādan ‘āḳıllardur ki (145b) 

iḥtisāb-ı Ḥaḳḳānī olup riyā vü fesāddan ḫālī olıcaḳ emr-i def‘-i sihām gibi nāfiẕ olur. 

Zāhid-i mezbūrı müşāhede ḳıl ki hem def‘-i münker ü hem bu deñlü evāb müyesser 

oldı. 813güẕārişince her kişinüñ keyfiyyet-i 

ḥāli ‘ameline menūṭ u ef‘āline merbūṭdur. 

Naẓm: 










    (-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Ve bir ġayret daḫi vardur ki kişinüñ kendüye maḥṣūṣdur ḥarem-i ḫāṣını nā-

maḥremden istiḫlāṣdur. Biri daḫi ‘umūmen müselmānuñ ḥaremi ġayretini çeke ve 

muḳteżā-yı diyāneti ‘amele gele. Mecāzī ‘aşḳda daḫi ‘āşıḳlar dil-berleri yolında 

ṣādıḳlar olup ġayretler çekerler yārı aġyār ile görmek istemezler. 

Beyt: 

    Seni aġyār ile gördüm bu gün ġāyetde ‘ār itdüm 

    Gel ey ḫūnī beni öldür ölümüm iḫtiyār itdüm 

                                                
813 “Herkes kendi kazandığına bağlıdır.” (Tûr, 52/21) 
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          (.---/.---/.---/.---) 

 

Ne r: 

Diyü maḥbūbını tenhā müşāhede itmegi ḳaṣd u īmā iderler. 

Li-münşi’ihi: 

    Yārı görmezsem eger ḥasret helāk eyler beni 

    Ġayr-ıla görsem eger ġayret helāk eyler beni 

 
    Firḳate aṣlā taḥammül eylemez āşüfte dil 

    Bu temāşādur göñül vuṣlat helāk eyler beni 

 
    Cevr ü ḳahrı yāruñ ey dil cānuma zaḥmet durur 

    Raḥmet olmazsa eger zaḥmet helāk eyler beni 

 
    Şol ḳadar ḳuvvet virür ża‘fa o yārüñ firḳati 

    Ger ża‘īf olmazsa bu ḳuvvet helāk eyler beni 

 
    Ġayr-ıla bir kerre gördüm ġayret aldı ‘aḳlumı 

    Bir daḫi görsem eger ġayret helāk eyler beni 

              (-.--/-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 

Niçeler rāh-ı ġayretde terk-i (146a) cān u ser itmişlerdür ve niçe e er ḳoyup 

gitmişlerdür. 
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Li-münşi’ihi: 

    Ġayretde eyleme ḳuluñı ġayrıya ḳıyās 

    Meydān-ı ġayret içre benüm gibi er ḳanı 

 
    Yahyā ġarīb gevher imiş ḫilḳatüñ senüñ 

    Cevher-şinās bilmedi bu kim ḥaḳḳā seni 

              (--./-.-./.--./-.-) 

Ne r: 

Şol merd ki ġayretden ḫālī ola ‘izzetden daḫi ḫālīdür. Kemāl-i racūliyyet ü nihāyet-i 

merdānegīden neş’et ider ḥāletdür. Cibilletde ġayret olmayan bī-ḥamiyyet be-her-ḥāl 

nāḳıṣ-ı ḫilḳatdür. Ḥayvānātı daḫi görmez misin ki zevcātına niçe ġayūrdur āḫar ile 

mu‘āmelesine rāżī olmayup men‘e ṭab‘ı müteḳāżī olur. Ve meşāyıḫ-ı kümmelīn ü 

berere vü etḳıyā mā-beyninde olan küdūret daḫi ġayret ü kerāhiyyet-i şirketden nāşī 

ḥāletdür. 

Beyt: 




    (-../--../--..) 
Ne r: 

Şā‘ir-i sāḥir ḍarb-ı me elde māhir Necātī dimişdür 

Beyt: 

          814Pāk-bāz-ı merd-i meydān ol ne zendür dehr-i dūn 

    Er gibi çoḳ sevdügüm cānum Necātī er gibi 

                                                
814 Tarlan, age., s. 402, 7/564. 
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     (-.--/-.--/-.--/-.-) 

Li-münşi’ihi: 

    Dāmen-i ġayrete yapış ey dil 

    Merde ġayret gerek imiş ḥāṣıl 

 
    Olma nā-merd olup zebūn-ı cihān 

    Be ne zendür bu çarḫ-ı bī-peymān 

 
    Ġayret ile cihānda bir merd ol 

    Merdler içre ey göñül ferd ol 

 
    Faḥl odur kārı ġayret olsa anuñ 

    Her işi ġayret ile ola anuñ 

 
    Bī-ḥamiyyet cihānda merd olmaz 

    ‘Ālem içinde böyle derd olmaz 

     (..--/.-.-/..-) 

 

BĀB-I HEŞTDEHÜM DER FERĀSET 

 

 Ferāset her maṣlaḥatda ‘ayn-ı baṣīret ile nāẓır ve evvel ü āḫirine fikr ü diḳḳāt 

ile bāṣır olup āġāz u encām ve siyāḳ u sibāḳ-ı ḥaḳīḳat-i fercām ne iḳtiżā iderse üslūb-ı 

ḥakīm ü ‘aḳl-ı selīm ile ‘amel ve zırr-ı müşkilātı ḫāme-i fikr-i te’emmül ile ḥall itmekdür. 
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Eger ol ḳażıyye ma‘ḳūle vü marżıyye ve muṭābıḳ-ı şarī’at-i şerīfe vü behiyye ise 

maḥkeme-i ferāsetde ol ḥüccet-i ḥükmi imżā eger nā-meşrū‘ u medḫūl ve belki ġayr-ı 

ma‘ḳūl ise andan ibā eyleye. Aṣlā kimesnenüñ ḳavline ‘amel itmeyüp fikrde 

ta‘ammuḳa muṭlaḳan ferāset dirler. Ḥażret-i Nebiyy-i Ḫudā 

815buyurmışdur. Ve ferāset daḫi iki nev‘dür  

biri şer‘ī biri ḥikemīdür. Şer‘ī mertebe-i kerāmete ḳarīb emr-i ġarībdür. Tezkiye-i nefs ü 

bāṭın ile menzile-i keşfde sākin olup ḥücüb-i ġaflet ber-ṭaraf olup nūr-ı yaḳīn ile 

ferāset idüp ḥaḳīḳat-i emre vāṣıl olmaḳdur. 

Beyt: 




(-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Biri daḫi ḥikemīdür ki ḥukemā tecrübe ile cilve-nümā itmişler ḥüsn-i ṣūret delīl-i 

sīretdür mażmūnına ẕāhib olmışlardur. Ḥattā Nūşirevān zamān-ı ‘adālet-iḳtirānında 

niçe kütüb ü resāyil te’līf idüp ‘aḳd ü ḥall-i emr-i mübhemede düstūru'l-‘amel 

ḳılmışlardur. 

Ḥikāyet: 

Bir gün Nūşirevān dīvānına bir şaḫṣ-ı kūtāh-ḳad gelüp  

Li-münşi’ihi: 

    Bir kişi ẓulm itdi baña diyü feryād eyledi 

    Dergeh-i Nūşirevānda ya‘nī kim dād eyledi 

     (-.--/-.--/-.--/-.-) 

                                                
815 “Mü’minin firâsetinden sakınınız.” Hadis. 
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Ne r: 

Nūşirevān eyitdi (147a) ẓann-ı ġālib budur ki bu māddede sen maẓlūm degülsin. Zīrā 

ḳaddüñ kūtāhdur kūtāh-ḳad maẓlūm olmaḳ muḥāldür didi. Ol şaḫṣ eyitdi melik ḥaḳ 

buyurur ammā baña ẓulm iden şaḫṣ benden kūtāhdur. Nūşirevān tebessüm idüp 

is‘āf-ı murādī ile tekellüm itdi. Ammā Şāfi‘ī Ḥażretleri daḫi bu ‘amele ri‘āyet buyururlar 

idi. 

Ḥikāyet: 

Bir gün İmām-ı ānī Muḥammed Şeybānī Ḥażretleri ile bir yirde oturmuşlar idi. 

Naẓar-ı kīmyā-e erlerinden bir şaḫṣ-ı ebter güẕār eyledi. İmām Şāfi‘ī Ḥażretleri 

buyurdılar ki muḳteżā-yı ḳıyāfet ile istidlāl olınur ki bu şaḫṣ kem-ter ü dürūd-ger ola. 

İmām Muḥammed buyurdılar ki nūr-ı ferāset sāḥa-i ḫāṭıra şöyle pertev-endāz olur ki 

āhen-ger ola. Āḫir ḥerīfi da‘vet idüp tefaḳḳud buyurdılar.  Ol  şaḫṣ  eyitdi  evvel  

dürūd-ger idüm ḥālā āhen-gerlik üzre ma‘āş iderem. 

Ḥikāyet: 

İmām Şāfi‘ī Ḥażretleri bir gün sefer idüp bir şaḫṣuñ ḫānesine müsāfir oldılar ki 

ṣāḥib-i menzilüñ ṣafaḥāt u cünātından ḥikāyet-i ḫıyānet ü ḫabā et ḳırā’at olınurdı. 

Lākin İmāmı istiḳbāl idüp kemāl-i i‘zāz u iclāl ile ḫānesine ḳondurdı ve merāsim-i  mīz-

bānīde tedḳīḳ idüp bir daḳīḳa verā-i taḥḳīḳde ḳomadı. Ḥerīf bāb-ı żiyāfetde ihtimām u 

diḳḳat itdükçe İmām mużṭarib ü pür-ālām olup ḥadīḳa-i behcet ü baḥā olan rūy-i dil-

güşāları mecrā-yı cedāvil-i (147b) inkisār u me’vā-yı ṭalāyi‘-i ıżṭırār olurdı. Muḥaṣṣıl 

ḥerīf ol ḳadar ihtimām itdi ki İmām tamām-ı maḥcūb oldı. Çün gice geçüp ṣabāḥ oldı  

Li-münşi’ihi: 
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    Şāh-ı maşrıḳ çü çarḫa dikdi ‘alem 

    Ḳaçdı maġrib içine ḫayl-i ẓalem 

         (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Mīz-bān ḫıdmet-i İmāmda dāmen-der-miyān u ‘öẕr-künān oldı. İmām daḫi ḳaldı ki 

atına binüp yola ‘azīmet eyleye. Mīz-bān fi'l-ḥāl İmāma bir ḳāġıd ṣundı. Ḥażret-i İmām 

ḳırā’at buyurup ġāyet-i sürūr u behcet gösterdi. Telāmiẕesi eyitdiler ki yā İmām evvel 

sebeb-i ġam şimdi mūcib-i ḫande ġāyet emr-i mübhem oldı. Eyitdiler ki evvelā bu 

şaḫṣuñ menziline ki nüzūl itdük ḳıyāfetine naẓar itdüm endām-ı maḫṣūṣ u cism-i 

maḥsūsından ā ār-ı ḫub  ü ḳabāḥat iḥsās u teferrüs itmiş idüm. Ammā ẓuhūr iden 

ḫıdmeti emr-i ġarīb ve meşkūr u dil-firīb olmaġ-ıla teferrüsümi tekẕīb idicek ayā 

meşā‘irümüñ şu‘ūrı zāyil mi oldı yoḫsa bu fenn-i mücerreb taḫallüf ile bāṭıl mı oldı 

diyü ıżṭırāb ḥāṣıl olmış idi. Ḥālā ki gider olduḳ bir defter ibrāz eyledi müṭāla‘a itdüm 

mihmān-dārlıḳda itdügi ḫarcı 816 defter idüp ilḥāḥ ile ṭaleb 

itmiş. Aña ḫande itdüm ki bi-ḥamdi'llāh mīzān-ı iẕ‘ān ḫalel-peẕīr olmamış ve mebānī-i 

baṣīretümüze zilel yol bulmamış. Pes emr itdiler ḥerīfe defterde her ne ebt itdi ise 

edā idüp (148a) ‘acele ile ḫānesinden çıḳup gitdiler. Ve sāyir fuḍalā ḫuṣūṣan ḥukemā 

‘ilm-i ferāset ü ḳıyāfete i‘tiyād idegelmişlerdür ‘Aliyy-i Hemedānī ki Ẕaḫīretü'l-Mülūk-

nām kitāb-ı ḥikmet-encāmuñ mü’ellifidür aḳvāl-i ḥukemāyı mufaṣṣalan beyān 

itmişdür. Egerçi şer‘an ‘amele mesāġ yoḳdur ammā umūr-ı mücerrebe olmaġ-ıla ḳarīn 

olsa cāyizdür. Ḫuṣūṣan eşirrā-yı cevārī vü ġulām u ittiḫāẕ-ı eḥibbā-yı ṣadāḳat-

                                                
816 “...kat kat..” (Âl-i İmrân, 3/131) 
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fercāmda daḫli olsa ba‘īd olmaz. Sevālif-i ezminede ḳıyāfet ile ‘amel emr-i ẓāhir olup 

mülūk ḳāyifler ittiḫāẕ iderler imiş ve bular  ebdān u ezmine vü mekān ve emzine vü 

büldāndan daḫi delāyil-i celāyil-i aḥvāl ü aḫlāḳ ıẓhār iderler-imiş. Rivāyet olınur ki 

Ḥażret-i Seyyidü'l-enām ‘aleyhi'ṣ-ṣalātü ve's-selām mevālī-i kirāmlarından Zeyd bin 

Ḥāri e sefīd-cerde ve oġlı Üsāme siyāh-fām olmaġ-ıla küffār-ı liyām zebān-ı ṭa‘nı 

dırāz idüp ṣıḥḥat-i nesebine ṭa‘n iderler idi. Bu ma‘nādan ḫavāṭır-ı aṣḥāb-ı kirām 

muġberr ü müstehām idi. Bir vaḳte Zeyd ve Üsāme bir liḥāfuñ altında ḫufte idiler bir 

izārı üzerlerine almışlar idi. Ayaḳlarından ġayrı cümle a‘żā mütevārī idi. ‘İlm-i ḳıyāfete 

‘ārif bir merd-i vāḳıf gelüp müşāhede idicek ḥużżār-ı meclise ḫiṭāb idüp ‘alā sebīli'l-

aḫbār eyitdi. Bu iki ayaḳ biri vālidüñ biri veledüñdür. Bu ma‘nādan Ḥażret-i ṣallā'llāhü 

‘aleyhi ve sellem (148b) ġāyet feraḥ-nāk oldılar. Peder ü püser beyninde müşābehet 

żarūrīdür. Gāh ẓāhir olur herkes bi'l-bedāhe tebādür eyler. Gāh beyyin olmaz erbāb-ı 

ferāset bilür. Gerçi İmām-ı A‘ẓam Ḥażretleri meẕhebinde ḳavl-i ḳāyif ile ḥükm cāyiz 

degüldür. Ammā İmām-ı Şāfi‘ī meẕhebinde cāyizdür. Nite ki İmām Nesefī Ṭalebetü'ṭ-

ṭalebe-nām mü’ellefinde mufaṣṣal ẕikr itmişdür. Ḥükmen ṣuver-i nev‘iyyede ittifāḳ 

muḳarrer iken muġāyire ḥikmet budur ki her ān ü sā‘at ü ṣubḥ u mesā vü ṣayf ü şitā 

ānen-fe-ānen muġāyeret üzredür pes ṣuver-i mevālīd-i ‘anāṣır u evḳātuñ taṣarrufına 

tābi‘ olup ve her birinüñ ḫāṣṣası muḥaḳḳaḳ olup e eri kendüyi ıẓhār itmekde 

müteḳāżī olmaġın eşḫāṣ müteġāyir olup Zeydüñ şekli ‘Amra muġāyir ve ‘Amruñ 

beşeresi Bişre muḫālif olur dirler. Bu daḫi muḳarredür ki iḫtilāf-ı ṣuver-i benī-ādem 

dā‘iye-i ītilāf-ı siyer-i ‘ālem olmışdur. Eger cümle efrād u mecmū‘-ı āḥāḍ tim āl 

birbirine müşābih olsa herkes birbirinüñ mülkine tasalluṭ u ta‘addī ve ehl ü mālına 
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taṣarruf u te’eddī ider idi. Nite ki Ḥażret-i Süleymān-ıla ḳaṣṣa-i dīv-i recīm-i dūzaḫ-

mekān böyle olmışdur. İcmālen ma‘lūm-ı erbāb-ı fühūm ola ki çünki netīce-i tekvīn 

mükevvenāt u ġāye-i behīce-i īcād mevcūdāt idi. Ḥażret-i Ḫudā celle şānuhu ebeden 

fażl-ı feyż-i ezelī vü beẕl-i bī-bedel-i lem-yezelīden nüh ā ar-ı ‘ulvī çehār ümmehāt-ı 

süfliyye vü mevālīd-i ülü eyi ibdā‘ ve her birinden bunca ṣanāyi‘ ü ġarāyib iḫtirā‘ 

buyurdı. Te’ īrāt-ı esmā-i celāl ü maḳżıyyāt-ı ṣıfāt-ı cemāl ile ba‘żını (149a) menāfi‘-i 

ḫāliṣe-i dāyime ve ba‘żını mażārr-ı mefāsid-i ḳāyime eyledi. Eflāk ü arżīn-vār her īn ve 

rūz-ı nūrānī vü şeb-i ẓulmānī ḫazān u bahār u ṣayf ü şitā ve sāyir umūr-ı şettā vü 

cemī‘-i eşyā-i  mütenevvi‘a-i mütebāyine ki ḥukemā ‘ālem-i kübrā ıṭlāḳ iderler ve 

mi āl-i vücūd-ı benī-ādemde ḥāṣıl ve şāyān-ı şān-ı insān odur ki ‘aḳl u ‘irfān ile 

mevcūddur. Pes daḳāyıḳ-ı esrār u reḳāyıḳ-ı aḫbāra ıṭṭılā‘ eylenmez ki bu 

muḳaddimāt-ı ṣaḥīḥa ile ‘alāyim-i ẓāhiriyyeden ‘avālim-i bāṭıniyyeye istidlāl olınmaḳ 

mümkin olur. Pes ‘ilm-i ferāset bir ‘ilm-i bā-dirāsetdür ki üç ḳısma munḳasımdur. Biri 

‘aḳlī biri tecrübe biri ḳıyāsdur. Delālet-i ‘aḳl ile ma‘lūm olan me elā güşāde-gī dehān 

şecā‘ate dāll ü nişān olmaḳ gibi zīrā vüs‘at-i mecārī mezīd-i ḥarāretdendür ḥarāret ise 

‘’alāmet-i cesāretdür. Tecrübe dırāzī-gūş u ṭūl-ḳāmet ġāyet-i mertebe belāhet ü 

ḥamāḳate delālet ider ve ḳıyās ile teferrüs mūyuñ ġılẓati ve üstüḫ˘ānlaruñ metāneti ve 

gerdenǖn ġılẓati delīl-i şecā‘atdür. Ḫilḳat-i insde ḳıyās olınur ve bu fennüñ fevāyidi 

bisyārdur. A‘ẓam-ı fevāyidi mekāyid-i eşrārdan ṣıyānet-i vücūd ve ḥıfẓ-ı nefs-i 

mevdūddur. Eṭvār-ı ẕemīmeye vuḳūfdan ṣoñra ‘adem-i iḫtilāṭ u iltifātdan ısḳāṭ ile 

taḥaffuẓ mümkindür ve şāyeste-i ḫullet ü muvāḫāt olanlar ile ittiḥād ü ḥüsn-i 

maḥabbet ü vidādda bā‘ī  sebeb-i reşād olur. (149b) İnsān ise medeniyyü'ṭ-ṭab‘dur. 
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Ḫalīl-i müsā‘idi ‘ażd u sā‘idi gibidür. Muḥsini 817 den tefrīḳ u kerīmi le’īmden 

temyīzde tedḳīḳ mezīd-i rāst u nūr-ı ferāset ile müyesserdür. 

Beyt: 






             (--./--./--./--.) 
Ne r: 

Çün ṭālib-i sa‘ādet olan aṣḥāb-ı kiyāsete ṣadīḳ-ı ḥaḳīḳat-penāhı vü düşmen-i kīne-

ḫ˘āhı teşḫīṣ mūcibāt-ı cāh u celāl ve maḳżıyyāt-ı devlet-i iḳbāldendür. 

Şi‘r: 




(--.-/--.-/-.-.)/(-./.-.-/-..-/.--) 
Ne r: 

Ḳavliyle ‘amel olınursa her kesüñ ḥāl-i derūnı mektūm ve Cenāb-ı ‘Ālimü'l-ḫafiyyātdan 

ġayra ma‘lūm degüldür. 

.818Bir 

kimesnenüñ şecā‘ati var mıdur tecrübe murād olınsa niçe eyyām rezm-i ‘adū-yı kīne-

ḫ˘āh u bezm ü ṣafālarda hem-rāh gerekdür ki 

Mıṣra‘: 

 

(---./---./---./---.) 
Ne r: 
Güẕārişince ma‘lūm ola. Bu ma‘nā ise mürūr-ı zamān iḳtiżā itmegin bir şaḫṣuñ  

ḥaḳīḳat-i ḥāli bir niçe yılda mefhūm olmaz. 

                                                
817 “Kötülük yapan…” (Mü’min, 40/58) 
818 Biz zâhire göre hükmederiz, sırları ise ancak Allah bilir.  
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Beyt: 

 


(--./--./--./--.) 
Ne r: 

Ammā ferāset-i ‘ilmiyyeye vuḳūf u şu‘ūr ile mümkindür ki herkesüñ ḥāli bir şeb veyā 

rūzda bürūz u ẓuhūr eyleye. Ve herkes kendü ma‘āyibine ıṭṭılā‘ ḥāṣıl itmek daḫi 

ḳābildür ki ba‘de'l-‘ilm tehẕīb-i aḫlāḳ ile (150a) müheẕẕib olur ki maḳām-ı sitāyişde 

olanlarda yārā-yı i‘lām olmaz. Ṣıfāt-ı ẕemīme vü aḫlāḳ-ı rezīlede ḳalup meẕmūm-ı 

ḫulḳ olur ammā ba‘de'l-‘ilm bi-ṣıfātihi'r-reẕīleti'ẕ-ẕemīme mümkindür ki tehẕīb-i aḫlāḳa 

mübāderet ve taḥṣīl-i aḫlāḳ-ı ḥaseneye mübāşeret eyleye.  

Ḥikāyet olınur ki Sulṭan Maḥmūd-ı Sebük Tigin bir gün āyīneye naẓar itdi. 

Dīde-i rāst-bīnine bīni vü rūyı be-ġāyet giryetü'l-liḳā göründi. Derūn-ı dilden āh eyledi. 

Hem-nişīni olan ḥakīm-i güzīn ü fāżıla eyitdi. Mülūk ḫod naẓar-gāh-ı İlāhdur anlaruñ 

cemāline naẓar idenlerüñ gözleri pür-nūr olur diyü dillerde meẕkūr u meşhūrdur 

‘acebdür ki bize naẓar idenlerüñ bu bed-nāmlıḳ ile gözleri kör olmaz ise 

Beyt: 


 

(-./--./--./--.)
Ne r: 

Ḥakīm eyitdi ey şāh-ı dānā ḥüsn-i ṣuverī az zamān içre fenā bulur ammā ḥüsn-i 

ma‘nevī ki ḥüsn-i aḫlāḳdur ḳarīn-i beḳādur nef‘i ‘āmm e eri müstedāmdur. Hemān 

himmet-i ḫüsrevāneyi taḥsīn-i sīrete beẕl eyle ki ḫurşīd-i müstenīr gibi şehīr ü nīk-nāmī 

ile ‘ālem-gīr olasın. 
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Mıṣra‘: 



(-.-/---./--.-) 
Ne r: 

Pes Sulṭān Maḥmūd ḥaḳīḳat-i ḥāle vāḳıf u ma‘āyibine ‘ārif olıcaḳ mir’āt-ı aḫlāḳın  

jeng-i naḳāyıṣdan ṣāf itmegin me’ā ir ü medāyiḥi ṭırāz-ı tevārīḫ-i selāṭīn-i felek-

temkīn olmışdur. 

Beyt: (150b) 




 




             (-.-/--.-/--.-/--.-) 
Ḥikāyet: 

Ḫulefā-yı ‘Abbāsiyyeden Me’mūn bin Reşīd ki mekārim-i cemīle vü maḥāmid-i celīle 

ile serīr-i ‘Abbāsiyyenüñ taḫt-nişīni ve ol dūdmān-ı ‘aẓimü'ş-şānuñ ġarrā-i cebīni 

olmışdur andan menḳūldür ki dir imiş. Nīkū-terīn-i aḫlāḳ aḫlāḳ-ı mülūk gerekdür. Zīrā 

mülūk maḫlūḳātuñ a‘ẓam ü a‘lāsıdur lāyıḳ degüldür ki ḫulḳları cümle aḫlāḳūñ kem-ter 

ü ednāsı ola. 

Naẓm: 







         (--./---./---.) 
Ne r: 

Ḥikāyet olınur ki İmām Muḥammed bin Sīrīn raḥimehu'llāhü te‘ālā ki ‘ilm-i 

ta‘bīrde bir ‘ālim-i bī-ḳarīn idi bir gün ḥużūr-ı sāṭı‘u'n-nūrlarına bir kimesne gelüp 
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eyitdi. Vāḳı‘amda bu gice bir minārede ezān virdüm. Ta‘bīr-i ‘abīr-āmīz buyrılmaḳ ricā 

iderüm. İbn-i Sīrīn eyitdi 819ta‘bīr-i ḫ˘āb budur 

ki bu sene saña ṭavāf-ı Beytü'l-ḥarām müyesser olup ḥacc idersin. Bir şaḫṣ daḫi ta‘ḳīb 

idüp ‘aynı ile bu ḫ˘ābı taḳrīr eyledi. İbn-i Sīrīn eyitdi. Töhmet-i sirḳat ile müttehem 

olursın. Ḥużżār-ı meclis eyitdiler. Yā İmām bir ḫ˘āb iki vech-ile ta‘bīr buyurılup muḫālif 

cevāb virilmek emr-i ġarībdür niçe rāst gelür. İbn-i Sīrīn eyitdi bu ta‘bīre teferrüsümüz 

muḫālaṭa (151a) eyledi. Şaḫṣ-ı evvelüñ sīmāsı ṣalāḥa īmā itmeg-ile emmārāt-ı ḫayr 

nümāyān olup 820āyet-i 

kerīmesi lāyiḥā-i ḫāṭır olmış idi. Ṣoñra gelen şaḫṣ peykerinde e er-i şer ẓāhir olmaġ-

ıla 821āyet-i 

kerīmesi bāhir oldı. Pes çünki bālāda ẓāhir olduġı üzre ġāşe  ittiḥād-ı mevcūdāt oldı 

iḳtiżā-yı ḥikmet-i Rabbāniyye vü istid‘ā-yı ḳudret-i Sübḥāniyye ile dört keyfiyyet ki 

ḥarāret ü yübūset ü bürūdet ü ruṭūbetdür terkībinden besāyiṭ ü ‘anāṣır mümtāz u ẓāhir 

olup ‘anāṣırdan mevālīd-i ülü e ḥāṣıl oldı ki ḥayvān u nebāt u ma‘dendür ve 

ḥayvānātuñ vücūdı tevellüd ü tevālüd ile oldı. Tevālüd iki cinsüñ mübāşeretinden 

vücūd buldı. Nuṭfe-i ricāl erḥām-ı nisvānda ḳarār ve andan ḫalḳ-ı ‘alaḳa vü muḍġa 

bedīdār oldı. Ve a‘żā-yı basīṭ ki üstüḫ˘ān u gūḍrūf u veter ü ġışā vü şerāyin ü āverde 

vü laḥmdur ḥāṣıl olup ġıdāsı ḳandan muḳadder oldı. Ve andan a‘żā-i mürekkebe ḫalḳ 

idüp a‘żā-i rüşeyme tekvīn eyledi ki ḳalbdür ve ol evvel-i a‘żādur ki bed’-i ḥayātda 

mütekevvin ü müteḥarrik olup ḥulūl-i mevtde āḫir sevākindür ve mizāc u ervāḥ u ḳuvā 

                                                
819 Hayy (olan Allahü Teâlâ), senin felâhına izin verdi.   
820 “İnsanlar içinde haccı ilan et; (gerek) yaya (gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde) sana 
gelsinler.” (Hac, 22/27) 
821 “... Bir ünleyici şöyle seslendi: ‘Ey kervan, siz hırsızlarsınız.’” (Yûsuf, 12/70) 
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vü ef‘āl ḫalḳ idüp a‘żāyı maḥall-i ervāḥ u ervāḥı ḥāmil-i ḳuvā vü ḳuvāyı sebeb-i fā‘il-i 

beden itdi (151b) tā ki ġıdāyı ḥāṣıl eyleye. 

.822Pes terkīb-i a‘żā 

vü tertīb-i müşābehetü'l-uḫrā ve ef‘āl ü evżā‘ iḫtilāḳ eyledi. Anlaruñ her birinden ‘uḳalā 

aḫlāḳ-ı ḥamīde vü ṣıfāt-ı pesendīdeye istidlāl eylemişler ki sābıḳan bu cümleden 

‘Aliyy-i Hemedānī tafṣīl itdügini ẕikre īmā olınmış idi. Me elā baş ṭaşra çkmış ola 

dimāġuñ baṭn-ı muḳaddemi kemālde olup a‘żā-i ḥāssa tamām  yitmiş  olur.  Küçük  

olmaḳ  ḳubḥ-sīretdür ve ża‘f-ı dimāġa vü ḥamāḳate delālet ider. Vāridinden olan çıḳuḳ 

nuḫā‘a gelince gerekdür ve murabba‘ olmaḳ ġāyet-i nüḥūsete delālet ider. Enḥas-i 

eşkāl şekl-i terbī‘dür. Anuñ-çündür ki varaḳa-i mektūbenüñ cānib ü ḥāşiyesinden bir 

miḳdār keserler. Ve baş ki büyük olup gerden yoġun ola ve sīne güşāde vü fıḳarāt-ı 

ẓahr ḳuvvetlü ola cemī‘-i envā‘uñ bih-terīnidür. Ve ‘arīż olmaḳ bed-ḫulḳ u ḫabī ü'n-

nefs olmaġa delīldür. Vaḳfen ‘arīż olmaḳ ḥamāḳate delālet ider. Anuñ-çün li-‘arīżi'l-

ḳafā ḳavlinden murād ḥamāḳatdür dimişler. Levn ṣufrete māyil olursa bī-ḥayā vü bed-

ḫū ehl-i ḳabāḥat ü ehl-i füsūḳ u ḫabā et olur. Ḫuṣūṣan ki çeşmi daḫi azraḳ ola.  

Li-münşi’ihi: 

    Levni aḳ olsa gözleri azraḳ 

    Bī-ḥayā olur ol kişi muṭlaḳ 

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

                                                
822 “Rahimlerde, sizi dilediği gibi şekillendiren O’dur.” (Âl-i İmrân, 3/6) 
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Ba‘ż-ı ḥukemā muṭlaḳan beyāż ta‘bīr itmişler ammā ḫatā-yı ‘aẓīm idügi aẓherdür. Zīrā 

beyāżlık nıṣf-ı ḥüsn idügi muḳarrerdür. Bu taḳdīr (152a) üzre ḫaṣlet-i ḳabīḥa olmaḳ 

niçe muṣavverdür. Ma‘lūm oldı ki murād ṣufrete māyil aḳlıḳdur bu cümle ile zenaḫı 

tārīk ü kösec ü tīz-naẓar ḫuṣūṣan pīşānīsi ‘arīż ü şa‘rı ek er olsa ne‘ūẕü bi'llāh min 

şerrihi ve fesādihi ek erü min ḫayrihi  ef‘ī-i ziyān-kārdan ḳaçar gibi firār itmek 

gerekdür. Ve şa‘r mülāyim olmaḳ ters-nāk ve lākin fehīm olmaġa delīldür. Ve ektāfda 

ke ret-i şa‘arāt nişāne-i cür’et ü ‘alāmet-i ḥamāḳatdür. Ve sīne vü şekmde vefreti 

nişāne kendi fehm ü meyl-i cevr ü ḫissetdür. Ġalīẓ ü levni mey-gūn olsa ṣıḥḥat-i 

dimāġa delīldür. Zerd-gūn olsa sür‘at-i ġażaba delīldür nermī mū bürūdet-i dimāġdan 

nāşīdür. Dimāġı bārid fehmi ṭārid olur ve mūy-ı siyāh ‘āḳıl u derrāk ü fehmde çālāk 

olmaḳ ‘alāmetidür. Ve ḳumral ta‘bīr itdükleri surḫī vü siyāh miyānında mütavassıṭ ola 

her ḥālde i‘tidāl-i ṣıfat-ı ḥamīdeye dālldür. Ve alın ki ġāyet giñ ola ve ḫuṭūṭı ola lāf u 

güẕāf u ḫuṣūmet ü şeġafa delīl idügi bī-ḫilāfdur. Ve raḳīḳ ü naḥīf olmaḳ ef‘āl-i dimāġda 

āfet ü maẓınne-i ‘acz ü ḫisset ve nişāne-i cehl ü żucretdür. Ve güşāde olup şikenci 

olmamaḳ yaramazlıġa düşmenlige delīldür. Ve derhem-keşīde olmaḳ ġażaba delīldür. 

Ḥālet-i ġażabda cebīn pür-çīn olur. İ‘tidāl  delīl-i ‘ilm ü maḥabbet ü hüşyārī vü 

ṣadāḳatdür. Ve ḳulaḳ ki mānend-i gūş-ı (152b) fīl ‘arīż ü büzürg ola delīldür ki ḥāfıẓası 

ḳavī ola. Ammā ‘alāmet-i cehāletdür ve ziyāde ḥarārete vü ṭūl-i ‘ömre işāretdür. Nite 

ki ḥımāruñ ḥāli böyledür. Ḥads-i dimāġīsi ża‘f üzre olup idrāk-i cüz’iyyātda şiddet-i 

ṣavta muḥtāc olmaġın ḳulaġı andan büyük olmışdur. Muḳteżā-yı ḥikmet ile günbed-i 

dimāġ içün  bād-gīr gibi ḫalḳ olınmışdur. Eṣvāt varup aña ṭokınup ol ince sūraḫdan 

cevf-i ṣımāḫa vāṣıl ola tā ki istimā‘-ı eṣvāt mümkin ola. Ve içinde mūy olmaḳ cevdet-i 
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istimā‘a delālet ider ve küçük olmaḳ uġrılıġa nişāndur. İ‘tidāl maḳbūl-i erbāb-ı 

‘irfāndur. 

Li-münşi’ihi: 

    Mu‘tedildür ḳulaḳda vech-i ḥasen 

    Ḳo    ‘inādı    işit   bunı    benden 

          (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Ebrū bisyār-ı mūy olmaḳ ki dırāz olup ṣudġa ḳarīb ola lāf-zen ü kelimātda dürüşt ve  

nā-sāz u müteḥayyir ü müstehzī olmaġa delīldür. Peyveste olsa ḥarāmī vü türş-rū 

olmaġa eger beyni ṭarafına uzanmış olsa belāhete ve eger peyveste vü rāst olursa 

süstlüge ve göz üstine gelürse şecā‘ate delālet ider. Çeşm ġāyet büyük mānend-i şīr 

ṣāfī gök olup ḫuṣūṣan tīz tīz naẓar eylese aḫlāḳ-ı ẕemīmeye ‘alāmet ve nişān-ı nādānī 

vü ḳıllet-i ḥareketdür. Ve sür‘at-i ḥareket ‘alāmet-i mekr ü ḫıyānet ve envā‘-ı fesād u 

şenā‘atdür. Ve büyük (153a) olmaḳ ḥamāḳat ü beṭālete ve dimāġuñ mezīd-i 

ruṭūbetine ve belādete delālet ider. Ve surḫ-reng olsa ‘alāmet-i ḫışm u şecā‘atdür. 

Ḫuṣūṣan yuḳaruya dönmiş gibi ola ki aña şükle dirler red’et-i aḫlāḳa delālet ider. Ve 

küçük olup gök olup bisyār-ı ḥīle vü bī-ḥayā vü zen-dōst u şehvet-perest olmaġa 

delālet ider. Ve ṭaşra çıḳuḳ olmaḳ bed-ṣadā vü cāhil ü ḥamāḳat-nümā olmaġa ve 

baṭḳun olmaḳ ḥīle-kār u ḫuddā‘ u mekkār ve çāpük ü çālāk ü umūr-ı ḥīlede derrāk ola. 

Ve göz ki ġāyet siyāh ola belāhet ü kāhillıġa delīldür. Ḥadeḳanuñ rengi muḥkem siyāh 

olursa ḫavf-nāk olmaġa delīldür. Zīrā ‘alāmet-i sevdādur sebeb-i istīlā-yı ḳuvvet-i 

vāhimedür. Ve eṭrāf-ı çeşmde noḳṭalar olmaḳ ‘alāmet-i şerr ü fitnedür. Ṣāḥibi bed-
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terīn-i maḫlūḳātdur ve ṣarı olmaḳ ḫūn-ḫ˘ār u ḫūn-āşām olmaġa delīldür. Yeşil olup 

yıldıramaḳ ḫub -i nefse ve cemī‘-i ṣıfāt-ı ẕemīmeye dālldür. Ve gözüñ ‘urūḳı memlū 

olursa ruṭūbete ḫālī olursa peyveste ġalīẓ olursa dimāġuñ germiyyetine raḳīḳ olursa 

bürūdetine delālet ider. Ḳapaġı pīçīde vü şikeste olursa mekr ü kiẕbe ve ḥamāḳate 

delīldür. Ve ḥarekāt-ı çeşm sür‘at üzre olursa mekkār u ḥarāmī olmaġa delālet ider. 

Bu ma‘nā ḫāyin-i me’āḫiẕüñ (153b) ẓuḥūr-ı ḫıyānetinde ḥarekāt-ı çeşminden ẓāhirdür. 

Ammā baṭī’ olup ecfānın buṭū ile żamm itmek mekkār u pür-efkār olmaġa ve dāyimā 

ḥareket itmek cünūn u sefāhete ve zen-ṣıfat nigāh eylemek cimā‘-dōst olmaġa 

‘alāmetdür. Dīdenüñ bih-terīni şehlādur ki ḳoyun gözine teşbīh idüp eşhel dirler. Bīnī ki 

tārīk ola müdāhene vü mülāyemete ve ḫuṣūmet ü ‘adāvete delīldür. Eger ḥacmi ġalīẓ 

olursa ḥamāḳate ve delügi büyük olursa ġılẓate ve lāf ü kelāmda vefrete eger ucı 

ġalīẓ olursa ki aña aftas dirler ḳuvveti ziyāde ammā dīni ża‘īf ü cimā‘a elīf olmaġa 

delīldür. Eger kemāna müşābih olursa ki aña ṭoġan burunlı dirler ḳaviyyü'n-nefs ü 

‘ale'l-himme ve mekr ü kiẕbe delīldür. Leb ki raḳīḳ ü ṭavīl ola ‘ulüvv-i nefse ve ḳuvvete 

ve ḥiss-i emrinde ḳıllete ġalīẓ olursa ḥamāḳate ve ġılẓat-ı ṭabī‘ate delālet ve rengsiz 

olmaḳ  bed-nefs  ü  şerīr  ü  ‘alīl  ü  ‘ilāc-peẕīr olmaġa ‘alāmetdür. Ammā leb-i zīrīn bir 

miḳdār ġalīẓ olmaḳ ‘alāmet-i ḫayr u bereket ve delīl-i sa‘ādetdür dimişler. Ve surḫ 

olmaḳ iṣābet-i re’ye delīldür. Dehān nite ki yuḳarda ẕikr olınmışdur güşāde olmaḳ 

‘alāmet-i şecā‘at ve ‘aẕūbet-i beyān u leṭāfet-i kelimāta delīdür. Ammā teng olup 

gerden dırāz olmaḳ ḳıllet-i ‘aḳla delālet ider. (154a) Kelimātda te’ennī vü te’emmül 

‘alāmet-i vaḳār u müstaḥsin-i kibārdur ve ḥīn-i tekellümde dest ḥareket itmek emāret-i 

fıṭnat ve şitāb ‘alāmet-i ẕekā idügi bī-irtiyābdur. 
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Li-münşi’ihi: 

    Kelimātında her ki sāri‘ olur 

    Fikri gūyā ki berḳ-ı lāmi‘ olur 

        (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Dendān ince vü ża‘īf olmaḳ süstlüge ve dehāndan ḫāric olmaḳ ḳıllet-i ḥisse vü 

ke ret-i ḳuvvete ve egri vü nā-hem-vār olmaḳ mekr ü ḥīle vü ḫıyānete ve hem-vāre 

vü güşāde olmaḳ tedbīr ü rāy u emānete delālet ider. Zebān eger küçük olursa 

sühūlet-ile telaffuẓa māni‘ olur. Dırāz olsa ‘alāmet-i şecā‘atdür. Levni beyāż olursa 

‘alāmet-i ḫıyānet ve zerd olursa emāret-i ḫabā etdür. Ve lāl olmaḳ ‘alāmet-i 

belāhetdür. Lüknet fehmde sür‘ate ‘alāmetdür. Rūy ki naḥīf ola ve ṣarulıġa māyil ola 

bed-ḫūy u ferībende ve ṣafrā ġalebesine siyāh gūne olursa sevdāya beyāż olursa 

balġama ḳızıl olursa ke ret-i deme ve çehre büzürg olmaḳ ġılẓat-i ṭab‘a ve küçük 

olmaḳ mekr ü ḫub e murabba‘ olmaḳ ḥaḳīrü'n-nefs olmaġa ve maḫrūṭu'l-vech olmaḳ 

cināyet ü ḫıyānet ü ḫabā ete ve ‘illetsiz ṣufret ḳubḥ sīrete delālet ider. Zīrā beşere 

‘arūż-ı ‘avārıż ile müteġayyir olup aḥvāl-i derūna tābi‘ olur. Ḥālet-i ḫavfda mütelevvin 

olup gāh ṣarı gāh (154b) aḳ gösterür ammā ḥālet-i ġażabda ek er ḳızıl gösterür. 

Mıṣra‘: 

 
(-../--../--../--..)

Ne r: 

Ṣabīḥü'l-cemāl cāmi‘-i maḥāmid ü ḫiṣāldur. 

Beyt: 
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(--./---./---.) 
Ne r: 

Ve ḥukemā dirler ki yed-i şeklüñ eñ ḫūb yiri şeklidür ve ḫūb-rūyuñ ġayet-i zişt yiri  rūy-

ı ḫūyıdur. Dest naḥīf olmaḳ cür’et ü şecā‘ate ve barmaḳlar ince olmaḳ ters-nāk 

olmaġa delīldür. Kef nerm olmaḳ ẕekāya ve arıḳ olmaḳ aḥmaḳ u bed-zebān olmaġa 

ve eṣābi‘ dırāz olmaḳ ḥüsn-i tedbīre ve ḳābiliyyete ve her ṣan‘atda maḥārete delīldür. 

Her neye ṣunsa eli yitişür ammā ġılẓat-ı sāḳ saḫt u nādānīdür Bi'l-ittifāḳ sā‘id ki dırāz 

ola germ-i nefs ü ‘ulüvv-i himmete ve şecā‘ate delālet ider. Ve bi'l-‘aksi nī-‘aks rivāyet 

olınur ki İmām Şāfi‘ī Ḥażretlerinüñ elleri zānūlarına yitişür imiş. 

Naẓm: 

 


(-.-/---./---.) 
Ne r: 

Sīne mūyı dırāz olmaḳ cevr ü vaḥşete ve vüs‘ati mezīd-i ḥarārete nişāne yaġrın 

küregi ‘arīż olsa şecī‘ u ‘āḳıl ve ṭaşra ḫāric olmaḳ ḍāll ü cāhil ve mūy-dār olmaḳ 

ıḳlet-i ḥamāḳati ḥāmil olmaġa delīldür. Püşt ‘arīż olursa şecā‘ate naḥīf (155a) olursa 

ża‘fa münḥanī olursa sū'-i ḫulḳa müstevlī olursa şeref-i ẕāta ve ḥüsn-i şiyeme delālet 

ider. Şikem ḥadd-i i‘tidālden ḫāric olursa ḥamāḳate ve ke ret-i cimā‘a küçük olmaḳ 

mezīd-i ‘aḳla ve i‘tidāli ḥüsn-i rāy u ṣafā-yı ‘aḳl ve her ḥālde i‘tidāle delālet ider. Pehlū 

eyegüleri raḳīḳ olursa ża‘fa ġalīẓ olursa ḳuvvete dālldür. Sürūn ġalīẓ olmaḳ ża‘fa 

riḳḳati şecā‘ate rān büyük olursa ḳuvvete ve laḥmı ziyāde olursa ża‘fa delīldür. Pāşne 

vü ‘urḳūb ya‘nī şol ‘arḳ ki ökçeye inmişdür muḥkem ola şecā‘ate ve raḳīḳ ola ḫavfa ve 
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metā‘ibe ‘adem-i taḥammüle delālet ider. Pāy büyük olup eti vasaṭ ve ‘urūḳı çoḳ 

olursa dil-āverlige ve ḫurde olsa muttasıl şād olmaġa delālet ider. Ḳāmet dırāz olursa 

‘alāmet-i ḥamāḳatdür. Zīrā dilden dimāġa ba‘īd vardur ve ‘anāṣır-ı erba‘a ‘alā sebīli't-

tesāvī ve't-ta‘ādül her ādemde bulunmaḳ az olur. Kiminüñ ‘unṣur-ı nārīsi ġālib olup 

āteşī-mizāc mütemerrid ü seffāk ü nā-pāk ü bī-bāk olur. Ve cüz’-i ḫākīsi ġālib olan 

aḳīlü'l-kevkeb dūn-himmet denī-ṭab‘ u kāhil olur. Cüz’-i hevāyīsi ġālib olan bisyār-ı 

lāf mük ir ü saḫīfü'l-‘aḳl olur. Cüz‘-i mā’īsi ġālib olursa ḥıfẓ u ḥilmi ve dīn ü vaḳārı 

ġālib olur. Āvāz eger ḳalın olursa bī-ḥayā vü bed-ḫulḳ olmaġa (155b) eger girān ü 

büzürg olursa ḳuvvet-i mizāca ve vefret-i ḥarārete delālet ider. Zīrā ḥarāret ḳaṣaba-i 

riyyede vüs‘atdendür ol ise ‘alāmet-i şecā‘atdür. Eger āvāz ża‘īf olsa bürūdet-i mizāca 

ve ḥamāḳate delālet ider. Ve āvāz emles ya‘nī ṣāf u sāde i‘tidāl-i mizāca delīldür. Ve  

ṣadā-yı ḫūb fehmde ḳıllet ü ḥamāḳate delālet ider. Zīrā ḫançerenüñ ve ḳaṣaba-i 

riyyenüñ tengligindendür ki bürūdet-i ġarīziyyeden nāşīdür ol ise māni‘-i nażc-ı 

ruṭūbātdur. .823Ve şol āvāz ki 

anda ġunne ola ‘alāmet-i mekr ü ḥaseddür. Ve ḥīn-i ġażabda āvāz bülend olur sebebi 

budur ki ḥarāret-i ġazīriyye ẓāhire meyl idüp ṭaleb-i ḫurūc ider. Pes menāfiẕe vüs‘at ü 

sedde infitāh ḥāṣıl olur ve istīlā-yı ḫavfda āvāz girifte vü ḫafīf olur. Zīrā ḥarāret bāṭına 

meyl ider. Pes bülendlik ġażaba delālet ider. Rivāyet olınur ki eṭıbbā-yı Hind 

bīmārlarına āvāz-ı mūsīḳār ile ‘ilāc iderler imiş ve bürūdetden ḥāsıl olan emrāża ehl-i 

ġażab āvāzına müşābih naġamāt ile mu‘ālece iderler imiş. Ḫaṭve  sür‘at ile müte‘āḳıb 

ü mütevālī olmaḳ ḥarāret-i mizāca ve ġażaba ve ḥiddete ve umūrda mübāderete ve 

                                                
823 Güzel ses ve akıl bir araya gelmez.  
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ḫaṭevāt-ı baṭī’e mezīd-i balġama ve  ke ret-i sevdāya delālet ider. (156a) Ammā 

ḫaṭevāt-ı ma‘ḳūle budur ki i‘tidālden buṭū’ cānibine māyil ola. Şöyle ki bir mühimm-i 

mu‘ayyene gider gibi gitmeye. Belki ṭālib-i mechūl-i muṭlaḳ gibi gide. Ve ḥarekāt-ı 

serī‘a ḥarāret-i mizāca ve ḥiddet-i ṭab‘a ve meyl-i ḫuṣūmete ve ẕekā vü leṭāfet-i ṭab‘a 

‘alāmetdür. Ve ḥarekāt-ı baṭī’iyye bunlaruñ żıddıdur Ve imāle-i ru’ūs ü i‘lā’-i ḥavācib ü 

elḥāẓ-ı ‘uyūn ki e nā-i ḳelām u maḳāṭī‘-i süḫanda olur tedbīr ü ‘aḳl u rāy u im‘ān-ı fikr 

ü tedḳīḳ-ı umūr u naẓara delālet ider. Ve ḥukemā dimişlerdür ki ke ret-i girye riḳḳat-i 

ḳalb ü nişāne-i sevdādur ve teng-dil ü kem-āzārlıġa ‘alāmet ü īmādur. Ammā 

mutaṣavvıfe ḥüsn-i ḫātimeye dālldür dimişler. 

.824Ammā sebeb-i 

ḥudū -ı bükāda dimişlerdür rūḥ ki sulṭān-ı bedendür ṭabī‘atüñ żıddı olan ḥālet-i 

‘arūżından müte’ellim olup bāṭına meyl ider. Pes a‘żā daḫi ṭaraf-ı bāṭına çekilüp feżā-

yı çeşm ü dimāġ u sīne teng olup ol ḳabż-ı dimāġı ‘aṣr ider menāfiẕe füşürde olmaġ-

ıla mecārī-i ‘ayndan dumū‘-ı ‘ayn gibi teraşşuḥ ider. Ve gāh olur ki bir emr-i müferriḥ 

müferric-i kürūb olup bā‘ī -i seyelān-ı eşk-i çeşm olur ammā bu eşk-i kerem olur. 

Ġamdan teraşşuḥ iden eşk-i çeşm serd olur. Eṣaḥḥ-ı aḳvāl-i ḥukemā budur. Egerçi 

Cevherī ḫilāfına ẕāhib ve Mi‘rācü'd-Dirāye ṣāḥibi daḫi (156b) ol ḳavle rāġıb olmışdur. 

Ammā ṣāḥibü'l-Bedāyi‘ cevāb-ı ‘acīb ü bedī‘ ile ḥaḳīḳat-i ḥāli beyān itmişdür. 

Feraḥdan ḥāṣıl olan eşk-i çeşm ḥarāretine bā‘ī  budur ki rūḥ-ı ḥayvānī nevāḥī-i 

bedene münbasıṭan münteşir olup dimāġa vāṣıl olduḳda sür‘at-i vuṣūl-ile şiddet-i 

ḥarāretinden ruṭūbeti iẕābe idüp ol ḥarāret ile tesḫīn ider. Ḥukemā dirler ki 

                                                
824 Ağlamak ne güzel bir ihsandır, hatayı siler.  
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mütefā‘ilīnden ġālib cemī‘-i vücūhda ġālib olur. Ammā ġamdan teraşşuḥ eyleyen bārid 

olmanuñ ḥikmetini böyle yazmışlar ki ṭareyān-ı elemden rūḥ-ı ḥārr-ı ḥayvānī 

munḳabıż olduḳda cemī‘-i eṭrāf-ı bedenden ḳalbde müctemi‘ olur. Bu ictimā‘dan ḳalb 

ise müte’eẕẕi olur. Vāsıṭa-i ālāt ile dimāġ bu inḳıbāżı ḥiss idüp ḥiss ile müte‘aṣṣır olup 

ruṭūbet māye-i ‘aṣabeteyn-i mecūfeteynden āmāḳa seyelān ider. Pes bārid-i 

dimāġdan ‘asab-ı bārid ṭarīḳından seyelān iden bārid olmaḳ iḳtiżā ider. Ammā 

ḫandeye sebeb budur ki dem-i beden-i ādemde inbisāṭ üzre mebnī bir ruṭūbet-i 

mu‘ayyenedür. Ṣūret-i tezāyüdde feraḥ u neşāṭa isti‘dād gelür. İdrāk-i umūr 

müferrice-i ġariyyeye muḳārin olıcaḳ rūḥ ẓāhire meyl idüp şekl-i ḫande peydā olur. 

Her nesne ki mezīd ü müheyyic-i dem ola sebeb-i ḫande olur. Dem ṭabī‘atüñ 

maḥbūbıdur ziyāde olduḳça sürūr ḥāṣıl olur. (157a) Bu maḥalde delāyil-i ḫilḳat ü a‘żā 

ferāden ferāden beyān u imlā olınmaḳ nihāyete irdi. Ammā bu ṣıfāt ki ebt olındı 

ḥālet-i ḫilḳatdür. . İnsān bunda ḳalur lākin terbiyet-i 

meşāyıḫ u ṣuleḥā ile tehẕīb-i aḫlāḳ idüp niçe bed-nümā ṣalāḥ-peẕīr olmaḳda olur ve 

ḫilāfı daḫi gāhī ṣūret gösterür. 

Ḥikāyet: 

Bir gün Eflāṭūn ḥakīme bir şaḫṣ gelüp ‘arż-ı maḥabbet ü iltiyām idüp ricā itdi ki 

fi'l-leyālī ve'l-eyyām aḳdām-ı ihtimām üzre ḫıdmetine ḳıyām idüp medde'd-duhūr dūr u 

mehcūr olmaya. Ḥakīm çehresine naẓar itdi. Ġayet-i bed-ḫilḳat teferrüs idüp eyitdi. 

Senüñ gibi bed-ṣūret be-her-ḥāl bed-ṣīretdür senüñ ile ḳaṭ‘an mu‘āmele vü 

münāsebet cāyiz degüldür. Ol şaḫṣ eyitdi. Belī ṣūret delālet itdügi sīret bende 

mevcūd idi ammā terbiyet-i üstād ile müheẕẕib ve riyāżet ü mücāhede ile mü’eddib 
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olup şürūr-ı muḥtemel ḫayra mübeddel olmışdur. Andan ṣoñra Felāṭūn li-ecli't-tecrübe 

muṣāḥabetin iḫtiyār idüp rāst-güftār buldı. Bu daḫi ma‘lūm ola ki ḥudūd-ı sin daḫi 

mütefāvitdür. Her sinnüñ ve her senenüñ bir ḥükmi ẓāhir olur. Sinn-i ṭufūliyyetde olan 

ḥālet sinn-i rüşdde olmaz. Sinn-i ḥadā et ü nümüv ki evvel-i ṭufūliyyetdür otuz 

seneye deñlü baḥār ḥükmindedür ki ḥār u (157b) raṭbdur. Aḫlāṭ-ı erba‘anuñ 

miyānında dem gibidür. Aġleb-i ḥāl sürūr ile mürūr ider. Menākiḥ u melābis ü zīnete 

raġbet ider. Sin beş mertebedür. Evveli ‘ālem-i ṭufūliyyetdür ki a‘żā ġāyet reḫā üzre 

olmaġ-ıla müsta‘idd-i ḳıyām u ḥareket olmaz. Ikinci ṣıbādur ba‘de'l-ḳıyām ‘ale'l-ḳadem 

tecdīd-i esnān idincedür. Üçünci tera‘ru‘dur. Bunda esnāna istiḥkām gelür. Dördünci 

mertebe rihāḳdur. Bu sinnüñ ṣāḥibi şābb olur. Ḫūnı derūnında ġaleyān ider. Beşinci 

fütüvvetdür ki evāḫir-i zamān-ı nümüvdür. Bu sinne sinn-i vuḳūf daḫi dimişlerdür. 

Müddeti ḳırḳ seneye deñlüdür. Ve sinn-i kühūlet ḳırḳdan altmışa varıncadur. Bu sinde 

bürūdet ü yübūset ġālib olur ve cidd ü hezl ümniḥatehu ve dilīr ü dānā olup ḳuvā-yı 

‘aḳlı vü cismi kemālde olur. Rivāyet olınur ki sevālif-i a‘vāmda selāṭīn-i ‘iẓām cenge 

‘azīmet itdükçe bu sinde olan eşḫāṣı intiḫāb idüp alagiderler imiş. 

Naẓm: 







(--./--./--./--.) 
Ne r: 

Ve sinn-i şeyḫūḫat ki altmış ile yetmiş mā-beynidür ki aña deḳāḳatü'r-riḳāb dirler 

ek er-i i‘mār bunda ḳarār ider. Nite ki ḥadī -i Resūl-i muḫtār ‘aleyhi'ṣ-ṣalātü mine'l-

Ġaffār bu ma‘nādan iḫbār (158a) ider. Ḳāle Ḫātemü'n-nebiyyīn 
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.825Ecel-i ṭabī‘ī yüz yigirmi 

senedür. Ḳurūn-ı sālife ümem-i māżıyye ziyāde mu‘ammer olurlar bir ḳırān-ı ‘aẓīme 

yitişürler imiş. Ḥażret-i Nūh ‘aleyhi's-selām 



826naṣṣ-ı mübīn mażmūnına yitişmişdür. Gerçi 

ba‘ż mu‘cizāt-ı nübüvvetden ‘add itmişler ammā sāyir eşḫāṣ daḫi mu‘ammer 

olmışlardur. ‘Ale'l-icmāl heme insān ḳalīlü'l-‘ömrdür. Ammā ba‘ż-ı maḫlūḳāt daḫi var ki 

‘ömrleri ġāyet ḳaṣīr olur  cümleden  aḳyarus  dirler  bir  cān-ver vardur ki yigir mi dört 

sā‘atde hem tevellüd ider ve hem müteveffā olur. Ḥayvānātda kerkesden mu‘ammer 

yokdur ki ‘ömri yidi yüz seneye vāṣıl olur. Arslan yüz sene ve zu‘m iderler ki mār biñ 

sene at elli altmış sene ḥımār-ı vaḥşī ki gūrdur yüz sene neml ü çekirge altı ay siñek 

ḳırḳ elli gün sivri siñek üç gün burġū  ancaḳ beş gün ve ḳamle on gün mu‘ammer 

olur dirler. Ammā fīl ziyāde mu‘amnmer olur-ımış. Ḥattā Arisṭodan naḳl olınur ki dört 

yüz yaşında bir fīl gördüm dimiş. Ve yidi senede tevellüd ider. Mülūk-i Hind fīle i‘tibār-ı 

‘aẓīm iderler iki nev‘dür birine çilāvī birine maḥmūdī dirler. Çilāvī bār-gīrdür taḥmīl-i 

e ḳāl iderler. Maḥmūdī harb içün mu‘add olup rūz-ı rezmde cebe giydürüp üzerinden 

ṭop atarlar. (158b)  Ve her fīli üç yüz süvār ṣıyānet ider. Zīrā nīze vü tīr ile muḫālif 

yirine ursalar tīz helāk olur. Nite ki Firdevsī Şāh-nāmede dimişdür. 

Beyt: 




          (-../--../--..) 
Ne r: 

                                                
825 “Ümmetimin ömrü altmış ile seksen (yaş) arasıdır.” Hadis.  
826 “Andolsun biz, Nûh’u kavmine gönderdik, onların arasında bin seneden elli yıl eksik kaldı.” (Ankebût, 29/14) 
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Ve ba‘żını ehl-i keyf idüp benc isti‘māl itdürüp şerbet virüp ve eṭ‘ıme-i nefīse ṭabḫ 

itdürüp yidürürler ve çulları zer-beft ü aṭlas olur imiş. Ve girān bahālara alurlar imiş. 

Zīrā her fīl niçe biñ süvāra muḳābil olmaġ-ıla medār-ı devletleri olur imiş. Küçükleri 

Ḥabeşde ve büyükleri Hindde ḥāṣıl olup āḫir diyārda ṭurmaz. Meşhūrdur ki üç nesne 

üç diyārda olmaz Rūmda fīl Hindde ḫayl Çīnde sinnevr. 

Naẓm: 

 
 

 



 

       (-./--./--./--.) 
Ne r:  

Pes bālāda beyān olınan sinn-i şeyḫūḫat budur. Ammā şeyḫūḫatuñ bir mertebesine 

sinn-i inḥiṭāṭ dirler ki erẕel-i ‘ömrdür. Bu sin aṣḥābınuñ tecrübesi bisyār olur ve medḥ 

ü enādan ḥaẓẓ iderler ve bed-dil ü bed-ḫulḳ olurlar.  Gażabları bīmār ġażabına 

müşābih olur ve ḥırṣları vü āmālleri ziyāde olur. 

. 

827(159a) Ḥukemādan birine su’āl itmişler sebeb nedür ki meşāyıḫ 

dünyāya şübbāndan ḥarīṣ olur. Ḥakīm eyitmiş zīrā meşāyıḫ dünyādan ẕevḳ itdügin 

şübbān itmemişdür. Bahārı ḫazān u ḫadengi kemān olup ḳabā-yı cismine fenā ve 

ḳāmet-i ḫoş-nümāsına inḥinā gelür. Ammā nihāl-i ḥırṣı tāze vü ter ü āmāl-i gülistānı 

sebz idügi muḳarrerdür. 

Beyt: 

                                                
827 “İnsanoğlu yaşlanır fakat iki haslet vardır ki, onlar yaşlanmaz: Hırs ve tûl-i emel.” Hadis.   
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         (---./---./---./---.) 
Ne r: 

Bu daḫi ma‘lūm ola ki emziceden daḫi ba‘ż-ı umūra istidlāl olınagelmişdür. Nite ki 

bālāda beyānı mev‘ūd idi. Me elā mizāc-ı ḥār ṣāḥibi zeyrek ve tīz-suḫan tīz-ḥareket 

ü ġażūb ve beşeresi surḫ u ṣadrı ‘arīż ve mūyı siyāh olur. Ḥārr olan eşyādan żarar ve 

müberredātdan fāyide görür. Ve mizāc-ı bārid ṣāḥibi künd-fehm ü tersān-ı girān-

zebān u dīr-ḥareket beşereleri beyāż ek er-i ḥālde bürūdetden mutażarrır olurlar. Ve 

tīre-reng ü bī-mūy olur. Ammā hevā-yı ḥārr u ġıdā-yı ḥārdan müntefi‘ olur. Mizāc-ı 

raṭb ṣāḥibi bisyār-ḫ˘āb u tīre-ḥavāss u kem-ḥıfẓdur. Zīrā ki dimāġ merṭūb olmaḳ 

māni‘-i ḥıfẓdur. Egerçi sevḳ olınanı āsānlıġ-ıla ḳabūl eyler ammā yine tīz ferāmūş 

eyler. Ve mūyı siyāh u ke īf olur. Ḥīn-i mübāşeretde ża‘fı ḳavī olup bedenine ra‘şe 

müstevlī olur. Ve mizāc-ı yābis ṣāḥibi kem-ḫ˘āb u ḫūb-ḥıfẓ olur. Ve mizācı ḥārr u raṭb 

olan ḫoş-ẕihn ü ṣāḥib-i efkār olur. Ammā ḥavāssında ṣafā olmaz ve a‘żāları büyük 

olup ve mafṣalları ve ṭamarları ẓāhir olmaz. Beşereleri surḫ-āmīz hażmları miyāne vü 

‘araḳ-rīz bārid ü yābis aġdiyeden müntefi‘ ve ḥārr u raṭbdan müteżarrır olur. Ve mizācı 

bārid ü yābis olan ḥārr u raṭbuñ ḫilāfı olur ve übūt-ı ḫulḳīden übūt-ı ḥāle daḫi 

istidlāl olınur. Meselā sür‘at-i ġażabdan fikrinde ṣāyib olmaġa zīrā sür‘at ile ġażab 

ṭareyānı dimāġuñ ḥarāreti şiddetinden nāşīdür ḥarāret-i dimāġ ise mūcib-i nā-tamāmī-

i efkārdur. Ve ba‘ż-ı evṣāf-ı ‘ārīden aḫlāḳ-ı ‘arżīye daḫi istidlāl olınur. Me elā ke ret-

i sefer iden kişiye tehẕīb-i aḫlāḳ müyesser olur.  

Mıṣra‘: 
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   (---./.--/---./.--)

Ne r: 

Ve kār-ı āzmūde olmaġ-ıla şecā‘at daḫi iḥtimāldür. 

Naẓm: 







   (-./--./--./--.) 
Ne r: 

Ve ṣınā‘at ü ḥirfet daḫi mü’e irdür cümleden ḥiyāket bi'l-ḫāṣṣa aḥmaḳ ider. 

Muṭāyebe: 

Cūḫī dimeg ile ma‘rūf bir ḥerīf var idi ki laṭīfe-gūy olmaġ-ıla mevṣūf idi. Ġāyet 

(160a) gürisne vü muḥtāc olmaġın bir ḳaryeye varup ḫalḳına eyitdi. Beni iṭ‘ām ile 

terbiye vü ikrām idüñ niçe nef‘ müşāhede idersiz didi. Ḳarye ḫalḳı eyitdiler. Nef‘üñ 

nedür. Cūḫī eyitdi iḥyā-yı emvāt eylerem. Ḥażret-i Rūḥu'llāhuñ dem-i cān-baḫşından 

mücāzem ve nefes ü du‘ām müstecāb-ı dergāh-ı Rabbü'l-erbābdur. Mürdelerüñüzi  

du‘ā-y-ıla iḥyā eyleyem didi. 

Beyt: 

   Bī-reng ü bī-girih ola her kim ṣabā gibi 

   Maḳbūl-i Ḥaḳḳ olur nefesi evliyā gibi 

    (--./-.-./.--./-.-)   

Ne r: 

Ehl-i ḳarye bu himmeti müşāhede idicek cümle murādātına müsā‘ade eylediler. Bir 

niçe eyyām mürūr eyledikden ṣoñra ricā eylediler ki i bāt-ı müdde‘ā eyleye. Cūḫī 
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eyitdi ḳaryeñüzde āḫir mevtā kimdür. Eyitmişler ki fülān ḥāyikdür. Cūḫī ol ḥayāt 

bulmaḳ muḥāldür zīrā ḥayy iken daḫi ḥükm-i meyyitde idi ki dāyimā nıṣf-ı esfeli ṭopraḳ 

içinde idi didi. Ve mu‘allim-i eṭfāl daḫi bi'l-ḫāṣṣa aḥmaḳ olur ve ḫoş-nüvīs daḫi cāhil 

ḳalduġı muḳarrerdür. Zīrā āḥad emrine mübāşeret ile āḫaruñ intifāsı aẓherdür. Gerçi 

şeref-i feżāyile vuṣūl daḫi olur ammā nādir vāḳı‘ olur. 

Şi‘r: 







      (--/-.-./.--)/(--/--.-/.--) 
Ne r: 

Ve sāz-nevāzlar daḫi ġāyet bī-vefālıġ-ıla mümtāzdur. 

Beyt: 


 

(-./--./--./--.) 
(160b) Ne r: 

Ve dellāl daḫi dürūġ-gūy olur. Zīrā ṣan‘atı kiẕb ü lecāc ile revāc bulur. 

.828Ve 

ba‘ż-ı umūr evṣāf u aḥvāl-i ‘ārıżīye sebeb olur. Ġınā vü faḳr gibi. Zīrā ġınā ile be-her-

ḥāl teġayyür gelür. Tüvān-ger bülendlige meyl eyler ve sitāyişden ḥaẓẓ idüp ẕātını 

cāmi‘-i ṣıfāt-ı cemīle ẓann ider. Ġayrları ḥāsid i‘tiḳādında olur. Ammā dervīşān bu 

evṣāfuñ żıddı ile mevṣūflardur. Ḥażret-i ‘Alīden mervīdür ki buyururlar imiş  

.

Be-her-ḥāl aṣīl fā‘il-i fi‘l-i cemīldür. Devletden üftāde olsa ḳalbine 
                                                
828 Her tâcirin bir sermayesi vardır, dellâlin sermâyesi ise yalandır. 
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riḳḳat gelür ve ol ki gedā-nijād iken nev-kīse ola ne‘ūẕü bi'llāh aṣlā ḫayr muḥtemel 

degüldür.  

Beyt: 

 ء


       (-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Her ne deñlü inḳıyād gösterilse benüm saṭvet-i celālümden bīm idüp ser-fürū eyledi 

diyü daḫi ziyāde bed-ḫ˘āh olur ve her ne deñlü eyülük olınsa ‘aksi ile muḳābele 

muḳarrerdür. 

Naẓm: 

 


 



  

(-./--./--./--.) 
Ne r: 

829

Mıṣra‘: 
 

(-.-/.--./-.--/.--)
(161a) Ne r: 

Dimişlerdür ki māl cemī‘-i ḥālde ṭabī‘ate taḳviyet virür. Ṭab‘ında şecā‘at ü zühd ü 

‘ibādet olsa mālı aña izdiyād virür. Me elā bir nediyy-i nādir şecī‘ u bahādır māla 

ḳādir olsa a‘lā atlar ve dil-āver nevkerler ve yarar silāḥlar cem‘ ü ḥāżır ider. 

Mıṣra‘: 

                                                
829 Reziller (alçak tabiatli kişler) mal mülk sahibi olup hükmederlserse, faziletli insanlar helak olur.  
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(-.-/--.-/--.-/--.-) 

Ne r: 

Ve ‘ilm ü ma‘rifet taḥṣīline daḫi bā‘ī  olur. Me elā daġdaġa-i żank-i ‘ayşdan berī 

olıcaḳ fünūn-ı şettādan kütüb-i nefīse cem‘ine ḳādir olup cevāyiz-i cezīle ile niçe 

üstād-ı māhir ḥāżır idüp müddet-i medīdede envā‘-ı şedāyid ile taḥṣīl itdügi ‘ulūm u 

ma‘ārifi müddet-i yesīrde ḥāṣıl itmek ḳābil olur. Ve künc-i miḥnet ü gūşe-i meẕelletde 

ḳalmış niçe üftādelere ba‘ż-ı mülūk u vüzerā iltifāt itmeg-ile her biri bī-nām u nişān 

iken gün gibi meşhūr-ı cihān olup az çoḳ ḳuvvet-i māliyye ile müşārun ileyhi bi'l-

benān olmışlardur. İmām Muḥammed Ġazālī vü Şeyḫ-i Ekber ibtidā-i ẓuhūr-ı ledünde 

vezīr-i ḫ˘āce-i Niẓāmü'l-Mülk imdād u mu‘āvenetine muḳārenet eylemişlerdür. Biri 

ṣıfat-ı cemāle biri na‘t-ı celāle maẓhar iki imām-ı fażīlet-perver olmışlardur. Şu‘arā-yı 

‘Acemden künc-i felāketi me’vā  iden  Mevlānā  Kātibī  şā‘ir-i  pākīze-güftār  u  nādire-

ā ārdur kitāb-ı mütelevvin ü tecnīsāt u ḫamse vü dīvān-ı ḳaṣāyid ü ġazeliyyāt (161b) 

ü resāyil-i taṣavvuf ve daḫi niçe ā ār-ı celīle ṣāḥibidür ammā ne fāyide ki ṭāli‘i yāver 

olmayup  

Beyt: 




(-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Güẕārişince derd-mend bir zamānda ẓuhūr eyledi ki  

Beyt: 
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    Metā‘-ı fażīlet be-ġāyet denī 

    Revāc-ı cehālet be-ġāyet senī 

     (.--/.--/.--/.-) 

Ne r: 

Mażmūnına maẓhar idi. ‘Ömr-i ‘azīzi cefā vü cevr-i çarḫ-ı bī-vefā ile mürūr itdi ki 

ri‘āyet degül ma‘īşet emrinde bile kemāl-i żucret üzre olup libāsı pelās idi. Nite kim 

dimişdür 

Beyt: 


 

(-../-.-./--../-.-.) 
Ne r: 

Miskīn şikeste-bāl ü mel‘abe-i eṭfāl ü maṭ‘an-ı cühhāl olmış idi ki bu ma‘nādan ibnā 

idüp dimişdür 

Beyt: 




      (-.-/--.-/--.-/--.-)
Ne r: 

Eger şöyle ki bizüm pādişāhumuz Ḥüseyn-i Bayḳara zamānına geleydi ve himmet-i 

āfitāb-ḫāṣṣıyeti ile perveriş bulaydı benüm gibi ve Molla Cāmī gibi niçe ā ār ıẓhār 

idüp nevādir-i rūzgārdan olur-ıdı. Pes Mīr ‘Alī Şīrüñ daḫi murādı bu ki māl muḳavvī-i 

cemī‘-i ḥāldür. .830

Naẓm: 

                                                
830 Para, zamanın yaralarına merhemdir. 
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 (162a) 


 (-../-.-./--..) 
Ne r: 

831

Ḥikāyet: 

Ṣadrü'd-dīn-i  Ḳonevī   Ḥażretlerinüñ   sa‘ādet-ḫānelerinde   isti‘māl   olınan   

ẕī-ḳıymet evānī zerrīn ü sīmīn ve ṭavīlelerinde olan esbān-ı tāzī-nijāduñ çulları zer-bāft 

imiş. E‘izze-i dīnden biri levm itdükde buyurmışlar ki 

.832Ammā 

anlaruñ māllarınuñ me’āli taḥṣīl-i me ūbāt-ı uḫreviyye vü tervīḥ-i mesālik-i zühd ü 

terk-i umūr-ı dünyeviyyedür ki ‘uḳūl-ı ḳāṣıra vü aṣḥāb-ı enẓār-ı nāḳıṣa bu vehme 

düşmeye ki zümre-i zühhād bu mertebeye ‘adem-i ḳudretden tārikler ne kisvet-i tārik 

urınmış olalar ki niçe cehele bu ma‘nāya sālik olmışlardur. 

Ḳıṭ‘a: 







     (-.-/-..-/-..-) 
Ne r: 

                                                
831 Sâlih adamlar için sâlih mal ne güzeldir.  
832 Onların çivisini toprağa çaktım, gönl(üm)e değil...  
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Ol maḳūle e‘izzenüñ yanında mālik-i ‘adem ü vücūdı daḫi sivā ve taġallübāt-ı dehr 

endāḫte-i verādur.  

Naẓm: 










   (-../-.-./--..) 
Ne r: 

Ḳalbleri Cenāb-ı Ḫudāya irtibāṭ-ı ḥaḳīḳī ile mürtebiṭ olmışdur. Dünyā ve mā-fīhā  

çeşm-i himmetlerinde bir ẕerre belki türre degüldür.  

Beyt: 



  (162b)


   (-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Māl-i dünyā nāḳıṣlara rūy-pūş-ı Cenāb-ı  İlāhī  olur  ammā  kümmelīn  zümresine  

feyż-baḫş-ı ḥaḳīḳat-i sāhī olur. 

Naẓm: 












             (-.-/--.-/--.-)
Ne r: 
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Muṭlaḳan ṣāḥib-i māl iddiḫār itdügi eşyāya i‘timād itmek muḳarrerdür. Meger  

meşāyıḫ-ı şāmiḫu'l-erkāndan bir mürşid-i ‘ālī-şānuñ ḫıdmet-i ḫurşīd-ḫāṣṣıyetine 

intisāb itmeg-ile ġubār-ı ḫod-bīni vü ḫod-furūşı dīde şuhūdından mürtefi‘ olup 

māhiyyeti kemāhī müşāhede eyleye. Ve ḥıḳd ü ḥased vāsıṭasıyla iḫvān u eḥibbāsınuñ 

zevāl-i ni‘meti recāsında olmaḳ daḫi ḳaṭ‘an cāyiz degüldür. Denā’et ü ḫabā et-i 

nefsden nāşī ḥāletdür. Dīde-i ḥasedi rişte-i istiġnā-y-ıla dūḫte ḳılup dūd-ı āteş-i ḥıḳd-ı 

kāḫ-ı dimāġı tīre-fām u sūḫte itmek gerekdür. Ammā ġıbṭa muraḫḫaṣdur. Ḥıḳd ṭaleb-i 

zevāl-i ni‘metdür. Ġıbṭa sa‘at-i ḥāl ü mālda evret müşāhede itdükde nolaydı bende 

daḫi olaydı diyü temennā eylemekdür.  

Naẓm: 

 


 

       (-.-/-..-/-..-) 
Ne r: 

Gerçi ḥased şūm u ḥāsid-i (163a) bed-fi‘āl meẕmūmdur. Ammā ne fāyide ki ‘ālem-i 

cesedī ḥased ile māl-ā-māldur. Ḥayfā ki her zamānda ehl-i ‘irfān keyd-i ḥasūddan 

perīşān u devlet-i dünyādan ḥırmān üzre olmaġın dıraḫ-ı baḫt ü iḳbālleri āyīne-i ābda 

serv-i revān-āsā ser-nigūn ve şāyeste-i ẕillet olan nādān u dūnān şād u ḫandān ve 

ġam u mükedderden emān üzre olmaġın devletleri duḫān-ı revān gibi peyveste-i 

gerdūn-ı gerdān olmışdur. Ve ḥukemā aḫlāṭ-ı erba‘adan daḫi istidlāl idegelmişlerdür. 

Her birine bir keyfiyyet ve her keyfiyyet bir ḫulḳa ‘illetdür dimişler. Nite ki icmālen 

sālifen beyān olınmış idi. Pes keyfiyyet-i aḫlāṭa delālet eyleyen levn ü ġıdā vü laḥm ü 

hevā ve ḫ˘āb u bīdārī ve sür‘at ü buṭū’-i ef‘āl ve bisyārī-i mūydur. Ammā bunlar ‘avārıż 
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ile ẓāhir olmamaḳ gerekdür ki delālet eyleye. Ol ṭarīḳ ile ‘arūż  aġleb-i ḥālde teḫallüf 

ider. Me elā ‘avārıż ḥasebi-y-ile sevdāya dāl  ru’yāda ba‘ż-ı ḥāl olsa istidlāle mecāl 

muḥāldür.  

Ḥikāyet: 

Bir mu‘teber ḥāẕıḳ bir pādişāha eyitmiş ki sāyir mu‘teberler düşi gördükden 

ṣoñra ta‘bīr iderler ben görilecek düşi ta‘bīr iderin. Bu kelām pādişāh-ı ‘ālī-maḳām 

cenābına ġāyet girān gelüp 

833didi ve dāyire-i ḳabūlden bīrūn 

olan kelāma cür’et ‘alāmet-i (163b) ḫasāretdür didi.  

Beyt: 

 
 

    (-.-/---./--.) 
Ne r: 

Çünki da‘vā idersin imdi elbette i bāt-ı müdde‘ā lāzımdur. Bu şeb ben ne maḳūle 

ḫ˘āb görecegüm ta‘yīn eyle didi. Mu‘abbir eyitdi bu gice bir ṣabbāġ dükkānında 

cāmeñi kebūda boyarsın ve dükkān daḫi ġāyet teng ü tārīk olsa gerekdür. Fi'l-ḥaḳīḳa 

pādişāh ol gice bu vāḳı‘ayı gördi. İrtesi mu‘abbirden istikşāf eyledi. Mu‘abbir eyitdi bu 

ma‘nā ḥirfet ü ṣan‘atdur. Şāhuñ ‘ulüvv-i mertebesine göre ġāyet denī vü ba‘īd 

ḥāletdür. Nefs-i nāṭıḳa ise umūr-ı ġarībenüñ ḥıfẓında ihtimām üzredür. Çünki şāh-ı 

ḫaṭīr ile bu ‘abd-i faḳīr beyninde bu maḳūle kelimāt cārī oldı ol ḫayāl ile ki ḫ˘āb 

buyurdıñız. Vāsıṭa-i ihtimām-ı nefs ile ḳuvvet-i ḫayāliyyeye bu ṣūret nümāyān oldı 

didi. Pādişāh-ı ‘ālī-cāh mu‘abbire iḥsān-ı bī-pāyān idüp ġonca-i āmālini güşāde vü 

                                                
833 Yapılmamış ev satılmaz.  
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ḫandān eyleyüp min ba‘d meclisinden dūr olmamaḳ tenbīh eyledi. Ḫiṣāl ü ef‘āle ve 

aḫlāḳ u aḥvāle mesākin ü evṭāndan daḫi istidlāl olınup her beled sākinlerüñ ḥāli 

ma‘lūm olmışdur. Ḫilḳatleri birbirlerine muġāyirdür. Germ olan yirlerde ḥükm 

ṣafrānuñdur ṣıḥḥat-i kāmile az olur seyyi’ü'l-aḫlāḳ  olurlar.  Ve  serd  olan  (164a)  

yirüñ  ahālīsi  demevī-mizāc  olup  ḳavī-heykel bülend-bünye olup nefslerinde ru‘ūnet 

ü ṭab‘larında ġılẓat muḳarrerdür. Bilād-ı şarḳuñ sükkānı sefīd-reng surḫa māyil ve 

ferye vü āvāzları ṣāf ṣaḥīḥü'l-mizāc olup ḫastalıḳları nādir ḳāmetleri dırāz ve ḥiddet ü 

ġażabları az olur. Ve ek erī vaḳūr u şecī‘ ü dilīr ve ehl-i bilād-ı ġarb ek er-i aḥvālde 

muḫālif-i ehl-i bilād-ı şarḳ olur. Ve ehl-i bilād-ı şimāl Ṣaḳālibe gibi ‘arīżu'-ṣadr u şecī‘ 

bārīk-pāy dırāz-‘ömr ceyyidü'l-hażm seyyi’ü'l-aḫlāḳ redī’ü'ş-şiyem olurlar. Ve ṭāyife-i 

Ṣaḳālibe ki seg-ṣıfat derende olurlar sebebin ehl-i tevārīḫ böyle yirmişler ki Yāfe  

henüz Ebü'l-Ervāḥ Ḥażret-i Nūḥ-ı Necīnüñ ḫıdmetinde olur-ıdı zevcesi vece‘-i 

maḫāżda  fevt  olup  murżı‘a  bulunmamaġ-ıla ṭoġan oġlanı nā-çār bir ṭoġurmış 

kelbüñ südi-y-ile emzirürdiler. 834Ricli üzre 

büyüdükde seg-ṣıfat dişiyle ve ṭırnaġıyla ıṣırup yırtmaġa başlayup sāyir birāderleriyle 

bir yirde derilmege imkānı olmamaġın bi'ż-żarūre ayrılup iḳlīm-i sādis-ile sābi‘üñ 

ġarbīsinde tebevvü’ eyleyüp ibtidā-i tenāsülleri bu sibāḳ üzre olmışdur. Aṣlā oġul 

babasına nihāyet-i ḫuşūnetden ri‘āyet ve babası mezīd-i naḫvetinden oġlına şefḳat 

itmez. Ḥattā tenākü leri ḳuvvet-i ḥarb ü ceng-ile (164b) olup ġālib gelenler taṣarruf 

iderler. Aralarında meẕāhib-i muḫtelife bisyārdur. Ek erī behāyim-i ‘acmā gibi beṭālet 

üzre şa‘b-ı ḥubālde ta‘ayyüş iderler. Mesālik-i İskenderiyyede mesṭūrdur ki İskender 

                                                
834 Bir köpek büyüdükçe ısırmaya başlar.  
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arż-ı Ṣıḳlābda bir maḥalle irişdi irāde eyledi ki Ṣaḳālibe ile ceng eyleye. İçlerinden bir 

şaḫṣ İskenderüñ ‘askeri ile muḥārebeye āġāz eyledi. Mertebe-i inkāra ḳarīb ādem 

helāk itdi ve ‘askerüñ zaḫm-ı tīr ü ṭa‘n-ı nīzesi cidden te’ īr itmedi. ‘Askere żucret ü 

İskendere ḥayret ġālib oldı. İskender ḥukemā vü aḫter-şināslara mürāca‘at eyledi. 

Erbāb-ı ḥikmet ba‘d ez muṭāla‘a-i  zīcāt u  taḳāvīm  bi-ḥasbi'ṭ-ṭāli‘ bu şaḫṣa senden 

özge kimesneden ẓafer yoḳdur didiler. Ümerā vü a‘yān-ı leşker-i ṣalāḥ-dīd bu 

degüldür ki bu şaḫṣ-ıla pādişāhuñ re’sen-be-re’s cenge ‘azīmetini imżā eyleyevüz ki 

ek er-i aḳvāl-i ehl-i nücūm nā-rāst vāḳı‘ olur didiler. ‘Āḳıbet İskender ceng idüp 

mezbūra ġālib geldi. Ba‘dehu İskender Ṣaḳālibeden ṣordı ki bu muḳaddimetü'l-ceyş 

olan ne ḫilḳat idi. Cevāb virdiler ki ba‘ż-ı cibāl-i ‘āliyede bir nev‘-i benī-ādem olur 

lāzıme-i ṭab‘iyyeleri budur ki her kimi görürler ise der-ḥāl ceng ü cidāle āheng iderler. 

Mıṣra‘: 

 
(-.-/-.--/---.)

Ne r: 

Ve anlaruñ giriftār olması bu vech iledür ki bunlarla ḫuṣūmet (165a) ḍarb-ı dest ile 

mümkin olmamaġın uyḳuda olmayınca ele gelmeleri müyesser degüldür. Ol cihetden 

uyḫuları gelse bülend dıraḫtlara ‘urūc eyleyüp bir hafta yatup mest-i ḫ˘āb olurlar. 

Ṣayyādlar çıḳup muḥkem zencīrlerle gerdenlerinden şāḫlara bend eyleyüp bir 

müddet-i mümtedde şöyle ḥāli üzre ibḳā iderler tā ki ża‘f müstevlī olmaġ-ıla żabṭa 

müsta‘idd olup indirüp behāyim gibi terbiyet eyleyüp muḥārebātda muḳaddimetü'l-

ceyş iderler. Ve ehl-i bilād-ı Ḥabeşe ek er-i aḥvālde şimālīlerüñ ḫilāfıdur. Mi‘deleri 

serd ü bed-hażm u kūtāh-‘ömr ve mizācları ruṭūbet üzre olur. Ve miyān-ı deryā vü 
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leb-i deryā olan büldānuñ ḥarāret ü bürūdeti i‘tidāle ḳarīb olur. Mekān-ı refī‘de ḥükm 

bürūdetüñdür. Ve pestde olan mevāṭınuñ ḥarāreti ziyāde olur. Ve seng-istānda olan 

belde ahālīsinüñ bedenleri ṣalb ü muḥkem olup bed-aḫlāḳ u mütekebbir olur. Ve 

cebelī şarḳī olan ādemī dırāz-‘ömr ü tīz-fehm olurlar. Ve ‘inde'l-eṭıbbā vilāyetüñ cebelī 

ġarbīsinde olmaḳ i‘tidāle aḳrebdür. Zīrā bürūdet dāyimā zāyil olmaz ve cebel-i şimālī 

hevāyı germ ider. Ve cebel-i cenūbī hevāyı serd ider. Ve Şeyḫ Ebū ‘Alī Sīnā yanında 

a‘del-i mevāżı‘  ḫaṭṭ-ı istivā ve anuñ ḥavālīsidür. Ve iḳlīm-i evvel (165b) ü evvel-i iḳlīm-

i ānī ḫaṭṭ-ı istivāya ḳarībdür. Ve iḳlīm-i ānī vü āli üñ ek eri germdür. İḳlīm-i 

çehārüm ü evvel-i iḳlīm-i pençüm i‘tidāle yaḳīndür. Ve İmām Faḫr-i Rāzī ba‘żī 

ḥukemā-y-ıla iḳlīm-i rābi‘ a‘del-i eḳālīm olmasında hem-dāstānlardur. Ma‘ārif-i daḳīḳa 

vü ‘ulūm-ı enīḳa bu iḳlīmüñ sekenesinüñ ḫāṣṣa-i cibilliyelerindendür. Ve anlaruñ levni 

surḫ u sefīd olur. İḳlīm-i evvel ü ānī ḫalḳınuñ beşeresi siyāh-sūḫte ve altıncı vü 

yidinci iḳlīm ḫalḳınuñ gibi sefīd-i ḫām degüldür. Ve iḳlīm-i pencümüñ āḫarı iḳlīm-i 

şeşümüñ evveline münāsibdür. Hindiyān-ı gendüm-gūn siyāha māyil ü nerm-āvāz  u  

bisyār-ters  ü  endek-cemāl ü kem-ṭāḳat ü kem-āvāz u dırāz-‘ömr ü zūd-pīr olurlar. Ve 

kārhā-yı bārīk peydāsına ḳāḍirlerdür. Dāyimā Hindde şeb ü rūz ber-ā-berdür. Zīrā 

‘uḳde-i re’s ü ‘uḳde-i ẕeneb ḥamel ü mīzān oraya düşer çün rūz u şeb yek-sān ola 

ṣayf u şitā müsāvī olmaġın i‘tidāl üzre olup eyyām-ı i‘mār mütemādī olur. Bā‘ī -i āḫir 

bilād-ı Züḥale tābi‘dür. Felek-i Züḥalüñ levni siyāh olmaġ-ıla Hindūlar siyeh-çerdedür. 

Ve leṭāfet-i āb u hevādan menāfiẕ ü mesāmmāta mażārr-ı bilā-ġamdan mevādd-ı 

rediyye manṣıb olmaġın menbet-i şa‘r feyeżān-ı nāmiyeden mesdūd olmayup ṣaḳal 
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aġarmaz ve ḫār u ḫāşāki būyā vü ṭuyūrı gūyādur. (166a) Dıraḫtları bir yılda iki kerre 

mīve virür. 

Beyt: 




(-./--./--./--.) 
Ne r: 

Ve    āteş-perest  ü    ḫurşīd-perest   ü    büt-perest  ü    şīr-perest  ü   mār-perest  ü   

kej-düm-perestden ṭoḳuz yüz ḳırḳ sekiz ümmet ve içlerinde ‘ulūm-ı ġarībe vardur. 

Cümleden dehemiyāndurlar. Bir ṭāyife vardur ki her ne murād itseler iderler. 

Cümleden yılan ṣoḳı efsūn-ıla def‘ iderler ve ‘aḳd-i ḥadīd iderler. Mervīdür ki Sulṭān 

Ḳorḳud bin Sulṭān Bāyezīd Hindden bir efsūn-ger getürtdi. Bir bülend yire çıḳup 

kendüyi ḳılıçlar üzerine düşüp her düşdükde cān fedā diyü çaġırur imiş. Cismine ser-

tīz ḳılıçlardan żarar gelmez imiş. Sulṭān Ḳorḳuduñ iḥsānından cem‘ itdügi māl-ile 

Beşikṭaş yanında meşhūr mesīre ki Cān Fedā dirler ḫālī iken iḥyā idüp müddetü'l-‘ömr 

anda olur imiş. Ve Hind bilād-ı vāsi‘adur. Şöyle ki dünyāyı iki bölük itmişlerdür bir 

öküz gövdesi şeklinde tamām-ı gövdesi Hind ola aña īsā-yı ekber dirler ve boyunı vü 

başı ‘Arab u ‘Aceme ve Berber ü Ḥabeş ü Türk ü Delīm ü Rūs u Efrenc ü Ṣıḳlāb bi'l-

cümle bilād-ı cemī‘-i ümem-i muḫtelifedür ki aña īsā-yı aṣġar dirler ve maḳbūl-i eşrāf 

olan Tārīḫ-i  Vaṣṣāfda mezbūrdur eger Hindden elṭāf u ḫoş-hevā yir olsa cennetden 

Ādem ü Ḥavvā anda inerdi. Ammā Hind iki ḳıṭ‘adur (166b) birine taḥte'r-rīḥ u zīr-i bād-

ı Hind dirler ve birine fevḳa'r-rīḥ bālā bād-ı Hind dirler. Zīr-i bād-ı Hindde zemīn siyāh 

dirler. Mevlānā nādānı (.....) 

Beyt: 
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(-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Ve ahālī-i Hindüñ cemī‘-i işleri ‘aksinedür. Rūmda baş tırāş iderler anlar ṣaçın 

uzadurlar. Bunda çep ü rāst anda rāst çep olur. Ḳılıçları iki yüzlü olur. Keçi yirler 

ḳoyun yimezler ve cemī‘-i umūrda ḳıyās iderler.  

Beyt: 

 
 

(-.-/-.--/---.) 
Ne r: 

Sindiyān ek er-i aḥvālde Hindīlere müşābihdür. İllā mūyda degül ki Sindīlerüñ 

mūyları dırāz-ter olur. Medeniyyān-ı şīrīn-zebān u nerm-endām-ı ṣāḥib-i melāḥat ü 

ṣāḥib-i eẕyāl-i ḳanā‘at ve mūyları vü beşereleri siyāh-gūn  olur.  Ehl-i  Ṭāyif   ḫoş-āvāẓ  

u  bed-hażm olurlar. Ek er-i ḫavātīni vece‘-i velādetde helāk olurlar. Yemeniyān 

aġleb-i ḥālātda medenīlere mümā il olurlar. Ammā ḫūb-rūy u nā-ḫoş-ḫūylardur. Nite 

ki şā‘ir dimişdür  

Şi‘r: 




(-.-/---./--.-/---.)/(-..-/--.-/-..-/--.-) 
Ne r: 

Ammā ol diyāruñ nevādir-i ġarāyibindendür ki zinādan ḥāṣıl olan evlād mu‘ammer 

olmayup helāk olur. Süheyl-i Yemānī te’ īrindendür dirler. Ve Yemende ‘aḳīḳ ü 

Bulġarda cülūd reng ü būyını Süheylden alur. 

Beyt: 
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(167a) 
(-.-/--.-/--.-/--.-) 

Ḥikāyet: 

Mervīdür ki Şeyḫ Niẓāmī ḳuddise sırruhu Ẓahīr-i Faryābīden incinüp bed-du‘ā 

itmiş. Çoḳ zamān geçmeyüp Ḳızıl Arslana bir ḳaṣīde dimiş  

Beyt: 




    (-./---./.-.-/.--)/(-.-/-.--/-.-./---.) 
Ne r: 

Niẓāmī dimiş ki pādişāhum Ẓahīr bu ḳaṣīde ile seni hicv itmişdür. Ya‘nī Ḳızıl Arslanuñ 

ḳāmeti ol ḳadar kūtāhdur ki nüh kürsī-i eflāki nerdübān eyleseñ rikābına irişmez. Fi'l-

vāḳı‘ bu seni medḥ degül hicvdür diyücek Ḳızıl Arslan bu ḳavle i‘timād idüp fi‘l-ḥāl 

Ẓahīri ḳatl itmiş. Şeyḫ Niẓāmī bu beyti dimişdür  

Beyt: 

 
 

(--../--../--../--..) 
Ne r: 

Ehl-i Berber ki ġarb u cenūb mā-beyninde sākin olurlar arż-ı Nūbeye muttaṣıl olur ki 

Yemen cānibine muḳābil olur. Ek er-i mūyları siyāh-fām u zerd-çerde vü neşāṭ-

engīz ü kem-ḫıdmet olurlar.  Mekkiyān gendüm-gūn u bülend-ḳāmet ve mūyları ca‘d 

olur. Mūy mebsūṭ-ı nedret üzre olur ve elleri bedenleri nerm ü nāzik olur. Zengiyān 

bed-aḫlāḳ u siyāh-fām u ca‘d-mūy bī-ġam ġalīẓ-cülūd olur. Endek-ḫıred ü kem-ḫˇāb 

olurlar. Ve mūyları ḳıvırcıḳ olmasınuñ sebebi ḥarāret-i ġarīziyyeleri ḥayyiz-i i‘tidālden 
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ḫāric olup ifrāṭ üzre olmaġın pīç-der-pīç olmışdur. Bundandur ki muḥālāt-ı fikriyyeye 

vücūd virüp (167b) umūr-ı mümteni‘ada iżā‘at-i i‘mār iderler. Ḥattā bir bī-‘aḳl ‘Arabuñ 

yigirmi dört sā‘atde bir niçe def‘a dimāġına sevdā-yı pādişāhī güẕer ider imiş.  

Beyt: 




(-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Behāyim-i ‘acmā gibi ḳavm içinde mütevārī olup birbirine tesāfüd iderler. Aralarında 

zevciyyet i‘tibārı olmaz ve siyāh olmalarına sebeb budur ki anlaruñ olduġı yire iḳlīm-i 

şems dirler. Ṣabāḥ olduġı gibi aḫşām olur. Muttaṣıl ḳarañuluḳdur. Ol hevanuñ 

te’ īrinden sükkānuñ beşeresi siyāh olur. Nite kim ru’ūs-ı diyārī ḳuṭb-ı şimālī altında 

olup aḫşām olduġı gibi yatsu namazı vaḳti bulınmazdan ṣabāḥ olmaġın dāyimā 

aydınlıḳ olmaġ-ıla ādemlerinüñ beñzi aḳdur. Ehl-i Ḥabeşe nerm-beden maraż-ı sill ü 

dıḳḳ anlara ek er ‘ārıż olur. Bed-hażm u kūtāh-‘ömr ü zūd-pīr olurlar. Ammā şeref-i 

emānet ile müşerreflerdür. Freng ümem-i ke īredür ma‘a ke ret-i efrādi-him iki 

ḳısma munḳasımdur ki bunlar Penç  ve Leh ve Nemçe ve Alaman ve Engürüsden 

‘ibāretdür ki Freng-i baḥrī dāḫil-i işbu yine ve Efrence vü Venedikdür. Ve Freng-i baḥrī 

ḫāric cānib-i cenūbdadur. Ve biri daḫi Pūrtaḳāldur ki cānib-i şimālde Filandaradur 

şarḳīsi Masḳovdur ve niçe ḳavm ṣanāyi‘-i ḥissiyede kemāl-i merātib-i ‘ulyāya 

bāliġlerdür. Nuḳūş u rüsūmda ve taṣāvīr-i dil-peẕīrde ‘adīmü'n-naẓīrlerdür.  

Beyt: 

    Ḳomışdur işbu ṭab‘-ı fikret-ārā 

  (168a)             Fikirinüñ adın a‘cām Naṣārā 
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     (.---/.---/.--)     

Ne r: 

Ṭabāyi‘-i fā‘ileleri bedāyi‘-i ġarībe vü ṣanāyi‘-i ‘acībe ibdā vü īdā‘ iderler ki ‘uḳūl-ı fuḥūl 

ḥayrān-ı seyrānı olur. Ve Freng ‘ummānınuñ ek eri Cezāyir-i żayyiḳada olup 

filāḥatden bī-behre olmaġ-ıla fāḳa-perverd olup ḳıllet-i ekle ke ret-i mümāresetleri 

olmaġ-ıla dāyim bā-perhīz ve hażmları ceyyid olup çehreleri bī-gül-gūne vü ġāje-

rengīn ü tāze bünyeleri ṣıḥḥat üzerine olup mizācları selāmet-ile imtizāc eyleyüp 

ammā ḫaste olsalar bir daḫi ifāḳat bulmaları az olur. Aġleb-i ḥāl ‘adem-ābād-ı aṣlīye 

irtiḥāldür. Bir aḳçe yanlarında bīn yıllıḳ ‘ömre bedeldür kemāl-i mertebede ḫasāset 

üzredürler. Ḥattā Sulṭān Cem Frengistāna firār itdükde yidi sene anda oldı bir beg-

zāde bir dizi ṣoġan baġışlamış diyü ıḳāt-ı ebt-i ṣafaḥāt-ı ḥikāyāt u taṣḥīḥ-i rivāyāt 

eylemişlerdür. Ḳandehāriyān Hindiyāna ḳarībdür. Ammā nisvān-ı eyyibesi bikr gibi 

olur. Nite ki Benī- aḳīf ki ‘Arabda bir ḳabīledür anlaruñ ebkārı eyyibe gibidür. 

Mıṣriyān-ı bā-fehm ü nīk-nefs ü nerm-endām maḳbūlü'ṣ-ṣuver olurlar. Ammā lecāc 

ṭabī‘atlerine ġālib olur ve ‘ilel-i ebdāndan maṣūn degüllerdür. Zaḥmet-i fatḳ 

ek erinde mevcūddur. Ve ‘illet-i ‘amādan az kimesne ḫalāṣ olur. Aġleb-i żu‘afāsı 

ḍarīrdür. Mervīdür ki (168b) mevlūd raḥm-i māderden göz aġrısıyla ṭoġup mār-

istānlarına götürüp küḥūl ü şiyāfāt istid‘ā iderler-imiş. Ve āb u hevāsınuñ te’ īrinden 

her kim anda emvāl ü erzāḳ ṣāḥibi olur ise naḫvet ü ġurūra vāṣıl olur. Bir sene bir 

‘Arab filāḥat idüp ene miskīn ene ġarīb dirken gelecek sene bir ata binüp ebnā-i 

sebīlüñ üzerine sell-i seyf idüp yā ebnā’e'n-naṣārā yā kilāb dimek muḳarrerdür. Ve 

lisān-ı ‘āmmesi muḥarrefdür. Muḫāric-i ḥurūf ri‘āyeti yoḳdur. Bu daḫi nevādir-i 
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müstaġir bābındandur ki cemī‘-i mesākīnüñ beldelerinüñ elsinesi dürüst ve 

rūstāyīlerinüñ zebānları nā-rāstdur. Ammā Mıṣır ḫalḳı bunuñ ḫilāfı üzredür ki 

sevādīlerinüñ ḫalḳı kāffeten ġalaṭ-gū ve bedevīlerinüñ kelāmı belāġat u feṣāḥat üzre 

olur. Zīrā anlar ki ükle-i yerābī‘ ü ḥarşe ḍıbāb dirler anlara A‘rāb ḳuḥḥ dirler fuṣaḥādur 

ve anlar ki  esvedlerde  sākinlerdür  anlara  ükletü'l-kevāmiḫ   dirler nā-maḳbūldür. 

Ehl-i Şām ḫūb-ṣūret ü mülāyim ü dilīr ü ẓālim-ṭabī‘at ve semen ü huzālet mā-beyninde 

mütevassıṭ olurlar. Rūmiyān Hindiyān yanında mā-sivā-yı Hinde Rūm dirler ammā 

isti‘māl-i ‘Arab u ‘Acemde Rūm memālik-i ‘O māniyyeye ıṭlāḳ iderler ve dīvān-ı 

hümāyūn-ı ‘O mānī cānibinden neşr olan menāşīrde Rūm Sivas vilāyetine dirler ki 

(169a) Rūmiyyetü'ṣ-ṣuġrā budur kadīmde mülūk-i Erāminenüñ taḫt-gāhı idi. Rivāyet 

iderler ki zengiyān maymun etin tenāvül idüp ba‘de'l-keylūs müstaḥīl olup naḳī‘i 

bedene mütelāşī vü sārī olup lā-cerem evżā‘-ı ḳırede üzre ḥareket iderler. Raḳṣ u 

ve beleri andandur. A‘rāb laḥm-i cemel ekl eyleyüp anuñ-çün kenūd u ‘anūd u 

ġażūb u ḥaḳūd olurlar. Ammā kīne-güẕārlıġa ḳādir degüllerdür. Derūnlarında kīnlerin 

nihān iderler. Ervām gūşt-ı esb yimişlerdür. Anuñ-çündür şimāl-şīme olup menzil-i 

murāda vāṣıl olurlar. Ve kefere vü fecere ḫınzīr etin yimişlerdür anuñ-çündür ki ḳabūl-

i diyā et idüp zen ü duḫterlerin nā-maḥremden dūr itmezler bī-ġayret olurlar. Cemī‘-i 

ḥayvānāt dişisini ḥimāyet ider illā ḫınzīr ol ġayretden ḫabīr degüldür. Ammā Rūm ili 

māhrūse-i Ḳonsṭanṭıniyyeden Alaman u Nemçeye varınca dirler ki āl-i ‘O mānuñ 

meftūḥu'l-‘unvesidür ve arż-ı Rūm erbāb-ı lüġāt-i Erzenü'r-Rūm żabṭ itmişlerdür ve 

aṣḥāb-ı tevārīḫ  Erzene-i Rūm diyü ḳayd itmişlerdür sınur ve ser-ḥad ma‘nāsına ve 
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Rūm bin ‘Īṣ gelüp bu diyārda ḳarār itmegin Rūm didiler. Sükkānı be-ġāyet ḫūb-rūy u 

ḫoş-ṭab‘ u bülend-himmet ü ḫod-rāy olurlar. 

Naẓm: 


  



 (69b) 
 




       (--./--./--./--.) 
Ne r: 

Māh-rūyları bī-ḥadd ü hilāl-ebrūsı lā-yu‘addur. Nite ki bā‘ż ẓurafā-yı A‘cām 

dimişlerdür.  

Şi‘r: 










   (-../-.-./--..) 
Ne r: 

Ammā sitem-i ẓarīf ü ehl-i hevāları ḥabāb-ı āb gibi bī-ḥisāb u āteş-nihād-ı ḥussādı 

şerār mi āli bī-şumārdur. Ek er-i ḫalḳınuñ maṭraḥ-ı efkār u maṭmaḥ-ı enẓārı me’kel 

ü meşārib ü melābise muḳārin ü mülābis olmaḳdur. Keynūnetleri behīmiyyet üzredür. 

Ermeniyān-ı gendüm-gūn ḥumrete māyil olurlar ve fi'l-cümle ḥüsnleri daḫi olur. Ammā 

kem-ḫıred ü kūr-dil ü düzd ü bī-‘ār u dūn-himmet olmaġ-ıla aṣlā bu ṭāyifeden pādişāh 

gelmemişdür illā Mümrī adlu bir gebr ki Revān kilisesin ve Evc kilisesin ol binā 

itmişdür. Meşaḳḳat-i şedīdeye müteḥammil olur. Ehl-i ‘Irāḳ ḫoş-ḫulḳ u gendüm-gūn u 
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kerem-āyīn ve  ehl-i  seḫā  vü  ṣāḥib-i  re’fet  dil-āver  ü  ehl-i  şecā‘at  olur.  Ammā  

bī-vefālıḳları eksük degüldür.  

Beyt: 




      (-.-/-.--/--.)/(-.-/-.--/---.) 
Ne r: 
Ammā Iṣfahān cāy-ı sipāhāndur (170a) ve menşe-i ekābir ü pādişāhāndur. 

Beyt: 




    (--./-.-./---.) 
Ḳıṭ‘a: 
 


 






 



            (-../--../--../--..) 
Ne r: 

Ammā Ġazvīn ḫalḳı be-ġāyet sünnī vü pāk-i‘tiḳād ve be-ġāyet kūr-dil ü gevden-nihād 

olurlar. Ġazneviyāna belādet ü belāhet isnād iderler. 

‘Arabiyye: 







(--/-.-./--..)/(--../-.--/-.--)/(--/-.--/-.--)/(--./-.--/--.-) 
Ne r: 
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Ehl-i Ḫorasan bīş-ter laṭīf ü ḫoş-ṭab‘ pāk-ẕihn ḫūb-āvāz olurlar. Nite kim dimişlerdür 

.835Ammā endek-mürüvvet 

ü muḫtaṣar-himmet ü mütekebbir olurlar. Ve bedenleri nerm ü ṣaçları mebsūṭ olur. Ve 

rengleri siyāha māyil olur. Geylān ḳulzüm kenārında bir diyār-ı bed-hevā vü germ-

seyrdür. Pirinc ḥāṣıl olur. Ādemleri kūtāh-ḳadd ü zerd-çehre müstasḳī olurlar. 

Bundandur ki şā‘ir anlar ḥaḳḳnda dimişdür  

Şi‘r: 

 


 

     (-.-/--.-/--.-/--.-) 


Ne r: 

Ve ehl-i Sistan cāhil ü lāf-zen ü düzd-ṭabī‘at olur. (170b)   Şirāziyān  nerm-dil  ü  

nāzik-beden ve Yezdiyān buḫl ü ḫisset ile meẕkūrdurlar. Kāşān ġāyet-i vaḫāmet ile 

meşhūrdur. 

Beyt: 




      (-../-.-./--..) 
Ne r: 

Ḫālid-i Ezherīden ḥikāyet olınur ki bir gün Me’mūn ḫalīfenüñ ḫıdmetine vardum. 

Kāşānī olduġum ma‘lūm buyurduḳdan ṣoñra sizüñ şehrüñüz ḥaḳḳında şā‘ir 

Beyt: 

 


  (--./---./---.) 
                                                
835 Sürûd (şarkı, türkü) Horasan’dan ve rûd (saz, kemençe) Irak’tan... 
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Ne r: 

Dimege sebeb nedür meger ki nān kemāl-i ḳılletinden mīve yirine tenāvül olınur didi. 

Ben daḫi fi'l-fevr ḫalīfenüñ nüktesince nükte-senc oldum ki belī bizüm diyāruñ leṭāfet-i 

āb u hevā vü leṭāfet-i berg ü nevāsından nān mīve gibi leẕīẕ ü şīrīn olur nān ḫūrişe 

muḥtāc olmaz didüm. Ḫalīfe ziyāde ḥaẓẓ eyleyüp ṣılāt-ı fāḫire vü teşrīfāt-ı ẕāḫire 

erzānī buyurdı. Ve Tebrīzüñ aġleb-i sükkānı kūr-dildür zīrā ṣāḥib-i ṭāli‘leri ‘Aḳrebdür. 

Naẓm: 





 

        (-../-.-./--..) 
Ne r: 

Māverā’ü'n-nehriyān surḫ-fām u mūyları mebsūṭ u ehl-i vefā vü ehl-i emānet ü tīz-

fehm ü ceyyidü'l-hażm u ṭalīḳu'l-lisān u mu‘tedilü'l-cesāme vü endek-mūy olurlar. 

Ammā ḫissete māyillerdür. (171a) Taḥḳīḳ-i ferāset bu maḥalde nihāyet buldı. Ve 

ma‘lūm ola ki ferāset lafẓınuñ āḫiri rāṣtdur ve evveli ferec ü feraḥ lafẓıdur. Pes her ki 

ferāset emrinde ferīd ola ferr-i ferec ü feraḥ her kārında bedīd olup def‘-i teraḥ ider.  

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

     Maṣlaḥatda ferāset it a‘māl 

     Ki ferāset iden olur ḫoş-ḥāl 

 
     Ḳalb olursa kederden ey dil ṣāf 

     Hīç ferāsetde olmaz aṣlā lāf 
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     Bir işe ger mübāşeret idesin 

     Anda fikr ü te’ennīye gidesin 

 
     Ḫayr ise anda itmeyüp ‘acele 

     Getür ol kārı luṭf-ıla ‘amele 

 
     Olup emr-i Resūlde müttaḳin 

    

 

836  

 
     Ma‘nīsin añla ġaflet itme ṣaḳın 

     Sözümüñ añla ardını ve öñin 

      (..--/.-.-/..-) 

 

BĀB-I NŪZDEHÜM DER TEYAḲḲUẒ 

 

 Teyaḳḳuẓ-ı merd-i ḫabīr mecārī-i umūrda baṣīr olup perde-i ġafleti dīdeden dūr 

ve ḥicāb-ı beṭāleti baṣar-ı baṣīretden mehcūr itmekdür. Her kārda dīde-i i‘tibār bīdār 

ve eṭvār-ı rūzgār-ı sitīz-kār pīş-i a‘māl ü kār olup kişi evvelā kendü ‘uyūbına vāḳıf ve 

sāyir-i nāsda ẓuhūr iden umūra ḳāyif olup āgāh u ḫabīr ola. Ve ‘uyūbını izāle idüp 

aḥbābında muṭṭali‘ olur-ısa naṣīḥat ile mu‘āmele eyleyüp def‘ ü izāle rāhına güẕer 

                                                
836 “Mü’minin ferâsetinden sakınınız.” Hadis. 
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eyleye. Muṭlaḳan aṣḥāb-ı ni‘met ḫuṣūṣan selāṭīn-i (171b) ‘izzet-menḳabet dāyimā 

kemāl-i teyaḳḳūẓ u ferāset üzre olmaḳ gerekdür. 

Li-münşi’ihi: 

    Gerekdür şeh k'ola ehl-i baṣīret 

    Teyaḳḳuẓda olup itmeye ġaflet 

     (.---/.---/.--) 

Ne r: 

Ḥażret-i Dāvud ‘aleyhi's-selām gice ṣabāḥa deñlü ḫˇāb yüzin görmez aḥvāl-i 

fuḳarā ile ta‘ayyüdden ġaflet itmez muttaṣıl esvāḳı devr idüp gezerler Ḥażret-i ‘Ömer 

daḫi bu mertebe teyaḳḳuẓ ile ‘amel iderler idi. Selāṭīn aḥvāl-i memlekete vāḳıf olıcaḳ 

erkān mütenebbih ü müteyaḳḳıẓ olmaġ-ıla umūr-ı re‘āyā muntaẓam ve cerāḥāt-ı ẓulm 

mülte’em olur. Bi'ẕ-ẕāt taḳayyüd mümkin olmaz-ısa bārī ittiḫāẕ-ı cevāsīs ü ‘uyūn ile 

şücūn-ı fünūn-ı iḫtilāl-i mülke vāḳıf olalar. Ammā gerekdür ki cevāsīs daḫi ṣādıḳ illā 

ḳavvāl olalar ki kelāmları ḳabūle ḳāyil ve maḳṣūd ki ‘adāletdür ḥāṣıl ola. Manṣūr 

ḫalīfeden rivāyet olınur ki mülūk dört ādeme muḥtācdur ki anlar gūyā çār-erkān-ı 

melikdür. Evvelkisi bir ḫıdmet-kār-ı ṣādıḳ ola ki emvāl ü aḥvāl-i re‘āyāyı sipāriş ü 

tefvīż eyleyem düzd-i emvāl-i şehān ve nām-ı ū ekfe'l-kifāt maḳūlesi olmaya. Māl-ı 

ra‘iyyeti baña virmeye ve benüm mālum ra‘iyyette ḳomaya. İkinci bir vezīr-i bī-naẓīr 

ola ki vüzerāya lāzım ṣıfāt ile muttaṣıf ola. Nite ki beyān olınsa gerekdür. Ve emr-i 

şerīfümle maẓlūmuñ ẓālimden dādın alıvire. Ve üçünci bir şaḥne-i şehr ola ki 

ġarażdan ḫālī ola dördünci bir mü’min-i ṣādıḳu'l-ḳavl ki memālikde olan (172a) fesāda 

sebeb nedür ve nār-ı fitne(y)i īḳād iden kimlerdür rāst-gūy olup dürūġdan müctenib ve 



 545

vāḳı‘ olan umūrı ḥaḳīr u ḫaṭīr baña taḳrīr eyleye ve bu bābda ġaraż u ḥaẓẓ-ı nefsden 

sālim ola diyüp nef e-i maṣdūr maḳūlesi bir āh-ı cān-gāh itdi. Ya‘nī ḳısm-ı rābi‘ 

bulınmaḳ ne iḥtimāldür dimegi īmā ḳıldı ve şarṭ-ı Ḫudāy-gān-ı memleket ü ḳahramān-ı 

sipāh u ra‘iyyet ve lāzıme-i tenebbüh ü āgāhī ve ḳā‘ide-i dest-gāhī oldur ki bir ḳażıyye 

‘arż olınduḳda mannaṣa-i taḳrīrde cilve-nümā iden şaḫṣ-ı dānā ġarażdan sālim ü 

müberrā idügi ma‘lūm olmadan imżā ile ḳażā itmeyeler. Müstevliyān-ı vilāyet ü 

salṭanat ve ḥāmiyān-ı ḫıṭṭa vü ḥavze-i taḫt u devlet olan aṣḥāb-ı sa‘ādāta bu bābda 

ihtimām emr-i mühimm idügi cāy-ı kelām degüldür. Zīrā bir maṣlaḥat ki ḥüccet-i ḳāṭı‘ 

u burhān-ı sāṭı‘ olmadın maşrıḳ-ı ṭab‘dan lāmi‘ ola nāzile-i tīr-i ḳażā vü ḳader 

menzilesinde ‘ālem-i meşī’de temeşşī ve muḥīṭ-i eflākden merkez-i ḫāke atıla def‘i 

ġayr-ı mutaṣavver ü nedāmetde tesellī hīç bir vech-ile müyesser degüldür. 

Ḳıṭ‘a: 



 



      (-./--./--./--.) 
Ne r: 

Ve mücerred ẓann u vehm ile bir emre iḳdām itmeyüp remy-i sihām-ı meṣāliḥde 

iḳdāmdan iḥcām eyleyeler ki .837Cāyizdür ki (172b) 

bā‘d-i zamān  ḥaḳīḳat-i ḥāl mā‘lūm u münkeşif olup ol ḥükm fermān-ı sābıḳ ile zümre-i 

‘āṣiyāna lāḥıḳ ola. Bu maḳūle umūrda teyaḳḳuẓdan dūr olmaḳ ‘aḳldan mehcūr 

olmaḳdur. Ḥukemā dimişlerdür ki ġaflet-i erbāb-ı salṭanat iki emrden nāşīdür. Biri 

mütāba‘at-ı hevā-yı nefs ü şehvetdür. Her  kimesne  ki  nefs-i  emmāreye  me’mūr  

                                                
837 “Zira zannın bir kısmı günahtır.” (Hucurât, 49/12) 
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olur  ḫıredden  dūr  olup  mā-verā-yı nefs ile muḳayyed olmaz āḫaruñ ġamın yimez 

ve naẓm-ı ḥāl-i ġayr ile taḳayyüd ḳılmaz.  

Naẓm: 

    Her ki hevā-yı nefs ile şehvet-perest olur  

    Bezm-i elemde cām-ı ġurūr ile mest olur 

    Ḳadri eger ki fevḳ-ı simāk ü semā ise 

    Dest-i hevā vü şehvet ile ḫāke pest olur  

           (--./-.-./.--./-.-) 

Ne r: 

Biri daḫi ḥubb-i cāh u māl u ḥırṣ u iddiḫār-ı ẕeḫāyir ü nefāyis-i emti‘a vü emvāldür. 

Mülūke aḳbeḥ-i ṣıfāt u eşne‘-i ḥālāt budur. Zīrā ḥırṣ-ı cem‘ ile pervā-yı vebāl ü farḳ-ı 

ḥarām u ḥelāl ber-ṭaraf olup pervā-yı ra‘iyyet ü ḳayd-ı i‘ānet-i re‘āyā-yı pür-meskenet 

ḳalmaz. Bu taḳdīr üzre ra‘iyyet ḥāli ḫarāb ve memālik pā-zede-i ḫuyūl ü devābb u 

‘asākir-i meẓālim-intisāb olur. Selāṭīn-i ‘adālet-āyīn bu iki ḫaṣlete ḳarīn olmamaḳ 

gerekdür. Ve aḥvāl-i mülk ile taḳayyüd lāzıme-i ẕimmet-i himmet-i şāhāne vü farīż-i 

‘uhde-i pādişāhānedür. Ġaflet mūcib-i nedāmetdür. 

Ḥikāyet: 

Ebū Ca‘fer Manṣūr ümerāsından İsḥāḳ bin İbrāhīm vālī-i Şām ve intibāh u 

teyaḳḳuẓ ile şöhre-i eyyām idi. Ebü'l-Bevḳ-(173a) nām şā‘ir bir gün dīvānına ḥāżır 

olup emr-i ma‘āşda ıżṭırābın mutażammın-ı meṣārifi kitābın ṣundı. İsḥāḳ eyitdi fi'l-

vāḳı‘ her sene bu miḳdār hīzem ü nān u gūşt evüñde ṣarf olınur. Ve bunlara her rūz 
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bir miḳdār aḳçe gider. Bu taḳdīrce ıżṭırābuñ günden aẓherdür diyü kendü bilmedügi 

nafaḳāt u cüz’iyyāt-ı umūrı bir bir beyān eyledi. 

Mıṣra‘: 

  

(-../-.-./--../-.-.)

Ḥikāyet: 

Yine bir gün bir şaḫṣ ḥużūrına geldi. Faḳr u ḳıllet-i mālden şikāyetler eyledi. 

Mīr-i mezbūr üzerüñe nafaḳası lāzım ḳaç nefs vardur didi. Şaḫṣ-ı mezbūr ṭama‘-ı ḫām 

ile dört nefs iken altı nefs vardur didi. Emīr emr itdi mezbūrı dīvānından ṭarḥ u ṭard 

itdiler ve ḥużūr-ı ümerāda kiẕb itme diyü tenbīh eylediler. Faḳīr-i mezbūr faḳr u 

ıżṭırāba ṣabr u taḥammül idemeyüp yine bir gün ḥużūrına geldi. Iẓhār-ı faḳr itdi. Mīr-i 

mezbūr yine su’āl itdi Dört nefs vardur didi. Bu def‘a ṭoġrı söyledüñ diyü īrādını ziyāde 

eyledi. İşte tenebbüh ü teyaḳḳuẓ ḥukkāmda ancaḳ bu mertebe olur. İttiḫāẕ-ı cevāsīs ü 

‘uyūnda ḳuṣūr daḫi hedm-i rükn-i salṭanat itdügi ḥayyiz-i ḫafādan dūrdur. 

Ḥikāyet: 

Mülūk-i  Mıṣrdan  Fāṭımiyyīn  dimeg-ile  meşhūr  olan  ṭāyifeden  El-Ḥākim  bi-

Emri'llāh kemāl-i teyaḳḳuẓ üzre idi. Merd ü zenden niçe cāsūslar peydā idüp ümerā 

vü erkānı (173b) ḫānesine nihānī göndermeg-ile cemī‘-i aḥvāle muṭṭali‘ olur idi. Ḥattā 

cevārī vü ḫuddām-ı sarāy ile sırrın ne maḳūle mu‘āmele iderler ise vāḳıf u tefāṣīline 

‘ārif olurdı. Ammā bir ṭarīḳ ile īṣāl iderlerdi ki aṣlā kimesnenüñ ıṭṭılā‘ u şu‘ūrı olmayup 

birinüñ ḥāli birinden mestūr idi. Aṣlā cāsūs nāmı meẕkūr degül idi. Her ṣabāḥ ol daḫi 

ümerā vü erkānına ḫiṭāb bu gün bu maḳūle ḥāl bu gice şöyle bir emr-i ‘acībü'l-me’āl 

itmişsüz diyü ḫaber virürdi. Anlar daḫi inkāra mecāl olmayup iḳrār idüp āyā bu sırr-ı 
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nühüfteye ne ṭarīḳ ile vāḳıf oldı diyü perīşān u dil-teng ü ḥayrān olurlar idi. Ḫuṣūṣan 

vüzerāsı ġāyet-i ḫavf u ḫaşyete ve ıżṭırāb u dehşete düşüp ḫilāf-ı vāḳı‘ bir ḳażıyye 

‘arżına cür’et ü iḳdām ve ġaraż ile ālūde bir ma‘nā i‘lām idemezler idi. Ḥattā giderek 

ḫalḳ i bāt-ı kerāmet idüp varduḳça i‘tiḳādların azıtdılar. Ol daḫi muġayyebāta ıṭṭılā‘ u 

belki da‘vā-yı nübüvvete ircā‘ itdi. Bir ferd muġayyebāta ıṭtılā‘ında imtirā itmez oldılar. 

Ba‘d-i ẕālik da‘vā-yı ulūhiyyete sālik oldı. Ne‘ūẕü bi'llāhi min ẕālik mülūk ḥaḳīḳat-i ḥāle  

vāḳıf  olmayıcaḳ  ġaraż-ālūd  niçe  emr-i  nā-ma‘ḳūl  vücūd   bulur   kemān-ı  bed-

gümāndan atılan sihām maḥalline iṣābet itmemek gerek belki keşf-i ḳınā‘ ḳażıyye-i 

lāzım u ref‘-i ḥicāb-ı şübhe (174a) emr-i mühimdür ki ṣoñra nedāmetüñ fāyidesi ve 

şöyle gerek idi dimegüñ ‘āyidesi yoḳdur. 

Ḥikāyet: 

Merḥūm Sulṭān Selīm Anaṭolı ḳāḍī-‘askeri Tācī-zāde Ca‘fer Çelebiye iltifāt u 

naẓar itmeg-ile sāyir ḳurenā’ sū-i ḥased idüp āḫir maẓhar-ı ġażab-ı şāh-ı ḳāhir iderler. 

Ba‘de'l-vuḳū‘ ḥaḳīḳat-i ḥāli keşf ü ġavrına vuḳūfa himmet ṣarf iderler. Muḥkem elem ü 

nedem ‘ārıż olur. Bir iki günden ṣoñra ġāyet-i ıżṭırābından bāġ-çe-i dil-güşā pīrāmenin 

geşt ü seyr-i deşt iderek maḳtel-i Ca‘fere gelürler. Ol ḥāl ḫāṭır-ı hümāyūnlarına 

geldükde nite ki ‘ādet-i selāṭīn-i ‘O māniyāndur ol ānda rikāb-ı hümāyūnlarında olan 

Bostāncıbaşı İskender Aġaya ḫiṭāb idüp buyururlar ki behey ḫabī  ü bī-idrāk dem-i 

ġażabda böyle vücūdı helāk itmek istedügümde sen niçün şefā‘at ü rāh-ı ḫalāṣa 

sülūke himmet itmedüñ. İskender Aġa eyitmiş. Pādişāhum ben ne ẕerre-i nā-çīzem ki 

everān-ı ġażab-ı şāh-ı ‘ālī-şānda cür’et veyā kelāma ḳudret ola ḳande ḳaldı ki 

şefā‘at dimiş. Pādişāh-ı merḥūm eyitmiş niçe olaydı nihāyet anuñ yirine seni helāk ü 
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cāme-i ḥayātuñ çāk ideydüm. Öyle pür-ma‘ārif bir vücūd ḫalāṣ olup sen giriftār-ı belā 

olayduñ diyü buyurmışlar. Fi'l-ḥaḳīḳa merḥūm-ı merḳūmı ḳatlde taḥarrī idüp teyaḳḳuẓ 

u taḥaffuẓ üzre ebāt-ı cenān (174b) ba‘de'l-vuḳū‘ nedem ṭareyān itmez idi. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Gerekdür ‘āḳıla ey dil teyaḳḳuẓ 

    Teyaḳḳuẓ emrini eyle taḥaffuẓ 

 
    Ki ġaflet süst ider her kār-ı sehli 

    Degüldür ‘āḳıla ġaflet cibillī 

 
    Teyaḳḳuẓ üzre ol kāruñda dāyim 

    Binā-yı maṣlaḥat tā ola ḳāyim 

 
    İşüñ fikr eyleyüp eyle şürū‘ı 

    Nedür anuñ uṣūli vü fürū‘ı 

 
    Tefekkürde ta‘ammuḳ eyle ey merd 

    Olasın merd-i meydān içre tā ferd 

     (.---/.---/.--) 

 
BĀB-I BĪSTÜM DER İĠTİNĀM-I FIRṢAT 

 

 Żamīr-i münīr-i erbāb-ı fehme ḫafī vü setīr degüldür ki dār-ı dünyā bir cisr-i pür-

fenādur ki şāh u gedā andan güẕer ü rāh-ı vücūda sülūk iden ol cisrden geçer. 
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Beyt: 

    Reh-güẕār üzredür bu köhne ribāṭ 

    İtme ey ġāfil anda basṭ-ı bisāṭ 

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Her ki ṣaḥrā-yı ḳademden feżā-yı vücūd u vādī-i ‘ademden meydān-ı şuḥūda nüzūl 

ide ribāṭ-ı mevt ü fenādan mürūr itmek mütebeyyen ve raḫt-ı āmāl ü emānīsin kişver-i 

vücūda getüre āḫir metā‘-ı cān u kālā-yı ḥayātın ḫˇāce-i ecele bey‘ eylemek muḳarrer 

ü mu‘ayyendür. Peymāne-i ecelden nūş-ı şarāb-ı merg ve dıraḫt-ı ḥayātdan ısḳāṭ-ı 

bār u berg eylemek lāzım u münḥatimdür. 

Beyt: 




    (-../.--./--..) 
Ne r: 

Nehār-ı bahārda şeb-i deycūr u tār bedīdār ve sürūr u şādumānīde emvāc-ı biḥār gibi 

ġamlar vardur. 

Beyt: 

  (175a)   Ne ‘aceb tīz geçer ẕevḳ u sürūr eyyāmı 

    Olmadan nıṣf-ı nehārı irişür aḫşāmı 

        (..--/..--/..--/..-) 

Ne r: 

Şīşe-i çarḫ gūyā bir sā‘atdür ki evḳāt-ı ‘ömr sā‘at-be-sā‘at ü vaḳt-be-vaḳt aḳup 

gitmekde ve ser-menzil-i ‘ademe ḳāfile-i ‘ömr yitmekdedür.  
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Beyt: 

    Ṭurmayup geçmekdedür sā‘at-be-sā‘at ‘ömr-i dūn 

    Ra‘d ile aña münebbihdür bu ṭās-ı ser-nigūn 

     (-.--/-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 

Devleti ẕillete mütebeddil maḥabbeti miḥnete müteḥavvildür. Nehār-ı ‘ömr ‘ömr-i 

bahār gibi nā-pāyidār u aḥvāl-i gül-zārı nā-hem-vārdur. 

Beyt: 

 


 



             (-./--./--./--.) 
Ne r: 

Birin getürüp birin iltmekdedür. Girān-māye-i ‘ömr żāyi‘ olup yitmekde ve ḫˇāce-i 

eyyām metā‘-ı zindegānīyi ṣatmaḳdadur. 

Beyt: 

    Dāyim ḳażā vücūdumuzı ḫār u ḫas-mi āl 

    İltür ‘adem diyārına seyl-i fenā-y-ıla 

     (--./-.-./.--./-.-) 

Ne r: 

Rūzgār-ı serī‘ü'z-zevālüñ bir ḥāline i‘tibār ve idbār u iḳbāline sürūr ıẓhārını ‘āḳıl niçe 

cāyiz görür ki ber-ḳarār degüldür. 

Beyt: 
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       (-./--./--./--.) 
Ne r: 

Bir şeb sürūr ile mesrūr eylese nehārda ne ẓuhūr ider kime şu‘ūr mümkindür. Verā-yı 

perde-i ġaybda olan umūr ıṭṭılā‘-ı beşerden mestūrdur. 

Mıṣra‘: 

 

  (-./--./--./--.)
Ne r: 

Bu günki ḥālde ḳarār ne iḥtimāl yarın bir ṣūret daḫi aġleb-i ḥāldür. Bu gün ṣıḥḥat ise 

yarın mevt bu gün (175b) fırṣat ise yarın fevt.  

Beyt: 

 


(-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Şebābuñ āḫiri be-her-ḥāl şeyb ve her hünerüñ āḫiri ‘aybdur. Bir daḫi cüvānlıḳ ‘ālemi 

gelmez ve ol deme irilmez.  

Beyt: 




  (-./--./--./--.)
Ne r: 

838Ve ‘ömr bir sermāyedür ki 

evḳātı girān-māyedür. Pes böyle evḳāt-ı ‘azīzeyi żāyi‘ ü itlāf olmaz nesneye isrāf 

eylemeye. Ol ki mürūr itmişdür ‘avdet itmedügi ḥayyiz-i ḫafādan mehcūrdur. Ve ol ki 
                                                
838 Bir iş için tayin edilen vakit, başka bir iş için tayin edilen vakit ile satın alınamaz (değiştirilemez). 
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gelecekdür maḫfī vü mestūrdur. Bu ikisi mā-beyni ki ḥāldür ehl-i ‘aḳla lāzımdur re’yi 

ferāset-ile istiḳbāl idüp ol ānı hemān ol ān bile.  

Ḥikāyet: 

Bir gün Enūşīrvāna eyitdiler. Filān ḳaryede bir pīr-i cāy-gīr vardur ki ḥudūd-ı 

‘ömri nā-ma‘lūm taḳrīben beş yüz yıldan mütecāviz idügi meczūmdur. Nūşirevān 

ṣoḥbetine raġbet ü mülāḳātına himmet itdi. Çünki ḥużūr-ı pīre irdi derūn-ı ṣavma‘aya 

girdi eyitdi ki ey pīr-i rūşen-żamīr bu ḳadar sinn ü sāl içinde ġarāyib-i dehr ü ācāyib-i 

‘aṣrdan ne gördüñ ve ne temāşā ḳılduñ. Pīr ser-i taḥayyüri zānū-yı tefekküre ḳoyup 

eyitdi. Dünyā hemānā bir ḫāne-i pür-‘iberdür  ki anda iki der vardur. Birinden dāḫil 

oldum birinden daḫi ḫurūc üzreyin. (176a) Derūnında olan ‘acāyibe ıṭṭılā‘ ḥāṣıl itdüm 

ve bu ḳadar ‘ömr ki geçürdüm bu vaḳtümi dāḫil olduġum vaḳt bilürem ve ‘ömrümi bu 

ān añlaram. Ammā beyn-i hebā vü fenā vażāyi‘ ü miḳdār-ı uṣbu‘īn yoḳ hemān vaḳt bu 

vaḳtdür emme'l-māżī fāt ve'l-müstaḳbelü heyhāt didi. 

Beyt: 

    Geçdi ġaflet-ile ‘ömr sā‘āti 

    Umaruz böyle olmaya ātī 

              (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Ya ‘āḳıl mıdur ol kişi ki fırṣatı fevt ide anı mevt istiḳbāl ide. Melḥūẓ-ı bāl olan umūr 

verā-yı ihmālde imhāl ile mestūr olup ḳala. Birisi mannaṣa-i ẓuḥūrda cilve-ger 

olmayup ḫüsrān-ı dünyā vü āḫirete maẓhar ola. Pes lāzımdur her kār ki fırṣata 
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müṣādife eyleye ġanīmet bilüp ihmāl meslegine ‘azīmet cāyiz degüldür. 

.839840 

Beyt: 

   Luṭf it unutma bendeñi himmet zamānıdur 

   Kim fevt olur efendi bu fırṣat zamānıdur 

       (--./-.-./.--./-.-) 

Ne r: 

Ebnā-i rūzgār-ı ġaddār ṭās-ı çarḫda zār u pister-i ḥırmānda bīmārdur. Her ḥālde naḳş-

ı emeli ıẓhār itmez dehr-i sitīze-kār degüldür. Murād-baḫş gerekdür ki aṣḥāb-ı māl ü 

menāl kesb-i ḫayrāt u müberrāta beẕl-i mecāl eyleye ki me’āl-i māl nā-pāyidārī vü 

zevāldür.  Şöyle ki anı bir ḫayra īṣāl eyleye zihī māl ü illā ‘āḳıbeti vizr ü vebāldür. 

Şi‘r: 




     (-.--/-.--/-.--)/(--../--../-.--) 
Ne r: 

Ammā şöyle ki bir e er-i ḫayr ḳoya nāmı tā ḳıyām-ı ḳıyāmet gider. 

Beyt: 



(176b) 


(--./-.-./-.--)/(-.--/--.-/-.--) 
Ne r: 

                                                
839 “...Bulutun yürümesi gibi...” (Neml, 27/88) 
840 Fırsat, bulutun yürümesi gibi yürür gider. 
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Ve bu maṣlaḥatı bu gün yarın ideyüm veya  bu gün mübāşeret ile ihmāl idüp yarın 

itmām eyleyeyin dimeye. Cāyiz ki yarın didügi vaḳt mütebā‘id olup ‘ömr aña müsā‘id 

olmaya. 

Beyt: 

    Ṭūl-i emel-i göñülde henüz irdi pīrlik 

    ‘Ömr itmede mürūr ecel ise der-i ḳafā 

       (--./-.-./.--./-.-) 

Ne r: 

Ve ṣāḥib-i cāh olan sa‘ādet-mendlere daḫi lāzımdur ki īṣāl-i nef‘ ü şerri def‘de fırṣatı 

ġanīmet bileler ki zamān-ı devlet ġāyet-i sür‘at ile güẕer ider. 

Beyt: 




    (-../-.-./--..) 
Ne r: 

‘Uḳalā manṣıbı bir dest-māle teşbīh itmişlerdür ki elde ḳarār itmez ve kimesneye yār 

olmaz. Ba‘de'l-fevt kāra ne çāre ammā fırṣatı fevt itmeyüp  

Mıṣra‘: 

    Şöyle bir ḫayr ide ki cāna dege 

     (..--/..--/..-) 

Ne r: 

Tā ḳıyām-ı ḳıyāmet nāmı dillere meşhūr ve ḫayr ile meẕkūr ola. Ḥukemā āb-ı ḥayāt 

‘ömr-i cāvidānīdür ki ol ẕikr-i bāḳīdür dimişlerdür.  

Beyt: 
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(-.-/--.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Merd mürde olmaz belki nā-merd mürde olur. Niçe devlet-i kāhili ehl-i cāh cāhili 

gördük ki devletden müfāraḳat derūnına ilḳā-yı ḥasret idüp ḥayfā fırṣat elümde iken 

şu kārı imżāya ‘azīmet itmedüm diyü te’essüf ü nedāmet iderdi. Ne fāyide ki kār zi 

dest reft ve ṣıḥḥat-i (177a) yārānı vü ṣoḥbet-i ıḫvānı muġtenim bilüp her bār 

mülāḳātların kār-ı ehemm idine. 

Li-münşi’ihi: 

   Ṣoḥbet-i yārān-ıla eyle göñül kesb-i ṣafā 

   Muġtenimdür ṣoḥbet-i kār-ı ḥakīḳat-intimā 

 
   Fırṣat el virmiş iken eyle ṣafā-yı ṣoḥbeti 

   Kim bilür bir daḫi olmaya müyesser iltiḳā 

     (-.--/-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 

Ḫuṣūṣan ṭā‘āt ü ‘ibādāt ehemm-i umūr iken ‘āḳıl niçün aña ṣarf-ı ḳudret ü beẕl-i 

himmet eylemez. 

Li-münşi’ihi: 

   Fırṣatı fevt eylemez ‘āḳıl meger mecnūn ider 

   Jeng-i derd ü ġuṣṣayı mir’āt-ı dilden dūr ider 

     (-.--/-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 
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Eyyām-ı şebāb taḥṣīl-i hengām-ı esbāb-ı maġfiret-i yevm-i ḥisābdur. Meblaġ-ı şeybe 

vuṣūl ile ḥarem-i ḫıdmete duḫūl ḫaylī müşkildür. Bir kişi ḫıdmet içün bir ḳul iştirā itmek 

murād eylese tāze vü ḫıdmete yarar ve dinç ü maṣlaḥat-güẕār arar. Ẓa‘īf ü zār olanı 

istemez. Ve rīşinde mūy-ı sepīd olanı almaz. Pes insān-ı ġāfil ki tāzelik ‘unfüvānında 

ve ḫıdmete ḳudret zamānında fırṣat var iken evḳātını żāyi‘ ve pīr ü ża‘īf iken bīm-i 

dūzaḫdan ḫıdmete ḥarīṣ u ṭāmi‘ olur. Pes maḫlūḳa yaramamaḳ mertebesine varınca 

yā Ḥażret-i Ḫālıḳa niçe lāyıḳ olur. İcmālen cümle evḳāt-ı ‘ömr  ṭā‘āt ile güẕer itmek 

gerekdür. Ḥayf u ḫüsrān aña ki tāzeliginde eyyāmı żāyi‘ ve rīşi sepīd olmaġ-ıla yine 

mütenebbih olmayup  

Mıṣra‘: 

   Pīr olduḳça ḥarīṣ oldı hevādan geçmedi 

     (-.--/-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 

Güẕārişince envā‘-ı ma‘āṣīye mürtekib ü mütecāsir ve muḫālefet-i emr-i Rabb-i 

ḳādirde mücāhir ola. 

Beyt: 


841

      (-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: (177b) 

Kişi nefs gibi düşmen-i nā-fercāma fırṣat virür mi. Muṭlaḳan düşmene fırṣat ve izāle-i 

eẕiyyet mümkin iken ihmāl ü ġaflet cāyiz degüldür. Meşhūr beytdür 

Beyt: 
                                                
841 “Size bir uyarıcı gelmedi mi?” (Mülk, 67/8) 
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    Fırṣatında düşmene viren amān 

    Ḳaydefā gibi olur ṣoñı hemān 

     (-.--/-.--/-.-) 

Ḥikāyet olınur ki İskender-i Ẕü'l-ḳarneyn Ḳaydefā ile muḥārebe ḫalālinde 

Ḳaydefāya resūl ṣūretinde geldi. Ḳaydefā zen-i ‘āḳıla idi. Ḥarekāt u sekenātından 

İskenderi bildi ve pādişāh idügini añladı. Mecāl virmeyüp aḫẕ itdi İskender ġāyet 

mużṭarib ü müteżaccir ve ḫalāṣ emrinde müteḥayyir oldı. Āḫir Ḳaydefādan ḫalāṣını 

ricā ve keremine ilticā idüp beni ḫalāṣ u āzād eyle min ba‘d emrüñe münḳād olayın 

diyü niçe īmān u ṣadāḳat-güster ve ‘āḳıl itimād ider ṣūret ‘uḥud u mevā iḳ-ı cilve-ger 

itdi. Ḳaydefā daḫi i‘timād u ḥapsden niçe ri‘āyet ü imdād ile āzād itdi. Çünki ḫalāṣ oldı 

ve memleketi cānibine teveccüh eyledi āteş-i ġayret derūnını yaḳdı ve seyl-i himmet 

vücūdı vādīlerine aḳdı. Her ṭarafa ādemler perākende idüp müteferriḳ olan ‘askerini 

cem‘ idüp ve ḳılā‘-ı Ḳaydefāyı ḳal‘ eylemek niyyetine hücūm idüp maḥallinde tafṣīl 

olınan üzre ‘ale'l-ġafle mülk-i Ḳaydefāyı ġarḳ-āb-ı baḥr idüp ḫarāb u yebāb itdi. 

Ḥukemā dimişlerdür ki düşmene fırṣat muṭlaḳā cāyiz degüldür. Müdārā vü müvāsā 

mühim ve berā-yı maṣlaḥat ḥüsn-i mu‘āmele (178a) lāzımdur. Ḥattā dimişlerdür ki 

düşmen-ile bir mertebe muḫālaṭa eyle ki düşmen idügin bildürmeye. Belki  lu‘b  u  

geşt-gīrlige heves ve bāzīçelerde hem-dem ü hem-nefes ola. Şöyle ki ol e nāda 

ġalebe eyleye fi'l-ḥāl helāk ve cāme-i ḥayātın çāk eyleyüp aṣlā ne ‘ahd ü peymānına 

i‘timād ve ne nermī-i ḳavline istinād ile mecāl  ve ne fırṣatı fevt ile imhāl eylemeye.  

Beyt: 

    Ḳıṣṣa-i Sührāb u Rüstem gör niçe olmışdurur 
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    Ol civāna Rüstem-i Destān niçe ḳılmışdurur 

             (-.--/-.--/-.--/-.-)    

Ne r: 

Sührāb gerçi Rüstemüñ oġlı idi ammā rūz-ı meṣāfda niçe Rüstem maġlūb-ı dest-i 

sitemi olmış-ıdı. Rüstem ile muḥārebede babası idüginden ġāfil idi ammā pederi 

olmaḳ gümān ider idi.  

Naẓm: 


 





         (-./--./--./--.) 
Ne r: 

Āḫir ceng ü āşūba mübāşir olduḳlarında Sührāb hücūm idüp  

Naẓm: 

 








 




                           (-./--./--./--.)
Ne r: 

Rüstem eyitdi ey pehlivān miyān-ı yelānda mürüvvet ü emān vardur ḫuṣūṣan 

diyārumuzda ḳā‘ide budur ki ḫaṣmı bir kerre maġlūb itmeg-ile ḳoymazlar belki emān 
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virüp def‘a-i āniyede istediklerin iderler didi. Sührāb-ı şīr-dil Rüstemüñ ḥīle vü ālına 

aldandı bu def‘a (178b) cān-ı zārına emān virdi. 

Mıṣra‘: 



(-.-/--.-/---.) 
Ne r: 

Def‘a-i aniyede ṭutuşdılar bu def‘a Sührāb maġlūb olıcaḳ Rüstem fırṣatı fevt 

itmeyüp fi'l-ḥāl helāk itdi. Eger Sührābı helāk itmese def‘a-i āli ede maġlūb u 

şikeste olup  dest-i Sührābda küşte olmaḳ muḳarrer idi. ‘Āḳıbet-endīşlik idüp ri‘āyet-i 

ḥazm itdi. 

Naẓm: 


























 





          (-./--./--./--.)
Li-münşi’ihi: 

    İntihā-i fırṣat ile itme ihmāl ey göñül 

    Fırṣatında eyle kāruñ itme imhāl ey göñül 
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    Vaḳt-i fırṣat ṭurmayup gitmekde mānend-i seḥāb 

    Sen aña iḳbāl itdükçe ol eyler ictināb 

 
    ‘Ömr ise ġāyet ‘acūl ü vaḳt ise ġāyetde teng 

    Dāyimā urmaḳdadur dest-i ḥavādi  başa seng 

 
    Ṭūl-i āmāl ise bī-ḥad ārzūlar lā-yu‘add 

    Yoḳdurur pāyānı anuñ ḳabr olınca mülteḥad 

 
     (179a)          Sen binā itmekdesin dāyim ḳuṣūr-ı bī-ḳuṣūr  

    Sen ḥużūr itmekdesin ammā saña ḥāżır ḥużūr 

 
    Lāyıḳ olmaz merd-i ‘āḳıl fırṣatı fevt eyleye 

    Tıfl-ı ḳalbi pister-i ġafletde dāyim besleye 

 
    Dār-ı dünyā hīç bir kimseye olmaz ber-ḳarār 

    Devleti Yaḥyā degüldür hergiz anuñ pāyidār 

 
    ‘İzz ü cāhı durur anuñ māyil-i naḳl ü zevāl 

    842Kārı anuñ ḥīle vü tezvīr ü āl 

 
    Merd-i ‘āḳıl ey göñül hīç fırṣatı fevt eylemez 

    Ḥāṣılı ol kār-ı Bārī emrini mühmel ḳomaz 

                                                
842 Yalnız bu mısraın vezn (-.--/-.--/-.-) şeklindedir.   
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    Fevt olıcaḳ saña itmez fāyide aṣlā nedem 

    Böyle dimiş ṣorar-iseñ bunda erbāb-ı ḥikem 

             (-.--/-.--/-.--/-.-) 

 

BĀB-I  BĪSTÜYEKÜM DER ḤAZM 

 

 Ḥazm bir emr-i lāzım ḫuṣūṣan mülūk ü selāṭīne emr-i mütteḥimdür. İhmāl ü 

ġafletüñ żıddıdur. ‘Āḳıl ‘avāḳıb-ı umūr mülāḥaẓasında dūr olmayup vehm itdügi kārda 

tedārik ü iḥtirāz u iḫtiyār itmekdür. Dimişlerdür ki 

 843Seyyi’ü'ẓ-ẓan 

emrinde müte’emmil ve ḥasenü'ẓ-ẓan mühmil olur. 

Şi‘r: 




(-.-/-.-./---.)/(-.-/--.-/-.-.) 
Ne r: 

Vāṣıl-ı ḥazm sū-i ẓandur. .844Ya‘nī ‘āmme-i ḫalḳa bed-

gümān ve hīç kimsede vefādan nişān añlamamaḳdur. 

Beyt: 




    (--./---./.--) 
Ne r: 

                                                
843 Hüsnüzan bir tehlike uçurumu, suizan ise korunmadır.   
844 Hazm, suizandur. 
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Lāzımdur ki ‘āḳıl seyl-i ḥavādi  ü vaḳāyı‘ emrin fikr-i enīḳ u rāy-ı ḫalīḳ ile dāfi‘ olup 

rāh-ı maḫāvifi bend ü der-i nevāyibi sedd eyleye. Ve muṭlakan aḥbābına i‘timād u 

ıẓhār-ı maḥabbet idene i‘timād itmeyüp (179b) kendü-y-ile şeb ü rūz murāfaḳat ve kār 

u bārında muvāfaḳat iden dōstlara daḫi istinād itmeye. Muṭlaḳan meḥārim ü ecānib 

cānibinden daḫi mütecānib ola. Ṣadīḳ-ı ṣādıḳ eḳall-i ḳalīldür. 

Ḥikāyet: 

Bir gün Me’mūn istimā‘ itdi ki Ebü'l-‘Atāhiye bu beyti inşād iderdi 

Şi‘r: 




(-.-./--./---./--.) 
Ne r: 
 
Me’mūn eyitdi bu maḳūle ṣadīk var-ısa getür ḫilāfet ile mübādele eyleyem. 

Dimişlerdür ki .845Dāyima 

teyaḳḳuẓ u intibāh üzre olup żarrā vü be’sā vü ḫˇāb u hüş-yārīde ġaflete rāh virmeye. 

Ḥayvānātda ẕi’b ḥazm ile meşhūrdur ki aḥzemü mine'ẕ-ẕi’b me eldür. Ḥālet-i 

nevmde daḫi bir gözin yumsa biri açıḳ ve ġaflet ü keselden uyanıḳdur. Ḥukemā 

dimişlerdür ki ma‘nā-yı ḥazm odur ki kişi cemī‘-i emrini żabt eyleye. Mebādī-i umūr u 

‘avāḳıb-ı aḥvāl-i duhūr muḳābil-i mir’āt-ı żamīri ve melḥūẓ-ı ḳalb-i münīri ola.  

Beyt: 




         (-../-.-./--../-.-.) 
Ne r: 

                                                
845 Hâzim uyanıktır, âciz ise uykudadır. 
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Ḥaḳīḳat-i ḥazm sū-i ẓandur. Zīrā ‘āmme-i nāsa kişi seyyi’ü'ẓ-ẓan olıcaḳ lā-büd ḥazm 

ile mu‘āmele ider. Ammā ḥasenü'ẓ-ẓann olıcaḳ ḫilāfı ẓuḥur eyler. Cemī‘-i umūrı ebter 

ider. Bir ‘asker-i cerrāruñ serdārı ehl-i ḥazm olsa ẓafere cezm gelür. Merd-i dilīr ü 

şecā‘at-peẕīrden (180a) ehl-i ḥazm tercīḥ olınur. Zīrā fāris-i meydān-ı ma‘reke vü ḳıtāl 

ancaḳ ḫaṣmın ḳatlde ḳaviyyü'l-bāldür ammā ehl-i ḥazm ḥazmi ile bir ‘asker-i bī-

şumārı ḳatl ü istīṣāl itmek mümkin olur.  

Beyt: 

          846Gözler ise iş   āḫirini ḥakīm 

    Olmaz āḫir nedāmet aña nedīm 

     (..--/.-.-/..-) 

Dīger: 







(--./--.-/---.)/(--./--.-/--./--.) 
Ne r: 

Ḫuṣūṣan pādişāhlar bir vech-ile aḥvāl-i sipāh u kār-ı bed-ḫˇāhdan ġāfil olmamaḳ 

gerekdür. Şīr ḫayl-i vuḥūşa şāh ve ol gürūh şīr-i ġarrāna sipāh iken ḥīle-i rūbāhdan 

emīn olmaz. Kesel ü ġaflet bir rāh-ı pür-ḫaṭar u ḫavf u dehşetdür. Vādī-i fetḥ ü 

nuṣrete sālik olan şāh-ı mütedārike ḥazm u iḥtiyāṭdan a‘lā ḥiṣār u ‘āḳıbet-endīşlikden 

laṭīf kār olmaz. Ehl-i ḥazm serāb görse seyl-i firāvān ḫayāl ider. Zer-i ḫāliṣü'l-‘ayār 

görse nār vehm ü gümān ider. Belki ḥadīd ü seng görse istināre-i nār ‘ayān olur diyü 

                                                
846 Vezin gereği, “..işi” kelimesi “..iş...” olarak kaydedilmiştir. 
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def‘ine  ṣarf-ı ‘inān ider. Ḥazmdan dūr olmaḳ niçe şāhları serīrinden mehcūr ve niçe 

tāc-dāra çehre-i ẓafer ü nuṣreti mestūr itmişdür.  

Şi‘r: 




(---./---./---.)/(---./--.-/-.--) 
Ne r: 

Ve a‘dā vü ḫuṣūmı daḫi ḫor görmemek gerekdür. Her ne deñlü ża‘īf ü ḥaḳīr ise ḳavī 

vü ḫaṭīr ve kendüye ġalebeye cedīr mülāḥaẓa eyleye. (180b) Ḫuṣūṣan telāḥuḳ-ı ṣufūf 

u teḳābül-i ‘asākir-i nuṣret-me’lūfda ve her kişi ki elinde māl ü menāl ü nuḳūd belki 

cāh u celālde mevcūd ola bilā-te’ḫīr mülāḥaẓa-i ḫayrdan ḫabīr olup envā‘-ı müberrāt u 

eṣnāf-ı ṣadaḳāt itmege beẕl-i ṭāḳat ü ṣarf-ı ḳudret eyleye. 

.847Be-her-

ḥāl bu dār-ı vizr-i vebālde ḳarāra mecāl emr-i muḥāl ve kārı dāyimā ḥīe vü āl ve 

ni‘meti serī‘ü'z-zevāldür. 

 Beyt: 

    Devlet-i dehre i‘timād itme 

    Āb  ile  bāda   istinād   itme 

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Felegüñ cām-ı ḫurşīdi bir ḫūn-ı ciger ve ṭās-ı hilāli re’s-i ecel idügi muḳarrerdür. 

Beyt: 

   Ādemüñ sāġar-ı ‘ömrine cihān bir demdür 

                                                
847 “Sizin yanınızda bulunan (dünya malı) tükenir, Allah’ın katında bulunan ise kalıcıdır.” (Nahl, 16/96) 
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   Hey meded ol daḫi ḫūn-ı dil-ile hem-demdür 

     (..--/..--/..--/..-) 

Ne r: 

Devletüñ āḫiri let maḥabbetüñ miḥnet keremüñ mekr ü zer‘üñ ġadr hibenüñ hebā 

balınūn belā nūşınuñ nīş şerābınuñ serāb dirhemüñ hem ni‘amı ġam dīnārı nār u 

tīmārı mār ẕehebi ẕāhib nāyibesi abite āḫiri 

848 

849 

Naẓm: 

    Ey göñül bu fenādan umma ebāt 

    Muḳterindür memāta anda ḥayāt 

 
          850Saña bir gün unutdurur āḫiri 

    Leẕẕet-i dehri hādimü'l-leẕẕāt 

 
    ‘Āḳıbet  851      olur   

    Cümle ma‘dūm olur bu mevcūdāt 

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Pes ‘āḳıl-ı lebīb ü faṭn-ı edībe lāzım oldı ki a‘dād-ı zād-ı ma‘ād iddiḫār-ı yevm-i mī‘ād 

içün mümkin olduġı ḳadar ḫayrāt (181a) u müberrāta ṣarf-ı himmet ü beẕl-i ṭāḳat 

                                                
848 “Her can ölümü tadacaktır.” (Âl-i İmrân, 3/185) 
849 “Ölüm bir kapıdır ve herkes (o kapıdan içeri) girecektir.” Hadis. 
850 “Lezzetleri unutturan ölümü çok hatırlayınız.” Hadis.  
851 “...her şey helâk olacaktır.” (Kasas, 28/88)  
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eyleye.852‘Ālem-i ḥayātdan 

berzaḫ-ı memāta düşdükde cemī‘-i ‘alāyıḳdan inḳıṭā‘ muḳarrer olup ve emti‘a vü 

mālden intifā‘ müyesser degüldür. İllā meger kemāl-i ḥāl-i ṣıḥḥatinde tedārik itdügi 

ṣadaḳa-i cāriye ki binā-i mesācid ü  ittiḥād-ı ma‘ābid gibi laṭīf e erler ki bereketi feyż-

baḫş-ı ‘ālem-i rūḥ u evāb-ı ḫayrı īṣāl-i fütūḥ ide. 

853Ve sāyir 

eger binā-yı ribāṭ u ḫān-ḳāh u eger ‘imāret ü müsāfirīn içün cāy-gāhdur bu cümle ḫayr 

nāfi‘ ü ‘amel-i lāmi‘dür. Rūz-ı ḳıyāmete varınca ṣāḥibinüñ nāmı bāḳī vü müdām ẕikri 

bezm-i ‘ālemde sāḳīdür. Ölmez oġul didükleri bu maḳūle ḫayrātdur. Ve bunlara 

müşābih ṣadaḳātdur ki kendüden ṣoñra bāḳī olur. Ammā bu cümleden icrā-yı mā’ī 

efḍaldür dimişler. Eger sāyir ḫayrāt u icrā-yı mā vü eger binā-yı cisr ü ḫān-ḳāh u 

ribāṭdur ‘ömr müsā‘id olup ıḳnāṭ itmeden ḳudret yitdügi mertebeye sa‘y itmek 

gerekdür. 

Ḥikāyet: 

Bir pādişāh-ı ẓālim var idi ki ‘ind-i Melīk-i muḳtedir sū-i ḥāline her kes ‘ālim idi. 

Bir gün eceli yitüp vefāt eyledi. ‘Ālem-i ru’yāda biri mezbūr pādişāhı ḥużūr u kemāl-i 

sürūr üzre müşāhede idüp su’āl itdi ki bu dereceye neden vāṣıl ve bu mertebeye ne 

pāyeden nāyil olduñ. Pādişāh eyitdi çünki ‘ālem-i fenādan intiḳāl itdüm muḳābele-i sū-

i a‘mālde müstaḥaḳḳ-ı (181b) ‘aẕāb-ı Melik-i müte‘āl oldum. Bir mertebe ‘aẕāb-ı elīm ü 

‘ıḳāb-ı ‘aẓīm müşāhede itdüm ki ta‘bīri ‘asīrdür. Bir gün nā-gāh filān yirde binā 

itdügüm cisr yanından bir dervīş güẕer itdi. Hevā ġāyet germ olup nihāyet-i mertebe-i 

                                                
852 “(Çünkü), iyilikler kötülükleri giderir.” (Hûd, 11/144) 
853 “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a inanan (insan)lar şenlendirirler.” (Tevbe, 9/18) 
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ḥarāret üzre olup āfitāb burc-ı sereṭānda ārām u mekān itdügi evān olup tāb-ı āfitāb 

kürre-i zemīne te’ īr ve merkez-i ḫākde sāyesi cāy-gīr olmış idi. 

Naẓm: 






(--./---./---.) 
Ne r: 

Dervīş ġāyet mużṭarib ü dil-teng olup ẓıll-i cisre āheng itdi. Çünki müstaẓill oldı ve 

şitāb idüp altından cereyān iden āb-ı nābdan sīr oldı ve eyitdi. İlāhī bu cisri binā ve bu 

ābı icrā iden ḳuluña maġfiret ‘aṭā it didi. Fi'l-ḥāl beni ‘aẕābdan rehā vü cennete idḫāl 

ile müreffehü'l-bāl itdiler didi. Bir māl ki iddiḫār u ḥıfẓ olınsa iddiḫār  olınan  ne  deñlü  

bī-ḥisāb ola. ‘Āḳıbet bād-ı fenā ile hevāya inḳılāb itmek muḳarrer ve maḥsūs u 

mutaṣavverdür. .854Āḫiret sa‘ādetin taḥṣīl ve 

cümle ümīdini tekmīl emrinde ‘aḳl-ı cemīl muḥtāc-ı delīl olmaz. Kişi kişt-zār-ı dehrde 

her ne ki eker āḫirinde anı biçer. Dünyā ṭalebini cāyiz ü ma‘ḳūl gören fuḥūl ü erbāb-ı 

baṣīret ü ‘uḳūl bu  ma‘nā-yı dil-ārā ḥuṣūli-y-çün tecvīz itmişlerdür. (182a) Fi'l-ḥaḳīḳa 

aṣḥāb-ı devlet ü erbāb-ı māl ü sa‘at bir günde niçe ḫayırlar peydā ve az zamānda 

niçe cisr ü mesācid binā itmek mümkin idügi ẓāhir ve işrāḳ-ı āfitāb gibi bāhirdür. 

Ḫuṣūṣan incāḥ-ı ḥācāt ü itmām-ı mühimmātda ne ḫayr-ı ‘amel ü ne evāb-ı bī-bedel 

bulunmaḳ ḳābildür. 


 


(-../--../--..) 
Li-münşi’ihi: 
                                                
854 “Dünya, ahiretin tarlasıdır.” Hadis. 
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    Ḥazmı ḳoma ey göñül elden ṣaḳın 

    Ḥazm ile ḫayl-i ‘adūya aç kemīn 

 
    Eyle ḥazm ile tamām-ı kāra cezm 

    Tā ezelden böyledür āyīn ü resm 

 
    Ḥāzim olur ḥāyiz-i fevz ü murād 

    Ḥazm iden rāyına eyler i‘timād 

 
    Kār-ı şāhānda gerekdür ‘azm ü cezm  

    Olur anlarla muḳarrer bezm ü rezm 

 
    Kimsede yoḳdur ḥaḳīḳatden nişān 

    Ẓann-ı vehm ü ḫavfdur lā-büd gümān 

 
    Rāy u tedbīr eyle ḥazm it kāruñı 

    Ḥaḳḳa tefvīż eyle kār u bāruñı 

     (-.--/-.--/-.-) 

 

BĀB-I BĪSTÜDÜVVÜM DER ṢOḤBET-İ AḪYĀR 

 

 Mecālis-i aḫyār u dānāyān ve ṣoḥbet-i ‘uḳalā vü kār-şināsān bir ni‘met-i cemīle 

ve bir devlet-i celīledür ki bā‘i -i sa‘ādet-i sermedī vü mūcib-i devlet-i ebedīdür.  
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Ḫıyār-ı benī-ādem mānend-i cevāhir-i mükerremdür. Ṣoḥbetleri dāfi‘-i ḍurūb u kürūb 

ve iltifātları cālib-i menāfi‘-i merġūbdur. 

Beyt: 




     (-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Ḥukemā-i ḥikmet-şi‘ār kütüb-i aḫlāḳda ıṣdār  itmişlerdür  ki  ḳarīn-i  nīk-girdār  u  

hem-nişīn-i sa‘ādet-şi‘ār mānend-i ‘aṭṭārdur ki (182b) ṣoḥbetlerine meyl-i ıẓhār idenler 

ḥiṣṣe-dār olmazlar-ısa bārī rāyiḥa-i ‘anber-sārından behre-güẕār olurlar. Ḳarīn-i sū’ 

ġāyet münker ü mānend-i kūre-i āhen-gerdür ki āteşinden şerer e er itmez-ise dūd-ı 

ẓulmet-güster ile yaḳīn olanları siyāh u ebter ider. 

Naẓm: 







(-.-/--.-/--.-)
Ne r: 

Sālik-i rāh-ı ḥaḳīḳat olanlar daḫi bu ma‘nāyı ṭaleb iderler ki dest-i nefs-i ẓālimden 

ḫalāṣ içün ḥubb-i dünyādan sālim bir şeyḫ-i ‘ālim ve diyār-ı zühde ḥākim ‘ābid-i 

perhīz-kār u mürşid-i büzürg-vār dāmenine tevessül ü riyāżāta taḥammül idüp 

bereket-i ṣoḥbet ü ni‘met-i  muḳārenet  ve  naẓar  u  terbiyet  ü  ıṣlāḥa  himmetleri  ile  

hevā-yı  nefs-i  pür-şererden müheẕẕeb ü müberrā ve zühd ü ṣalāḥda engüşt-nümā 

olurlar.  

Naẓm: 
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    Delālet itse biri bize pīri 

    Ki irşād eylesin bāy u faḳīri 

 
    Söyündürse hübūb-ı yād-ı luṭfı 

    Derūnumda şerār-ı şerr-i ṣīri 

     
    Baña itdürse terk-i mā-sivāyı 

    Dile gösterse Ḥaḳḳı gitse ġayrı 

 

    Dem-ā-dem feyż-vār şād itse luṭfı 

    Feżā-yı sırr-ı vaḥdet olsa seyri 

 
    Şürūr-ı nefsi Yaḥyādan ba‘īd it 

    Müyesser eyle Yā Rab emr-i ḫayrı 

     (.---/.---/.--) 

Ne r: 

Mecālis-i meşāyiḫ u aḫyār feyż-baḫş-ı ṣıġār u kibār olup ṭāliblere murādāt-ı 

dünyeviyye vü uḫreviyye anda ḥāṣıl ve maḳṣūda (183a) vāṣıl olurlar. Ḫˇāce Ḥāfıẓ 

dimişdür 

Beyt: 

 


(-../--../--../--..) 
Ne r: 
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Niçe nā-murādlar bir kelime-i feyż-baḫş ile muḥaṣṣılu'l-fu’ād ve niçesi nāyil-i sa‘ādet-i 

yevm-i mī‘ād olurlar. 

Li-münşi’ihi: 

         855Vāṣıl-ı ni‘met-i maḳṣūd olınmaz ‘ālemde  

   Ṭutmayınca kişi bir ‘āşıḳ-ı murtāż etegin 

           (..--/..--/..--/..-) 

Ne r: 

Nefes-i nefs-i nefīsleri feyż-baḫşende-i hem-dem ü celīs ve kelime-i ḥikmet-te’sīsleri 

cān-dihende-i her maḥrem ü enīsdür. 

Beyt: 

  


(-.-/--.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Tīr-i du‘āları hedef-i icābete vāṣıl ve her ne maḳṣūd idinseler bi-iẕni'l-Mevlā ḥāṣıldur. 

Ḥikāyet: 

         Merḥūm Sulṭān Murād-ı ānī cālis-i serīr-i ‘O mānī olduḳda Düzme Muṣṭafā-

nām şaḫṣ-ı bed-fercām vaḳ‘-ı Tīmūrda nā-bedīd olan şehzāde-i sa‘īd Yıldırım Bāyezīd 

benem ḥālā ṭaleb-i salṭanatda şemşīr-zenem diyü ser-i zülf-i ḫūbān gibi baş ḳaldırup 

cem‘-i cünd perīşān idüp Sulṭān Murād Ḫān üzerine hücūm idüp emān u zamān 

virmedi. 

Beyt: 

    Ṣaldı dil fülkini ‘ummān-ı ümīde bu göñül 

                                                
855 Birinci mısraın 3. tef’ilesi (.-.-) şeklindedir.  
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    Dōstlar bih diye n'olsa gerek Allāh oñara 

            (..--/..--/..--/..-) 

Ne r: 

Diyü Ulubaṭ Köprisinde cem‘iyyet ü Sulṭān Murād ile muḥārebeye niyyet eyledi. 

‘Umūmen Rūm-ili ‘askeri Düzmeye tābi‘ olmaġ-ıla tīr-i iḳbāli lāmi‘ oldı. Sulṭān Murād 

merḥūmuñ ‘askeri müteferriḳ olmaġ-ıla emmārāt-ı ża‘f ẓāhir ü muḳābeleden ‘aczi 

bāhir olup cündi nāṣır olmadı. Āḫir ol zamānda (183b) sāye-i ‘izzet-māyesi Burūsa 

şehri üzerine raḥmet-i Raḥmān u bād-ı himmeti seḥāb-ı kerāmet ü elāyetden reşeḥāt-

ı bārān-ı ‘ināyeti seyl-i firāvān idüp farḳ-ı ‘ālemiyāna feyż-resān olan Emīr Sulṭān 

ḳuddise sırruhu'l-‘azīz ḥażretleri-y-ile mā-beynlerinde ḳarābet-i muṣāheret olmaġın 

ḫāk-i pāylerine rūy-māl ile ıẓhār-ı mā-fi'l-bāl idüp Düzmeden şikāyet ve ‘askerde 

ḥaḳīḳat olmaduġın ḥikāyet ve Düzmenüñ bu şirẕime ile düzülmesi bozulmaḳ murād 

itdügin rivāyet ü taḳrīre mübāşeret idüp ammā muḳābelede ‘acz ü żucret muḳarrerdür 

meger cenāb-ı mekārim-menḳabet ü kerāmet-ḫaṣletüñüzden himmet muḳāerenet ide 

didi. Ḥażret-i Emīr daḫi teveccüh-i tām ile tebşīr idüp eyitdi. Allāha tevvekkül ve 

mu‘cizāt-ı Resūle tevessül eyle. İnşā’allāhü te‘ālā fetḥ ü nuṣret senüñdür. 

Li-münşi’ihi: 

   Himmet-i merdān olupdur pīşvā-yı ‘askerüñ 

   Hem du‘ā-yı ḫayrumuzdur muḳtedā-yı ‘askerüñ 

            (-.--/-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 
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Diyü du‘ā ve ḥuṣūl-i fetḥ ü ẓafere īmā buyurdılar. Sulṭān Murād ḥużūr-ı ḥażret-i 

Emīrden ḥuṣūl-i murādāt-ıla vuṣūl-i fetḥe cāzim ü dil-şād olup düşmen-i bed-nihād 

ṭarafına ḳuvvād ile ‘azīmet idüp Ulubaṭ cisrinüñ beri cānibine ḳondı. ‘Ale'ṣ-ṣabāḥ ki 

muḳābele ile istiftāḥ ḳaṣd itdiler Düzme Muṣṭafā didükleri bī-inṣāf mübtelā-yı ru‘āf 

olup ol gün te’ḫīr-i emr-i dār u gīr itdiler (184a) üç gün ru‘āfı münḳaṭı‘ olmayup ża‘f-ı 

bedeni ḳaviyy ü mürtefi‘ oldı. Bu e nāda Rūm-ili ümerāsı Miḥaloġlı Aġrasī ile Sulṭān 

Murād ṭarafına rücū‘ u mu‘askerine duḫūl ve maḳām-ı iṭā‘atde ḳufūl idicek yārā-yı 

ḳarār ḳalmayup muḳābeleden hārib ve meydān-ı ‘aceze āyib olup Rūm-ili ṭarafına 

güẕār ve bī-mecāl ü zebūn firār itdi. Merḥūm Sulṭān Murād ta‘ḳīb idüp Edirne 

eṭrāfında aḫẕ ü giriftār idüp burc-ı ḥiṣārda ber-dār itdiler. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    ‘Āḳıbet buldı murādın Ḥażret-i Sulṭān Murād 

    Ġālib olmaġ-ıla ḫaṣma oldı mesrūrü'l-fu’ād 

 
    Himmet-i pīr ile ber-bād itdi ḫayl-i düşmeni 

    Rūy-ı maḳṣūdına bāb-ı nuṣreti buldı güşād 

(-.--/-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 

Mülūk-i Fürs dāyimā ḥukemā ile meşveret ve ‘uḳalā vü ṣuleḥā-y-ıla ṣoḥbet 

idüp enfās-ı müteberrikelerinden ṣudūr iden kelimāt-ı ḥikmet-şu‘ūr ile ‘amel iderler idi. 

Müddet-i salṭanatları mümtedd olup eyyām-ı ‘izzetleri müşeyyed ü müsedded oldı. 

Ḫulefā-yı ‘Abbāsiyye ḫod ek erī merd-i ‘ārif ü daḳāyıḳ-ı umūra vāḳıf idiler. Yine 
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aḫyār ile ülfet ü erbāb-ı tecārib ile ṣoḥbetden ḫālī olmayup dāyimā pend-i nuṣahā ila 

‘āmil ve hem-nişīnleri kāmil ü ‘āḳılları idi. Anlaruñ daḫi devletleri hengāmı medīd ve 

bu deñlü iḫtilāl bedīd olmış-iken zevāl-i salṭanatdan ba‘īd oldılar. 

.856‘Ubbād ‘ibādet-i mu‘tād ile 

istīnāsa i‘tiyād mūcib-i ṣalāḥ-ı ācil (184b) ve müstevcib-i felāḥ-ı ‘ācildür. Ẕātında ol 

sa‘ādet olmaz-ısa muṣāḥabet-i aḫyāra vuṣlat mümkin olmaz. Dimişlerdür ki 

muṣāḥabetden umūr-ı ẕātiyyeye daḫi istidlāl olınmaġa imkān u mecāl vardur. 

857ḥadī -i şerīfi bu ma‘nāya dālldür. Ḥikāyet 

olınur ki bir gün Cālinūs bir memerden güẕer ider-iken bir dīvāne yanına gelüp ḫiṭāb u 

mükālemeye şitāb eyledi. Cālinūs çünki ḫānesine rücū‘ itdi fi'l-ḥāl müshil-i sevdā-

eşribe içmege ve tenḳıye-i dimāġa iştiġāl itdi. Eger bende mūcib-i cünūn ba‘ż-ı ‘illet 

olmasa dīvāne bañā muḳārenet itmez-idi didi. 

Ḥikāyet: 

Muḥammed bin Ẕekeriyyāya şāgirdlerinden biri gelüp cehele-i ekābir-i ‘aṣrdan 

selām u du‘ā naḳl idüp medḥ ü enā-ger ile raṭbü'l-lisān oldı didi. Muḥammed bin 

Ẕekeriyyā endūh-gīn ü ziyāde ġam-gīn olup ‘acabā benden cühelā ne vaż‘ ṣudūr itdi 

ki ol cāhil ṭab‘ına muvāfıḳ olup beni medḥ eyleye didi. Ḥukemā dimişdür bir 

kimesnenüñ muṣāḥabetin iḫtiyār itmek gerekdür ki saña ḥīn-i inḥirāfda dāyire-i 

inṣāfdan ḫāric vaż‘ itmeye. Bed-ḳaṣddan iḥtirāz ve fuḥş u düşnāmdan ihtizāz eyleye. 

Ve bir günāh ṣādır olsa mümkin olduḳça cānib-dārlıḳ eyleye ve kelimātuñı 

muḳaddimāt eyleye te’yīd idüp kiẕb ise daḫi (185a) taṣḥīḥe sa‘y eyleye. Ve mele’de 

                                                
856 Saitlerin (mübarek insanların) sohbeti, insanı yüceltir.  
857 “Ruhlar, (sıra sıra) dizilmiş askerlerdir.” Hadis. 
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kelāmuñı ḫuşūnet ile redd ü tekẕīb eylemeye. 

.858Ammā tenhāda ‘ayb u ḳuṣūruñı 

inhā idüp sebīl-i selāmete rāh-nümā ola. 

Beyt: 




     (-.-/-.--/-.-.) 
Ne r: 

Ve senüñ ṣoḥbetüñi ḥuṣūl-i maḳāṣıdına sebeb itmeye. 

.859‘Uḳalā   

vü   ‘ulemā   ile  ṣoḥbet  mūcib-i  nef‘-i  bī-nihāyetdür. Ta‘allüm-i aḥkām-ı şer‘iyye vü 

taḥṣīl-i ādāb-ı ‘örfiyye ve tevārīḫ ü siyer gibi ki niçe ‘iber beyān ider ve ṣoḥbetleriyle 

mümkindür ki iḥrāz-ı sa‘ādet-i dünyā vü āḫiret ü celb-i menāfi‘ ve kişi mażarrātı dāfi‘ 

ola. Ve meşāyıḫ ile ṣoḥbet sebeb-i  tekmīl-i nefs-i beşeriyyet ü bā‘ī -i tehẕīb-i aḫlāḳ 

idügi cāy-ı ‘illet degüldür. Ve bir şeyḫ-i ṣāḥib-kerāmet ü zāhid-i pākīze-sīretüñ nefes-i 

Mesīḥā-e eri ḥuṣūl-i murādda i‘cāz-ger olduġına delālet ider ki ḥikāyet olınur 

merḥūm Tācī-zāde Ca‘fer Çelebiden naḳl itmişler ki merḥūm Sulṭān Bāyezīd-i sa‘īd 

ḥażretleri Amasyada mutaṣarrıf-ı livā iken babam Tācī Beyüñ dāyim ḫıdmet-i 

‘aliyyelerinde ḳāyim ü ‘atebe-i ‘aliyyelerinde mülāzım idi. Bir gün vālidüm mezbūr Tācī 

Begi bir mühimm içün İstanbula irsāl idüp Çelebi Ḫalīfe ḥażretleri ziyāretine nāyil 

olduḳda bizden taḳbīl-i enāmil idüp bir murādum var ḥüsn-i teveccühlerin ricā iderem 

me’mūldür ki teveccühleriyle (185b) ḥuṣūle ḳarīn ola diyü buyurmışlar. Merḥūm daḫi 

gelüp Ḥażret-i Şeyḫe mülāḳī olup peyām u selāmı iblāġ u i‘lām itdüklerinde Çelebi 
                                                
858 Büyükler yanında nasihat; teferruattandır, gereksizdir.  
859 Seni bir maksat için seven, onun husûlünde sana düşman olur.  
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Ḫalīfe ḥażretleri bir gün teveccüh buyurup kemāl-i mertebe taḳayyüd itdükden ṣoñra 

Tācī Bege eyitmişler. Bizden tevḳīr ile Sulṭān Bāyezīde selām idüñ ve ḥuṣūl-i merām 

ile tebşīr ü in‘idām-ı vezīr-i ḫaṭīrı taḳrīr idüñ. Ḥażret-i Şeyḫüñ irādetine ser-zede olan 

merde eyitmişler. Sulṭānum maḳṣūdı nedür. Ḥażreti Şeyḫ eyitmişler murādları 

salṭanat ve Ḳaramānī Meḥmed Paşaya iṣābet nekbetdür. Ammā ‘umūmen evliyā-i 

kirām zimām-ı salṭanat cemm-i sulṭānuñ yed-i bā-ihtimāmlarına tefvīż olınmaḳ merām 

idinmişler idi. Bu maṣlaḥat ise itmām bulmaḳ ol vezīrüñ in‘idām bulmasına mevḳūf idi. 

Teveccüh ü ihtimām ile cümle evliyā-i fiḫām ol ṭarafdan rücū‘ u ḳufūl itdiler. Ancaḳ 

Şeyḫ İbnü'l-Vefā Ḥażretleri bir dāyireye duḫūl idüp ḥıfẓ u ḥirāset emrinde kemāl-i 

diḳḳat üzre idiler. Çoḳ cehd itdüm āḫir dāyireye dāḫil anda daḫi maḳṣūda vāṣıl oldum. 

Ammā bir pāre āteş-i sūzān bizüm ṭarafumuza perrān oldı. Bu e nāda bize mażarrat 

ü ziyān iḥtimāli nümāyāndur didi. Tācī Beyüñ merḥūm kelām-ı merḳūmı Sulṭān-ı 

Bāyezīd Ḥażretlerine gelüp taḳrīr itdüklerinde buyurmışlar ki (186a) va'llāhi 

kimesnenüñ bī-sebeb mevtin ricā vü ṭaleb ider degül idüm. Ammā ol ẓālim dāyimā 

ta‘aṣṣub idüp birāderüm ṭarafına meyl ü beni vālidüme ġamz iderdi dimişler. Fi'l-

ḥaḳīḳa bir ḳaç günden ṣoñra esās-ı salṭanat Sulṭān Bāyezīd Ḥażretleri ḳadem-i 

sa‘īdleri ile tesdīd olınup cām-ı āmāl-i Cem şikeste ve pāy-ı ṭāli‘ ü baḫtı beste oldı. Ve 

Ḳaramanī Meḥmed Paşayı ‘asker ḳatl itdiler. Ve Ḥażret-i Şeyḫüñ ṭarafına perrān olan 

pāre-i āteş-i sūzān bir küçürek kerīmelerine iṣābet idüp terk-i şeş-der-i fānī idüp ṭālib-i 

beḳā-yı cāvidānī oldı. Yine merḥūm Tācī-zāde Ca‘fer Çelebiden  naḳl  olınur  ki  bu  

ḳıṣṣa  Sulṭān  Bāyezīd  taḫta  cülūs  itdükden  ṣoñra  bi'l-külliyye ḫāṭırumdan gitmiş 

ve mürūr-ı ezmān-ıla mensī olmış idi. Bir gün İstabulda meẕkūr Meḥmed Paşa oġlı ile 
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muṣāḥabet düşdi. Ḥażret-i Şeyḫ Vefā babam Meḥmed Paşaya ṣad-ender-ṣad bir 

vefḳ virmiş ve devleti anuñla müşeyyed olmış idi. Sulṭān Meḥmed merḥūmuñ na‘ş-ı 

raḥmet-naḳşların İstanbula naḳl ü taḥvīlde ziyāde ḥayret ġalebesinden ‘arak müstevlī 

olmaġ-ıla vefḳ ḫalel-peẕīr olmış-ıdı. Ḥażret-i Şeyḫe ıṣlāḥ içün irsāl eyledi ḳatl 

olunduḳda vefḳ bile degül idi didi. Ma‘lūm oldı ki Şeyḫüñ dāyireye vuṣūli ol vaḳte 

muṣādife itmişdür. (186b) Ṣoḥbet-i aḫyārda menāfi‘ bī-şumār ve enfās-ı siḥr-

ā arlarında ni‘am-ı müterādife bedīdārdur. Be-her-ḥāl anlar ṭarīḳ-ı Ḥaḳḳa çıḳar ṭarīḳ-ı 

hidāyet-güster üzredürler. Sālik-i ṭarīḳ āḫir-i kār irşād-ı refīḳ ve hidāyet ü tevfīḳ ile 

menzile irişür ve maḳṣūda yitişür. 

Ḥikāyet: 

Mülūk-i Selāciḳadan Sulṭān Sencer bir pādişāh-ı dād-güster idi Ḥakīm ‘Ömer 

Ḫayyāmı fażīlet ile ārāste ve hüner ü ma‘rifet ile pīrāste görmeg-ile taḫtı yanında bile 

cülūs itdürüp kendüye me’nūs itmiş-idi. Dāyimā meṣāliḥ-i mülk ü salṭanatı anuñ-ıla 

müşāvere ve devlet emrinde muḥāvere iderdi. Eflāṭūndan menḳūldür ki muṣāḥib-i 

ṣāliḥ nefsinden rāciḥdür. Nefs ẓālim olmaġ-ıla emmāre nefs  

860 olup menāfi‘i ḳādiḥdür. Ammā ḳarīn-i ṣāliḥ dāyimā īṣāl-i 

menāfi‘ u feyż-i ḫayrda gūyā bedr-i lāmi‘dür ki istiḳāża-i envār-ı naṣāyıḥ u istifāde-i 

revāyiḥ-i fevāyiḥ olınur. Ve ṣoḥbet-i nīkān mānend-i peykān hem-nişīne nāfiẕ olup 

sereyān ider. Ve nām-ı nāmī vü ism-i sāmīsi zümer-i nīkān ile meẕkūr olmaġ-ıla 

müşārun ileyhi bi'l-benān olur.  

Şi‘r: 

                                                
860 “Nefis, kötülüğü emredicidir.” (Yûsuf, 12/53) 
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(-.-/--./---./--.)/(-.-./--./---./--.) 
Ne r: 

Be-her-ḥāl bereket-i ṣoḥbetleri sirāyet ve ni‘met-i nefes-i bā-mevhibetleri iṣābet ider. 

Beyt: 




(-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Ḥażret-i Şeyḫ Sa‘dī-i Şirāzīnüñ (187a) ‘aleyhi raḥmeti Rabbihi'l-Bārī  

Beyt: 




(--./---./---.) 
Ne r: 

Didügi bu ma‘nāya işāret ü ifādede kifāyet ider. Ammā ḳarīn-i ḫayr-ḫˇāh u ḫayr-bīn 

daḫi lāzımdur ki refīḳ-i ṣadīḳ olup ‘ālim ü ‘āḳıl dīn ü īmānı kāmil olup rū-yı ṣadāḳatden 

beẕl-i naṣīḥat ve taḳrīr-i mev‘iẓa vü ḥikmet eyleye. Keẕẕāb u nemmām u münāfıḳ u 

ẕemmām olmayup dürüst-gū vü ḫoş-ḫū ola ki ṣadīḳ-ı ḥaḳīḳat maḳrūn-ı naṣīḥatinde 

‘amel ile maẓlūm u maġbūn olmaya ki anı dōst ẓann idüp kelām-ı naṣīḥat-āmīzi ile 

ḳıyām u maṣlaḥat şurū‘ idicek nā-kām u melām olmaya. Ṣoḥbet-i nīkān u mücāleset-i 

aṣḥāb-ı iẕ‘ān niçe lāzım ise def‘-i eşrār u ref‘-i şerār daḫi eyle bir emr-i mühimm ü  

kār-ı mütteḥimdür. Niçe şāhlar ilḳā-i nuṣaḥā-i sū’ ile terk-i ser ü telef-i ‘asker ü iżā‘at-i 

sīm ü zer itmişlerdür. 

Beyt: 
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861

(-../-.-./--..) 
 

Ne r: 

Muṭlaḳan nemmām u ġammām  u zemmām ve mübtelā-yı şürb-i müdām olan feseka-

i liyām u fecere-i bed-kāmdan ke'l-firāri mine'l-cüẕẕām ḥaẕer ve ẓāhiren gül-şenleri 

behişt daḫi olursa ol derden güẕer eylemeye. 

Beyt: 






  (-../-.-./--..) 
Ne r: 

Ṣoḥbet-i aḫyār niçe dāfi‘-i mażārr olup sebeb-i devlet ü mezīd-i meserret ise ülfet-i 

eşrār (187b) daḫi sebeb-i nedāmet ü müstelzim-i ġarāmet ü ḳabāḥatdür. 

Beyt: 



  (-../-.-./--..)

Ne r: 

Şol şirẕime-i pür-şer ki ṣıfāt-ı ṣafā-güster ile vāreste vü ārāyiş-i sīret-i ḥasene ile 

pīrāste olmaya anlaruñ ne mülāḳātında ṣafā vü ne maḳālātında ṣıdḳ u vefā vardur. 

Kendü nefs ü ḫulḳın tehẕīb itmeyen āḫara nāfi‘ olmaḳ emr-i ġarībdür. Sa‘ādetden bī-

naṣīb olan her kime ḳarīb olsa ṭab‘-ı le’īmi sirāyet itmemek ‘aceb midür. 

Mıṣra‘: 

                                                
861 “Rabbimiz, bizi ateş azabından koru.” (Bakara, 2/201; Âl-i İmrân, 3/16) 
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            (-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Tamām-ı menfūr-ı ḫāṣ u ‘ām olup bir nāḳıṣdur ki hergiz tamām olmayup kelām-ı 

vācibü'l-ikrāmda daḫi 862ve 

863vārid 

olmışdur. Nem-i yemm-i baḥr-i raḥmetden me’yūs ẕāt-ı menḥūsdur. Fāsıḳ ḫod 

ṣoḥbete ne yüzden lāyıḳ ve fırḳa-i aṣḥāb-ı ‘irfāna ne vech-ile lāḥıḳ olur ki kelimātında 

kiẕb ẓāhir ve ‘alāmet-i nifāḳ bāhirdür. 

.

864Bu taḳdīr üzre kelāmı muḥaḳḳaḳ olmamaġ-ıla maẓnūn olup muṣaddaḳ 

olmaz. 865Bu maḳūlenüñ ṣoḥbetine i‘tinādan ḥaẕer 

ve kelāmına i‘timāddan güẕer itmek gerekdür. Ve süḫan-çīn lā-büd lāf-āyīndür. 

Beyt: 


 

     (-.-/-.--/-.-.) 
Ne r: 

Ḫuṣūṣan fī zamāninā mażmūn-ı (188a) kelām merġūb-ı iḫvān-ı hāẕe'z-zamān  

cevāsīsü'l-‘uyūb nümāyān ve āfitāb gibi raḫşān olmışdur. Zamānumuzda ẕemmi 

hüner idüp küfri ez-ber iderler. Ẕemmüñ ismi sitem itmeyen ebleh ü ebkem 

                                                
862 “(İnsanları) diliyle çekiştiren, kaş ve gözüyle işaretler yapıp alay eden her fesat kişinin vay hâline!” (Hümeze, 
104/1) 
863 “(Herkesi) kınayan, söz götürüp getiren, hayra engel olan, saldırgan, günahkâr...” (Kalem, 68/11-12)  
864 “Ey inananlar, size fâsık bir adam bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın.” (Hucurât, 49/6) 
865 Zannın çoğu yalandır. 
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ḥükmindedür. Ne‘ūẕü bi‘llāh min ebnā-i hāẕe'z-zamān kemā este‘īẕü bihi min şürūşi'ş-

şeyṭān ġammāz daḫi bir ḳālib-i ḳalbdür ki mānend-i zāġ fitne-sāz u bed-āvāz 

Beyt: 


 

            (-.-/--.-/-.-.) 
Ne r: 

Gerekdür ki muṣāḥib ü hem-dem-i ẕemmām-ı fitne-sāz u ḥasūd u ehl-i ġaraż u 

ġammāz olmayup ṣıfat-ı reẕīleden müctenib ve ma‘āyib ü fesādı mürtekib olmaya. 

Belki ehl-i ḥāl muvāfıḳ-ı bāl ü pūte-i riyāżetde ḳāl merd-i ṣādıḳu'l-maḳāl ile hem-dem 

ü muṣāḥib ve cān u dilden  ülfete  rāġıb  ol  ki  dünyā  vü  āḫiretde  fevāyidi  bisyār  u  

‘avāyidi  bī-şumārdur. 

Li-münşi’ihi: 

          866Ṣoḥbet-i aḫyār gūyā ravża-i cennet durur 

    Meclisi her birinüñ ḥaḳḳā ki bir ni‘met durur 

 
    Nūr-baḫş-ı ḳalb-i ẓulmet-dīdedür 

    Rūşenāyī-baḫş-ı cān u dīdedür 

 
    Dāfi‘-i emrāż-ı nefs-i şūmdur 

    Ḥāl-i nefs-i nā-kesüñ ma‘lūmdur 

 
    Ṣoḥbeti şeyḫüñ ‘aceb ni‘met durur 

    Sālik-i rāh olana ‘izzet durur 

                                                
866 İlk beytin vezni, (-.--/-.--/-.--/-.-) şeklindedir.  
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    Ṣoḥbet-i eşrārdan eyle ḥaẕer 

    Kim bular ‘ayn-ı şererden bī-ḫaber 

 
    Bizi aḫyār ile ḥaşr it ey Ḫudā 

    Ṣoḥbet-i bedden maṣūn it dāyimā 

 
    Ḳalbümüz tehẕīb idüp pāk eyle āh 

    Nāme-i cürm ü günāh oldı siyāh 

 
    Luṭfuñ olmaz-ısa Yaḥyāya penāh 

    Hep olur a‘māl ü āmāli tebāh 

 


(188b) 


(-.-/--.-/--.-) 
 

BĀB-I BĪSTÜSEYYÜM DER Rİ‘ĀYET-İ ḤUḲŪḲ 

 

 Ḥuḳūḳı ri‘āyet her müslim-i ṣāḥib-diyānet ü mü’min-i bā-ṣadāḳate lāzım ve 

ẕimmetinde mertebe-i farżda edāsı müteḥattimdür. ‘Uḳūḳ u terk-i ri‘āyet-i ḥuḳūḳ  kār-ı 

merd-i ḫalūḳ degüldür. Delīl-i ṭahāret ü ẕāt-ı sa‘ādet-menḳabet ü ‘alāmet-i ġayretdür. 

Ma‘lūm ola ki ẕimem-i maḫlūḳda ri‘āyet-i ḥuḳūḳ bir niçe vech-ile meẕkūr u mesbūḳdur. 

Veled ile vālid gibi ki vālid aña bā‘ī -i ḥayātdur. Ve ezvāc u zevcāt u ‘abīd ü sādāt 

beyninde olur ḥālātdur. Ve ferāyiż-i ḥuḳūḳ u Ḥażret-i Ḫālıḳ-ı maḫlūḳāt evāmiri ki 
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bedende ḳan gibi sārīdür. Vālid veledüñ vāsıṭa-i vücūdı ve ‘ālem-i imkāna ‘illet-i 

ṣu‘ūdıdur. Sebeb-i taḥṣīl-i kemālāt-ı ‘aliyye vü bā‘i -i ḥuṣūl-i nefs-i beşeriyye ya‘nī 

ṣafḥa-i ‘ademden mannaṣa-i vücūda ḳadem baṣmaġa bā‘i  ü sebeb-i ḥādi dür. 

Li-münşi’ihi: 

    Vālid olmasa dehr içinde eger 

    Ḳande eyler idi ẓuhūr püser 

 
    Bu ḳadar ni‘mete ider vāṣıl 

    Ki degüldür ḥiṣābı hīç ḳābil 

 
    Yiter īmān ni‘meti yalıñız 

    Ġayrı ni‘metleri hemīn ḳoyuñuz 

 
    Ni‘am-ı Ḥaḳḳa yoḳ durur ġāyet 

    Nite kim şükre yoḳ durur ṭāḳat  

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Ḫuṣūṣan ḥaḳḳ-ı māder ri‘āyet olınmamaḳ mutaṣavver degüldür. 

.867 

Li-münşi’ihi: 

     Sür yüzüñ pāy-ı mādere dāyim 

  (189a)             Ḫıdmetinde dem-ā-dem ol ḳāyim  

                                                
867 “Cennet, anaların ayakları altındadır.” Hadis. 
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      (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Ammā ḥuḳūḳ-ı eb-i şefūḳ budur ki veled vālidüñ dāyimā emrine tābi‘ ü ḫilāfını māni‘ 

ola. Hīç bir vech-ile rıżāsına muḫālefet ü emrine muḳābele vü ḫuşūnet itmeye. İllā 

meger emri muḫālif-i şer‘-i İlāh ola. . 868Ol 

daḫi lāzımdur ki rıfḳ üzre ola. Bu bābda Allāhü te‘ālā tavṣıye-i iḥsānı taṣrīḥ buyurup 

869 

buyurmışdur. Kefere vü fecereye bir vech-ile imdād u mu‘āvenet olınmaġa şer‘ 

ṭarafından ruḫṣat yoġ-iken müslim ẕimmī-i a‘mā pederin kenīseden yedüp getürmek 

cāyizdür. Ammā kenīseye alup gitmek cāyiz degüldür. Mün‘amün ‘aleyh üzerine 

mün‘imüñ şükri be-her-ḥāl vācib ü lāzımdur. Evvel-i ni‘am Ḥażret-i Feyyāż-ı 

keremden vāṣıldur ki sebeb-i ḥaḳīḳiyy-i vücūddur. Ammā sebeb-i ẓāhir vālid-i 

ke īrü'l-mefāḫirdür. Ve nefs kemāl-i mertebe ḳāṣır iken vālid terbiyet ü iṭ‘ām ve 

māder irżā‘ u itmām idüp ekl ü şürbe ḳādir degül iken beẕl-i mechūd iderler. Ve 

memāt u ḥayātda taḥṣīl-i aḳvāt içün beẕl-i māl ü ṣarf-ı āmāl iderler. Zaḫīre  nevāyib-i 

va‘de ma‘āş-ı nuḳūd ve niçe niçe emti‘a vü tuḥaf ḳorlar giderler. Ammā māderüñ 

ḥaḳḳı ek er idügi beyyin ü aẓherdür. Zīrā bu umūrda peder ile cümle müşārik 

olduġından ġayrı niçe cihātı daḫi mütedārikdür. İrżā‘ u taṭhīr ve (189b) ḫuṣūṣan vaż‘-ı 

ḥaml niçe düşvārdur. Giceler ṣabāḥa dek bīdār olup emr-i terbiyetinde ne derd-i 

seḥer ne meşaḳḳatler çeker.  

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

                                                
868 Ma’sıyette (Allah’a isyanda) itaat yoktur. 
869 “Allah’a ortak koşmayın ve ana-babaya iyilik edin...” (Nisâ, 4/36) 
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          870Rıżā-yı māder ek erdür pederden 

    Rivāyet böyledür ḫayru'l-beşerden 

 

    Gelüp ṣordı Resūle bir ḫıred-mend 

    Didi ey enbiyā içre hüner-mend 

 

    Göñül ister ki ide beẕl-i iḥsān 

    Kime itmek gerekdür evvel iḥsān 

 

    Buyurdılar ki ümmük ümme ümmük 

    Su’āl itdi yine didi ki ümmük 

 

    Yine itdi su’āli çünki tekrār 

    Ebūke didi ol sulṭānü'l-ebrār 

       (.---/.---/.--) 

Ne r: 

Ve bā‘d-i mevtihā vaṣiyyetlerin tenfīẕ ve rūḥları içün ḳudreti yitdükçe taṣadduḳ 

lāzımdur. Birr-i vālideyn ḥaḳḳnda ol mertebe tavṣiye vü sipāriş olmamışdur ki ḳalem 

anda iṭāle-i lisān ve yā ṭab‘-ı kelīl cevelān eyleye. Nite ki veled ḥaḳḳnda ol mertebe 

olmamışdur. Zīrā anlara şefḳat ü maḥabbet muḥtāc-ı sipāriş ü vaṣiyyet degüldür. 

                                                
870 Hadis.  
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Vālideyn ḳatında be-her-ḥāl anlar mu‘azzez ü mükerrem ve maḥabbetleri emr-i 

müczemdür. Cibillī olduġı ‘illet-i kāfī vü vāfīdür. 

Şi‘r: 




   (---./--./---./--.) 


Ne r: 

Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā buyurur 

.871Ḥaḳḳ-ı mu‘allim-i 

feżāyil-güster daḫi mānend-i ḥaḳḳ-ı peder ẕimmet-i şākirdde muḳarrerdür. Ḥażret-i 

‘Alīden rażıya'llāhü ‘anhü mervīdür ki buyurmışlar 

.872Ḥaḳīḳatde mālik ü 

memlūk (190a) mertebesi degül ammā ri‘āyāt u rıżā-yı mu‘allimi ḥimāyet ol 

mertebede lāzım idügine işāretdür. Ba‘ż-ı ‘uḳalā üstād ḥaḳḳını ıṭrā vü ḥaḳḳ-ı vālidden 

tercīḥ ü taḳdīme īmā itmişlerdür. Fi'l-ḥaḳīḳa mu‘allim bā‘i -i vuṣūl-i merātib-i ‘aliyye 

vü sebeb-i ḥādi -i tekmīl-i nefs-i beşeriyyedür. Vālid sebeb-i ḥayāt-ı fānī vü bā‘i -i 

vücūd-ı zindegānīdür. Ammā üstād sebeb-i ḥayāt-ı cāvidānī vü bā‘i -i devlet ü kām-

rānīdür. .873Ve cāyizdür ki ba‘ż-ı feżāyil-i 

kesbiyye taḥṣīlinde peder şefḳat-güster olmamaġ-ıla ihmāl meslegine gide ve cidd ü 

sa‘y-i veledde ihmāl ide. Ammā üstād be-her-ḥāl tekmīl-i nefse sa‘y ü ictihād üzredür 

ki üstād-ı feżāyil-perver 874 dimişdür. 

                                                
871 “Bana ve anana babana şükret, dönüş banadır.” (Lokman, 31/14) 
872 Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. 
873 Babaların en hayırlısı, sana ilim öğretendir. 
874 Üstat cevri baba şefkatinden iyidir.  
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Naẓm: 






     

    Ḥaḳḳ-ı üstād ḥaḳḳ-ı vāliddür 

    Belki üstād ḥaḳḳı zāyiddür 

 

    Cism-i fānīye bā‘i  oldı peder 

    Sebeb oldı ḥayāta sa‘y ü hüner 

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Ve ṣıla-i erḥām daḫi şīme-i kerīme-i kirāmdur. Ri‘āyeti lāzım-ı ḥaḳḳ-ı 

mutaḥḥımdur ki Ḥażret-i Seyyidü'l-enām ‘aleyhi'ṣ-ṣalātü ve's-selām 

875buyurmışlardur. 

Sebeb-i ten-dürüstī vü ferāḫ-ı destīdür. Ṣıla-i raḥm eyleyen raḥmet-i Raḥmāna vāṣıl 

ve niçe ecrler ḥāṣıldur. Aḫlāk-ı Muḥsinīde yazar ḥadī -i ḳudsīde vārid olmışdur ki 

Ḥaḳ te‘ālā buyurur 876"Men Raḥmānem (190b) ve iştiḳāḳ-ı raḥm ismümdendür her ki 

aña ittiṣāl ider raḥmete īṣāl iderem her ki anı ḳaṭ‘ ider raḥmetüm andan ketm ü men‘ 

iderem." Ammā bu  zamānda  eḳārib  ‘aḳārib  olmaġ-ıla me ābe-i ecānibde 

olmışlardur. 

Şi‘r: 



                                                
875 “Putları kırmak ve sıla-i rahm (akraba ziyareti) için gönderildim.” Hadis.  
876 Hadis-i Kudsi. 
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         (--./---./---.) 
Ne r: 

Aṣḥāb-ı ḥased ü ġaraż dirler ki 

877 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Eḳārib cümle olmışdur ‘aḳārib 

    Olardan yeg durur ḥaḳḳan ecānib 

 

    Virürler ḍarb-ı nīş ile dile rīş 

    ‘Adūdur saña anlar ṣanma ki ḫˇīş 

 

    Ḫıṣım dirsin aña ḫaṣmuñdur ammā 

    Ḥaẕer ḳıl çāre ne eyle müdārā 

     (.---/.---/.--) 

Ne r: 

Meşāyıḫ-ı kirāmuñ ercümendi Şeyḫ Ḥamdī Çelebi birāderlerinden cefā vü 

gūne gūne eẕā müşāhede itmişdür ki ḳıṣṣā-i Ḥażret-i Yūsufı naẓm u te’līfe bā‘i  bu 

ma‘nā olmışdur. ḫūb buyurmışdur 

Beyt: 

    Dār-ı dünyāda olmasa āfāt 

    Cāna tīr-i cefā benü'l-‘illāt 
                                                
877 Haset; yakınlarda cevher, başkalarında ise arazdır.  
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     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Fi'l-ḥaḳīḳa ḳıṣṣa-i Ḥażret-i Yūsuf-ı ṣadīḳ bu ma‘nāda kifāyete ḥarī vü ḥalīḳdur. 

Li-münşi’ihi: 

    Ḥażer it ey göñül birāderden 

    İ‘timād itme gösterse vefā 

 
    Gitme yabana bu nümūne yiter 

    Ḳıṣṣa-i Yūsuf-ı nebiyy-i Hüdā 

 
    Ne cefā itdi aña iḫvānı 

    Çāha ol māhı itdiler ilḳā 

 
    Ṣatdı ṣoñra birisi bende didi 

    Uġrıdur ḳoma ur bende didi 

 
    Ġarażı cevr idi o şāha hemān 

     (191a)          Gerçi eyler idi ḫalāṣı gümān 

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Ammā her birāder daḫi bir olmaz kimi pür-āẕer ise kimi aḫ-i ṣadāḳat-güster ü şefīḳ u 

maḥabbet-perver olur. Ve ḥuḳūḳ-ı cār  daḫi  lāzımü'l-i‘tibārdur.  Hem-sāye-i  ‘izzet  
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ser-māye-i sa‘ādetdür. .878Cāruñ ri‘āyeti mümkin olduġı 

ḳadar ḥimāyetidür. Ve īṣāl-i nef‘ ü müteveccih olan żararını def‘dür. Ve itmām-ı 

meṣāliḥde iḳtiżā iderse taḥammül-i ta‘ab u rāh-ı eẕādan nekebdür. Bu maḳūle ḥuḳūḳı 

ri‘āyet naḳīl-i Ḫudāya delīl-i celīldür. Gerekdür ki meşreb-i ‘aẕbi küdūretden pāk ü ṭarī 

ola ve sū-i niyyet ü vesāvisden ‘ārī me me e vü maġlaṭalardan berī ola. Ve 

civārında olup dervīş-i bī-nevā olanlaruñ ḥāline ‘aṭā vü imdād ile devā eyleye. 

.879Merḥale-i mürüvvetden dūrdur ki 

mün‘im ṣafā vü sürūr ile istirāḥat ü ḥużūrda ola cār-ı mülāṣıḳı bī-nevā muḥtāc-ı 

nevāle faḳīr ü gedā olup lisān-ı ḥāl-ile dāyimā  

Beyt: 

 
  

(-./--./--./--.) 
Ne r: 

Diyü enīn ü bükā ve tażarru‘ u ricā vü ḍarabāt-ı nīş-i fuḳarā ile mecrūḥ u kār-ı iḥtiyāc 

ile meẕbūḥ ola. Ri‘āyet-i cār ‘alāmet-i etḳıyā vü ebrār ve sebeb-i maġfiret-i 

Kirdigārdur. 

Beyt: 


 

      (-.-/--.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Pādişāhlaruñ daḫi dārü's-salṭanatları ḫāne-i ‘aliyyeleri gibidür. (191b) Anda 

sākin olan gedā dervīş-i bī-nevā cümle cār-ı lāzımü'l-ḥuḳūḳ me ābesindedür. 

                                                
878 Ev (halkı)ndan sonra komşu (gelir). 
879 Komşuya hürmet, anneye hürmet gibidir.  
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Anlaruñ ḥāline ıṭṭılā‘ lāzım-ı ẕimmet-i pādişāhāna mühimdür. Tetebbu‘-ı kütüb-i aḫlāk 

iden kirām bu maḳāmda böyle dimişlerdür. Ammā semīr-i żamīr olur ki ẕimmet-i şāha 

ri‘āyet-i ḥuḳūḳ-ı re‘āyā ri‘āyet-i mihmānda i bāt u beyān olınsa daḫi çespān olurdı.  

Fi'l-ḥaḳīḳa dārü's-salṭana ḫāne-i şāh mertebesinde olıcaḳ aña nüzūl iden müsāfir olur. 

Cār ḫāne-i āḫirde ilṣāḳ-ı dār idene ıṭlāḳ olunduġı bedīdārdur. Pes ri‘āyet-i mihmān 

daḫi lāzıme-i ẕimmet-i merdāndur. Müsāfir cenāb-ı Raḥmāndan hediyye-i celiyyetü'ş-

şāndur. Ḥaḳḳ-ı mihmānı ri‘āyet budur ki i‘zāz u ikrām ve iḥtirāmda mübālaġaya iḳdām 

ide. Ve beşāşet ü sürūr u ṣafā ile ḫıdmet göstere. Ve mümkin olduġı mertebe teklīfe 

‘azīmet eyleye.  

Beyt: 

 
 

 
 

         (-../-.-./--..) 
Ne r: 

Ve şarṭ-ı mihmān-dārī budur ki her mihmāna yeksān ri‘āyet ü iḥsān idüp mānend-i 

bārān-ı nīsān ‘āmme-i nāsa feyż-resān u hem-çü āfitāb-ı dıraḫşān ola. 

Ḥikāyet: 

 Ṭalḥatü'ṭ-ṭuleḥāt bir vaḳ‘a-i ġarībe ḥasebiyle bir gün tenhā ḳabīle-i Benī-Ḳaysa 

düşdi. Seyyid-i ḳabīle (192a) Mālik ibn-i ‘Avf idi. Ṭalḥayı bilmedi. Ṭalḥa ne ḥāl ise ol 

gice cām-ı zehr-i meẕelleti ve şarāb-ı ḳahr-ı miḥneti çekdi. ‘Ale'ṣ-ṣabāḥ raḫt-ı iḳāmeti 

ḳaldırup gitdi. Bir niçe günden ṣoñra Mālik ma‘lūm idindi ki mihmān-ı ‘azīzü'l-vücūd ne 

maḳūle ẕāt-ı mes‘ūddur nüvīsende vü ḳāṣıd ile itdügi a‘māl-i fāsid ü ihmāl-i kāsid ile 

ser-i ḥicābı zānū-yı nedāmete ḳoyup taḳdīm-i a‘ẕār eyledi.  
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Beyt: 

 


    (-../-.-./--../-.-.) 
Ne r: 

Mes’ūldür ki ‘öẕrümüz dāḫil-i dāyire-i ḳabūl ola. 

Beyt: 




(--./---./---.) 
Ne r: 

Zīrā hergiz müsāfir-i ‘azīz kim idügi ma‘lūm ve semīr-i żamīr-i ḥaḳāyıḳ-fühūm olmadı 

Ṭalḥa eyitdi. Benüm mürüvvetüm ol mertebe degüldür ki bu maḳūle ḳuṣūr ile 

mu’āḫaẕe melḥūẓ olup a‘ẕār-ı fāside ile mütesellī vü maḥẓūẓ ola. 

Beyt: 


 

 
        (-./--.-/.-.-/.--)/(-.-./---./.--) 

Ne r: 

Ammā mihmān bilinmedi dimek ‘öẕri nā-mülāyim ü müstaḳīm ve ‘aḳldan mehcūr u 

şīve-i keremden dūrdur. Mihmān kāyinen min kān ri‘āyetde tehāvün ü taḳṣīr kār-ı 

merdān degüldür. 

Naẓm: 










 (192b) 
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(-../-.-./--..) 
Ne r: 

Eger ol mihmāndan bir cerīme-i ‘aẓīme daḫi ṣādır olmış ise anı ẕeyl-i ‘afv ile sātir olup 

ḫˇān-ı iḥsānından behre-bīn ü ḫūşe-çīn eyleye. Ve düşmen-i cānı olup her ne deñlü 

ḫāṭī vü cānī olursa daḫi mürüvvet ü merdī gösterüp dil-şād u ‘afv ile mesrūrü'l-fu’ād 

eyleye. 

Beyt: 




(-../-.-./--..)
Ḥikāyet: 

Mülūk-i sālifeden biri ümerāsından birinüñ ẕimmetine biraz māl lāzım gelmeg 

ile dest-i muḥaṣṣıla teslīm ve taḥṣīl-i mālde te’kīd-i ‘aẓīm ve ‘ale'l-fevr meblaġı 

teslīmde mübālaġa ile tavṣiye eyledi. Muḥaṣṣıl emīre cefālar ve dürlü dürlü ezālar 

idüp māl isterdi. Emīr eyitdi luṭf it beni meclis-i ḫaṭīr-ı şāha idḫāl it şāha bir sözüm 

vardur diyeyin ṣoñra māl-i meknūzı āşikāre ideyin didi. Muḥaṣṣıl anı meclis-i şāha 

idḫāl ü murādına īṣāl itdi. İttifāḳ ol vaḳte muṣādife itdi ki ḫˇān yayılmış ve ṭa‘āmlar 

çekilmiş idi. Muḥaṣṣıl  süfreye oturdı ḥerīf daḫi ḥicābı getürdi bilā-tevaḳḳuf tenāvüle 

başladı.  Nā-gāh naẓar-ı şāh ol pür-günāh ṭarafına ta‘alluḳ idüp muḥaṣṣıla eyitdi. 

Niçün bu maḥbūsı bunda getürdüñ ve meclisümüze yitürdüñ şimden-girü 

mihmānumuz oldı min ba‘d ṭaleb-i māl ile mu’āḫaẕe (193a) vü cefā ile mu‘āmele 

mürüvvetden dūr u ḥayyiz-i merdānegīden mehcūrdur ıṭlāḳ eyle diyü fermān itdi.  

Naẓm: 
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       (-../-.-./--..) 
Ne r: 

Benī-ādem daḫi bir niçe dem mihmān-ḫāne-i ‘ālemde mihmān ve cenāḥ-ı seferde bir 

nā-tüvāndur ki taḥṣīl-i tūşe-i rāh içün hezār āh ile bir iki gün öter ḳader be-her-ḥāl  

rāh-ı ‘ademe sālik ve metā‘-ı cism ü cānı hālikdür. 

.880881Muḥaḳḳakdur ki heme ‘ālemiyāndan 

müstaġnī idügi muḥtāc-ı beyān degüldür. Bu ‘ālemde benī-ādem gūyā ki mihmān-ı 

Ḫudā-yı mükerremdür ki ‘āḳıbet sefer ile ‘ālem-i beḳāya irer. Ümmīddür ki ikrām ile 

ẕellātı ġāfir ü ‘uyūb-ı maḫlūḳātı sātir ola.  

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Bir müsāfir-ḫānedür ḥaḳḳā bu dār-ı bī-beḳā 

           882Gitmek üzre her gelen şāh u gedā 

 
    Tekye-i ‘ālemde ey dil çünki mihmānuz bu gün 

    Ummazuz ey dil ki mihmāna ‘itāb ide Ḫudā 

              (-.--/-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 

Ve ḥuḳūḳdan biri daḫi ḥaḳḳ-ı sāyildür. Su’āli dāyire-i ḳabūle dāḫil olmaḳ lāzım u 

erbāb-ı kerem yanında mütteḥimdür. Gerek ta‘rīż ile su’āl gereg-ise taṣrīḥ ile ıẓhār-ı 

                                                
880 O’nun (Allah’ın) ortağı yoktur.  
881 “(Allah), Mülkün sahibi(dir)” (Âl-i İmrân, 3/26) 
882 Bu mısraın vezni, (-.--/-.--/-.-) şeklindedir.  
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māfi'l-bāl eylesün nehy ü neheri emr-i münkerdür. 

.883 

Beyt: 

    Sā’ilin ehl-i kerem aç itmez 

    Bir ḳapuya daḫi muḥtāc itmez 

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

884ḥadī -i pür-nūrdur ki Sirāc-ı 

ümmet (193b) ḥażretlerinden muḳtebesdür. Ya‘nī sāyil ü ṭālib ḥiyele rākib ise daḫi 

men‘i nā-revā ve neheri emr-i şer‘-i Ḫudā degüldür. Mażmūn-ı ḥadī -i şerīf ‘izzet-i 

elīf iḳtiżā ider ki fażīlet-i ‘aṭā işā‘at ve mücerred-i ḥaḳḳ-ı sāyil iżā‘at olınmaya. Evliyā-i 

kirām sā’illere i‘zāz u ikrām idüp ṣadīk-terīn-i aḥbāb sā’il-i ṭālibü'l-cevābdur ki bunda 

olan nuḳūdı ‘adduhu zād-ı ma‘ād içün su’āl ü ṭalebinde iştidād gösterür. Ya‘nī zaḫr-i 

āḫireti dünyāda ḥāmil olup ecrini ‘uḳbāda vāṣıl ider dir imiş. 

Naẓm: 







(-.-/--.-/---.) 
Ne r: 

Muṭlaḳan neher-i sāyili ‘uḳalā münāsib ü revā görmezler. Ve neher ideni ādem 

ṣaymazlar. 

Li-münşi’ihi: 

                                                
883 “Dilenciyi azarlama!” (Duhâ, 93/10) 
884 “Dilenci binek üzerinde olsa dahi hakkı vardır.” Hadis.  
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    Gözüm yaşını ḳıldum nehr-i sāyil 

    Kerem göster sen itme nehr-i sāyil 

          (.---/.---/.--) 

Ne r: 

Bu cümleden biri daḫi ḥaḳḳ-ı kerem-i sarīḥdür ve ẕimmet-i pādişāhānda  ḥaḳḳ-ı  

re‘āyā-yı perīşān ri‘āyeti lāzım idügi nümāyāndur. Bir vech-ile ẕimmet-i merdāna 

lāzım olan ḥaḳ ri‘āyetinde ihmāl ehle elyaḳ olmaz. 

Beyt: 


 

     (--./---./---.) 
Ne r: 

Bu bābda ihmāl pesendīde-i ārā-yı erbāb-ı ehl-i kemāl degüldür. Ḥaḳḳı ri‘āyetde ṣaġīr 

u kebīr ber-ā-berdür ve pādişāh u gedā hem-serdür. 

Naẓm: 




(194a) 








  (--./---./---.)


Li-münşi’ihi: 

    Ḥaḳḳı ṭurma ri‘āyet eyle dilā 

    Anı eyle edā ki lāzım ola 

 



 598

    Mü’min olan ḥaḳḳı ri‘āyet ider 

    Ḥaḳ ri‘āyetlerini ‘ādet ider 

 
    Ne sa‘ādet ri‘āyet ‘ādet ola 

    Cümle farżı edāya himmet ola 

 
    Naṣṣ-ile ābit oldı bu ma‘nā 

    Hem ḥadī -i nebī ider īmā  

 
    Rāh-ı ḥaḳdan ayırmaya Mevlā 

    Göstere dāyimā ṭarīḳ-ı Hüdā 

 
    Ḥaḳ te‘ālā refīḳ ide tevfīḳ 

    Göstere ḳullarına ṭoġrı ṭarīḳ 

 
    Ḳalmaya ẕimmetinde bir ferdüñ 

    Ḥaḳḳ-ı Rabbüñ ḥuḳūḳı hem ‘abdüñ 

     (..--/.-.-/..-) 

 
    Eyleye rāh-ı raḥmete sālik 
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                       (-../-.-./ --..)


BĀB-I BĪSTÜÇEHĀRÜM DER ẔİKR-İ SALṬANAT U EMĀRET Ü VEZĀRET Ü 

VELĀYET VE LEVĀZIM-I İNSĀN U TERTĪB-İ ḪADEM Ü ḤAŞEM 

 

İnsānuñ ṭabaḳātı mütefāvite ve merātibi mütezāyidedür. Niẓām-ı ‘ālem bu nev‘  

üzre   mebnī   vü   müstaḥkemdür.  Bu  zümreden  selāṭīn  ‘umde-i  maḫlūḳāt-ı  

Rabbü'l-‘ālemīndür. Zīrā anlar sāye-i Perverdigār u ḫulefā-yı Resūl-i muḫtārdur. 

Evvelen ma‘lūm ola ki umūr-ı nāsa bir vālī naṣbı (194b) vācibāt-ı dīndendür. Zīrā 

ḳıyām-ı dīn naṣb-ı ḫalīfe-i berīn iledür. Nās elbette birbirine muḥtācdur icmā‘da 

bunlara daḫi re’s lāzımdur. 

.885Pes 

cümleye āmir ve anlar emrine nāẓır olmaḳ emr-i ‘aẓīm olmaġ-ıla salṭanat ecell-i ni‘am-

ı İlāhiyye idügi muḳaddime-i behiyyedür. Ḫudā-yı bī-niyāz mülūki nebī nev‘inden 

mümtāz ḳılmışdur. Ve kemān-ı çarḫı ḳabża-i taṣarruflarında eylemişdür. Vücūdları 

zīb-baḫş-ı mülk-i niẓām ve emr  ü  nehyleri  zīnet-dih-i şehr-i intiẓāmdur.  

Mıṣra‘: 

    Bir bedendür bu ‘ālem-i nāsūt 

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

                                                
885 “Üç kişi sefere çıktığınızda, içinizden biri emir olsun.” Hadis.  
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Fi'l-me el şāh anda nefs-i nāṭıḳadur 886kelām-ı 

laṭīfinüñ ma‘nāsı budur ki tāb-ı āfitābdan rencūr olan firār ve be-her-ḥāl bir ẓıll-i ẓalīlde 

ḳarār eyler. Hem-çünān ẓalemeden meşaḳḳat müşāhede iden ra‘iyyet ve sāyir ṣāḥib-i 

miknet tābiş-i cevrden şāhlaruñ ẓıll-i ḥimāyetine ilticā ve āteş-i ḳahr-ı devrden kenef-i 

‘adāletlerine intimā ider. Şemşīr-i cihān-gīrleri gülzār-ı ‘adāletde aḳar ṣudur. Gūyā bir 

ẓarfdur ki cevher-i emn ile memlūdur. Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā insānı a‘żāya muḥtāc 

ve her marīż ḳābil-i ‘ilāc itmişdür a‘żā yirinde dürüst olıcaḳ ādemüñ maṣlaḥatı süst 

olmaz. Murād idindügine ḳādir olup maṣlaḥatında ḳāṣır olmaz. Pes selāṭīne daḫi 

ḫadem ü ḥaşem dest ü pā belki cümle a‘żā menzilesindedür. Her pādişāh-ı 

mükerreme (195a) lāzımdur ki ḫadem ü ḥaşem ittiḫāẕ idüp anlar şāha ḳol u ḳanat ve 

pādişāh rūḥ u anlar cism ü ẕāt olalar ki anlara iḥtiyāc a‘żāya iḥtiyāc gibidür. Çünki 

ẕāt-ı fāyiżü'l-berekāt ki maẓhar-ı ḳavl-i Ḫālıḳu'l-kā’ināt 

887 rūy-i zemīne bi'ṭ-ṭūli ve'l-‘arż 

pādişāh-ı nāfiẕü'l-aḥkām u sulṭān-ı ṣāḥib-i naḳż u ibrām ola naṣṣ-ı ‘ālī-şān-ı 

888ki mutażammın-ı 

cevāhir-i girān-e māndur āvīze-i gūş-ı cān eyleye ki 

889buyurılmışdur. 

Beyt: 





              (-../--../--..) 

                                                
886 “Halife, Allah’ın gölgesidir.” Hadis.  
887 “Biz seni yeryüzünde hükümdar yaptık.” (Sâd, 38/26) 
888 “Muhakkak ki Allah, adaleti ve ihasanı emreder.” (Nahl, 16/90)  
889 “Adalet gösterilen bir saat, altmış senelik ibadetten hayırlıdır.” Hadis.  
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Ne r: 

Mādām ki seḥāb-ı ‘adl-i sulṭān kişt-zār-ı āmāle feyż-resān olmaya ne ḥāṣıl o 

sulṭāndan ve tebāşīr-i ṣubḥ gibi her ḳaṭre nümāyān olup tābān olmaya şeb-i ümmīdde 

olanlara ol ḫāḳān-ı ‘ālī-şān u ḫurşīd-nişāndan ne vāṣıl olur. 

Naẓm: 

 





  (-../-.-./--..) 
Ne r: 

Her-āyine niṣāb-ı ma‘delet ki kemālde ola mīzān-ı niẓām noḳṣān u zevālde 

olmaz. Menāciḥ-i erbāb-ı dīn ü devlet ve meṣāliḥ-i re‘āyā vü millet ḥuṣūlde ve 

salṭanat u şevketi izdiyāda vuṣūlde olur. Şöyle ki sāḳī devr-i cevr ile kām-ı ra‘iyyete 

nā-kāmī cür‘asın döke ya‘nī cevr ü ẓulm toḫmın eke müntehā-yı re‘āyā ke ret-i 

leẕẕet ü ṣafādan (195b)  tenhā olur. Fi'l-ḥaḳīḳa miyān-ı ḫalḳda cūy-ı ‘adl cereyān 

itmese cevher-i ‘adl mütekedder ü ṭabāyi‘-i erkān müteġayyer olup ṣavā‘ıḳ u zelāzil 

aḳtār-ı ‘āleme nāzil olur idi.  

Mıṣra‘: 

 
(-../--../--../--..)

Ne r: 

İcrā-yı ḥudūd merfū‘ u ḥiṣār-ı metīn-i intiẓām maḳlū‘ olup dest-i merdān u ẓaleme vü 

cefā-kārāndan ‘ālem rencīde ve ḫalḳ sitem-dīde olup ẓuhūr-ı herc ü merc meczūm ve 

daḫl ü ḫarc nā-ma‘lūm olurdı. 

Naẓm: 
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(-.-/---./---.) 
Ne r: 

890

Naẓm: 



 



(-.-/---./---.) 
Ne r: 

Lāzımdur ki selāṭīn-i ma‘delet-bīn dāyimā bīdār u mütenebbih ü hüş-yār ola. 

Temellük-i nevāṣī-i maḫlūḳāt u basṭ-ı bisāṭ-ı eyālet ü ḥükūmetde deḳāyıḳ-ı cihān-dārī 

ve tedbīr-i kişver-güşāyīde ve ri‘āyet-i re‘āyāda vü taḳvīt-i żu‘afāda tadḳīḳ idüp daḳīḳa 

fevt ḳılmaya ki memleket ma‘mūr u ābād ve ḳūlūb-i ḫalḳ dil-şād ola. 

Mıṣra‘: 

 
(-../-.-./--..)

Ne r: 

Zīrā her şāh-ı sütūde-ḫıṣāl rūz-ı ḥaşr u su’ālde ‘inda'llāhi'l-müte‘āl aḥvāl-i żu‘afā-yı 

pür-melālde ihmāl ü iḥḳāḳ-ı ḥaḳda imhāl ile mes’ūl ü muḫāṭab idügi beyyin-i 

maḳāldür. .891 

Naẓm: 

               (196a)        
  
 
    

                                                
890 Âdil padişah, felakete sebep olan yağmurdan hayırlıdır.  
891 “Hepiniz bir(er) çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden sorumlusunuz.” Hadis.  
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            (-.-/-..-/-..-) 
Ne r: 

Her sulṭān-ı ẕevi'l-iḳtidār aḥvāl-i memleketden dāyimā istiḫbār idüp nevme-i 

ġafletden hüş-yār gerekdür. Çeşm-i cihān-bīni aḥvāl-i  ‘āleme  nāẓır  ve  gūş-ı hūşı  

pür-dür-i emīn-i cevāhir gözler görmedük ḳulaḳlar işitmedük e erler ve pesendīde-

i ‘uḳalā olur ḫayrlar ṭaraf-ı şāhdan her gün mannaṣa-i ẓuhūrda cilve-ger gerekdür. 

Ammā yalıñız bir ḳulaḳ ve bir göz ile maṣlaḥat olmaz. Lāzımdur ki bülend-himmet ü 

nīk-ṣūret ṣāḥib-i fażīlet  pāk-ḫaṣlet bir iki mu‘temed ittiḫāẕ idüp aḫbār-ı mülkde 

anlaruñ ḳavlin sened idine. Anlar muttaṣılan vaḳāyi‘-i dehr ü ḥavādi -i ‘aṣr her ne ise 

‘alā mā-hüve'l-vāḳı‘ sem‘-i şāha irişdüreler. Meẓālim ü fevāsidi yitişdüreler. Ammā 

ḥaẕer gerekdür ki mu‘temed ṣanduġı bir fāsid ve bāzār-ı ṣalāḥda i‘tibārı kāsid şaḫṣ-ı 

ḥāsid olmaya ki temşiyet-i murād-ı fu’ād içün ifsād ve niçe kār-ı ṣalāḥa fesād 

virmeye. Hīç selāṭīne bundan bed ḫaṣlet olmaz ki vaḳāyi‘ ü zelāzili ki memleketinde 

ẓāhir olur pādişāh andan ġāfil ola. Sirācü'l-Mülūkde İmām Ṭarsūsī naḳl ider ki  

Ḥikāyet: 

Nūşirevān mu’bid ü mu’bidāndan su’āl itmiş ki (196b) mülke sebeb-i zevāl ne 

maḳūle ḥāldür. Büzürcmihr eyitmiş. Üç emr-i ḫaṭīrdan esās-ı mülk ḫalel-peẕīr olur. 

evvel ‘ālem-i kevn ü fesādda olan ḥavādi  ü ā ār u vaḳāyi‘-i aḫbār pādişāhdan 

ketm olınmaḳ āniyen bir merd-i fürū-māye min ġayr-ı istiḥḳāḳ tertīb-i şāh ile bir ‘ālī 

pāye ṣāḥibi olmaḳ üçünci ḥāl ẓulm-i ẓaleme vü ‘ummāldan ġāfil olmaḳ. Delīl-i evvel 

budur ki çünki ḫudāvendigār kār u bārda ṣūret-i ġaflet ü ihmāl ıẓhār ide herkes 

istedügin idüp diledügi yola gider. Fesādlar ẓuhūr nā-ma‘ḳūl işler ṣudūr ve ṣudūrdan 
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meknūn u meknūz aġrāż bürūz idüp niçe ẓulm ü ġadr ü ḳahr u cevr ẓāhir olmaġ-ıla 

mülkde ḫalel bāhir olur. İhmāl ü müsāhele olınup mücāzāt-ıla mu‘āmele olmayıcaḳ 

fitneler baş ḳaldurur. Delīl-i ānī merdüm-i reẕīl envā‘-ı fesāda sa‘y-i cemīl ider. 

Cem‘-i māla ḥarīṣ ü ṭāmi‘ ve envā‘-ı mefāside tābi‘ olur. 

.892Çünki esāfil teraḳḳī eyleye e‘ālī 

tedennī ider. 893 

Naẓm: 




 

        (--./-.-./.--) 
Ne r: 

Delīl-i āli  muḥtāc-ı beyān degüldür. Ra‘iyyet pāy-māl olmaġ-ıla māl ber-bād u  

ḳulūb-ı aḫyār münkesir belki ‘āmme-i ‘ibād müteneffir (197a) olmaġ-ıla mülke ḫalel-i 

‘aẓīm taṭarruḳ u fitne ta‘alluḳ ider. 

Naẓm: 







  (-../-.-./--..) 
Ne r: 

Ol bende-i Ḫudānuñ ki ḳabā-yı salṭanat bālā-yı dil-ārāsına ṣāye-endāz olup ṭırāz-ı 

salṭanat ile muṭarraz u ser-efrāz ve kāffe-i maḫlūḳātdan taġallüb ü istīlā ile mümtāz ve 

eżdādını ġālib ü eḥibbāsını cālib ḫuṣūmı andan hārib ‘atebe-i ‘ulyāsı medār-ı meṭālib 

                                                
892 Devletlerin zevâli siflelerin yükselmesiyle (olur). 
893 Şerlilerin devleti, iyilerin mihnetidir.  
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ve südde-i seniyyesi maḳṣad-ı her-āyib-i ẕāhib ve ‘āmme-i ‘ibād emrine münḳād olup 

 

894iltifātı ile iṭā‘ati lāzım u inḳıyādı mütteḥim idüp miyān-ı ḫalḳ-ı cihāndan envā‘-ı 

sa‘ādāt-ıla mümtāz u müste nā her yirde ki nümāyān olur ‘izz ü devlet-ile engüşt-

nümā ola lāyıḳ degüldür ki icrā-yı evāmir-i Ḫudā vü iḥkām-ı aḥkām-ı Rabb-i berāyāda 

ġaflet ile memleket pā-zede vü ra‘iyyet ẓulm-i ẓaleme ile efsürde ola. Pes selāṭīne 

vācibdür ki cem‘-i şeml-i müteşettit-i berāyā vü naẓm-ı meṣāliḥ-i re‘āyā vü icrā-yı 

ḳażāyāda sünnet-i seniyye-i Resūl-i enām u şer‘-i Ḫudā-yı melik-i ‘allām ile ‘amel 

eyleye ki 895 Ve dāyimā niyyeti re‘āyāya 

‘adl ü dād u fuḳarādan ref‘-i bī-dād olmaḳ gerekdür ki re‘āyā āsude-ḥāl olmaġ-ıla māl 

gele. 



(197b) 

.Kār-ı cihād u ġazāda iḳdām ve fetḥ-i ḳılā‘ u bilādda ihtimām 

eyleyüp mücerred hevā-yı nefse tābi‘ olup riyāset ü ḥükūmet ile ḳāni‘ olmaya. 

Beyt: 

    Ne var ṣabr ise ‘ālem reh-nümūnı 

    Şehen-şehlik işi sevmez sükūnı 

          (.---/.---/.--) 

Ne r: 

Şāhlaruñ bādesi irāḳa-i dimā-i a‘dā vü eġānīsi ṭanīn-i veġā vü debdebesi ḍarb-ı 

şemşīr-i cihān-güşā olup leẕāyiẕ ü şehevāt bir vech-ile ḥarb ü ḳıtālden iġfāl eylemeye. 

                                                
894 “Ey inananlar, Allah’a itaat edin, Elçiye ve sizden olan buyruk sahibine itâat edin.” (Nisâ, 4/59) 
895 Mülk ve din, ikizlerdir.  



 606

Medār-ı hemmi emn ü emān-ı memleket ve ḥużūr-ı istirāḥat-ı fuḳārā vü ra‘iyyet ola ki 

‘asākir ü ecnād emrine münḳād ve evāmiri cārī vü bedenden ḳan gibi sārī ola. Şürb-i 

ṣahbā-yı ṣabūḥīye mülāzemet ve istimā‘-ı eġānī vü çeng ü ‘ūda müdāvemet mūcib-i 

kesel ü ġafletdür. Niçe şāhlar bu derd-ile terk-i tāc u efser itmişdür. Ve gerekdür ki 

iṣābet-i re’y ü ‘amele ḳādir ve ḥarekāt-ı fikriyyede māhir ola. Eger bu ḫaṣlet-i celiyye 

māder-zād olursa fe-hüve'l-murād eger olmaz-ısa tecārib-i umūr u ıṭṭılā‘-ı eṭvār-ı 

dühūr ve müṭāla‘a-i kütüb-i tevārīḫ ü siyer ve i‘tibār-ı vaḳāyi‘ ü ‘iber eylemek lāzımdur. 

Ve levāzım-ı ḫaṣāyilden biri daḫi ‘azmdür. Re’y-i ṣāyib ile bir semte ki ẕāhib ola 

hergiz andan ḳufūl ve dāyire-i rücū‘a duḫūl eylemeye. Ammā bu ‘azm lāzımdur ki bī-

iḥtiyāṭ u bī-ḥazm olmaya. Ne ‘azm ü ebāt (198a) maḥallinde fütūr ve ne ḥazm ü 

iḥtiyāṭ mevḳi‘inde lecc ü ‘inād ile ḳuṣūr eyleye ki ṣoñra nedāmet ile ıżṭırāb u żucret 

eylemeye. Ve muṭlaḳan ṭama‘dan berī ve tebẕīr ü isrāfdan ‘ārī olup beytü'l-mālı isrāf 

ve olmaz yirlere itlāf eyleye ki ‘inde'llāh mes’ūl olmaḳ muḳarrerdür ve ḥavāyicinden 

kifāyet miḳdārından ziyāde ṣarf ġażabdur.  

Ḥikāyet: 

 ‘Ömer bin ‘Abdü'l-‘azīzüñ evlād-ı kirāmından biri bir ‘īd ḳabīlinde ḥużūrına geldi 

ve tecḍīd-i libāsını ricā eyledi. ‘Ömer bin ‘Abdü'l-‘azīz żābıṭ-ı beytü'l-māle ḫaber 

gönderdi ki her sene mühimmātumuz içün ta‘yīn olınan meblaġdan ber-vech-i pīşīn 

bir miḳdār aḳçe göndersün didi. Żābiṭ-i beytü'l-māl eyitdi. Ḫalīfe yarınki güne ṣıḥḥat ile 

vāṣıl olacaġına temessük virsün ḫizāne-i beytü'l-mālde ḥıfẓ idüp ber-vech-i pīşīn 

virelüm didi. ‘Ömer bin ‘Abdü'l-‘azīz ḥażretleri veled-i mükerremine ey püser sen 

cāme-i cedīd giyüp pederüñ dūzaḫ āteşine taḥammül itmekden ise giymemeñ yegdür 
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cāyiz ki yarın ecelüm yite beytü'l-māle medyūn vefāt eyleyem didi. Bu ma‘nā ḫod 

kendü levāzımına kifāyet miḳdārı meblaġdan olacaḳ idi. Ya isrāf u itlāf u tekellüfāt 

iden ẓalemenüñ ḥāli niçe olacaġı ẓāhirdür. 

Ḥikāyet: 

 Ve ‘Ömer bin ‘Abdü'l-‘azīz ḥażretlerinüñ ‘adl ü dādı yümn ü berekātından naḳl 

iderler ki pister-i maraż-ı mevte ser-i inḳıyādı ḳoduḳlarında ḥużżārdan biri eyitdi. Yā 

emīre'l-mü’minīn (198b) evlāduñı ṣıḥḥatüñde cāyi‘ ü mevtüñde faḳr ile żāyi‘ eyledüñ. 

On nefer-i veledi var idi cümlesine naẓar idüp eyitdi. Ne ḫilāfetde ḥaḳḳuñuzı ketm 

eyledüm ve ne ġayruñ ḥaḳḳını size żamm eyledüm. Ḥāl ikiden ḫālī degül. Ya ṣāliḥ 

olasız ya ṭāliḥ. Şöyle ki ṣāliḥ olasız .896 Eger 

ṭāliḥ olasız ḥāşā ki fısḳ u fücūruñuza mu‘īn olup māl ḳoyam sizi Ḥażret-i Allāha tefvīż 

eyledüm didi. Ba‘de'l-vefāt yigirmişer aḳçeden nāḳıṣ mīrā  degdi. Ammā yine ba‘d-i 

zamān her biri emvāl-i ke īre   ṣāḥibi  olup  her  sene  yüz  atlu  ile  ġazāya  giderler  

idi.  Nite  ki   sāyir   Benī-Emeviyye bunuñ ḫilāfı olmışdur. ıḳāt-ı ‘ulemādan biri naḳl 

itmiş ki ḫulefā-yı Benī-Ümeyyeden birinüñ mevtine ḥāżır oldum. Bir ḳaç nefer evlādı 

var idi her birine altışar yüz biñ dīnār degdi. Sehl-i zamānda her biri su’āl mertebesine 

intiḳāl eyledi. 

  Ḥikāyet olınur ki mülūk-i Selācıḳadan biri cāmi‘ binā itmiş. Tamām olduḳda 

e‘izzeden birine eyitmiş. Ey ‘azīz-i kerāmet-ḳarīn ümmīddür ki bu e er sebeb-i düḫūl-

i ḫuld-i berīn ola. Ol ‘azīz eyitmiş. Size bundan nesne ḥāṣıl olmaz. Seng ü aḫşāb u 

sāyir-i eczā cümle ṣāḥibine vāṣıl olur. Pādişāh eyitmiş. Dellāllıġı daḫi ḳalmaz mı. 

                                                
896 “Allah, iyilerin velisidir (onları korur).” (A’râf, 7/196) 
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‘Azīz eyitmiş. ol dellāl ne ḫayr ider ki elinde uġrulıḳ eşyā bulına. Beytü'l-mālde (199a) 

‘alāḳa nedür ki iḥtiyāc olmayan mevżı‘a hevā-yı nefs ile ḫarc olınup muḳābilde cezā 

maṭlūb ola dimiş. Pes selāṭīne lāzım olan budur ki ne beytü'l-māl-i ‘āmmeyi isrāf ve 

ne kendüye ‘āyid emvāli itlāf eyleye. Me elā nüdemā vü muġannīlere ḥadden ziyāde 

baḫşiş ü ‘aṭā ve zāyid-i tekellüfāta ictirā eyleye ve miyān-ı ‘askerīnde rāyāt-ı cevr 

menkūs ü āyāt-ı ẓulm ü sitem maṭmūs ola. Ve maẓlūmīne āh u enīninde hem-nefes ü 

vāḳı‘asında feryād-res ola ki a‘ẓam-ı esbāb-ı beḳā maẓlūmlaruñ ḥācātın revā idügi 

cāy-ı mirā degüldür. 

Şi‘r: 




(-.--/-.--/-..-)/(-.--/-.--/-.-.) 
Ne r: 

Bir maẓlūmuñ tīr-i āhı şöyle güẕer ider ki bir ‘asker ol deñlü żarar itmez. 

Naẓm: 






    (-../-.--/-.-./-.--) 

Ne r: 

Bu muḳarrerdür ki Cenāb-ı Rabbü'l-erbāb ḥażretine vuṣūl-i tīr-i du‘ā-yı maẓlūmda  

heft-ḳıbāb  siper ü ḥicāb olmaz.  

Naẓm: 







            (-.-/--.-/--.-) 
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Ne r: 

Maẓlūma burc-ı ḥiṣār-ı felekde māh-ı münīr siper ve çarḫ her ne deñlü ẕırh-pūş olsa 

māni‘-i güẕer olmaz. Ve zamān-ı ġażab u evān-ı şūr u şaġabda sür‘atden iḥtirāz ve 

(199b) ḫavf-ı Ḫudādan mānend-i berg-i bīd ihtizāz eyleye. 

.897Ḫuṣūṣan ḳatl-i nefs-i mükerrem ü emr-i sefk-i 

demde te’ennī vü taḥarrī idüp ‘acele vü şitāb meslegine gitmeye.  

Beyt: 




    (-./--./--./--.) 
Ne r: 

Ki bī-günāh ḳatl ü helāk ve maẓlūmuñ cāme-i ḥayātın çāk eylemek lāzım gelmeye ki 

itdügi sür‘atde peşīmānī vü nedāmet gelüp mu‘rıż-ı ḫaṭar u mużīḳ-ı żarara mübtelā 

olmaya.



898   

Ve muṭlaḳan meṣāliḥ-i re‘āyāyı 

dest-i ẓalemeye tefvīż ü teslīm ve edānī vü e‘ālīye taḳdīm itmeyüp ‘atebe-i 

‘aliyyesinde olan eşḫāṣuñ nuḳūd-ı ḥāllerini envā‘-ı imtiḥān ile miḥekk-i āzmāyişe urup 

göre. Andaki ṣadāḳat ü diyānet ve ‘iffet ü emānet müşāhede ide. Anuñ ḥükūmetine 

müsā‘ade vü tevliyetinden mübā‘ade eylemeye. Ol ki ẓālim ü bed-kirdār u cāyir ü 

fesād-kār ola anı istiḫdāmdan ictināb u müslimīne taslīṭden kendü vizr ü vebāl iktisāb 

eylemekden ḥażer ide.  

                                                
897 Sür’at, adaletten değildir. (Aceleci davranan adaletli olamaz.) 
898 “Kıyamet günü Cenâb-ı Hakk’a insanların en sevimlisi ve en yakın olanı, âdil hükümdardır. Ve yine kıyamet 
günü Cenâb-ı Hakk’ın insanlardan en çok buğzettiği ve şiddetle muâmele ettiği, zâlim hükümdardır.” Hadis.  
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Beyt: 




    (-./--./--./--.) 
Ne r: 

Bir bende-i ḥaḳīri terfī‘ ile ḫaṭīr itmek isteseler miḥekk-i imtiḥānda ‘ayārı ‘ayān 

olmayınca (200a) itmeyeler ki az zamanda yine ḥażīż-i ẕillete bıraḳmaḳ ile şükūh-ı 

salṭanata ḫalel  taṭarruḳ  itmeye.  Zīrā  bed-aṣluñ  bi'ż-żarūre  ref‘i  lāzım  ve  eṭvār-ı  

nā-şāyeste ile ‘azli müttaḥim olur. Muṭlaḳan bed-aṣl-ı nā-pāk müstevlī-i emr olmadan 

Ḫudādan bāk eyleye. Hergiz merdüm-i bed-aṣldan vefā vü ṣadāḳat ve ḫıdmet ü 

istiḳāmet gelmek muḥāl ve andan nef‘ ü fāyide iḥtimāl degüldür. 

Beyt: 

 


(-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Ef‘āli nā-hemvār u a‘māli bed-kirdārdur. Sirişt-i ḫabā et-ālūd u vücūd-ı bī-sūdı envā‘-

ı mefāside rāh-nümūn ve ef‘āl-i ḳabāḥat-nümūdı eṣnāf-ı ma‘āyib ü mekāyide 

maḳrūndur. Kendüye nāfi‘ olmayan āḫara daḫi nāfi‘ olmaduġı āfitāb gibi lāmi‘dür. 

Beyt: 

 


  (-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Aṣlā terbiyet ü ıṣlāḥ ile mürebbā olup felāh bulmaz. Ne deñlü ta‘ẓīm ü ikrām ile berter 

ḳılınsa be-her-ḥāl kār-ı ḫayrda bed-ter olur. Mānend-i şecer-i bīddür ki ne deñlü āb-ı 

ter ile terbiye olınsa yine bir şecerdür ki hergiz emer virmez. 
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Beyt: 

 


(-../-.-./--..) 
Ne r: 

Hergiz āb-ı fesādı mütekedder ü cevher-i ẕātı müteġayyer olmaz. Çünki ḫadem ü 

ḥaşem insāna dest ü pā menzilesinde oldılar anlara iḥtiyāc muḳarrer ve anlarsız 

rāḥat mutaṣavver degüldür. (200b) Pes rūḥ-ı ‘ālem me ābesinde olan her şāh-ı 

mükerrem cenābına ḫadem ü ḥaşem emr-i ehemm olup ḫuṣūṣan bir vezīr-i müşterī-

tedbīr lāzımdur ki naẓm-ı emr-i ḫaṭīr-ı melike cedīr ola. Pādişāhlar vezīre muḥtācdur 

ki mizāc-ı fāsid-i melike anlar ‘ilāc ider.       

Vezīr



899

sütūn-ı ḳaṣr-ı salṭanat u rükn-i rekīn-i devletdür. Ṣalāḥ u dīn ü diyānet ile ma‘rūf  ve 

ṣalāḥ u ṣadāḳat ile mevṣūf ‘āḳıl u dānā mir’āt-ı ṭab‘ı āyīne-i ‘ālem-nümā ve peleng-i 

pīşe-veġā vü neheng-i deryā-yı seḫā hizebr-i ‘arṣa-i merdānegī vü bebr-i ḳulle-i 

ferzānegī dāniş-i naḳḳādī kāşif-i muġleḳāt-ı umūr ve ṭab‘-ı vaḳḳādı şem‘-i şeb-i  

deycūr-ı ḥavādi -i dühūr denes-i ṭama‘dan pāk ü levm-i lāyimden bī-bāk ‘ālim ü 

derrāk ‘aḳl u firāsetde çālāk pūte-i tecrübede ḳāl-i ṣādıḳu'l-āmāl olmaḳ gerekdür ki 

ārā-i ṣāyibesi dāfi‘-i nāyibe ve efkār-ı ābıḳası envā‘-ı menāfi‘-i cālibe ola. 

Li-münşi’ihi: 

    Vezīr olmaḳ gerekdür merd-i ‘āḳıl 

                                                
899 “Cenâb-ı Hak bir padişahın hayrını murâd ettiğinde ona sâlih bir vezir ihsan eder, şayet (o hükümdarın) 
şerrini murad ederse onu (o veziri) ondan çeker alır.” Hadis.  
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    Ki mülke menfa‘atler ola ḥāṣıl 

 
    Sipihr-i rāya ola bedr-i şārıḳ 

    Müşerref ola anuñla müfārıḳ 

 
    ‘İmād-ı salṭanatdur şüphe yoḳdur 

    Şehen-şāha vezīrüñ nef‘i çoḳdur 

           (.---/.---/.--) 

Ne r: 

Rūz-ı rezmde Rüstem-i Destān  vaḳt-i bezm ü ‘aṭāda (201a) Ḫātem ü Cemden 

nişān vire. Żabṭ-ı umūr-ı salṭanat u rabṭ-ı mühimmāt-ı memleketde cidd ü diḳḳat idüp 

bir daḳīḳa mühmil olmamaġ-ıla ṣarf-ı himmet eyleye. Naẓm-ı umūr-ı salṭanat u ıṣlāḥ-ı 

pür-iḫtilāl-i memleket dest-i müşīr-i müşterī-fıṭnatdadur. Veẓīr ki deḳāyıḳ-ı umūra vāḳıf 

ve ḥaḳāyıḳ-ı ‘ulūma ‘ārif olup hüner-perver ü ehālī-güster ü efāżıl-perest ola hergiz 

ḳavāyim-i ḳaṣr-ı mülke şikest gelmez. Ammā şöyle ki vezīr mesned-i kibr ü ġurūrda 

cāy-gīr ola esās-ı memleket münhedim ü pest olur. Vezīr-i reşīd oldur ki rāy-ı sedīdi 

sebīl-i seyl-i fitne-i Ye’cūc-ı ḥavādi -i dehre sedd-i sedīd ola. Ve her kār ki ẓuḥūrı 

muḥtemil ola ḳable ḥulūlü'l-ecel cümle mühimmātı tedārik idüp mühmel ḳomaya ki 

düşmen ḫāne ḳapusın açuḳ görse dāḫil ammā medāḫilin mesdūd görse murādına 

nāyil olamaz. Ḥukemā vezīri āyineye teşbīh itmişlerdür. Mādām ki āyineye naẓar 

olınmaya kişi kendü şeklin müşāhede müyesser olmaz. Selāṭīn daḫi vezīr olmayıcaḳ 

meḥāsin-i devletden ḫabīr olmaz. Vezāret eşref-i merātib-i benī-ādemdür ki menzile-i 

ūlā nübüvvet āniye ḫilāfet ve mertebe-i āli e vezāretdür. Lāzımdur ki bu 
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cerīdede meẕkūr olan aḫlāḳ ile ittiṣāf idüp ḫuṣūṣan müşāvere vü ḥazm u teyaḳḳuẓdan 

inḥirāf göstermeye. (201b) Dāyimā ḥaḳḳı ri‘āyet cānibine beẕl-i ṭāḳat eyleye. Ve 

ḥūḳūḳ-ı şāhı ri‘āyetde ‘uḳūḳ itmeye. Ve ri‘āyet-i ra‘iyyetde daḫi beẕl-i ḳudret eyleye. 

Ḥukemā pādişāhı ṭabīb-i ḫabīr ve re‘āyāyı marīż-i ‘asīr ve vezīr mānend-i sefīrdür 

900dirler. Ve şol ni‘am-ı İlāhiyye 

ki kendü ḥaḳḳında olmışdur dāyimā ẕikr ve ol ni‘mete şükr ü ṭā‘āt-ı Rabb-i kerīmde 

levāzım-ı cidd ü ihtimāmı taḳdīm idüp ṭā‘at-i Ḫudāyı ḫıdmet-i şāhdan muḳaddem 

eyleye.  

Li-münşi’ihi: 

    Cümleden evvel durur şükr-i Ḫudā 

    Ḫıdmet-i  Ḫālıḳ   gerekdür  evvelā 

           (-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 

Ve dāyima tażarru‘ u teẕellül üzre olup ḥużūr-ı şāhda sāyir ḫuddām gibi teme ül 

eyleye. Ve dāmen-i ṣabr u meşaḳḳate taḥammül ve cānına cebr ü riyāżete tevessül 

eyleye. Ve hemīşe ‘adālet ü inṣāfı teẕkīr ü żamīr-i şāhda cāy-gīr eyleye. Ve taḥṣīl-i 

murādātda pādişāh ibrām ve tevcīh-i menāṣıb-ı ḫāṣ u ‘āmda bi'l-külliyye ġarażı 

maṭrūḥ u ‘āmmeye bāb-ı luṭfı meftūḥ eyleye. Ve pādişāh ẓulme mā’il olsa be-her-ḥāl 

def‘i ne ile olursa ḥāṣıl eyleye ki kendü daḫi ol vebālde şerīk olmaya. Ve pādişāh her-

āyine ki bir nesneye meyl eyleye metā‘ u żiyā‘dan vezīr andan iḥtirāz eyleye. Ve bir 

mādde ki vezīrden mektūm ola anı şāhdan ma‘lūm idinmek istemeye. Ve ḫıdmeti ile 

                                                
900 Sefîr yok olursa, tedbir ortadan kalkar.  
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sulṭāna taḥmīl-i minnet eylemeye. Ve ḳażāyā (202a) vü ḥācāt ‘arżında muntaẓır-ı 

evḳāt ola. Ḥālet-i beşāşet ü sürūr u ṣafā vü ḥubūr e nāsında ‘arża iḳdām ve 

hengām-ı melālde iḳdāmdan iḥcām eyleye. Ve ma‘āyib-i sulṭānīyi setr ü ketm ve 

kendüye ġażabı olursa kimesneye şikāyet eylemeyüp hażm eyleye. Ve muṭlaḳan 

ġaraż u ḥaẓẓ-ı nefsden berī vü ṭaraf-ı ḥaḳdan ġayra meylden ‘ārī ola. Vezāret bir 

ḥamldür ki beyyine-i insān-ı ża‘īf aña ṭaḳāt getürmek luṭf-ı ḥażret-i Rabb-i ‘izzetdür. 

Lafẓ-ı vezīrüñ iştiḳāḳı vizrdendür ki aḳl ü ḥaml ma‘nāsına daḫi gelür. Be-her-ḥāl 

ḥāmil-i ā ām u ‘iṣyān ve rāfi‘-i ḥaml-i girāndur. Ḥażret-i Mūsānuñ kelām-ı rūḥ-perveri 

ki 901 vāḳı‘ olmışdur murādları ẓahrı dimekdür dimişlerdür. 

"Vezr"den olmaḳ daḫi yazılmışdur. Melce’ mā‘nāsına daḫi müteḥammildür Ḳur’ān-ı 

‘aẓīmde 902 vāḳı‘ olmışdur. Ṣıfāt-ı vüzerāda ol deñlü ıṭrā itmişlerdür ki 

niçe ṣuḥuf u ḳarāṭīs ile ‘aşr-ı ‘āşiri imlā olınmaz. İcmāl-i muḫtār budur ki ḳabūl-i rüşvet 

ü hedāyā vü emvāl yanında mertebe-i muḥālde olup kiẕbe ictirā ve ṭama‘ u ḥırṣdan 

muḥābā idüp aġrāżdan i‘rāż ve ḥaḳdan iġmāż itmeyüp ḫıdmet-i ‘ibād-ı Ḫudā-yı 

mennānda dāmen-der-miyān ve emānet ü diyānet ü ṣadāḳat ü istiḳāmetde müşārun 

ileyhi bi'l-benān olup ‘āmme-i ḫalḳ ile teḥāsüd ü tebāġuż (202b) itmeye ki bā‘i -i 

terk-i inṣāf u mü’eddī-i ilḥāf u i‘tisāf olur. Ve müşāvere vü tedbīrde ṣāḥib-i iẕ‘ān u şecī‘ 

ü ceriyyü'l-cenān ola. Bu maḳūle vezīrüñ envār-ı ārā-i ṣā’ibe-i celiyyesiyle ẓulümāt-ı 

ḥavādi  münceliyyedür. Vezīr-i ḫāne-i mülk-i şāha sütūn-ı āhen-te’ īr ve düşmene 

şemşīr veyā tīrdür. Ve zīnet-i salṭanat u  zīb-baḫş-ı übbehetdür. Çünki salṭanatdan 

murād u behre fāyide vü emeredür ve emere-i salṭanat neyl-i murād u imāṭa-i 

                                                
901 “Onunla arkamı kuvvetlendir.” (Tâhâ, 20/31) 
902 “Hayır, sığınacak yer yok.” (Kıyâmet, 75/11) 



 615

fesād ve ḥıfẓ-ı bilād u ḥimāyet-i ‘ibād ve ḳaṭ‘-ı ‘urūk-ı ‘inād ve idrār-ı erzāḳ u red‘-i 

buġāt u ehl-i şiḳāḳdur bu cümle tedbīr-i vezīr ü re’y-i müşīr ile bedīdār olur kārdur. Pes 

vezīr ġāyet ‘āḳıl u dānā ve müdebbir ü tüvānā gerekdür. Anuñ-çün Kelīm-i Ḫudā 

Ḥażret-i Mūsā 



903kelimāt-ı ġam-zidāsı ile imdād içün 

Ḥażret-i Hārūnı ricā itdükde Bārī te‘ālā 904 buyurmışdur. 

Mertebe-i vezāret ḥaml-ı saḳīl bir emr-i cemīldür ki iḳāmet-i ḥudūd u ḥıfẓ-ı aḥḳam u 

ri‘āyet-i ‘ibād u ḥirāset-i dīn ü sedd-i üġūr u ḥimāyet-i bilāddur. Umūr-ı mezbūr ki 

mühmel ü verā-i keselde mu‘aṭṭāl ola ne ṭāyi‘-i edā-yı ṭā‘ate ḳādir ne ḫāşi‘-i iḳāmet-i 

‘ibādete cāsir ne zāri‘-i zirā‘ate mütebādir ne mübāżı‘-ı istirbā‘-ı biżā‘ate mü ābir ne 

ṣāni‘-i ictinā-i (203a) emere-i ṣanā‘ate  ḥāżır  ne  rāti‘-i  riyāż-ı  ṣafā  vü  ret‘i  sāyir  

olur.  Be-her- ḥāl sulṭāna bir vezīr-i ‘aṭṭār u fıṭnat u müşterī-fikret lāzımdur ki vezāret 

ḳuṭb-ı merkez-i devletdür. Ḥadī -i vezāret ṭavīlü'z-zeyldür. İcmāl-i müfīd ü mülaḫḫaṣ-

ı kelām Me’mūn-ı ‘Abbāsīdür ki bi-‘aynihā naḳl 

olındı

 












                                                
903 “Bana ailemden bir vezir ver, kardeşim Harun’u. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu da işime ortak yap.” 
(Tâhâ, 20/29-32) 
904 “Senin pazunu kardeşinle kuvvetlendireceğiz.” (Kasas, 28/35) 
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(-.--/--../-.--) 
        







Ve şāhdan 

dāyimā vezīre iltifāt u ḥüsn-i naẓar gerekdür ki itmām-ı mühimmāt eyleye. Ve tefvīż 

itdügi umūrda müstaḳill ü sāyir erkān u ‘a‘yān daḫi anuñ-ıla yek-dil gerekdür. İntiẓām-ı 

umūr-ı mülkde ittifāḳ-ı a‘yān-ı me‘ālī-me’āb a‘ẓam-ı esbābdur.  

Beyt: 

 
   

(-./--./--./--.) 
Ne r: 

Ve sāyir ümerā vü ‘uẓamā ki pādişāh anları istiḫdām u her birin bir ḳuṭra vālī-i  

nāfiẕü'l-aḥkām ider ẕikr olınan ṣıfāt ile (203b) ittiṣāf idüp ẓulm ü i‘tisāfdan tecennüb ü 

inḥirāf itmek gerekdür. Şöyle ki me’mūr olduġı umūrda beẕl-i maḳdūr u sa‘y-i mevfūr 

itmiş ise febihā ve ni‘met-i envā‘-ı iltifāt u nevāziş ile terbiyetler eyleye. Eger ḫilāf-ı 

me’mūl bir kār-ı nā-ma‘ḳūl ṣudūr itmiş ise evvelen pend ü naṣīḥat tenbīh ü te’kīd 

olmaz-ısa va‘īd-i şedīd ile üẕn-i ġafleti ta‘rīk ü  ‘ırḳ-ı  ḥamiyyetini  taḥrīk  eyleyüp  gūş-

māl ü ‘azl ü taḥḳīrde ihmāl eylemeye. Ve ẓıll-i İlāh olan şāh-ı Sikender-cāha lāzımdur 

ki mütevelliyān-ı umūr diḳḳatinde beẕl-i maḳdūr eyleye ki fesād-ı memleket tevcīh-i 

nā-müveccihden fāşī ve ġayr-ı müstaḥaḳḳuñ ‘urūcından nāşīdür. 

.
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905Ve ḥukemā ṭarīḳ-ı ḥikmet-terbiyetde 

dimişlerdür ki eger maslaḥat-ı nermī vü āhestegī ile müyesser olursa ol maḥalde 

teşdīd muvāfıḳ-ı re’y-i sedīd degüldür. Eger ḫuşūnet ü saḫtīye iḥtiyāc muḳarrer ise 

rıfḳdan ḥaẕer-i şedīd eyleye ki gāh olur ki cerāḥat nīşe muḥtāc olup merhem ile ḳābil-i 

‘ilāc olmaz.  

Beyt: 


 




   
               (-./--./--./--.) 

Ne r: 

Bu zamānda çoḳ gördük ki ‘unf ü şiddet ile maṣlaḥat (204a) biter ammā rıfḳ u 

mülāyemet ile ġayr-ı müyesserdür. Ve māle ḥarīṣ u ṭāmi‘ ve ümerā vü ecnāduñ 

hevālarına tābi‘ olmaya. Ve anlaruñ māllarına meyl itmeye ki anlar daḫi vaḳtli vaḳtsiz 

re‘āyādan alurlar ve ẓulm elin uzadurlar. Re‘āyāyı medyūn u müflis ü maġbūn iderler. 

Pes bir şaḥne-i ẓālim ki zemistānda dihḳānuñ ḫānesine ḳona kişt-zārın baṣa ve gāvın 

ala vaḳt-i tābistān gelicek ‘öşr-i maḥṣūlāt zamānı yitişicek ol faḳīr mālı ḳanden bulur 

dest-i ẓālimden ise ḫalāṣa mecāl yoḳ bi'ż-żarūre medyūn u maġbūn olur. Me elā 

tācirüñ mālı alınsa gümrük ve bac aḳçesine muḥtāc olur. Pes selāṭīne lāzımdur ki 

dāyimā aḥvāl-i ümerāya tefaḳḳud u re‘āyā-yı miḥnet-zede ile taḳayyüd eyleye ki 

ümerā vü müstevliyān ‘adl ü iḥsān itmeg-ile re‘āyā perīşān olmayup ẕirā‘at ü ḥirā et 

                                                
905 “Raiyyetine çok az da olsa insanlık yapıp iyilikte bulunan (emir), Allah’a ve Resûlüne ihanet edenden daha 
hayırlıdır.” Hadis.   
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emrine iştiġāl ve ‘öşr ü ḥubūbāt ile memālik māl-ā-māl ola ki fi'l-ḥaḳīḳa bunlaruñ 

me’āli māldur. 

Ḥikāyet: 

 Fātiḥ-i Mıṣr u Şām merḥūm Sulṭān Selīm-i ḳadīm ḥażretleri bir gün dīvān-ı 

‘adālet-nişānda vezīr-i a‘ẓam Pīrī Paşaya buyurmışlar ki ḫazīne aḥvāli niçedür. Pīrī 

Paşa daḫi īrād tafṣīli ṭaḳrīrine mübāşeret itmiş. Pādişāh merḥūm eyitmiş. (204b) Saña 

su’āl itdügüm māl degüldür benüm ḫazīnem ra‘iyyetdür anlaruñ ḥālin su‘āl iderem 

mādām ki anlar muntaẓamü'l-ḥāl olmaya ḫazīneye māl ḳandan gelür ve ḫazīne neden 

ḥāṣıl olur re‘āyā ile teḳayyüd eyle ki dest-i ẓalemeden maṣūn u kenef-i ‘adāletümüzde 

me’mūn olsunlar bize lāzım olan re‘āyādur bizüm ḫazīnemüz anlardur 

buyurmışlardur. ‘Uḳalā dirler ki ıṣlāḥ-ı re‘āyā ke ret-i cünūddan enfa‘ idügi beyyin-i 

ma‘nādur. Pādişāhlaruñ ‘adūsına ẓaferi ra‘iyyetde ‘adline ve ḥurūbda cevrine 

göredür. Ḥukemā-yı Hind dimişlerdür ki ‘imāret-i memālik baġy ü ẓulm ile müyesser 

degüldür. Nite ki töhem ile ṣıḥḥat ve kibr ile ġınā vü vüs‘at ve sū-i edeb ile şeref-i 

ḥükkām ve sūded ile intiḳām ve şuḥḥ ile seḫā ve ḥırṣ ile ḥazmdan iḥtimā ve tehāvün 

ü ġaflet ü vüzerāda cehālet ile beḳā-yı mülk ü devlet mümkin degüldür. ıḳātdan 

mervīdür ki Ḥażret-i Ebū Bekr-i Ṣıddīḳ raḍıya'llāhü  ‘anhü  ḫilāfet  serīrine  ṣu‘ūd  

itdükde  minberi  vücūd-ı  bih-būdları ile müşerref ü mes‘ūd idüp buyurdılar ki bilür 

misiz benüm yanumda muḳarreb ü aḳvā kimdür ve eż‘af-ı żu‘afā kimdür didiler ki      



906 Ḥukemā dimişlerdür şol emīr ki ‘adl (205a) ü ẓaferi olmaya ġayma beñzer ki 

maṭarı yoḳdur. Ve ‘ālim ki zühd ü taḳvāda yed-i şāmiḫa i bāt itmeye ol arż gibidür ki 

                                                
906 Benim nazarımda mazlumdan daha kuvvetli ve zâlimden daha zayıf kimse yoktur.  
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nesne inbāt itmeye. Ve bir şābb ki ḳable ḥulūli'l-ecel şitāb-ı metāb itmeye bir 

şeceredür ki anda nef‘ ü emere yoḳdur. Ve ġınā ki seḫā ile ḥācātı incāḥ itmeye bir 

ḳufldür ki miftāḥ olmaya. Ve bir faḳīr ki ṣabra ḳarīn olmaya bir sirācdur ki żıyāya yaḳīn 

olmamışdur. Ve bir zen ki ḥilye-i ḥayādan ‘āṭıldur bir ṭa‘āma beñzer ki milḥ ü 

leẕẕetden ḫālī olmaġ-ıla bāṭıldur. Enūşīrvāndan menḳūldür ki dir imiş. Ṭa‘ām ekl 

olınmaz illā şehvet-i mālā-kelām ile ve zen naẓar itmez illā zevc-i ḥüsn-i vechine ve 

kişt-zār-ı mülk ma‘mūr olmaz mādām ki miyāh-ı ṭāḳat ü inḳıyād-ı ra‘iyyet ile ma‘mūr 

olmaya ve ra‘iyyet aḥvāli naẓm ile istirāḥat bulmaz mādām ki ‘adālet olmaya. Rivāyet 

olınur ki İskender Arisṭalise su’āl ü idāre-i maḳāl itmiş ki mülūk ne maḳūle ẕikr ile 

muḫalled ü ġayetü'd-dühūr mü’ebbed olur. Ḥakīm eyitmiş ki ‘adl-i vāżıḥ ya cevr-i fāżıḥ 

biri mūcib-i raḥmet biri müsted‘ī-i la‘netdür. 

Li-münşi’ihi: 

    ‘Adl-i vāżıḥ mūcib-i rahmet durur 

    Cevr-i fāżıḥ cālib-i raḥmet durur 

 
    İkisi de ẕikr-i bāḳiye sebeb 

    Ḳanḳısın ister iseñ eyle ṭaleb 

     (-.--/-.--/-.-) 

Ḥikāyet: 

 Bir gün Me’mūn-ı nīk-nihād (205b) ḳādī'l-ḳuḍāt-ı Baġdād cāmi‘-i ‘ulūm u ḥükm 

Yaḥyā bin Ek em ile bir bōstān-ı behişt-nişānda seyr ü güẕār u gül-geşt  ve  def‘-i  

ārzū-yı ṣaḥrā vü deşt ider-iken Yaḥyā ṭaraf-ı āfitāba gelüp Yaḥyāya ḥarr-ı ḫurşīd 
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te’ īr-i şedīd ve Me’mūn bin Reşīd ẓalīlde seyr-i medīd itdi. Çünki müntehā-yı gül-

zāra irdiler yine mihr-āsā menzile rücū‘ itdiler. Ḫurşīd Yaḥyānuñ ṭaraf-ı yesārına gelüp 

Me’mūn ẓılle rāst geldi eyitdi. Ey Yahyā sen benüm mekānuma gel tebdīl-i mekān 

eyleyelüm. Sen ẓılle düḫūl ve ben şemsde ḳufūl ideyüm. Tā ki merāsim-i ‘adālet icrā 

vü ri‘āyet olına. Yahyā eyitdi yā emire'l-mü’minīn böyle mekānda daḫi nefsüñe ıżṭırāb 

mı virürsin. Eyitdi belā bunda ki ihmāl eyleyem ṭabī‘at-i mu‘tād olup ṣoñra nefs 

münḳād olmaz dimiş. 

Naẓm: 







     (-../-.-./--..) 
Ne r: 

‘Uḳalā mülki bināya teşbīh itmişlerdür ki esāsı cünddür. Mādām ki esās ḳavī 

olmaya binā niçe müsta‘lī olur. Cünd ise māl ile māl ‘imāret ile ‘imāret ‘adl-i ra‘iyyet ile 

olur. Pes ra‘iyyetde ‘adālet üss-i esīs-i binā-yı devletdür. Fi'l-ḥaḳīḳa (206a) ‘ālemde 

sulṭān-ı ‘ādil olmasa ḫalḳ ḥayrān u lā-ya‘ḳıl olup 

.907908Kimesnenüñ 

kimesneden dādı alınma ḥāṣılı ‘ālemüñ dadı bulınmaz idi.  

909aḳviyā żu‘afāya istīlā 

idüp maẓlūm ẓālimden rehā bulmaz idi. 

Li-münşi’ihi:  

                                                
907 “Ekin ve nesil helâk olur.” (Bakara, 2/205) 
908 Adalet olmasa, ekin ve nesil helâk olur.  
909 “Eğer Allah insanların bir kısmıyla diğerlerini savmasaydı...; Eğer Allah’ın bazı insanları diğer bazılarıyla 
savunması olmasaydı...” (Bakara, 2/251; Hacc, 22/40)  
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    Bulınmaz-sa ‘adl-i şeh-i kām-yāb 

    Cihānı ider ẓulm-i ẓālim ḫarāb 

 

    Anuñ-çün dimişler fuḥūl-i kirām 

    Ki vācib durur ḫalḳa naṣb-ı imām 

 
    Sarāy-ı cihān içre olmasa ger 

    Siyāset ḳılur bir şeh-i dād-ger 

 
    Olınmazdı tenfīẕ aḥkām-ı dīn 

    Bulınmazdı aḥkām u temhīd-i dīn 

 
    İkāmet olınmazdı hergiz ḥudūd 

    Ṭutardı cihān mülkini āh ile dūd 

 
    Virilmezdi ‘öşr ü ḫarāc u zekāt 

    Yıḳılmaḳ muḳarrerdi hep kā’ināt 

 
    Siyāset olınmazsa ehl-i fesād 

    Olur mıydı āsūde ḥāl-i ‘ibād 

     (.--/.--/.--/.-) 

Ne r: 

Mādām ki şāh-ı ‘ādil mīzān-ı ‘adāleti nāḳıṣ u zāyil eylemez hergiz intiẓām-ı mülke 

ḫalel mutaṭarrıḳ u hāyil olmaz. 
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.

910Niçe şāh olmışdur ki mücerred niyyet-i ‘adālet ile memālikde raḫṣ u reḫā ve 

maḥż-ı niyyet-i cevr ü bid‘at ile ḳaḥṭ u ġalā müstevlī olmışdur. Mücerred niyyet ile 

evāb-ı ‘adālet bulınur. Ḳande ḳaldı ki vücūd-ı ‘adālet ile.  Nite  ki  āl-i  Büveyhden  

niyyet-i  ġazā  ile  nāyil-i  ecr-i  bī-intihā olan şāh-ı hidāyet-nümā ḥikāyetidür ki rişte-i 

naẓma çekilmişdür. Gūyā ki gülistān-ı dehrde (206b) bir niçe serv-i mevzūn u 

manẓūm dikilmişdür.  

Ḥikāye-i manẓūme li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

     Var idi āl-i Büveyhden bir şāh 

     Aña Ḥaḳ virmiş-idi ḫayl ü sipāh 

 
     Bir gün itdi o şāh ḳaṣd-ı şikār 

     Ḳıldı eṭrāf-ı şehri geşt ü güẕār 

 
     Her ṭaraf gördi atlularla ṭolu 

     Ṭaġ u ṭaş ‘asker ile hep memlū 

 
     Ālet-i ḥarb ü ḍarb ile kāmil 

     Ḳahr-ı a‘dāya ḥāṣılı ḳābil 

 
     Dest-mālin yüzine ṭutdı o şāh 

     Cān ile dilden eyledi bir āh 

 

                                                
910 “Bir millet kendi durumlarını değiştirmedikçe, Allah onların durumlarını değiştirmez.” (Ra’d, 13/11) 
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     Ṭopraġa urdı yüzin itdi fiġān 

     Ḳaldı ḥayretde bu ki pīr ü civān 

 
     Var-ıdı bir vezīri ‘āḳıl idi 

     Rāy u tedbīr içinde kāmil idi 

 
     Didi ey zīb-baḫş-ı taḫt u serīr 

     Kām-fermā-yı her ṣaġīr u kebīr 

 
     Saña beñzer cihānda yoḳ bir şāh 

     Devletüñ dāyim eyleye Allāh 

 
     Eyledüñ cümle ḫaṣmuñı maḳhūr 

     Rāmdur emrüñe vuḥūş u ṭuyūr 

 
     Ne durur şimdi bu fiġāna sebeb 

     Cismüñe virme girye ile ta‘ab 

 
     Dem-i sūr u sürūrdur bu dem 

     Ne içün gülmeye bu dem ādem 

 
     Şāh işidüp didi vezīre o dem 

     Çekmezem ben sipāh u mülke elem 

 
     Baña Ḥaḳ ḳıldı çoḳ ‘aṭā vü kerem 
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     Virdi  ḫayl ü sipāh u ṭabl u ‘alem 

 
     Mālik itdi bu deñlü ḳula beni 

     İtdi mülk-ile ben ḳulını ġanī 

 
     ‘Asker öñümden eyleyince mürūr 

     Ḫāṭır-ı zāra böyle itdi ḫuṭūr 

 

     ‘Ālemi ser-te-ser güẕār itsem 

     Cümle iḳlīmi destüme alsam 

 
     Şöyle itsem ‘adāleti icrā 

     Kimseye ẓulm olınmasa aṣlā 

 
           (207a)              Yürise gerek eyle ġanem bī-bāk 

     Ṭutılup sünnet-i Şeh-i lev-lāk 

 
     Devr-i Nūşīrvāna dönse cihān 

     Terk itsem bu yolda cānı revān 

 
     Bir te’essüf daḫi bu kim ḥayfā 

     Kerbelāda gelince kerb ü belā 

 
     Ḳaldı evlād-ı Muṣṭafā tenhā 



 625

     Yāver olmadı hīç kimse aña 

 
     Kāşki ben olay-idüm ḥāżır 

     Cümle aḥvāl-i ‘askere nāẓır 

 
     Ḳırılınca ḳamu cüyūş u cünūd 

     Ḳalmayınca cihān içinde vücūd 

 
     Beẕl-i maḳdūr idüp o demde faḳīr 

     Ṣarf ideydüm ne var ise bir bir 

 
     Ṣoñra cānum itseydüm anda fedā 

     Belki raḥmet ideydi baña Ḫudā 

 
     Hele bārī olaydum el-ḥāṣıl 

     Şehd-i luṭf-ı şehādete nāyil 

 
     Ḳırılaydı yolında bu ‘asker 

     Ḳalmayınca ḳamuda tīġ u teber 

 
     Çoḳ zamān geçmeden o şāh-ı ġayūr 

     Cisr-i mevt ü fenādan itdi ‘ubūr 

 

     Gördi ḫˇāb içre birisi anı 
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     Ḳaṣr-ı cennetde seyr ider cānı 

 
     Hem-dem olmışdı ḥūr u ġılmāna 

     Ḥāṣılı maẓhar idi iḥsāna 

 
     Didi ey şāh-ı ‘āḳıl u dānā 

     Neden olduñ ḳarīn-i luṭf u ‘aṭā 

 
     Saña ġufrānı niçün itdi Ḫudā 

     Ya neden yitdi bu ‘aṭiyye saña 

 
     Didi şol gün ki ‘askerüm gördüm 

     Ṭopraġa kim yüzümi ben sürdüm 

 
     Niyyet-i ḫayrı kim and'itmiş idüm 

     Ben bu deñlü evābı bulmış idüm 

 
     Niyyet-i ‘adl ü şefḳat-i şühedā  

     Şimdi ġufrāna bā‘ī  oldı baña  

 
     Bu ḥadī -ile olduġı vārid 

     Dildeki şüpheyi olur ṭārid 

      (..--/.-.-/..-) 

Ne r: (207b) 
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911 Eger selāṭīn-i ‘iẓām u ümerā-i kirām ve 

eger sāyir vülāt-ı enāmdur bu cümleye ‘adl gibi kār ve cem‘iyyet-i a‘mālde ‘adle ‘adīl 

bir yār olmaz. Her rūz ki Cemşīd-i Ḫurşīd taḫt-ı felekde cilve-künān ola tā ḫalvet-

ḫāne-i ġurūbda nihān olınca defter-i a‘māline dīvān-ı ‘adlde ol ḳadar evāb u 

ḥasenāt-ı bī-ḥisāb ebt olına ki  ‘ubbād-ı zamāne vü zühhād-ı yegāne niçe yıllar 

meşaḳḳat ile vāṣıl ve ta‘ab u riyāżet ile ḥāṣıl idemezler. Zīrā menfa‘at-i ‘ābid kendü 

ẕātına ‘āyiddür. Ammā ‘adāletde olan menāfi‘ eṣnāf-ı ‘ubbāda şāmil ve eṭrāf u aḳṭāra 

nāyildür.    912 

.İ‘ānet-i   melhūf  u   i‘ānet-i   maẓlūm  sebeb-i  nīk-nāmī  vü  ḫūb-

fercāmī-i  dü-cihānīdür.                                           

               

Naẓm:                                                                                                                              

 


 


(-.-/-..-/-..-)   
Ne r:                                                                                                                             

Zīr-i destān olan re‘āyāya merḥamet ü şefḳat ve dest-bürd-i ẓālimi dest-i ‘adl-ile şikest 

ve istīlā-yı ẓaleme vü ferā‘ineyi pest itmek lāzıme-i ẕimmet-i şehen-şāhī vü deyn-i 

‘uhde-i himmet-i pādişāhīdür. 

Naẓm: 




 

                                                
911 “Ameller niyetlere göredir.” Hadis.  
912 “Kim bir mümine yardım ederse, Cenâb-ı Hak da ona dünya ve âhirette yardım eder.” Hadis.  
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      (-./--./--./--.) 
Li-münşi’ihi: 

Ra‘iyyetden olur rā‘ī çü mes’ūl 

Degüldür ġaflet itmek anda ma‘ḳūl 

 (.---/.---/.--)(208a)   

Ḥikāyet: 

Mülūk-i Sāmāniyāndan İsmā‘īl bin Sāmānī-nām pādişāh-ı ‘ālī-şān ki ḥilye-i 

‘adālet ile ‘arūs-ı memleketi pīrāste ve zīver-i iḥsān u şefḳati ile çārsū-yı ḥirāset ārāste 

idi. Her düşmen-i bed-fercām ki tīġ-ı intiḳām ile mir’āt-ı mülāḥaẓa vü ḫayālde 

nümāyān ola elbette dest-bürd-i ḳahrı ile şikeste ve ḥabs ü esrinde dest ü gerden 

beste olur idi. Her rūz mu‘tādı bu idi ki vaḳt-i ‘aṣrda bir münādī nidā ve erbāb-ı 

şikāyete ṣalā iderdi ki şāh-ı ‘ālī-cāh maẓlūmına dāḍ-ḫˇāh olmaġ-içün divān-ḫāne-i 

‘adāletde cālis ve libās-ı dād-ḫˇāhānı lābis olmışdur. Her kimüñ şikāyeti vü erbāb-ı 

ẓulmden ḥikāyeti var ise  pīş-gāh-ı dīvāna gelsün ḫaṣmı iḥżār olınup müde‘ī ḥużūr-ı 

şāhda diñlensün. Eger sipāh u ra‘iyyet eger mīr-i pür-ṣalābet her kim olursa ol rūz-ı 

pīrūz u dem-i ḫuceste vü fīrūzda kemīn-i intiẓārdan bürūz idüp menba‘ı ‘adālet olan 

pīş-gāh-ı serīr ü taḫta ḥāżır u dāḫil ve melḥūẓ ise vāṣıl olup her ne ise murādı ḥāṣıl 

olur idi. Maẓlūm ki bir ẓālimden ẓulm ü sitem müşāhede eylese ḥaḳḳını īfā idüp 

ẓālime muḥkem ‘itāb u derhem ider idi. Kimesne kimesnenüñ bād-ı ṣabādan ġāyrı 

ḳapusın açmaz idi. Ve şāhin-i sitem-i dest-i ẓālimden murġ-ı dil-i maẓlūm ṣalınmaz 

idi. (208b) Vüzerā vü vükelāya i‘timād itmeyüp cemī‘-i aḥvāle bi'ẕ-ẕāt taḳayyüd ve 

umūr-ı ḫasīse-i re‘āyāyı tefaḳḳud iderdi. Ḫalḳun ġavġā vü hengāmesini def‘ itdükden 
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ṣoñra ḫālvet-ḫānesine dāḫil olup ḫulūṣ-ı bāl ile iki rek‘at namāz ḳılup secdede yüzini 

ṭopraġa sürer ve Cenāb-ı Ḥaḳḳa niyāz u tażarru‘ idüp dir idi ki ḥaml-i aḳīl-i salṭanatı 

bu ‘abd-i ża‘īfe taḥmīl eyledüñ ancaḳ bu mertebeye ḳudretüm yiter ma‘lūmum 

olmayan mertebeye sen ‘ināyet idüp fuḳarāya luṭf u merḥamet eyle diyü tażarru‘ u 

żucret iderdi. 

Li-münşi’ihi: 

Şāh olıcaḳ dād-ḫˇāh olmaḳ gerek 

Her sitem-dīde penāh olmaḳ gerek 

 
‘Ādil ü ‘āmil gerekdür ḥāṣılı 

Olmaḳ ister ẕevḳ-ı ‘adlüñ vāṣılı 

 
‘Adldür pīrāye-i ḥüsn-i mülūk 

‘Adle lāzımdur mülūk ide sülūk 

    (-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 

Bir gün nā-gāh mülūk-i Benī-Ṣaffārdan ‘Amr-ı Ley  cem‘-i sipāh idüp İsmā‘īl üzerine 

mānend-i seyl hücūm ve ḳaṣd-ı mülk-i şāh-ı maẓlūm eyledi. İsmā‘īl-i ‘adālet-penāh 

daḫi cem‘-i cünd ü sipāh idüp ‘Amra muḳābil ve tevekkül ile muḳātil oldı. Bereket-i 

‘adālet ü yümn-i naṣfet ile bād-ı fetḥ ü ẓafer vezīd ve nuṣret ü ġalebe İsmā‘īl ṭarafında 

bedīd olup ‘Amruñ cem‘-i müteferriḳi perīşān ve dadı gibi yanından ayrılmayan yārān 

mānend-i berg-i ḫazān rīzān oldılar. Fi'l-ḥāl ‘Amrı ṭutup bend ü zincīre (209a) çekdiler 

ve İsmā‘īl ḥużūrına getürdiler. Ḥabsine fermān ve te’dīb içün dāḫil-i zindān eyledi. 
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Li-münşi’ihi: 

Böyledür aḥvāl-i dehr-i bī-ḳarār 

Gāh fetḥ ü gāh ḥabs ü geh firār 

 
Gāh eyler mesned-i şāhı meġāk 

Dest-bürd-i cevr ile gāhī helāk 

 
Gāh eyler fetḥ ü nuṣretle ḳarīn 

Gāh kīn içün daḫi ṭutar kemīn 

 (-.--/-.--/-.-) 

 

Ne r: 

Bir niçe müddet bu ḥāl üzre mürūr ve ‘Amr me’sūr ḳalup ḫaste vü rencūr oldı. İsmā‘īl 

şāha ḫaber irsāl idüp eyitdi. Taḫt-gāhumda medfūn māl vardur beni ıṭlāḳ eyle ol mālı 

göstereyin alup ‘askeri infāḳ eyle min ba‘d gerden-i ‘ubūdiyyeti cāna ṭavḳ idüp 

ḫıdmetüñi bir vech-ile ‘avḳ itmeyeyin. Maṣdūḳa-i maḳāl ‘arż olunduḳda İsmā‘īl eyitdi. 

‘Amr çehre-i cürmi ol mertebe gerd-nāk itmedi ki āb-ı  i‘tiẕār ile pāk eyleye. Ammā 

ıṭlāḳ münāsib-i eşfāḳdur. Ol māl ki dimiş me’āli vizr-i vebāl ve māl-i re‘āyā-yı  perīşān-

ḥāldür ki ẓulm ile cem‘ olınmış ve ḳılā‘-ı ḳulūb-i żu‘afā taḥṣīlinde ḳam‘ olınmışdur. İle'l-

ān daḫi ‘Amr ṣalāḥ-peẕīr olmamışdur. İster ki mürtekib-i meẓālim ü muḥaṣṣıl-ı 

me’ā im olam. Bir alay ‘acezenüñ ḥuḳūḳın iżā‘at idüp ‘inda'llāhi ve'n-nās irtikāb-ı 

ḳabāḥat eyleyem. Ol daḫi bu mālı yirine ḳomaḳ içün re‘āyādan yine cem‘ eyleye. Bir 

mertebe daḫi ẓulme müsā‘ade eyleyem. Ol maḳūle māl ḫazīnemüze idḫāl olınmaḳ 
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ḳaṭ‘an (209b) cāyiz degüldür. Fi'l-ḥaḳīḳa devām-ı salṭanat inṣāf u ‘adālet iledür. Ve 

imtidād-ı devlet re‘āyāya merḥamet ü şefḳat iledür.  

Ḥikāyet olınur ki mezbūr İsmā‘īl-i Sāmānī ẕikr olınan seferde yol üstinde bir 

elma aġacına rāst geldi. Her şāḫı pür-tüffāḥ ve henüz bir dānesine degilüp istiftāḥ 

olınmamış. İsmā‘īl bir ġulāmına emr eyledi ki ol şecere nāẓır ola ki ‘askerden bir 

kimesne bir dānesini aḫẕe mütecāsir olur mı. Ol ‘asker kāmil on biñ merd idi. Bir ferd 

elmaya gerd-i ṭama‘ ḳondurmadı. Almaġa yüzin döndürmedi. Cümle gelüp geçdiler. 

Ġulām İsmā‘īle i‘lām eyledi. İḥsān-ı Ḫudāya şükr ü imsān idüp eyitdi. Min ba‘d ne 

cānibe ‘azīmet idersek bi-luṭfihi te‘ālā fetḥ ü nuṣret müyesserdür. 

 Rivāyet olınur ki İskender cālis-i taḫt-ı ‘izzet-güster iken bir düzd-i nā-bekār u 

‘ayyār u ṭarrār meclisine iḥżār olındı. Ṭaraf-ı İskenderden ber-dār olmaġ-içün şaḥne-i 

şehre fermān ıṣdār olındı. Düzd eyitdi ey şāh-ı Cemşīd-iḥtişām egerçi sirḳaya iḳdām 

eyledüm ammā aṣlā ḥacetüm yoġ-ıdı ve maṭlūbum degül idi.  Ḫatā-y-ıla itdüm. 

İskender eyitdi şimdi daḫi ber-dār olursan ammā aṣılmaġa ne ṭaleb ü ne iştihā vardur 

didi. 913 mażmūnına intimā itdi. 

(210a) 

Ḥikāyet: 

Mu‘āviye Aḥnef bin Ḳaysa su’āl itmiş ki zamān niçedür. Ya‘nī bizüm ‘aṣrumuz 

emn ü emān üzre midür. Aḥnef dimiş yā emīre'l-mü'minīn zamān sensin şöyle ki sen 

ṣalāḥ-peẕīr olasın zamān daḫi ṣalāḥ-peẕīr olup cevrden sālim olur. Şöyle ki sen fesād 

üzre olasın dünyā pür-mefāsid ü meẓālim olur. 

                                                
913 “Kötülüğün cezası, yine onun gibi bir kötülüktür.” (Şûrâ, 42/40) 
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.914‘Uḳalā şöyle ittifāḳ u ıṭṭıbāḳ 

itmişlerdür ki her ‘aṣrda pādişāh olan ne ṣıfat ile mevṣūf olursa kāffeten re‘āyā daḫi 

anūn-ıla ma‘rūf olur. 

Ḥikāyet: 915 

Velīd bin ‘Abdü'l-Melik bin Mervān binā-yı ḳaṣr u eyvān ve ta‘mīr-i bāġ u 

būstān ve emākin-i sācid ü īcād-ı mesācide meş‘ūf idi. Ḫalḳ anuñ zamānında ta‘mīr-i 

dūr ve ḳuṣūr-ı bī-ḳuṣūr ile mesrūr idiler. Ba‘de vefātihi Süleymān ḫalīfe oldı. Evḳātı 

me’kel-i şehiyye vü meṭā‘im-i behiyyeye maṣrūf olmaġ-ıla anuñ zamānında ḫalḳ aña 

meş‘ūf oldılar. Ba‘dehu ‘Ömer bin ‘Abdü'l-‘Azīz ḫalīfe oldı. Muzaḫrefāt-ı fāniyye vü 

dünyeviyyeden müteḥavvil ü bāḳıyāt-ı uḫreviyye taḥṣīline müştaġil olmaġ-ıla ḫalḳ 

daḫi ṭā‘āt ü ‘ibādāta müdāvim ve dergāh-ı meşāyıḫa mülāzım oldılar. Ḫulefā-yı 

‘Abbāsiyyeden Seffāḥ seffāk idi ümerāsı daḫi aña iḳtidā itdiler. Manṣūr-ı Devāniḳī 

buḫl ü ḫub  ile ma‘rūf-ı engüşt-nümā idi. Zamānında (210b) ḫalḳ daḫi aña iḳtidā 

eylediler. Ve ‘ulūma raġbet itmeg-ile ‘ulūm-ı nücūm zamānında ẓāhir oldı. Zamānında 

kütüb-i Fārisiyye lisān-ı ‘Arābīye naḳl olındı. Kelīle ve Dimne ve İḳlīdes anuñ 

zamānında tercüme olınmışdur. Ṣoñra Mehdī ḫalīfe olup seḫā vü kerem ile meşhūr 

olmaġın ümerā vü vüzerāsı daḫi kendüye iḳtidā eylediler. Ba‘dehu oġlı Mūsā el-Hādī 

ġāyet cebbār u ẓālim oldı. Evvel at öñince ricāl piyāde olmaḳ anuñ devrinde olup 

‘ummālı daḫi aña taḳlīd idüp süyūf-ı müselsele ile öñlerince piyāde ādem yürüdürler 

idi. Ba‘dehu Hārūn ḫalīfe olup Mekke-i Mükerremede iḥdā -ı binā idüp bir niçe 

uġūr binā eyledi ki biri şehr-i Ṭarsūsdur ‘ummāl ü ḳuvvād ü vüzerāsı aña teşbīh 

                                                
914 Sultan iyi olursa zaman da iyi olur.  
915 Bu hikâye, 5607 numaralı nüshada yer almıyor.  
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ḳaṣd idüp ḥaremeyn-i muhteremeynde binālar iḥdā  eylediler. Ve ḍarb-ı ṣavāliḥ ü 

remy-i neşāb u ḍarb-ı ṭanāṭıb evvel andan ṣādır olmışdur. Zamānında vüzerāsı 

ḫuṣūṣan bir emege teşbīh eylemeg-ile ‘ahd-i reşīde eyyāmü'l-‘urs dirler idi.  ümme 

ve ümme her pādişāh ki ‘adl ü dāda māyil ola ümerā vü vükelāsı fuḳarā vü aġniyāsı 

daḫi ol meslege sālik olurlar idi. Dünyā ‘adl ile niçe ma‘mūr u ābādān olursa ẓulm ü 

‘udvān ile keẕālik ḫarāb u vīrān olur. Ḫarābī vü ‘ümrān dest-i sulṭān-ı ‘adālet-nişānda 

idügi nümāyāndur. (211a) Ve illā zamān zamān-ı ‘adl ü ṭuġyāndur. 

Şi‘r: 


   

     (--.-/--.-/-.-.) 
Ne r: 

Ve şāhlara lāzımdur ki dāyimā bir emre iştiġāli de’eb eylemeye belki sā‘āt-i 

nehārı tevzī‘ ü taḳsīm eyleye. Ḳısm-ı ‘aẓīm ‘ibādet-i Ḫudā-yı kerīm ola. Bir ḳısmı daḫi 

umūr-ı mülke naẓar ve celb-i ḫayr u def‘-i şer ola. Ve siyāset-i cumhūr u tedbīr-i umūr 

u ‘ulemā-y-ıla muṣāḥabet ü fuḍalā-y-ıla mu‘āşeret ola. Bir ḳısmı daḫi kendü meṣāliḥ-i 

nefsi ekl ü şürb ü nevm ü ḥużūr ve aḫẕ-i ḥuẓūẓ u teferrüc ü sürūr ṣayd u şikār u seyr-i 

geşt ü güẕār ve her ne ki maṭlūbı ve naẓarında merġūbı ola aña maṣrūf ḳıla.  

Ḥikāyet olınur ki Nūşirevān ḫuddāmına fermān ider imiş ki refī‘ yirlere çıḳarlar 

ve ḫāne-i re‘āyāya baḳarlar imiş. Her ḳanḳı ḫāneden ki duḫān çıḳmaya sebebin 

isti‘lām idüp her ne ise def‘e iḳdām u sa‘at-i ‘ayşa ihtimām iderler imiş. Şimdi ẓaleme 

re‘āyādan duḫān-bahā ya‘nī tütün ḥaḳḳı diyü eẕā idüp birez aḳçe alurlar ve duḫān-ı 

maẓlūmīn peyveste-i çarḫ-ı berīn olsa hergiz baḳmazlar feryādlarını işitmezler ve 

mütevelliyān-ı umūr ki re‘āyādan ziyāde māl getürse eṣıḥḥā yine red ve ol ẓālimi 
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siyāset ile imāretden ṣad ider imiş. Şimdi eksük gelse niçün ḫāneye naḳṣ u kesr ile 

ḫazīneye ‘öẕr eyledüñ diyü (211b) redd ü ṣad iderler. Fi'l-ḥaḳīḳa mütevelliyān-ı umūr 

daḫi getürdüklerinden ziyāde māl cem‘ iderler. Ḥukemādan birine su’āl itmişler ki 

mülūke ḳanḳı ḫaṣlet lāzımdur ki şāhlar añā ṭālib ola ‘adl mi ensebdür yoḫsa şecā‘at 

mi lāzımdur. Dimiş ki sulṭān ‘ādil olıcaḳ şecā‘ate iḥtiyāc ḳalmaz ve bir görilmedük 

maṣlaḥat olmaz. Nūşīrevāna dimişler ‘adālet ile şehīr-i diyār u ṣāḥib-i ā ār olduñuz. 

Bu mertebeye neden yitişdüñüz. Eyitmiş ḥukemādan istimā‘ itdüm ki mülk ‘asker ile 

māl şehr ile memleket re‘āyā vü re‘āyā ‘adl ile olur didiler. Ben daḫi bu ḳavl ile ‘āmil 

olmaġ-ıla māl ḥāṣıl şehr ma‘mūr cünd mevfūr ve re‘āyā müsterīḥ ü mesrūr ve a‘dā 

maḳhūr oldı didi. Fi'l-vāḳi‘ pādişāh rā‘ī-i aġnām gibidür. ‘Asker ile şāha ḳuvvet gelür. 

Ve ‘asker  a‘vān-ı nusretdür ki māl ile terbiyet olınur. Māl bir zer‘dür ki anı ra‘iyyet 

cem‘ ü ṣıyānet ider. Ra‘iyyet ise ‘adl ile ḥimāyet olınur. Rā‘ī ḥıfẓ-ı aġnām emrine niçe 

sā‘ī ise pādişāh-ı ‘azīzü‘l-menāl daḫi be-her-ḥāl lāzımdur ki aġnāmı ki re‘āyādur 

ḫudravāt u sebzevāta irsāl ü buṭūnın işbā‘ ve aḥvāline imdād ve ḫaṭar u żarardan 

ḥimāyet ve ẕübāb-ı ẓalemeden ṣıyānet eyleye ki ḥarr-ı ẓulmde bir ẓıll-i celīle delīl ve 

bürūdet-i cevrde ḥıfẓ-ı cemīl eyleyüp muḥaṣṣıl şeb ü rūz görüp gözetmege (212a) 

envā‘-ı mesā‘ī-i cemīlesi bürūz eyleye. 

Ḥikāyet: 

 Cālis-i erā’ik-i ġufrān merḥūm Sulṭān Süleymān ḥażretleri her bār ki sefere 

teveccüh buyuralar sa‘ādet ile bir menzile nāzil olsalar ġubār-ı rāhı dāmen-i 

pādişāhīden izāle itmeyüp fi'l-ḥāl süvār ve ol aḳṭārda ḳaṣd-ı şikār ile geşt ü güẕār 

buyururlar imiş. Sekbān Ḳara ‘Alī-nām merd-i be-nām ḫıdmet-i pādişāh-ı İslāmda 
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müdām bile imiş. Bir gün bir taḳrīb-i dil-firīb ile āfitāb-ı neşāṭ-ı şāh iltimā‘ itdügi vaḳtde 

istimā‘ itmiş ki sa‘ādetlü pādişāhum ta‘ab-ı rāh mündefi‘ ü ġubār-ı sefer mürtefi‘ 

olmadan kendülere zaḥmet ve cism-i laṭīflerine meşaḳḳat virüp şikāra ‘azīmet itmek 

ta‘ab u naṣab degül midür didükde buyurmışlar ki meger bizüm ġarażumuz  ṣayd-ı 

vuḥūş u ṭuyūr mıdur belki murādumuz vüzerāmuz olan ḥayvānāta ṭaburumdan ‘asker 

ü żābiṭ nāmında olan ḫarlar re‘āyāya ẓulm iderler mi yoḳlamaḳdur. Şāhbāz-ı ‘adālet 

ile murġ-ı dil-i re‘āyāyı avlamaḳdur. Eger ol maḳūle bir ḥāl ẓuhūr iderse def‘ine ṣarf-ı 

maḳdūr ile mü āb u me’cūr oluruz. Ẓāhir olmaz-ısa bāri beyne'l-ḫalḳ ma‘ẕūr oluruz.  

Ḥikāyet: 

Bir gün sinn ü sāli ḥudūd-ı tis‘īne irişmiş bir pīr-i rūşen-żamīr bu ‘abd-i faḳīre 

böylece taḳrīr itdi ki merḥūm Sulṭān Süleymān ile Naḫcivan seferinden ḳufūl ve  

dārü's-salṭanaya (212b) duḫūl itdük ki ol zamān zümre-i çavuşān-ı dergāhda bir 

bende-i rū-siyāh idüm. Bir faḳīr-i tīre-żamīr ser-i rāh-ı şāhı aldı ve kemend-i feryād-ı 

āhı  sipihr-i berīne ṣaldı ki 

Li-münşi’ihi: 

    Dād ey pādişāh-ı ‘ādil dād 

    Göklere çıḳdı nāle vü feryād 

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Burūsa eṭrāfında Timurtaş-nām ḳaryede sākin ü sāye-i ‘adlüñde ḳāṭınam. Burūsa 

Begi olan Mīr Sinān esb ü  esterin  ḳaryemüze  baġladı  ve  fuḳarānuñ  cigerin  

daġladı.  Ḫar-bendeleri ẓulm-i firāvān iderler bī-bahā ‘alef ü nān alurlar didi. Merḥūm 
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ḥażretleri vezīr-i a‘ẓama ḫiṭāb idüp Burūsa ḳaḍısına bir emr ıṣdār ile ol ḳaryeye bi'ẕ-

ẕāt varsun ḥaḳīḳat-i ḥāli ‘arż itsün buyurdılar. Faḳīr-i pür-taḳṣīr anda ḥāżır idüm. 

Minvāl-i mezbūr üzre emri taḥrīr idüp Burūsaya irsāl itdiler. Bir ḳaç gün mürūrından 

ṣoñra ḳaḍı ṭarafından ‘arż geldi ki imti ālen li'l-emri'l-‘ālī ḳarye-i Timurtaşa varduḳda 

mīr-i mezbūruñ iki atı ve bir ḫıdmet-kārı bulındı. Lākin ‘alef ü şa‘īr re‘āyāya taḥmīl 

olınmamış ve ẓulm ü sitem vādīlerine dolanmamış diyü derc olınmış südde-i seniyye-i 

pādişāh-ı ‘ālī-cāha maṣdūḳa-i ḥāl ‘arż olunduḳda buyurmışlar ki bī-taḳrīb kendü 

menzilinden iḫrāc ve bir faḳīrüñ ḫānesine ḳomaḳ iz‘ācdur. Şākīnüñ müdde‘āsın 

muṣaddıḳ ve bu vaż‘ı ẓulm ü cevrini nāṭıḳdur. Ṣalb (213a) olınmasına fermān ṣuḍūr 

idüp bir dāra ber-dār ve ẓalemeye tevbīḫ ile ‘ibret ıẓhār itdiler didi. Ḥukemā selāṭīni  

eb-i müşfiḳ yā māder-i mihribāna teşbīh itmişlerdür ki terbiyet-i evlādda ne zaḥmet 

çekerler ise şāhlar daḫi ra‘iyyeti ri‘āyetde ol deñlü meşaḳḳat taḥammüline ṭāḳat 

göstereler. Sulṭān-ı ‘ādil cesed-i insānda ḳalbe mümā ildür. 916Ḳalb ki ṣaḥīḥ ola 

cümle a‘żā dürüst olacaġı ṣarīḥdür  ḳalb ki fāsid ola cümle cevāriḥ kāsiddür. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Ḳalbe beñzer şehen-şeh-i ‘ādil 

    Ger ṣalāḥa olur ise ḳābil 

 

    Beden-i nās olur ṣaḥīḥ ü ḳavī 

    Fāsid olsa olur ḳabīḥ ü ġabī 

     (..--/.-.-/..-) 

                                                
916 Hadis. 
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Ḥikāyet: 

 Mülūk-i ‘Acemden ‘adālet ile şehīr olan Erdşīr vezīrine su’āl itmiş ki devlet ne 

maḳūle ḫaṣlet ile mümtedd ü salṭanat muḫalled olur. Eyitmiş dört nesne ile. Evvel 

pādişāh kendüye iṣābet-i mekrūhdan niçe ḥaẕer iderse re‘āyāsını daḫi öyle ṣaḳlaya. 

İkinci ‘āḳıbetinden ḫavf itmedügi maṣlaḥatı te’ḫīr itmeye. Üçünci mücerred hevā-yı 

nefsine mütāba‘at ile ‘āmme ḫilāfına kimesneyi veliyy-i emr itmeye. Dördünci re‘āyā 

vü fuḳarāyı dāyimā yoḳlaya. Dāye ṭıfl-ı raḍī‘üñ ḫˇāb-ı istirāḥatin niçe tecessüs iderse 

ol daḫi re‘āyānuñ refāhiyyetin ve ḥużūrın eyle tecessüs ü tetebbu‘ eyleye.  

Li-münşi’ihi:  

    Ḥāl-i ‘ālemden ḫaber-dār olmayan şāh-ı kerīm 

    ‘Ālemi vīrān ider elden çıḳar mülk-i ‘aẓīm 

            (-.--/-.--/-.--/-.-) 

Ne r: (213b) 

Ve ‘askerini daḫi dāyimā yoḳlaya. Her zamān āmāde vü ḥāżır eyleye. Mādām ki 

umūr-ı mülkde müteyaḳḳıẓ ola düşmen ẓafer bulmaz. 

Naẓm: 

 



 

        (-../-.-./--..) 
Ne r:  
 

Ḥukemā-yı ḳudemā dimişlerdür ki şāhlaruñ ḫademesi dört ḳısma 

munḳasımdur. ‘Anāṣır-ı erba‘a gibi şāh ḫıdmetinde lāzımdur. Biri ṣāḥib-i şemşīr-i 
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ümerā vü ‘asākir-i nuṣret-gīrdür ki memālik anlarla tesḫīr olınur anlar āteş gibidür. 

İkinci erbāb-ı ‘ilm ü ḳalem ve vüzerā vü küttāb-ı ṣāḥib-himemdür ki anlar hevā gibidür. 

Üçünci erbāb-ı mu‘āmelāt ü aṣḥāb-ı ticāret ki anlar mā gibidür. Dördünci ehl-i 

zirā‘atdür ki anlar ḫāk gibidür. Bu cümle ki tesviye olınmaya her birine bir gürūh taslīṭ 

olına emr-i mekrūhdur. Aṣl-ı ‘adālet ki tesviyetdür bunlar beyninde ol tesviye 

lāzımdur. Ammā merātibde degül zīrā vuḳūf-ı 917naṣṣ-ı 

kerīm-i Ḫudā-yı ḥalīmdür. ‘Uḳalā dimişlerdür ki şāhlar  bir  şem‘-i  tābāndur  ki  erbāb-ı  

ṣanāyi‘  ü  mu‘āmelāt  ẓıll  ü  żıyāsında  sūd-gerdürler ki gicelerde münṭafī ola ḥayyāt 

u ‘aḳārib ü sāyir ḥaşerāt ḥarekete gelürler. Mādām ki neyyir-i āfitāb gibi sirāc-ı şu‘le-

endāz-ı ḳıbāb-ı envār ola ḥareket ü cür’ete ḳudret bulmazlar.  

Li-münşi’ihi: 

     Fi'l-me el şem‘e beñzedi şāhān 

   (214a)             Feyż-i nūr ile eyledi iḥsān 

      (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Ve mülūke bu daḫi lāzımdur ki gāh 918ḳavliyle ‘āmil ve leẕẕet-i ‘afva 

vāṣıl gāh 919 ḳavl-i sedīdine māyil ola. 

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 

    Gāh şiddet gāh-ı rıfḳ u mevhibet  

    Gāh ‘unf ü geh ġażab gāhī kerem 

 
                                                
917 “Her bilgi sahibinin üstünde daha bir bilen vardır.” (Yûsuf, 12/76) 
918 “Affı (kolaylık yolunu) tut.” (A’râf, 7/199) 
919 “...kendisinde büyük bir kuvvet bulunan...” (Hadîd, 57/25) 
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    Her birin ide maḥalline göre 

    Pādişāha ḥaḳ bu kim budur ehem 

     (-.--/-.--/-.-) 

Ne r: 

Bu daḫi umūr-ı bedīhiyyedendür ki aḳtār-ı ‘ālemde ẓuhūr iden ḥavādi -i 

mübhem ıṭṭılā‘ına yalıñız bir ādem vāḳıf ve tefāṣīline ‘ārif olmaḳ emr-i ‘asīr idügi 

semīr-i żamīr-i kebīr ü ṣaġīr olup muḥtāc-ı ta‘bīr degüldür. Ḫuṣūṣan selāṭīn-i kirām ki 

ġālib-ii verā-i sürādıḳāt-ı ḥüccāb ve pes perde-i imtinā‘ u iḥticābdadurlar nefsü'l-

emrde iḥticāb daḫi ḥüsn ü vech-i müstaḥsen görilmişdür. Zīrā müşāhedede ke ret-i 

ḥürmet ve mehābetde ḳıllet īrā  itdügi cāy-ı ḫafā vü ‘illet degüldür. Pes bu ma‘nāya 

bālāda daḫi īmā olınmışdur ki iḥticāb iden selāṭīne bir vezīr-i müşterī-tedbīr lāzım 

olduġı gibi sāyir ḫuddām-ı ḫaṭīr daḫi lāzımdur ki her biri bir emr-i kebīre cedīr ola. 

Vezīr ü mīr ü ḳāḍī vü müftī iṣābet-i e er ki rāyı dāfi‘-i ḫaṭar olup müşkil-güşā-yı ḫāṣ u 

‘āmm olup cemī‘-i emrinde muḳtedā-yı enām ola. Ve firistādegān-ı ‘aḳl-perver-i 

resūlān-ı ṣadāḳat-güster olmaḳ daḫi (214b) mühimdür. Ve bir ḫayr-ḫˇāh u nedīm-i bā-

intibāh dāyimā ḳarīn-i şāh gerekdür. Mücerred iḫṭār-ı mensī vü teẕkīr-i emr-i ḫafā içün 

bunlar kimi dīn ü īmān emrin ṣıyānet kimi icrā-yı ḥükm-i şer‘a mübāderet kimi naẓm-ı 

umūr-ı salṭanatda beẕl-i ḳudret kimi ḥüsn-i himmet ile ẓuhūr iden cürūḥ-ı mülki 

müte’ellim itmege ṣarf-ı ṭāḳat kimi teşḥīẕ-i ḫāṭır-ı şāh-ı bā-ṣavlet içün nefīs-i 

muṣāḥabet ve seyr-i mülūki mutażammın-ı rivāyet ü ḥikāyet eyleye. Ḫāṭır-ı pādişāha 

ṣafā vü mülāyemet getüre. Nāḳıṣātü'l-‘uḳūlden iḥtirāz u gül-şen-i viṣāllerinden bī-

niyāz olduḳdan ṣoñra iḫtilāṭdan mānend-i berg-i bīd ihtizāz eyleye. Sāyir ḳurenā daḫi 
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bu gūne olmaḳ ḳıyās ve her birinüñ şem‘-i ḳudretinden şu‘le-i intifā‘ iḳtibās eyleye. Ve 

bed-aṣldan ictināb u terbiyetinden iḥtirāz-ı bī-ḥisāb eyleye.  

Naẓm: 

 
 
 


    (-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Ve selāṭīn-i kirāma seyf niçe lāzım ise ḳalem daḫi öyle bir emr-i mühimdür. 

Beyt: 




(-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Lafẓ-ı pādişāhda olan elifin seyf ü ḳaleme işāret idügi bilā-meyndür. Ḳalemden 

murād bir kātib-i naḳḳād u ṣāḥib-i ẕihn ü vaḳḳāddur dimişler. Ammā (215a) muḥarrir-i 

suṭūr olan ‘abd-i pür-ḳūṣūr mülāḥaẓasında ‘ulemā daḫi dāḫil egerçi anlaruñ lüzūmı 

beyyin ü ḥāṣıldur ammā bu lafẓda bulınmaḳ daḫi ḳābildür. Pādişāhlara ṣāḥībü's-seyf 

ve'l-ḳalem ıṭlāḳı bu ma‘nāyı müncer ü mebnīdür. Tīġ-ı ṣā‘iḳa-bār güşāyende-i ‘arṣa-i 

memālik ü ḳılā‘ ve ḳāṭı‘-ı rişte-i cidāl ü nizā‘ ise ḳalem daḫi güşāyende-i çehre-i 

‘arāyis-i müşkilāt ve ref‘-kerde-i ḥicāb-ı niḳāb-ı mu‘ḍilātdur. Ḳalem bir gencīnedür ki 

içinde cevāhir maḥzūn ve gūn-ā-gūn tuḥfeler meknūndur. 

920naṣṣ-ı müstaḥkemdür. Ḫuṣūṣan Ḫālıḳ-ı 

‘ālem 921 ile ḳasem buyurmışdur. Mādām ki dīvān-ı ‘adālet eyvān-ı 

                                                
920 Cenâb-ı Hakk’ın ilk yarattığı (şey) kalemdir.  
921“ Nûn. Kaleme andolsun.” (Kalem, 68/1) 
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şāhda bir debīr-i ṣāḥib-i intibāh olmaya ne aḥvāl-i mülkde niẓām ve ne ḫazāyinde 

intiẓām olur. Feżāyil-i ḳalem naṣṣ u iḫbār ile mü ebbit ü mu‘allimdür. Beyne'l-kitfeyn 

vücūd-ı kirāmen kātibīn daḫi bu ma‘nā-yı cemīle delīl ü burhān-ı cemīldür. Ḫuṣūṣan 

mükātebāt-ı mülūkde bir debīr-i ḥüsnü's-sülūk ki saḳāmetden ‘ārī ve cehl ü 

ḥamāḳatden berī ola ehemm-i umūr-ı salṭanat idügi beyyin ü ẓāhir ke'ş-şemsi fī 

evḳāti'l-hevācir rūşen ü bāhirdür. 

Ḥikāyet: 

 Ḫulefā-yı ‘Abbāsiyyeden El-Mu‘taṣım-Bi'llāh zamānında mülūk-i küffārdan bir 

nāme-i pür-şerār (215b) geldi. Gūyā āteş idi ki şererler ṣaçdı. Mu‘taṣım ġāyet 

müte’ellim olup küttāb-ı dīvāna emr itdi ki cevāb yaza. Nüvīsendegān-ı nāme her 

çend ki iṭāle-i ḫāme itdiler aña münāsib cevāb taḥrīrine kimesne mühtedī ve şifā-i 

ṣudūr virür cevāba mübtedī olmadılar. Mu‘taṣım daḫi ümmī olup ḳırā’at ü kitābetden 

himmeti  yoġ-ıdı. ‘Āciz ü müteḥayyir olup āḫir emr itdi ki nāmesin döndürüp ardına 

yazdılar ki .922 Bundan ṣoñra bir sefer-i 

‘aẓīme muḥtāc olup ḫuṣūm üzerine hücūm eyledi. Eger bir debīr-i kāmil mevcūd olsa 

cevāb-ı nāmede i‘cāz ile şāhı seferden bī-niyāz idüp itlāf-ı ‘asker ü iḫrāc-ı sīm ü zer 

maḫṭūrın ref‘ iderdi. 

Beyt: 




        (-./--./--./--.) 
Ne r: 

                                                
922 Cevap, gördüğünüz ve okuyamadığınız şeydir.  
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Ḥukemā dirler ki selāṭīn-i ālī-nijāda be-her-ḥāl iki esved lāzımdur biri sevād-ı 

sipāh u biri sevād-ı ḳalem-i debīr-i ḥikmet-penāhdur. ‘Uḳalā-yı Arisṭo-şu‘ūrdan biri 

dimişdür ki muḥarrir-i suṭūr naẓma çekmişdür. 

Li-münşi’ihi: 

  


 


(-../-.-./--..) 
Ne r: 

Pādişāha siyāset ü vezīre emānet ve ‘askeri ḥimāyet ü ra‘iyyete ri‘āyet 

lāzımdur. (216a) Dört nesne ile daḫi esās-ı salṭanat münhedim ü vücūd-ı devlet 

mün‘adim olur. Ẓulm-i emīr ü ġaflet-i vezīr ü sitem-ber-ḥaḳīr u ḫıyānet-i debīr. Ve dört 

nesne daḫi müşeyyid-i rükn-i salṭanat u mü’essis-i esās-ı devletdür. Çārda çār 

lāzımdur. Vezīrde ‘iffet ü ṣalāḥ ve ḥarbde şemşīr ve ḫazīnede debīr ve dilīrde silāḥ li-

ecli'l-felāḥ ve tertīb-i ‘asākir daḫi emr-i mühim idügi ẓāhirdür. Ve cümle-i 

żarūriyyātdan idügi bāhirdür. ‘Asker mülke lāzım beḳā-yı mülkde mühimdür. Dört 

nesne vücūd-ı ‘askerde muḳarrer evvel sebeb-i izdiyād-ı şükūh-ı selāṭīn-i ‘adālet-

mu‘tād ikinci def‘-i a‘dā-yı bed-nihād üçünci emn-i re‘āyā-yı ża‘īfü'l-fu’ād dördünci 

def‘-i żarar-ı ḳāṭı‘ān-ı ṭuruḳ u müstevliyān-ı bilāddur. Ve pādişāhlaruñ daḫi ecnād ile 

taḳayyüdleri dört vech üzre gerekdür. Evvel techīzde ihmālden ḥaẕer idüp yat u 

yaraġını mükemmel vire. İkinci her birinüñ mertebesin bile ve ḳadrine göre ri‘āyet ḳıla. 

Üçünci merdüm-i kār terbiyet ile behre-dār olup giderek belki ser-efrāz u ser-dār ola. 

Dördünci ġanāyimden anlar daḫi ḥiṣṣe-dār ola ve dāyimā ḳalblerin ceẕb itmeg-ile 
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mu‘āmele eyleye ki anlar daḫi ḫoş-dil olup māl ü cānların yolına fedā ve düşmen ile 

ṭuruşmaḳdan ibā itmeyeler. 

Beyt: 

                
(216b

)



                 (-./--./--./--.) 
Ne r: 

Ve żabṭ-ı ecnādda daḫi cidd ü ictihād üzre ola. Anlar ki żabṭ ile mażbūṭ ola sīret-i ‘adl 

ile ‘āmme-i mülūke maġbūṭ olur. ‘Asker ki nehb ü ġāret ṭarīḳına ‘azīmet eyleye 

ḳalbinde şeyṭānet merkūz olup hergiz cānib-i ṣalāḥa ‘avdet itmek iḥtimāli bāṭıl 

ümniyyetdür. Ḥükm i‘tiyād-ı nefsde cārīdür. nefs maġlūb u i‘tiyād ġālibdür. Her kişi 

mu‘tādına ‘alā eyyi ḥāl ṭālibdür. 

Naẓm: 

    Bir türk-i bed-sirişt işidüp vaṣf-ı cenneti 

    Didi ki cennetüñ daḫi olur mı ‘ādeti 

    Didi ki dūzaḫ olur ḫibb olmaz ol 

    K'anda kişinüñ olmaya bir eyle ḥāleti 

        (--./-.-./.--./-.-)/ (.-.-/..--/.-.-/..-)/(-.--/-.--/-.-)/(-..-/.-.-/.-.-/..-) 

 

Ne r: 

 923

                                                
923 Tabiat (yaradılış) sâbittir, âdet (alışkanlıklar ise sebat ve devamlılıkta) ikincidir.  
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Beyt: 

 

       (-./--./--./--.) 
Ne r: 

Pādişāh ki mürā‘āt-ı ‘adl ü dādda sa‘y ü  ictihād  itdi  cemī‘-i  ḥālde  

muḥaṣṣılü'l-merām olup ḳulūb-i re‘āyā mesrūr u şād olur. Melik-i ‘ādil gāyā ebr-i 

bārāndadur ki kişt-zār-ı ḳulūb ‘adli ile ter ü ma‘mūrdur. Ve yāḫud āfitāb-ı tābendedür 

ki farḳ-ı firaḳ-ı ḫalḳa ṭāli‘ olmaġ-ıla ṭāli‘leri müsā‘id ü derūn-ı maẓlūmları pür-nūrdur. 

Niyyetleri ki ḫayra māyil ola envā‘-ı birr ü nemā ḥāṣıldur. Pes çünki levāzım-ı selāṭīn-i 

ma‘delet-āyīn taḥḳīḳ ü tebyīn olındı gerekdür ki zīr-i destān olan (217a) ḫuddām u 

‘abīd-i perīşān-aḥvāl daḫi taḥrīr ile ta‘bīr olına. Bālā-yı kitābda ẕikr olunduġı üzre çünki 

bu ṭāyife insāna dest ü pā menzilesinde oldılar gerekdür ki vücūd-ı ‘abīd ü ḫuddām 

içün ‘Alīm ü ‘Allām cenābına şükr ve bu in‘ām-ı ‘āmm u luṭf-ı tām içün ẕikr eyleyeler ki 

vedāyi‘-i Ḫudā idügi cāy-ı mirā degüldür. Ve mümkin olduġı mertebe luṭf u rıfḳ ile 

müdārā vü iḥsān müvāsāt ile mu‘āmele eyleye. Eger ḫıdmet-kār olmasa kişi cemī‘-i 

umūra bi-nefsihi mübāşeretle iḳtidār ‘asīr ü düşvār olur idi. Rāh-ı rāḥat mesdūd u 

mehābet-i siyādet merdūd olup ḥarekāt u tereddüdāt-ı mütevelliyāt ile kār-ı āḫara 

iştiġāl emr-i muḥāl olur idi. Ve ḥadd-i i‘tidālde ḫıdmet teklīfi ile rencīde itmeyüp anlar 

içün  daḫi   zamān-ı   istirāḥat   ü    vaḳt-i   rāḥat    ta‘yīn   eyleye.    Zīrā    kendüye   

bi-ḥasbi'l-beşeriyye ṭareyān iden ḥālāt-ı insāniyye ki kesel ü melāl ü ża‘f u kelāl ki 

cevher-i fıṭrat-ı insāndan ẓāhir revā‘iyy-i ṭabī‘atden idügi bāhirdür. Ḫuddām ne deñlü 

ḳāṣır ise bu umūrda iştirāki muḳarrer ü infi‘āli emr-i aẓherdür. Ve bī-vech cevr ü sitem 

ü ḥarb ile ḳahr u elem virmeye. Ve melbūs u me’kūl her ne ise ma‘ḳūl ile eyleye. Ve 



 645

degme ḫıdmet-kārı istiḫdām iḫtiyār itmeye. (217b) Tecrübe mümkin ise febihā vü 

ni‘met ve illā firāset ü kiyāset ile im‘ān-ı naẓar ve ḫulḳ u ḫilḳatde diḳḳatler eyleye ki 

aġleb-i ḥālde ḫalḳa ḳulḳ muvāfıḳ ve derūn-ı ẓāhire muṭābıḳdur. Gerçi aḥyānen ḫilāfı 

daḫi ṣādır olur ammā ġayet nādirdür. 

. 924Ḥüsn-i ṣūret delīl-i 

sīretdür. Ḫuṣūsan cümle enbiyā-i kirām ‘aleyhimi's-selām aḥsen-eşkāl ü ḫūb-āvāz u 

ḫuy-ı nīkū ile dem-sāz idiler.  

Li-münşi’ihi: 

    Ḥüsnü'ş-şekl idi cemī‘-i rüsul 

    Oldılar cümle hādiyān-ı sübül 

 
    Rāh-ı ḥaḳḳa hidāyet eylediler 

    Ṭoġrı yola delālet eylediler 

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Ve gerekdür ḫıdmet-kār ṣaḥīḥ ü sālim ve cemī‘-i a‘żāsı kāmil ü ġayr-ı müte’ellim olup 

a‘ver ü a‘rec ü abraṣ u aḳra‘ ve bu maḳūle ma‘āyib-i eşna‘ ṣāḥibi olmaya. Ve mekr ü 

ḥīle iḥsās itdüginde iḥtiyāṭ ile istīnās eyleye. Belki ḥayā-yı cemīl ile ‘aḳl-ı ‘aḳīl bu 

bābda tercīḥ olınmışdur. Ve her ṭab‘uñ bir kāra ḳābiliyyeti ve bir maṣlaḥata 

mülāyemeti olur. Münāsibi münāsibe sevḳ ve aña şevḳ vire. Me elā esb eşref ü 

aḥsen-i ḥayvānāt iken emr-i ḥirā ete ṣāliḥ olmaz. Ve gāvda kerr ü fer olup lākin kişt-

zārdan ġayra yaramaz. Ve bir maṣlaḥat ki bir ḫıdmet-kāra sipāriş olına bir emr-i cüz’ī 

                                                
924 “Bütün yönleri (ile) güzel olan hayrı isteyiniz.” Hadis.    



 646

ile ḫalel taṭarruḳ eylese ol ‘amelden ‘azl ve ol kārdan faṣl eylemeye ki bu maḳūle 

umūr kār-ı kūteh-(218a) bīnān idügi muḥtāc-ı beyān degüldür. Ḫuṣūṣan ‘azl ü cevr ile 

bed-dil ü pür-ḳahr olur. Andan ṣoñra sa‘a-yı dil ile bī-ġış ü bī-ġıll olmaḳ az ḥāṣıl olur. 

Beyt: 

    Virme ey dil ṣafā-yı ḳalbe keder 

    Ḳalbe her ne güẕer iderse gider 

        (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Ve ḫıdmet-kār bu emri muḳarrer bilüp taṣavvur eyleye ki hīç bir vech-ile 

maḫdūmından cüdā olmaḳ āyine-i ḥuṣūlde ṣūret-nümā degüldür. Tā ki şarṭ-ı hevā-

dārī vü ḳā‘ide-i  cān-sipārīde ḳāyim ve niḳmet ü ni‘metde dāyim ola. Devletini devleti 

ve ẕilletini ẕilleti bile. Mādāmki mā-beynde ‘alāḳa mü’ekked ü rābıṭa müşeyyed 

olmayup ḫıdmetinden zevāl aġleb-i iḥtimāl ola ol ḫıdmet-kār ḫıdmetinde müste‘ār 

olup şefḳat ü maḥabbet ıẓhār itmez. Belki eyyām-ı iftirāḳı yād va‘de-i zād içün ef‘āl-i 

ḳabīḥaya mütecāsir ve celb-i nef‘ nefsine mütekā ir olur. ‘Uḳalā dimişlerdür ki aṣl bu 

bābda maḥabbet  ve maḫdūmına ‘aşḳ u meveddetdür ki ḫıdmet ‘acz ü żarūretden 

olmaya. ‘Āşıḳāne olmaz ise bārī müzd-ver-āne ola. Her kār ki taḫvīf ıṣdār olına 

elbette ẕevḳ-ı bāṭına muḫālif idügi bedīdārdur. Anlaruñ mühimmātını kendü 

levāzımından taḳdīm ve her kārda luṭf u tefḫīm ile iḥsān ve rūy-ı melālet ü kerāhetden 

gürīzān ola. Ve luṭf u iḥsānından her bār ümmīd-vār ve ḳahr u ḫaẕelātından daḫi gāhī 

(218b) iḫbār eyleye. Ve bir cerīme ile tertīb-i cezā ve tevbe vü rücū‘a īmā ile ‘uḳūbāt-ı 

lāyıḳa vü tehdīdāt-ı şāyıḳa eyleye ki tecrübe lāzım u tekerrür mühimdür. Eger yine fi‘l-
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i evvele mu‘āvedet ü irtikāb-ı ḳabāḥat ü iḫtiyār-ı feżāḥat iderse tekerrürr-i tecārib ile 

ḥāli ẓāhir ve ḳābil-i ıṣlāḥ olmadıġı bāhir olur. Ol vaḳt lāzımdur ki anı ṭarḥ u ṭard ile 

ib‘ād eyleye. Tā ki sāyirlerin daḫi ifsād itmeye. Nekbet sirāyetde ġāyet ile sür‘at ider. 

Ve ol bende ki ‘aḳl u celādet ü nuṭḳ u ḥayā vü ḫacletde sāyirden fāżıl u māhir ola anı 

nefs-i nefīsine ḫıdmet-kār ve umūr-ı ṣu‘ūbetde yār idine. Ve ol bende ki kesb ü ‘iffet ü 

kifāyet ü ‘iṣmet üzre ola aña ticāret emrinde ḫıdmet itdüre. Ve ol bende ki ḳavī vü 

ṣāḥib-i zūr u ḫıdemāt-ı şāḳḳıyyeye ṣābūr ola anı ol maḳūle umūrda istiḫdām eyleye. 

‘İmāret ü ṭabḫ u zirā‘at gibi. Ḥukemā dimişlerdür ki ḫıdmet-kār ḥāli üç ḳısma 

munḳasımdur. 

.Evvelkisi 

menzile-i evlādda terbiyet ve ikincisi devābb u mevāşī gibi istiḫdām u ḥimāyet ve 

üçüncisini daḫi bi-ḳadri'ż-żarūre istiḫdām eyleye. Ve aḫlāḳ ecnās-ı muḫtelifdür. 

Degme derd ile mu’telif olmaz. evlād daḫi terbiyete eḥaḳḳ u ta‘līme müstaḥaḳdur. 

Anlar daḫi vedāyi‘-i Ḫālıḳu'l-berāyādur ve rūz-ı maḥşerde ḥuḳūḳ ile muṭālebe (219a) 

cāy-ı mirā degüldür. Bu bir āyinedür ki ṣuver-i naḳāyıṣ u kemālāt anda nümāyān 

olmaḳ ḳābil ve cevher-i ḥaḳīḳati her neye ṣarf olınsa aña māyil olur. Pes bi'ż-żarūre 

terbiyet lāzım olur ki ṣıfāt-ı pesendīde ile muttaṣıf olup ḫaṣlet-i nigūhīdeden münḥarif 

olmaya. Evvelen ḥīn-i velādetde bir ism ile tesmiye eyleye ki müstehcen olmayup 

müstaḥsen ola. Müddet-i ‘ömrde ḥüsn ü ḳubḥ ile ẕikr olınur belki esmā-i enbiya-i 

kirāmdan biri ile tesmiye itmek evlā vü ensebdür. Tesmiye ḥīn-i velādetde bir hefte 

te’ḫīr olınmaḳ bu emr-i ḫatīr içündür dimişler. Ve bir murżı‘a irżā‘ eyleye  ki  bed-aṣl u 

zişt olmayup laṭīfü'l-mizāc ḫoş-ḫūy u pākīze-sirişt ola. Zīrā mücerrebdür ki şīr ṭıbā‘ı 
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taġyīr ider. Kütüb-i fetāvāda daḫi  mażmūnı ile bu 

ma‘nāya īmā olınmışdur. . Ve ḥīn-i velādetde ṣaġ 

üẕnine eẕān ve ṣolına ḳāmet getüre. Ve bir ḫādim-i nīk-nihād istiḫdāmına mu‘tād 

eyleye ki ṭab‘ı anuñ meḥāsinine istīnās u ṣıfāt-ı ḥamīdesin iḳtibās eyleye. Ve bir 

mu‘allim-i pür-hüner-kār u ṣadāḳat-şi‘ār iḫtiyār eyleye ki ta‘līm-i Ḳur’ān-ı mecīd-i 

Kirdigār ve tefhīm-i aḥkām-ı şerī‘at-medārda beẕl-i iḳtidār eyleye. Ve ṣoḥbet-i aḫyāra 

sevḳ u mücāleset-i eşrārdan ‘avḳ eyleye. 

Beyt: 




(219b) 
        (-.-/-..-/-..-) 

Ne r: 

Ve dāyimā medḥ-i fużalā vü ‘ulemā ve ḳadḥ-i feseḳa vü eşirrā ide ki maḥabbet-i 

ṣuleḥā ḳalbinde rāsiḫ ve meveddet-i ‘ulemā vü meşāyıḫ şāmiḫ ola. Ve sāyir ādāb ki 

ṭurmaḳ ve oturmaḳdur ve buña müşābih umūrdur iktisāb itdüre. Belki cemī‘-i aḫlāḳ ki 

meẕkūr olmışdur ḳalbinde merkūz olmaġa ṣarf-ı maḳdūr eyleye. Ve çünki sipāhlık 

vaḳti irişe gerekdür süvārī vü silāḥ-şūrī emrine daḫi iḳtiżā iderse żarūrī iştiġāl itdüre. 

Ammā bu ma‘nā herkese lāzım degüldür. Mümkin ise febihā vü ni‘met lākin şeh-

zādelere emr-i mühimdür. Ve ādāb-ı selāṭīn ü merāsim-i pīşīn-i mülūk-i sālifīn ne ise 

ta‘līm ü tefḥīm eyleye. 

Naẓm: 
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          (-.-/-..-/-..-)/(-.-/--.-/--.-) 



      ḪĀTİME DER MEV‘İẒA VÜ NAṢĪḤAT 

 

 Çünki tafṣīl-i aḫlāḳda basṭ-ı maḳāl ü tedḳīḳ-i erbāb-ı fażl ü efżāl ve taḥḳīḳ-i 

edille-i ḥukemā-i feżāyil-menāl istīfā-i ebvāb ile nihāyet-i kitāb oldı. İḳtiżā itdi ki 

kelimāt-ı Eflāṭūn-ı kāmil ki naṣāyıḥ-ı lāzımeyi müştemil ve ‘umūmı şāmildür bir sebīl-i 

icmāl-i cemīl lā-‘alā ṭarīḳı't-tafṣīl ilḥāḳ-ı cezīl-ile iḫtitām-ı kitāb-ı celīl ḳılına. Ma‘lūmdur 

ki fenā-yı dünyā 925ẓāhir ü hüveydādur. 

Beyt: 



(220a)
 

(-../-.-./--..) 
Ne r: 

Ve bu menzil-i bī-beḳāya ḳonan kārbān kār u bārın āḫir ḳaldurur ve naḳd-i cānı 

çaldurur metā‘-ı zindegānı aldurur.  

Naẓm: 





 


 

 


     (-../-.-./--../-.-.) 
Ne r: 

                                                
925 Güneş ve onun aydın sabahı gibi. “Güneş ve onun aydın sabahına and olsun” (Şems, 91/1) 
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Pes ‘aḳl-ı vāfir ṣāḥibine ẓāhirdür ki mümkin olan mertebe iḥrāz-ı me’ā ir ü ictilāb-ı 

mefāḫire sa‘y ü ictihād gerekdür. Eyyām-ı şebāb ki nūr-fezā-yı meş‘ale-i ḥayāt ve  

jeng-zidā-yı āyīne-i ẕātdur ādem bu ni‘met ile muġtenim olup bu tāb u ḳuvāyı żāyi‘ 

itmeyüp sipihr-i ‘ibādetde bedr-i lāmi‘ olmaḳ gerekdür. Ḥaḳ-güẕāriyy-i Ḥażret-i Bārīde 

taḳṣīr cāyiz degüldür ki eyyām-ı ‘acz ü pīrī vü hengām-ı şeyḫūḫatda taḳṣīri bā‘i -i 

feryād-kārī 

 926olmaya.  

Beyt: 

  
 

    (-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Bu ma‘nāda gürūh-ı meşāyıḫuñ ercümendi Şeyḫ Sa‘dī ḫūb dimişdür 

Beyt: 

 


   (-./--./--./--.) 
Ne r: 

İmdi ‘āḳıla lāzımdur ki evāyil-i ‘ömr ki zamān-ı kesb-i ācirdür āḫiri ki ‘acz ü żucret ve 

tāb u ṭāḳatde (220b) ża‘f u ‘adem-i ḳudretdür ḫūy-ı nīkū ile mu‘āmele ve ḳulūb-ı ḫāṣ u 

‘āmı kendüye luṭf-ıla imāle ḳaṣd eyleye. 

Naẓm: 







                                                
926 “Allah’ın yanında (O’na kullukta) kusur edişimden dolayı vah (bana).” (Zümer, 39/56) 
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 (--./-.-./.--) 
Ne r: 

Metā‘-ı dünyā her ne deñlü ke īr ise ḥaḳīḳatde i‘tibāra ġayr-ı cedīr ve ḳalīl ü 

ḥaḳīrdür. .927Metā‘-ı dünyā cümle ḳalīl 

olıcaḳ kişi devlet-i dünyādan vāṣıl olduġı metā‘ eḳall-i ḳalīl olduġı ẓāhir olup muḥtāc-ı 

delīl degüldür. Ḥażret-i Süleymān ‘aleyhi's-selām Ḥażret-i Melik-i ‘Allāmdan maẓhar 

olduġı in‘ām u ikrām muḥtāc-ı taḥrīk-i aḳlām degüldür. Andan a‘ẓam u a‘lā oldur ki 

928buyrulduḳda 

Ḥażret-i Süleymān ‘aleyhi's-selām ebnā-i rūzgār ‘add itdügi gibi ‘add itmeyüp ne 

ni‘met ü ne rif‘at mülāḥaẓa idüp 

929dimişdür

. Ḥaḳḳā ki bu bābda faṣlü'l-ḫiṭābdur ve  erbāb-ı elbāba bir kitābdur. 

.

930Ḫuṣūṣan beḳāṣı muḥāl ü ni‘amı 

serī‘ü'z-zevāldür.  

Beyt: 



                                                
927 “De ki: ‘Dünya geçimi azdır.’” (Nisâ, 4/77) 
928 “Bu, bizim ihsanımızdır. Artık dilediğine ver veya verme, hesapsızdır.” (Sâd, 38/39)  
929 “Bu, Rabbimin lutfundandır. (Kendisine) şükür mü ededeğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni 
sınamak istiyor.” (Neml, 27/40) 
930 “Şayet Cenâb-ı Hak katında dünyanın bir sinek kanadı kadar jıymeti olsaydı, ondan kâfirler bir yudum su dahi 
nasip etmezdi.” Hadis.  
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(--./---./---.) 
Ne r: (221a) 

Ḳanı ol mülūk ki müfārıḳları tīcān ile ārāste ve ol aṣḥāb-ı saṭvet ü velāyet ki 

salṭanatları cevāhir ü zīnet ile pīrāste idi. Ḳanı ‘uhūd-ı sālife vü ḳurūn-ı māżıyyeden 

naḥv ü ġurūr ile ta‘mīr-i dūr u ḳuṣūr idüp niçe sinīn şād u mesrūr olanlar.  

Li-münşi’ihi'l-faḳīr:  




(-.--/-.--/-.--)/(-.-./--../-.--) 
Ne r: 

Ḳanı mülūk-i Fürs ü Keyāniyān u Eşkāniyān ḳanı Ferā‘ine vü mülūk-i Yunan ḳanı āl-i 

Ṭāhir ü Sāsāniyān ḳanı Ġazneviyye vü Ġūriyye ḳanı Benī-Ümeyye ḳanı Ḫulefā-yı 

‘Abbāsiyye ḳanı Selçūḳiyān ḳanı āl-i Büveyh ü Deylemiyān ḳanı mülūk-i Mıṣr u Şām 

ḳanı Çengīz-i bed-fercām ḳanı Edārise vü ḫulefā-i Endülüs ḳanı  āl-i  Ṣaffār  ḳanı  

Benī-Mirdās ḳanı Vaṭṭās ḳanı şürefā-i Fās  ḳanı  Benī-Merdāvīç  ü  Atabegīh  ḳanı 

Benī-Cürhüm ü Dānişmendiyye ḳanı ebnā-i Ḳaraman ḳanı mülūk-i Kirman ḳanı bunlar 

em āli selāṭīn-i bāhirü'l-‘unvān. Bī-nām u nişān cümlesi maẓhar-ı debūr-ı idbār olup 

sa‘at-i ḳuṣūrdan żank-i ḳubūrda emr-i müfti'l-ümem ü mübīdü'r-raḳam ile sākin-i taḫt-ı 

cenādil ü ṣuḫūr oldılar. 

Şi‘r: 




(--./---./---.) 
Ne r: 
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İdāre-i şarāb-ı ‘ayş u şādmānī iden dehānı temāşā eylesek dīdān ile memlū ve a‘żāsı 

sāḳıṭ u mütenāşir ve cülūdı (221b) mütemezziḳ u lüḥūmı mütenā ir olmış. Pes ‘āḳıl 

düşmen-i cāna firīfte olur mı. Mehmā-emken düşmen-i cān u tenden iḥtirāz lāzımdur. 

Ḥaḳ sübḥānehu ve te‘ālā beş ṣıfat-ı meẕmūme ile mevsūm itmişdür lu‘b u tefāḫür ü 

lehv ü zīnet ü tekā ür. Ḳurūn-ı sālife ḫınzīre diyü telḳīb itmişlerdür ẓāhirdür ki bundan 

aḳbeḥ isme mühtedī olsalar anuñla tesmiye iderler idi. Rivāyet olınur ki bir  gün  

İbnü's-Semmāk meclis-i Hārūnu'r-Reşīde dāḫil oldı. Hārunuñ elinde bir kāse ile mā-i 

ḳarāḥ var idi. Eyitdi yā emīre'l-mü’minīn hücūm-ı ‘aṭşda şürb-i ābdan men‘ olınsañ 

mülküñi fedā ider mi idüñ. Eyitdi belā. Eyitdi ya iḫrācı ḥaps olınsa.  Eyitdi belā.  

İbnü's-Semmāk eyitdi 

.931Pes bir dār-ı nā-

sāz-kār ki şerbet-i māya   müsāvī  ve  ḥabs  bula  müdānī   olmaya   nezd-i   ḫıred-

mend  ü  merd-i  devlet-peyvendde ne mertebe i‘tibārı olacaġı ẓāhir ü āşikār ve bu 

ḳadr ü vaḳ‘ı bedīdārdur. Ve bu dünyā bir ġaddārdur ki iḳbāl iden merd andan idbār ve 

idbār eyleyenlere iḳbāl eylemek müte‘ayyin-i ḥāldür. ‘Uḳalā sāyeye teşbīh 

eylemişlerdür.  

Şi‘r: 




 


        (-../-.-./--..) 
Ne r: (222a) 

                                                
931 Bu mülk, hayırda bir içim suya denk değildir.  
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‘Āḳıl 

932mażmūnından 

ḥiṣṣe-gīr olup ẕeyl-i meylini ġubār-ı ālāyiş-i dünyeviyye vü ekdār-ı ārāyiş-i ṣıfāt-ı 

deniyyeden pāk ve çehre-i ‘iffetin tāb-nāk idüp 

Beyt: 

   ‘Āḳıl olan kişi dünyāya maḥabbet mi ider 

   Naḳd-i ‘ömrin çürüdüp boş yire ġaflet mi ider 

     (..--/..--/..--/..-) 

Ne r: 

Naẓar-ı i‘tibār ile baḳılsa ḳubbe-i zer-kār-ı āsumān girdāb-ı āfitāba düşmiş  ḥabāb-ı  

ser-gerdān ve ‘arṣa-i basīṭ-i cihān tīr-i bārān-ı belāya her dem nişāndur. Gerçi bir ṭāḳ-ı 

zer-endūz görinür ammā dūd-ı āh ile dāyim kebūddur. Ve naḳş-ı ferş-ālūdı nem-i 

yemm-i eşk-ile mużmaḥilü'l-vücūddur.  

Beyt: 


 

(-../-.-./--..) 
Ne r: 

Edvār-ı nā-hemvār ile gāh bahār u gāh ḫazān āḫir mecmū‘a-i gül gibi perīşāndur. 

Şi‘r: 






        (-../-.-./-.-.) 
Ne r: 
                                                
932 “Dünya hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir.” (Hadîd, 57/20) 
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Cūybār-ı dehr-i ġaddār ḳanḳı servi kenārında terbīh itdi ki āḫir  sāye-i  bī-cān  gibi  

ḫāk-ile yek-sān itmedi. Ḳanḳı gül-būy u lāle-ḫadde perveriş virdi kim evrāḳ-ı ‘ömrini 

berg-i ḫazān gibi rīzān ḳılmadı. Miyān-ı gülşende nümāyān olan her gül-i  al  çetr-i  

gül-gūn-ı Keyḳubād-ı dūn-mi āl ve her benefşe ‘alem-i rengīn-i ‘Abbāsiyāna dālldür. 

Berg-i ḫazān nümūne-i ḫızāne-i selāṭīn-i cihān (222b) ve bu köhne sarāy hezār şāh-ı 

kām-yābdan ḳalmış ve çarḫ-ı nüh-ḳıbāb niçe pādişāh-ı ‘ālī-cāh üzre sāye ṣalmışdur. 

Ṭuġrā-yı ġarrāları māh-ı nev gibi aḳṭār-ı cihānı dāyir ve ṭāvūs-ṣıfat bāġ-ı dehr içre her 

ṭarafa sāyir olmışdur. Şimdi nām u  nişānları  nā-peydā  gūyā  ki  ‘arṣa-i  ‘ālemde  

cilve-nümā olmamışdur. ‘Āḳıl bu ḫarāb sarāyuñ nesine mesrūr olur ki ḳıbābı ḥabāb-ı 

āb gibi ber-bād ve ṭāḳı ḳavs-i ḳūzaḥ gibi bī-bünyāddur. Münādī-i ḳażā vü ḳader 

933nidāsını her seḥer 

nidā ider. Ammā gūş-güẕār olup sem‘-i ḳabūlde e er eylemez. Her ‘āḳıla lāzımdur ki 

ḳable ḥulūli'l-ecel ve infiṣām-ı ‘iṣāmi'l-emel ‘amel-i ṣāliḥe sa‘y idüp evvelen tekmīl-i 

nefs ü ṭā‘at-i Rabb-i ‘izzete müdāvemet idüp gülşen-i miḥrābda serv gibi ḳāyim ü 

dāyim olup ḥasbe'l-maḳdūr ve'l-meysūr iḥyā-yı merāsim-i dīn ve ri‘āyet-i evāmir-i şer‘-

i mübīn eyleye. Ḫuṣūṣan mülūk evāmir-i şer‘i  ri‘āyet ve vaḳāyi‘i  taṭbīḳde riḳḳat 

eylemek sebeb-i beḳā-yı salṭanatdur. Ve ḥaḳāret-i emr-i dünyā vü ṭaleb-i ‘izzet-i 

uḫrāda mülūk-i Fürsden Erdşīr ile püseri Bābeg mā-beyninde cereyān iden kelimāt-ı 

ḥikem-nikātı ki Ebū Hāşim Muḥammedü'l-Maġribī Selvānü'l-Muṭā‘-nām mü’ellefinde 

ẕikr itmişdür naṣāyıḥı müştemil ve bu maḥal (223a) ẕikrini müteḥammil olmaġ-ıla ‘alā 

ṭarīḳı't-terceme ẕikr olınur. 

                                                
933 “Rızıkla donatılan herkes (bir gün) kaybolacak (elden gidecek) ve her doğan ölecektir.” Hadis.  
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Ḥikāyet: 

Erdşīr bin Bābeg bin Sāmān ki a‘ḳal-i mülūk-i Īrāndur bidāyet-i emr ü ḥadā et-

i sinde Ḥaḳ te‘ālā aña bir ferzend-i  devlet-mend  ‘aṭā  buyurdı  ki  māh-peyker  ü  

ḫurşīd-manẓar dīde-i āyāt-ı devleti nāṣıye-i sa‘ādetinde görür ve pīr-i cihān-dīde-i 

ḫıred engüşt-nümā-yı firāset ile aña işāret ider idi.  

Şi‘r: 




  (-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Dīde-i Erdşīrde mānend-i merdümek olmaġ-ıla nāmını Bābeg ḳomış idi. Ta‘līm-i 

feżāyil ü ma‘ārif içün bir feylesof-ı ṣādıḳ u ḥakīm-i muvāfıḳ ḫıdmetine sābıḳ olmaġ-ıla 

az zamanda feżāyil ü ma‘ārife mālik ve rāh-ı zühde sālik oldı. Erdşīr çünki Bābegde 

ke ret-i fażīlet ü vefret-i ma‘rifet müşāhede itdi kār-ı memleketde dāyimā anuñla 

meşveret ṭarīḳına ‘azīmet itdi. Ammā ‘ināyāt-ı İlāhiyye Bābege güşāde olmış ve  

mir’āt-ı derūn-ı ṣāfında ‘arāyis-i ḥicāl-i ġayb nümāyān olmış ve dīde-i baṣīret ile 

ma‘āyib-i maḳābiḥ-i dehr-i küheni bilmiş idi ki her laḥẓa naẓar-ı nuẓẓār-ı Keyānda 

‘arūs-ı bed-kārdūr ki zīver-i mümevvihe ile ‘arż-ı cemāl  ider ve  yā  bir  ġūl-i  merdüm-

ḫārdur ki ehl-i kemāli dāyim iġvā ile ẕelīl ü ḫˇār ider. Vaḫāmet-i ‘āḳıbetin bilmiş ve 

ġavāyil-i i‘tisālin añlamış idi. (223b) 934 Melik eyitdi ey ferzend çün Bārī te‘ālā celle ve 

‘alā baña senüñ gibi püser ‘aṭā itmişdür bu mevhibet-i celiyye vü  ‘aṭıyye-i ‘aliyyeye 

edā-i şükr lāzımdur ki mezīd-i intifā‘ ümīdi ile beḳā-yı vücūduñ ṭaleb eyleyem. 

                                                
934 Metni kurarken esas aldığımız müellif hattı olan nüshanın (nr. 3537) 223b’den 239b’ye kadar toplam 16 
yaprağında bazı bölümlerin mükerrer olduğunu tespit ettik. Bu nedenle, bu bölümde mana bütünlüğünün 
bozulmamasına dikkat ederek ve diğer nüshadan da faydalanarak tekrar edilen yerleri metinden çıkardık.  
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.935 Saña daḫi lāzımdur ki muḳābele-i terbiyet ü 

beẕl-i ḳudretde mücāzāt u mükāfāt eyleyüp naṣāyiḥ-i müşfiḳānemi ṣafāyiḥ-i ḳalbüñde 

münḳaş eyleyesin. İrtikāb-ı ‘uḳūk u tażyī‘-i ḥuḳūḳdan ictināb ḳılasın. Ve nefs-i 

emmāreyi rām eyleyesin ki netīce-i ḥikmet riyāżet-i nefsdür. Tā ki kendüñden efḍal ü 

bālā olanlaruñ naṣīḥatin ḳabūl ve licāc u ıżṭırārdan ḳufūl eylemeyesin. Bābeg eyitdi 

rif‘at-i ḳadr-i melik bir ferde ḫafī degüldür ki muḥtāc-ı ifāde ola. Ammā benüm murġ-ı 

dilüm dāne-i dünyā ile ārām eylemez ve nefs-i bülend-himmetüm bu kāşāne-i ḫarāba 

baş egmez. Eger melik daḫi necāt-ı ‘aẕāb isterse rāh-ı ṭā‘atde baña muvāfaḳat 

eylesün. ‘Āḳıl ki naẓar-ı i‘tibār ile aḥvāl-i rūzgāra nāẓır ola (226a) ṣalāḥ-ı memleket-i 

āḫiret ẓāhir ve ḳubḥ-ı memleket-i dünyā bāhir olup ḳalbinde vaḳ‘ı ḳalmaz. 

Naẓm: 

 
 

 


                   (-./--./--./--.) 
Ne r: 

Dünyādan el çekmiş ve merge mutaraṣṣıd olmışdur. Ḫāṭır-ı ‘āṭır-ı melik bu fikrden 

āzürde olmayup kendü ‘ayşına keder virmesün ki ibrām u ilḥāḥ terk-i vaṭana mü’eddī 

vü firāra müte‘addī olur. Melik böyle mülāḥaẓa itdi ki Bābeg kesb-i ‘ulūma ṣarf-ı evḳāt 

eylemek ile zer ü sīm ḳadrin bilmeyüp ġāfil ola. Emr itdi ḫazāyini açdılar enderūn u 

bīrūnın Bābege ‘arż itdiler. Ey ferzend sözüm ḳabūl itmez iseñ vaḳt-i rıḥletde bu māl u 

mülki kime sipāriş eyleyeyin. Bābeg eyitdi rıḥletden evvel cümlesin ṣadaḳa ve 

aṣḥābına redd ü ḫuṣūmı irżā eyle pā-yi ferāġatı dāmen-i ṣabra çeküp müsterīḥ ol. 

                                                
935 “Andolsun şükrederseniz, elbette size nimetimi artırırım.” (İbrahim, 7/14) 
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Ḥikāyet: 

İşitdüm ki bir çoban bir ḳaryede ra‘y-i aġnām ile iġtinām üzre imiş ve ehl-i 

ḳarye kifāyet ü emānetine vā ıḳ u müstaẓher imişler. Bir gün çoban bir rāhibüñ deyri 

kenārına gelmiş ve dīvārına ṭayanup dem-i serd ile bir āh itmiş. Rāhib eyitmiş  ey  

derd-mend saña  ne āfet yitişdi ve ne mażarrat yitişdi ki böyle derd-ile āh-ı cān-gāh 

idersen. Eyitmiş tekeffül-i emr-i gūsfendāndan rencūr ve ḥıfẓ (226b) u ḥirāsetleriyle 

taḳayyüdden bī-ḥużūram. Rāhib eyitmiş ne żarūret iḳtiżā itdi ki ‘uhdesinden tefażżīye 

ḳādir olmayıcaḳ emre mürtekib olasın. Çoban eyitmiş ḥīn-i tekeffülde aġnām az idi 

tenāsül ü tevālüd ile ziyāde oldı. Rāhib eyitmiş bu deñlü meşāḳḳ taḥammülinde saña 

fāyide bu derd ü ta‘abdan ‘āyide nedür. Çoban eyitmiş ki şīve-i mellāk-ile 

mutaṣarrıfam ve şīr ü māstından fevāyid-i bisyār ‘āyiddür. Rāhib eyitdi senüñ ḥālüñ 

sāyiḥ ile ehl-i deyrüñ ḥāline müşābih olmış ki işidürem 

Ḥikāyet: 

Bir seyyāḥ māh gibi ‘arṣa-i cihānı ayaġı altına almış bād gibi bisāṭ-ı hāmūnı 

ṭolaşmış idi. E nā-yı seyāḥatde bir deyr-i ḫarāba rāst geldi. Deyri ‘imāret ü eṭrāfın 

zirā‘at ile ma‘mūr u ābād idüp ‘ayşda sa‘at ile mesrūrü'l-fu’ād oldı. Ol ḳuṭruñ eṭrāfına 

ḫāricden niçeler gelüp tavaṭṭun idüp zirā‘atler eylediler. Ve seyyāḥı re’īs ü muḳtedā vü 

her kārda pīşvā idindiler. Az zamānda mülk ü māl āmāde ve ‘izz ü şevketi ḥadden 

ziyāde oldı. ‘Āḳıbet ẓulm ü bīdāda el açup ebvāb-ı ṭama‘ı güşāde ḳıldı. Ol ḳavm-i 

müctemi‘ tażarru‘lar ve lāyeler eylediler. Ve def‘-i ẓulm ü fesād u ref‘-i baġy u ‘ināda 

müte‘allıḳ çoḳ sözler söylediler. Aṣlā muḳayyed ü sūd-mend olmadı. Gördiler ki 
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(227a) olmaz ictimā‘ u ittifāḳ idüp seyyāḥı içlerinden ṭarḥ u ṭard ve māl u mülkinden 

redd ü ṣadd idüp ol maḳāmdan iḫrāc eylediler. 

Mıṣra‘: 

 
(-.-/.--./.-.-/.--)

Ne r: 

Bī-çāre çün bu ṣadmeye uġradı miḳrāż-ı ġam ile cāme-i cismini ṭoġradı. Ammā hergiz 

fāyide ve nedāmetden ġayrı ‘āyide bulmadı. Dimişlerdür ki dünyā bir cisrdür ki her 

kim andan ḳadem-i i‘tibār ile geçer elbette mevżı‘-ı ḳarāra irer. Her ki ġurūr u naḫvet 

ile ‘imāretine meşġūl olur nā-çār sermāyeyi ber-bād ider. Her kim tene‘‘üm ü 

nāzdadur ḥīn-i firḳatde sūz u güdāzda olur. Her çend ki ġınā-yı dünyā müzdād olsa 

elem ü belāsı daḫi izdiyād olur. Pes senüñ daḫi ḥālüñ ol seyyāḥ gibidür ki şimdi 

gūdegān gibi gūsfend anuñ şīri ile ḫurrem ve dūġ u māstı ile ıṭfā-i ḥarāret eyler. Sen 

pes bunı fehm itmez misin kim bir gün senüñ dest-i taṣarrufuñ ġusfendāndan ḳūtāh 

ola. Rā‘ī ‘avāḳıb-ı ḥāle muṭṭali‘ olup eyitdi. Vāḳı‘an didügüñ ‘aḳla muvāfıḳ u ḥaḳḳa 

muṭābıḳdur. Ammā şimdi baña işāretüñ nedür beyān eyle. Rāhib eyitdi ‘āḳıbet senden 

bu gūsfendānı alurlar mı. Şubān eyitdi ne cāy-ı şüphedür alurlar. Rāhib eyitdi imdi 

hemān bu güni ol gün farż eyle. Kendü iḫtiyāruñ ile ‘inān-ı (217b) taṣarrufdan elüñ 

çek. Ḥukemādan birine dimişlerdür ki niçün dünyāyı terk itdüñ. Eyitdi bilürem ki bir 

gün beni dünyādan ıżṭırār ile iḫrāc idüp mükedder iderler pes  

Mıṣra‘: 
 

(-../-.-./--../-.-.) 
Ne r: 
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Kendü iḫtiyārum ile terk itdüm dimiş. Şubān fi'l-ḥāl ḫānesine rücū‘ itdi. O gūsfendleri 

aṣḥābına virüp baḳıyye-i ‘ömri ṣoḥbet-i rāhibde geçürdi. Bu me elden maḳṣūd budur 

ki melik beni mülk ü māl ile firīfte itmesün ki be-her-ḥāl bir gün bu vedāyi‘ istirdād 

olınur. Erdşīr gördi ki Bābegüñ ṭā‘ate bir mertebe ḥırṣı var ki hergiz ḫilāfına cevāz 

göstermez eyitdi. Ey ferzend Ḫudā tevfīki refīḳ ve luṭf u iḥsānını bedraḳa-i ṭarīḳ eyleye 

çünki imdād-ı tevfīḳ-i İlāhī ile bu varṭa-i hā’ileden rehā bulmışsın żarūrī miyānumuzda 

mufāraḳat cārī olur. Murād idinürem ki envār-ı ma‘ārifüñden iḳtibās ve fevāyid-i 

ḥükmüñ ile istīnās eyleyem. Bir ḳaç mādde isti‘lām iderem ḫaber vir didi. Bābeg eyitdi 

emr meliküñdür ammā meziyyet-i fażldan degül belki em ālden ola. Pes Erdşīr 

eyitdi. Umūr-ı dünyā gūşiş ile mi müyesserdür yoḫsa be-ḥükm-i ḳażā. Bābeg eyitdi 

gūşiş ḳażāya sebebdür ḳażā gūşişe mededdür. Erdşīr eyitdi zindegāni selāmet ile 

olmaġa çāre nedür. (228a) Bābeg eyitdi ṣoḥbet-i cāhilāndan iḥtirāz üç kimsenüñ 

ṣoḥbeti ile dem-sāz olup ṣādıḳu'l-ḳavl olmaḳ gerek. Pādişāh u ‘ulemā vü ḍōstlar ile 

ṣalāḥ-ı dünyā vü sa‘ādet-i uḫrā ve meveddeti iḥtimā içün. Erdşīr eyitdi pādişāhlaruñ 

kih-terān üzerinde ḥaḳḳı nedür. Eyitdi dilleri rāst ola ve rāzını mektūm ṭutalar ve ḳadr 

ü ḳıymetin māl-i dünyādan bīş-ter bileler. Erdşīr eyitdi ululara ḫaṣlet-i pesendīde 

nedür. Bābef eyitdi devlet ile tevāżu‘ u meskenet ü seḫā ki mükāfāt içün olmaya. 

Erdşīr eyitdi ne maḳūle kimesne ile ṣoḥbet itmek gerekdür. Bābeg eyitdi göñülden 

dōst ola ve zebānı ile du‘ā eyleye. Erdşīr eyitdi nişān-ı ḥasūd nedür. Eyitdi vaḳt-i 

dīdārda cāblūs ola ve ġaybetinde ġıybet eyleye vaḳt-i sürūr u şādmānīde muṣībet 

eyleye. Erdşīr eyitdi ol kimesne ki benüm ḥużūruma gele anuñla ne maḳūle mu‘āmele 

ola ki müstaḥsen ola. Bābeg eyitdi miḳdārını ri‘āyet ve kelimātını istimā‘a ra‘iyyet. 
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Erdşīr eyitdi nīk-baḫt kimdür. Bābeg eyitdi ol kimesnedür ki girdārı seḫā vü güftārı 

rāstī vü vefā ve bu dār-ı fānī ile dār-ı bāḳī peydā eyleye. Erdşīr eyitdi miyān-ı 

büzürgānda ḫıred-mend (228b) kimdür. Bābeg eyitdi çoḳ bile ve az söyleye. Erdşīr 

eyitdi bihterīn ‘ilm nedür. Bābeg eyitdi ‘ilm-i dānā ki murāda yitişdürür ve dervīşi 

tüvān-gerlige irişdürür. Erdşīr eyitdi āfet-i ‘ilm nedür. Bābeg eyitdi bilmeyen 

kimesnenüñ öñünde söylemek. Erdşīr eyitdi civānāna bih-ter ü pīrāna evlā-ter ne 

maḳūle ḫaṣlet fāżīlet-güsterdür. Bābeg eyitdi civānlara şerm ü dilīrī ve pīrāna āzerm ü 

āhestegī. Erdşīr eyitdi ḫ˘ārī vü zārī nedendür. Bābeg eyitdi vefā-dār kāhilden. Erdşīr 

eyitdi dōstluġa iḫtilāl neden gelür. Bābeg eyitdi ṭama‘ u nā-rāstī hādim-i esās-ı 

ḫulletdür. Erdşīr eyitdi bir ‘izzet var mıdur ki ẕilleti olmaya. Bābeg eyitdi. Ḫıdmet-i 

Rabb-i ‘izzet. Erdşīr eyitdi miyān-ı ḫalḳda pesendīde olmaḳ içün ne vaż‘ lāzımdur. 

Bābeg eyitdi dāyire-i edebden mehcūr olmayup töhmetden dūr ol ve kem-āzār u ḫoş-

dil ol. Eyitdi ‘ibādeti niçe ideyüm. Eyitdi göñülden ḥaḳḳı fikr ve zebān ile ẕikr ve ten ile 

ṭā‘at ü cān ile ‘ibādet. Erdşīr eyitdi dōstlaruñ nişānı nedür. Eyitdi ḫaṭāyı setr eyleye ve 

müşfiḳāne pendler vire. Eyitdi düşmenler nişānı nedür. Eyitdi kemliklere mu‘īn ola ve 

rāz-ı nühüfteyi ıẓhār eyleye. Eyitdi cihānda yaramaz nedür. Eyitdi büzürgāndan bed-

ḫaṣlet ‘ulemādan ḥırṣ ve tüvān-gerāndan buḫl. (229a) Eyitdi ne gūne mu‘āmele 

lāzımdur ki ḫalḳ ile dōṣtluḳ eyleyem. Eyitdi mu‘āmelede ġāyile kiẕbden ictināb ve 

va‘deye ḫilāf eyleme ve kerem ü civān-merdligi elden ḳoma. Eyitdi iḥsānı ne maḳūle 

kimesneye eylemek gerekdür ki müstaḥsen ola. Eyitdi ‘ulemā vü meşāyıḫ u ṣuleḥā vü 

etḳıyā-yı ümmete dīn-dār u mütevaḥḥidlere ve merdüm-i aṣīle. Erdşīr eyitdi nişān-ı 

civān-merdī nedür. Bābeg eyitdi ba‘de'ẓ-ẓafer ‘afv. Eyitdi bī-ġam kimdür. Eyitdi 
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ṣadme-i mergden emīn olan. Erdşīr eyitdi zindegānīde żāyi‘ olan nedür. Eyitdi şol 

eyyāmdur ki kesb-i ḫayr eylemeden geçe. Eyitdi ‘ömrden behre nedür. Eyitdi nām-ı 

cāvīd. Eyitdi bed-terīn-i merdümān kimdür. Eyitdi ol kimesnedür ki itmām-ı ḥācete 

ḳādir iken nehr-i sāyil ile ḳāṣır ola. Erdşīr eyitdi dest-kārī ‘ale'l-ıṭlāḳ ḳandedür. Eyitdi 

bāzār-ı rūz-ı ‘arżdan endīş-nāk ü āzār-ı merdümden ters-nāk olmaḳdadur. 

Beyt: 




           (-./--./--./--.) 
Ne r: 

Çün kelām bu maḳāma irdi Erdşīr gördi ki Bābegüñ āheng-i ‘azīmeti perde-i 

murāddan ḫāric ve maḳām-ı zühde dāricdür der-āġūş u çeşm ü rūyın būs idüp teklīf-i 

‘anīfden ferāġ itdi. Ol daḫi a‘māl-i ṣāliḥāta mübāderet ü veẓāyif-i ṭā‘āta müsāra‘at idüp 

936medāricinde 

937(230a) me‘āricine 

teraḳḳī eyledi. Erdşīr eyitdi ṣıdḳ-ı maḳāl ü ḥüsn-i fi‘ālüñde gümānum yoḳdur. 

.938Ṭarīḳ-ı müstaḳīm üzre 

cādde-i ḥaḳḳa da‘vet idersin ammā 

.939Rāh-ı Ḫudā beste 

degüldür. Her ḥālde merżāt-ı İlāhiyye ṭaleb olınsa bulınur ve her şuġlde Ḥaḳ ile 

olınmaḳ ile ol mertebe ele girer. Nite ki bir dervīşden mesmū‘dur ki ḥikāyet ider. 

                                                
936 “Razı edici ve razı edilmiş (yaptığın işlere Allah’ı memnun etmiş ve aldığın nimetlerle Allah tarafından 
memnun edilmiş) olarak Rabbine dön.” (Fecr, 89/28)  
937 “(İyi) kullarım arasına gir! Cennetime gir!” (Fecr, 89/29-30) 
938 “Kim benim hidayetime uyarsa, o sapmaz ve sıkıntıya düşmez.” (Tâhâ, 20/123) 
939 “Hakk’a giden yollar, insanların nefesi adedincedir.” Hadis. 
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Bir dervīş-i dil-rīş bir ḳāfile ile hem-rāh olup yola gitmiş. Nā-gāh bir iki ḥarāmī 

yollarına gelmiş ve bunlara kemīn açmış. Emvāl ü esbāb her ne var ise ‘arṣā-i nehb ü 

ġāret itmişler. Bezirgānları baġlamışlar. Her biri endūh-nāk ü telef-i māl ile helāk 

dīdelerinden ḳaṭerāt-ı eşk döker derd ile sīneler dögerler imişler. Dervīş ḫˇācegān-ı 

mütemevvil ü mütereffehān gibi ḫoş-dil  

Beyt:




      (-../-.-./-..-) 
Ne r: 

940mażmūnı üzre fāriġu'l-bāl 

ve ḥavāşī-i gürūh-ı me’ḫūẕda gezer idi.  

Beyt: 

 
 

(-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

Ṭāyife-i düzdāndan bir cemā‘ati gördi ki bir ḥamel şekker (230b) ü bādām dögmişler 

ve tenāvüle üşmişler. Ammā emīrleri dest-i tenāvüli çekmiş. Dervīş birine su’āl itdi ki 

emīr niçün tenāvül itmez. Eyitmişler emīr ṣāyimdür. Dervīş bī-iḫtiyār olup eyitmiş. Ey 

emīr ef‘ālüñde ‘acīb tenāḳuż müşāhede itdüm ve ġarīb ifrāṭ u tefrīt gördüm. Bu kār ile 

rūzede münāsebet ve bu ‘iṣmet ile ol cesāret nedür. Emīr eyitdi. Dervīş rāst söylersin 

ammā her ḥāde cānib-i Ḫudāyı ferāmuş itmek olmaz. Be-her-ḥāl bir revzene lāzımdur 

ki bi'l-külliyye bīgānelik ẓāhir olup revāyic-i āşināyı munḳatı‘ olmaya. Bir niçe eyyām 

                                                
940 Hafifler kurtuldu, ağırlar (ise) helâk oldu.  
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belki sinīn ü a‘vām bu ḥāl üzre mürūr itdi. Bir gün dervīş esvāḳda gezerken bir yirden 

‘ubūr eyledi. Gördi ki bir zinde pūş-ı ḫırḳa-i dervīşi çekdi müşāhede itdi gördi ki emīr-i 

düzdāndur eyitdi. Ey emīr bu ne ḥāldür. Emīr-i düzdān eyitdi ben ol emīrem ki filān 

yirde saña mülāḳī olup refīḳ olan düzdler ile bir kārbān ġāret idüp yoldaşlarum nehbe 

cesāret ve bulduḳları sükker ü bādāmı tenāvüle raġbet itmişler idi. Ben ol gün sükker 

ü bādāmı tenāvül itmeyüp ṣāyim ve ḫıdmet-i Ḫudāda ḳāyim idüm. ol āşinālık bu 

rūşenālıge yitişdürdi didi. (231a) İmdi ma‘lūm oldı ki salṭanatda bile rıżā-yı Ḫudāyı 

bulmaḳ olurmış. Vaẓāyif-i ma‘delete ḳıyām ile evāb-ı ḫāṣ u ‘āmdan naṣīb almaḳ 

bulunurmış. Bābeg eyitdi ey melik sa‘ādet-i dünyā ile kerāmet-i āḫiret düşvārdur. 

‘Ulüvv-i dünyā ile ‘izzet-i ‘uḳbā degme derd ile cem‘ olınmaḳ mümkin olmaduġı 

bedīdārdur. 

Beyt: 


ٔ

     (-../-.-./---./.--)/(-.-./---./.--) 
Ne r: 

Ben kendü mehāmm-ı umūrum tekellüfinde ḳāṣıram. Ri‘āyet-i meṣāliḥ-i cumhūr-ı 

ḫalāyıḳ ne mümkindür. Pes melike daḫi lāzımdur ki nefs-i kirāmı ki dürr-i girān-māye-i 

baḥr-ı vücūddur ālāyiş-i ḥuṭām-ı dünyādan sālim idüp 

941ile ‘āmil-i ‘ālim eyleye ve cerāyid-i a‘māline 

942raḳamını rāḳım ola. Bir ṭarafdan taḥṣīl 

itdügi mertebeyi cānib-i cinānda daḫi cūyān ola.  

                                                
941 “Ölmeden önce ölünüz.” Hadis.  
942 “Hesaba çekilmeden önce (kendinizi) hesaba çekiniz.” Hadis.  
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Beyt: 

    Ölürsin ġayret-i ‘izzet ile ey ṭālib-i dünyā 

    Ya uḫrāda merātib ḳaṭ‘ iden yārānı neylersin 

       (.---/.---/.---/.---) 

Ne r:   

Ḥikāyet olınur ki ‘Irāḳda bir pādişāh var idi. Mülk ü mālına mu‘cib ü mesrūr ve 

müzaḫrefāt u mümevvehāt-ı dünyā ile maġrūr dīde-i i‘tibār ile pāyān-ı kāra nāẓır 

olmayup ‘āḳıbet-endīşlikde mühmil ü ḳāṣır idi. Bir gün ḳaḥārime vüzerāsın da‘vet idüp 

eyitdi. Benüm içün bir ḳaṣr-ı dil-güşā binā eyleñ ki zīr-i ḳubbe-i felekde naẓīri mefḳūd 

ve ṭarḥ u esāṣı nā-mevcūd ola. Vüzerā emre (231b) mübāderet ve zamān-ı ḳalīlde 

itmāmına sa‘y ü himmet itdiler. Bir ḳaṣr-ı dil-güşā ṭārḥ u binā eylediler ki feżāsı rūz-ı 

kām-rānī gibi ṭarab-fezā vü hevāsı mevsim-i civānī gibi pür-ṣāfā aḍlā‘ı zāviye-i eflākde 

nidā-yı 943ve erkānı ḳā‘ide-i 

çarḫ gibi 



944  aḥkāmı ile maḫṣūṣ olmış idi. 

Naẓm: 

 




 



  

           (-../-.-./--../-.-.) 
                                                
943 “Gözü(nü) döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun?” (Mülk, 67/3)  
944 “Sonra gözü(nü) iki kez daha döndür (bak). Göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) umudu keserek hor ve bitkin 
bir hâlde sana döner.” (Mülk, 67/4)  
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Ne r: 

Çünki ḳaṣr tamām oldı melik emr itdi tertīb-i süfre-i iṭ‘ām itdiler. Bir vech-ile tertīb 

itdiler ki ḳurṣ-ı zerrīn āfitāb-ı mā’ide-i sebz-i felege ḳonılup ve ẓurūf-ı sīmīn-i kevākib 

ṭolup ve ḫādime-i ḳuvā-yı bāṣıra 

945nidāsın 

eyleyeli bir ṣāḥib-naẓaruñ dīdesi ol zīneti görmemiş ve ol āyīn ile tertīb-i māyide 

işitmemiş idi. 

Beyt: 


 

    (--./.--./.--./.--) 
Ne r: 

Ve emr itdi ki ṣalā-yı ‘āmm itdiler. Ve cā-be-cā ādemler ḳodılar ki ṣāḍır ve ġarīb ü 

vāridden su’āl eyleyeler ki hīç bu ḳaṣr u māyidede ḳuṣūr var mıdur. Ve naẓīri manẓūr 

olmış mıdur. Her dāḫil ü ḫārice ki su’āl itdiler vefḳ-ı hevā vü ṭıbḳ-ı rıżā üzre cevāb 

virüp (232a) feżāsı riyāż-ı behişt-āsā ve hevāsı nesīm-i ḫūld gibi rūḥ-efzā ṭāḳı simāk-i 

rāmiḥ ile hem-‘inān ve şerefātı muḳābil-i serāçe-i keyvāndur didiler.  

Beyt: 




     (-../-.-./--..) 
Ne r: 

Ammā bu cümleden iki dervīş-i ṣāḥib-diḳḳat eyitdiler iki ‘ayb-ı fāḥiş vardur. Bu ma‘nā 

melike inhā olındı. Melik anları iḥżār idüp ol iki ‘aydan istiḫbār itdi. Anlar eyitdiler ki 

                                                
945 “ ‘Göklerde ve yerde olanlara bakın!’ de.” (Yûnus, 10/101) 
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‘āḳıbet bu ṭāḳ u rivāḳ ṣadme vü zelāzil-i fenā ile ḫarāb ve ṣāḥibi ṭabanca-i mevt ile 

türāb olup taḫt-ı murāddan taḥte-i nā-murādīye düşer. Ve zenbūr-ı ḥisāb başına 

düşer. Bu süḫan-ı ḥaḳīḳat-güster dil-i melike e er itdi.   

Mıṣra‘: 
 

    (--.-/--../---.)
Ne r: 

Lā-cerem der-dil melik eyitdi. Ey ‘azīzler hīç bir ḫāne bilürmisiz ki ṣāḥibinüñ damenine 

ġubār-ı ḥavādi  ḳonmaya. Ve ol ḫāneye āsīb-i fenā vü zelāzil irişmeye. Eyitdiler belā 

cennet-sarāy-ı behişt ki 946dur 

feżāsı 947hevāsı 

948bināsı 

 949dür. 

Ḳuṣūrıpür-ḥūr ḥūrı bī-ḳuṣūr bāṭın u ẓāhiri ve mesākin ü menāẓırı ıḫvān-ı ṣafā-

żamāyir ve ḫavāṭırı gibi muṣaffā libāsı televvü den mu‘arrā 

  (232b)

950ve müştehiyāt-ı nefsānī vü mütemenniyāt-ı rūḥānī ile muḥallā 

951bahār-ı ḥüsn-i 

sükkānı  952ḫazānından 

                                                
946 “Allah, esenlik evine çağırır.” (Yûnus, 10/25) 
947 “Ve genişliği göklerle yer arası kadar olan cennet...” (Âl-i İmrân, 3/133) 
948 “Orada ne (yakıcı) güneş görürler, ne de dondurucu soğuk...” (Dehr, 76/13) 
949 Altından ve gümüşten yapılmış ve duvarları misk ile sıvanmıştır.  
950 İçi dışından ve dışı içinden görülür.  
951 “Orada canların çektiği, gözlerin hoşlandığı her şey var!” (Zuhruf, 43/71) 
952 İnsan yaşlandığı zaman güzelliği gider. 
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müberrā ‘avānī-i ebkārı ma‘ānī-i evtārda 

953terānesiyle terennümāde  

Beyt: 






      (-../-.-./--..) 
Ne r: 

Āhuvān-ı merāti‘i ṣadme-i ṣavlet-i şīrān-ı hevā vü hevesden maḥfūẓ mażmūn-ı bikr-i 

954ile maḥfūẓdur. Bu 

kelimāt-ı ḥaḳīḳat-āyātdan dil-i melikde ḥālāt-ı ġarībe peydā oldı. Pes perde-i ḥikmetde 

bir duḫter-i Belḳīs-fıṭratı var idi ki  gerd-i ẕillet dāmen-i ‘iffetine yitişmemiş ve dest-i 

behcet girībān-ı ṣadāḳatine yapışmamış idi. 

Mıṣra‘: 



(-.-/--.-/--.-/--.-) 

Ne r: 

Melik ol ‘afīfenüñ ḥużūrına vardı ve eyitdi. Ey nūr-ı dīde ‘ālem-i ḳudsden cānuma bir 

feyż irişdi ki dünyā vü mā-fīhādan gül-zār-ı ḳalbümde nihāl-i nefret yitişdi. Her ki  

püşt-i pederden geldi lā-büd şikem-i māder-i ḫāke gider. 

955Iżṭırāb-ı mevt 

muḳarrerdür. Pes 956ile ‘āmil olup māl 

                                                
953 Bizler ebediyiz ve ölmeyiz.  
954 “Bunlardan önce onlara ne insan, ne de cin dokunmamıştır.” (Rahman, 55/56) 
955 “Sizi ondan (yani yerden) yarattık ve yine oraya döndürürüz.” (Tâhâ, 20/55) 
956 “Ölmeden önce ölünüz.” Hadis.  
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u mülki sañā tefvīż itmek isterem didi. (233a) Duḫter ki bikr-i serā-perde-i ġayb idi 

eyitdi. Ey peder 

Beyt: 






(-.-/--.-/--.-/--.-)
Ne r: 

Çünki bu ża‘īfeye sebeb-i ḳayd-ı vücūdsan ricā iderem vāsıṭā-i necāt ü rest-ġārī daḫi 

olasan. Melik eyitdi ey duḫter bu rāha ki ben sālik oluram ṭarīḳ-ı ṣu‘bdur gāh şevāhiḳ-ı 

rāsiyāt u gāh meżāyıḳ-ı meġārāt vardur. Gāh ḫıdmet-i bād-ı revānda āteşīn-dil olmaḳ 

ve gāh ṣoḥbet-i ḫāk-nişīnānda āb-ı rūy ile oturmaḳ isterem. 

Naẓm: 









          (---./-.-./.--)/(-.-/-.-./--.-) 
Ne r: 

Duḫter eyitdi her bende ki melḥūẓ-ı naẓar-ı İlāhī ola mevāni‘ ü medāfi‘ ẓāhir ve ol 

perde ki ‘ināyet-i İlāhiyye bāhir ola bir Meryem olur ki mıḳna‘a-i ‘iffeti gūşe-i ṭınāb-ı 

ġarbdan farḳ-ı ‘āfitāba çeker.  

Beyt: 




      (-.-/--.-/--.-) 
Ne r: 
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Çünki melik ol ‘afīfenüñ kendiye muvāfaḳatını ve  ṭarīḳ-ı Ḥaḳda murāfaḳatını 

müşāhede eyledi ḥadden ziyāde nevāzişler idüp terk-i salṭanat-ı dünyā ve ṭaleb-i 

‘izzet-i uḫrā içün geşt-i aḳṭār u seyr-i dār u diyār ile ‘uzlet iḫtiyār idüp ittifāḳ u ittiḥād ile 

tebdīl-i şekl ü hey’et idüp merdāne (233b) cāmeler ve dervīşāne ‘imāmeler giyüp nīm-

i şebde melik ile sarāydan çıḳdılar. Ve rāh-ı miḥnete ḳadem ḳodılar. Ser-vaḳt-i 

dervīşāna müsāfirāne geldiler ve anlar ile yola revāne oldılar. Ser-ḥadd-i 

memleketden çıḳup pāyāna irdiler. Bir yire yitişdiler ki bir niçe dervīşler anda ṭā‘at ü 

‘ibādet idüp ḫalḳdan ‘uzlet itmişler idi. Bir ḳaç gün anda iḳāmet itdiler. Mu‘tekifān-ı 

deyr bunlara eyitdiler ey birāderān çünki bizüm ḥālümüz ma‘lūmuñuz oldı ki biz ṭālib-i 

‘uzlet ü ḳahr-ı nefsde ne meşaḳḳat çekerüz siz ise bize dāyimā i‘zāz u ikrām idersiz. 

Nefs cemūḥ-ı ser-keş ise zīr-i bār-ı mücāhedede bu i‘zāz ile murtāż olmayup rūḥ 

beden merkebine süvār olup maḳṣada yitişmez. Bizüm murādumuz bir mekāndur ki 

ne kimse bizden ḫayr ne biz kimesneden e er görevüz. Tā fürāġ-ı ‘ibādet ḥāṣıl ve 

ḥalāvet meẕāḳ-ı cāna vāṣıl ola. 

Naẓm: 





 

      (-../-.-./--..) 
Ne r: 

Çünki melik ve duḫter dervīşlerden bu kelimātı işitdiler dervīşāna vedā‘ idüp gitdiler. 

Bir āḫar yire yitişdiler ki eṭrāfı mezāri‘ u merāti‘ idi. Ve ol maḳām sekenesinüñ (234a) 

kārı ḥimāyet ü ḥirāset-i mezāri‘ idi. Bunlara daḫi bir maḳām ta‘yīn idüp emr-i ḥirāseti 

tekeffül itdiler. Çünki nevbet bunlara geldi duḫter eyitdi. Ey peder evḳātuñı āşüfte vü 
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perīşān itme. Ferāġat ile ‘ibādeti ġanīmet ‘add eyle didi. Ve merāsim-i ḥirāseti itmāma 

ḳıyām idüp merdāne ṣūret ile ṣaḥrāya revāne oldı. Taḥsīn ol pārsāya ki 

957mażmūnı ile 

958ḳavline maẓhar ola. 

959ṣaḥrāsına 

960  ḳademini ḳoya ve dīde-i baṣīret ile 

961mażmūnın mülāḥaẓa idüp kişt-zārı 

vücūdını ḥıfẓ u ḥimāyet idüp ve dāne-i ‘iffet ü ṭā‘ati iltiḳāṭ-ı murġān-ı hevā vü 

hevesden ṣıyānet eyleye. Ve ‘āḳıbet 

Şi‘r: 




   (---./--./---./--.) 
Ne r: 

Vaḫāmetinden emīn ola. Ol deyrde sākin bir duḫter var idi ki ḥüsn ile bī-hemtā ve 

ġunc ü delālde müste nā idi.  

Naẓm: 

  


  



 

     (-.-/--.-/--.-/--.-) 
Ne r: 

                                                
957 “Kim bir kavme benzerse, o, onlardandır.” Hadis.  
958 “Öyle erkekler var ki, Allah’a verdikleri sözde durdular.” (Ahzâb, 33/23) 
959 “Dünya, ahiretin tarlasıdır.” Hadis.   
960 “...Rableri katında kendileri için bir doğruluk kademesi...” (Yûnus, 10/2)  
961 “Kendi canlarınızda da öyle. Görmüyor musunuz?” (Zâriyât, 51/21) 
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Rūy-ı meh-veşi güzellikde ḫurşīd ile rū-be-rū ve ebrū-yı kemān-keşi melāḥat 

meydānında māh-ı nev birle hem-pehlū gīsū-yı ‘anber-āmīzinüñ sünbül-i siyeh-nūşı 

ve ṭurra-i dil-āvīzinüñ benefşeler (234b) ḥalḳa-be-gūşı nūr-ı ‘iffet ü ḥüsn-i ṭal‘at ile 

Rābi‘tü'l-āfāḳ ve āli etü'n-neyyirīn-i fi'l-işrāḳ idi. 

Naẓm:  

    üreyyā çenberinde ‘uḳde-i nāz 

    Hilāl ucında altun tellü pervāz 

 
    Cemāli ferri virse ‘āleme nūr 

    Çıḳup cennetden uçmaġ isteye ḥūr 

     (..--/.-.-/..-) 

Ne r: 

Çünki duḫter meliki merdāne-vār ol hey’āt-ı dil-peẕīr ü şemāyil-i mevzūnı ve ruḫsār-ı 

gül-gūnı ile gördi bī-iḫtiyār viṣāline rāġıb u ṣoḥbetine ṭālib oldı. Ammā duḫter melikde 

imtinā‘-ı küllī müşāhede eyledi. Çünki müsā‘adeden mübā‘ade gördi ġāyet-i 

eleminden kendüsine şaḫṣ-ı āḫarı temkīn eyledi. Bir niçe günden duḫterde emmārāt-ı 

ḥaml ẓāhir oldı. Sükkān-ı deyr eyitdiler. Bu mekān-ı ḫayrdur bunda bu maḳūle fesād u 

şer niçün ẓuḥūr ider. Bu emr-i ḳabīḥe cesāret iden kimdür. Be-her-ḥāl tertīb-i cezā 

lāzımdur. Duḫtere hücūm idüp ḫuṣūṣ-ı ḳażıyyeden istikşāf eylediler. Ol bī-inṣāf eyitdi.  

Bu  zāhid-zādeye i‘timād ve bir şeb firāşında istinād itmiş idüm. Baña cebr idüp 

taṣarruf eyledi. Bu ḥaml andan ẓāhir oldı didi. Nite ki ‘ādet-i merdümān-ı bī-inṣāfdur 

ebnā-yı rūzgār zebān-ı ṭa‘nı dırāz idüp duḫter ü melik-i zāhide düşnāmlar itdiler ve 
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naẓardan ısḳāt u iltifātdan ib‘ād eylediler. Bir ḳaç günden melik-i zāhid zindān-ı sarāy-

ı fānīden ṣaḥrā-yı (235a) behişt-i cāvidānīye ḫırām eyledi. Duḫteri deyrden iḫrāc u 

meskeninden iz‘āc eylediler. Duḫter gūşe-i ṣaḥrāda bir ḫarāb ḫāne bulup anı mesken 

idindi. Niçe eyyām ol külbe-i aḥzānda sūz-ı cenān u ṭā‘at-i Sübḥān ile evḳātı güẕerān 

eyledi. Bir niçe müddetden ṣoñra müteḳāżī-i ecel girībānını ṭutdı ve ḥālet-i iḥtiżāra 

yitdi. Nā-gāh bir şaḫṣ ol maḥalden mürūr iderken āvāz-ı ḥaẓīn ü enīn istimā‘ itdi. 

Derūn-ı külbe-i aḥzānına girdi ve ol ża‘īf ü faḳīrü'l-ḥāli gördi. Merḥamet idüp eyitdi. Ey 

faḳīr hīç bir vaṣiyyetüñ var mıdur. Eyitdi belā çünki murġ-ı rūḥum ṭayerān eyleye 

vaṣiyyetüm budur ki bu maṣlaḥata iḳdām eylesünler ki cismümden cāmeyi dūr 

eylemeyüp pederüm yanında defn eylesünler didi. Ve teslīm-i rūḥ eylediler. Ol şaḫṣ 

gelüp ehl-i deyre ḫaber itdi eyitdiler. Bu vaṣiyyet-i bāṭıladur be-her-ḥāl ġasl lāzımdur 

diyü ġassāl irsāl eylediler. Çünki ġassāl vardı ve cāmesin cisminden bīrūn itdi gördi ki 

zendür. Feryād idüp ehl-i deyre ḫaber itdi. Ẓulm ü bīdādlarından āgāh olup itdükleri 

fesād u ḳabāḥate nedāmet idüp ol duḫter-i müfterīyi hedef-i tīr-i melāmet eylediler. Ve 

eyyām-ı ḥayātınuñ iġtināmını fevt ü ri‘āyetde taḳṣīrlerine nedāmetler idüp pederi 

yanında defn eylediler. (235b) Merḳadi 962maḳūlesi 

olup her gāh ki birine bir maraż u āfet yitişse ḳabrine ruḳ‘a-i da‘avāt ile ‘arż-ı ḥācāt 

iderler idi. Tevḳī‘-i necāḥ ile muvaşşaḥ olurdı. Bābeg eyitdi bu ḳıṣṣadan ḥiṣṣe budur 

ki melik eşġāl-i dünyāya iştiġāl ve nāyire-i ilḥāḥı iş‘āl buyurmasunlar. 

Ne r: 

                                                
962 Ziyaret edilen ve kutsanan... 
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Çün kelām bu maḳāma irdi Erdşīr gördi ki Bābeg āheng-i ‘azīmeti perde-i 

murāddan ḫāric ve maḳām-ı zühde dāricdür āġūş u çeşm ü rūyın būs idüp teklīf-i 

‘anīfden ferāġ itdi. Ol daḫi a‘māl-i ṣāliḥāta mübāderet ü vaẓāyif-i ṭā‘āte müsāra‘at idüp 

(239b)  salṭanat-ı ebediyye vü ‘izzet-i sermediyye taḥṣīline şurū‘ eyledi. Pes bu 

ma‘nādan bu emr müteḥaḳḳıḳ olur ki bu sarāy-ı senīḫde dūserūz-ı ‘ömrde ẕimmet-i 

mürüvvet ü merdānegīye lāzımdur ki eṣnāf-ı ḫalḳ-ıla mu‘āşeretde sa‘y ü diḳḳat ve 

ḥüsn-i mu‘āmelāta beẕl-i ḳudret idüp bir vech-ile mu‘āmele eyleye ki nezd-i ‘uḳalā 

müstaḥsen ve dōst u düşmen naẓarında pesendīde olup andan kimesne rencīde 

olmaya.  

Mıṣra‘: 

   Ne senden kimse incinsün ne sen bir kimseden incin 

             (.---/.---/.---/.---) 

Ne r: 

Bu daḫi muḳarrerdür ki herkesüñ ḥāli üç emrden ḫālī degüldür. Ya teraḳḳī ya 

tedennī ya i‘tidāl. Ya‘nī ya cümleden bālā-ter ya ‘arṣa-i müsāvātda cilve-ger yāḫud 

ḳadrde kih-ter ola. Ḳısm-ı evvel ol ṣāḥib-i ḳadr kendüden bih-terdür evvel-i kitābdan 

āḫire gelince anuñla ne gūne mu‘āmele olmaḳ gerekdür işāret olınmışdur. Ḳısm-ı 

düvvüm daḫi üç nev‘ üzredür evvelkisi dōstān-ıla mu‘āşeret ikinci düşmenān-ıla 

muḳāvemet üçünci ol ṭāyife ile mu‘āmele ki ne dōst u ne düşmendür. Dōst daḫi iki 

ṣıfat üzredür ya ḥaḳīḳī ve ya ṣūrī ola. Ḳısm-ı ānī şīve-i erbāb-ı ẓarāfetdür. Ammā 

yine tecellüd ü temelluḳ ile mu‘āmele üzredür. Anuñla yine ol yoldan mu‘āmele 

evlādur. Zīrā cāyiz ki hercāyīlik ḥaḳīḳate müteḥavvil (240a) ve kiẕbi ṣadāḳate 
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mütebeddil ola. Ammā esrār-ı aḥvāl ü mużmer-i bāl olan umūr keşfden ictināb eyleye. 

Ḫuṣūṣan hetk-i estār-ı ‘uyūbdan ġāyet ḥaẕer ḳıla. Ve ṣudūr iden taḳṣīri ile mu’āḫaẕe 

vü ihmāl-i ri‘āyet-i ḥuḳūkda mu‘ātebe eylemeye. Bu ma‘nā bi'ṭ-ṭab‘ olmaḳ müşkildür 

ammā tekellüf ile taḥammül eylemeyüp her ne zehr ise tecerru‘ eylemek gerekdür. 

Düşmen daḫi iki nev‘ üzre olur. Biri yaḳīn ü biri dūr ve her biri iki ḳısma munkaṣımdur. 

Biri āşikār u biri nihān. Ehl-i ḥıḳd zümre-i ẓāhirde dāḫildür. Ehl-i ḥased fırḳa-i bāṭına 

nāyildür. Yaḳīn olan düşmenden iḥtirāz-ı ziyāde gerekdür. Zīrā cāyizdür ki ḳuvvet-i 

ḳarābet ile daḳāyıḳ-ı aḥvāl ü tefāṣīl-i mā-cerā-yı eyyām u leyāl semīr-i żamīri ola. Fī 

zamāninā dōst yoḳdur ammā düşmen çoḳdur. İnsāniyet ma‘dūm mertebe-i mürüvvet 

ma‘lūmdur. Ṣūret-i ṣadīḳdan görinen taḥḳīḳ münāfıḳ 



963kelāmı üzre dōstluġa lāyıḳ degüldür. 

Beyt: 







 





            (-.-/.--./.-.-/.--) 
Ne r: 

Hīç bundan a‘lā tedbīr mir‘āt-ı aḥvālde ṣūret-peẕīr olmaz. Ḳam‘-ı ḳılā‘-ı ḫayr  

şerr ile niçe müyesser ise def‘-i şerr-i beşer (240b) ḫayr ile daḫi muḳarrerdür. Ve  

umūr-ı nā-sāz-kār-ı a‘dā-yı bed-girdār ḳaṭ‘an manẓūr-ı naẓar-ı i‘tibār olmaya ki ‘āḳıl 

                                                
963 Zamanımızda insan kalmadı; ancak boynuzlu eşekler, sağa sola sataşan köpek ve ayıpları ortaya döken kardeş 
kalmıştır.   
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kār-ı mecnūna incinmez. Süfehā vü a‘dānuñ evżā‘-ı nā-hemvārından ḳalbinde niçe 

efkār u evhām bedīdār olur. ‘Ömr-i girān-māye ol mertebeden berterdür ki tedbīr-i 

mu‘āraża-i a‘dā ile güẕer eyleye.  

Beyt: 

    ‘Āḳıbet ḫāk olacaḳ cism içün efkārı gider 

    Ey göñül ġam mı çeker ‘āḳıl olan dünyāda 

     (..--/..--/..--/..-) 

Ne r: 

İntiḳām-ı ‘adū-yı liyām Eflāṭūn-ı ḥikmet-encām ḳavli üzre budur. Her şey ki beşer 

anda ‘adūsı ile müşterekdür mādde-i iştirākde rücḥān ḳaṣd u ‘ayān eyleye ki fi'l-

ḥaḳīḳa def‘-i ‘ādiye e‘ādīde-i kibrīt-i aḥmer idügi şemsden aẓherdür. Zinhār nite ki 

‘ādet-i ebnā-i rūzgārdur düşnām u nefrīn ü ġıybet ü iftirā vü kiẕbe cesāretden ḥaẕer 

eyleye ki şīme-i zenān u nāḳıṣān ve şīve-i nādānāndur. ‘Āḳıl şīme-i nāḳıṣdan selāmet 

ile kāmildür. Lāyıḳ budur ki süfehā ile mu‘āmelede ḥilm üzre olup sefāhet ü şütūma 

i‘tibār eylemeye. Ve mütekebbirīne muṭlaḳan kendü daḫi tekebbür göstere ki 

.964Zīrā mütekebbir ile tevāżu‘ anlaruñ 

ḍalālde temādīsini mūcibdür. Ammā 965 

mażmūnı ile (241a) ‘amel cāyizdür ki mütekebbiri daḫi mütenebbih ü ‘ārif ve 

ḳabāḥatine vāḳıf eyleye. İḥsān kişiye niçe feyż-resān ise cevr ü ġadr daḫi eylece kesr 

ü ḳāhr ider. 

Beyt: 

                                                
964 “Mütekebbire karşı kibr, sadakadır.” Hadis.  
965 “Kötülüğün cezâsı, yine onun gibi bir kötülüktür.” (Şûrâ, 42/40) 
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    (--./---./---.) 
Ne r: 

Ve fużalāya iḥtirām lāzıme-i İslām idügine cāzim ola. Ve cār-ı mülāṣıḳ eẕāsına ṣābir ü 

ṣabr ile ḳalbe cābir ola. 

.

966Ve hemīşe ta‘līm ü ta‘allüme maṣrūf ve kesb naḳṣ-ı kemālāta me’lūf 

gerekdür. Ve imtiḥān-ı ‘ulemā vü tecrübe-i eẕkiyā ke ret-i feżāyil ile olmayup belki 

ṣıfat-ı ictināb-ı rezāyil ile gerekdür ki fi'l-ḥaḳīḳa dīn ü ‘iffet olmasa ‘ilm bī-menfa‘at olur. 

Ve her ḥālde teyaḳḳuẓ u intibāh lāzımdur ki ġaflet ḳalbe rāh bulmaya ki şürūr-ı eşirrā 

bīdār idügi bedīdārdur. Kār u  bār-ı umūr Cenāb-ı Rabb-i ġayūra tefvīż idüp ḳaṭ‘an bir 

nesne ṭaleb itmeye ki ḥasbī Rabbī ḳażāsı rıżāsında cevelān-künān ola. Cāyizdür ki 

ṭaleb-i şey’ emrinde celb-i menfa‘atde sebeb-i zevāl daḫi celb olına ki esbāb-ı şürūr 

ġayr-ı maḥṣūrdur. Ve eyyām-ı ‘ömr ki iktisāb-ı feżāyil ü ictilāb-ı icrā ile güẕer itmeye 

ḥayātdan maḥsūb degüldür. Ḥukemā-i müdaḳḳiḳīn dimişlerdür ki bir vech-ile ḫˇāba 

meyl cāyiz degüldür ammā üç nesnede cāyizdür evvelkisi (241b) fikr eyleye ki yevm-i 

leyle-i ḫˇābda kendüden bir emr-i ṣavāb ya ḫaṭā-yı mūcibü'l-‘ıḳāb ne ṣādır olmışdur 

ikinci kesb-i yevm ü leyl ḫayr mıdur üçünci taḳṣīr ile bir maḥalde fevt-i ‘amel-i ḫayr 

ḳılmış mıdur mülāḥaẓa eyleye. Ve mümkin olan mertebe īṣāl-i nef‘ ü evāb ve 

müstaḥaḳḳāne muṣādifede muḥtāc-ı su’āl ü cevāb olmaya. Ve āferīdeye ḳaṣd-ı şer 

itmekden ḥaẕer eyleye ki nefs-i şerri ḳabūle maẓhar olmış olmaya. Ve incāḥ-ı erbāb-ı 

                                                
966 Allahım, kalplerimizi sabır üzerine sâbit kıl ve bize ecir ve sevabı müyesser eyle.  
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ḥācāt u itmām-ı mühimmātda ihmāl ṭarīḳa-i meslūke-i aṣḥāb-ı maḳāl degüldür. Zīrā 

el-leyālī ḥublā. 

Mıṣra‘: 

   Gün ṭoġmadın neler ṭoġa kim bile nā-gehān 

            (--./-.-./.--./-.-) 

Ne r: 

Deryā-yı eflākde ne ṭūfān peydā olacaġı nā-ma‘lūm ve taġayyür ü tebeddül-i aḥvāl-i 

dehr meczūmdur. İcmālen bu ma‘lūm olsun ki ḥikmet bihterīn-i ni‘met-i Rabb-i 

‘izzetdür. Ve ḥakīm ol şaḫṣdur ki fikr ü fi‘l ü ḳavl ü ‘amel birbirine muvāfıḳ u maḥall 

ola. Lāzım oldı ki herkes ḥikmete ṭālib olmaġ-ıla sa‘ādete rāġıb ola. Zīrā bir kāra 

mübāşeretde fehm ü baṣīret ‘amele gelmek gerekdür ki ‘ale'l-vechi'l-ḥasen ṣūret-

peẕīr ola. Bu ḥāl muḳarrer idügi beyyin ü aẓherdür. Ve bir maṣlaḥata ḳable vaḳtihi 

mübāderet itmeye. Ve hevā-yı dünyāyı vü ġaraż-ı nefs-i bed-rāyı dilden dūr ve jeng-i 

vaḳāyi‘ ü meṣāyib-i dehr-i pür-ġurūrı ne ḥāl ise ḫāṭırdan mehcūr eyleye. Ve herkese 

tevāżu‘ (242a) üzre olup dōst ile şöyle mu‘āmele eyleye ki ḥākim-i ‘aṣra muḥtāc 

olmaya. Ve düşmen ile bir yüzden müvāsā eyleye ki her encümende ġālib ola. Ve 

fuḳarā vü ṣulaḥā ile mu‘āmele vü ḳalblerini imāleye cehd lāzımdur ki tīr-i du‘ā-yı  

maẓlūm maḳbūl ve hedef-i icābete vāṣıl u dergāh-ı İlāhīye nāyildür. Ve żu‘afāya 

merḥamet ü maẓlūmīne iġā et ü i‘ānet melhūfīne ṣarf-ı ḳudret şīme-i kerīme-i aṣḥāb-

ı 

sa‘ādetdür..



Li'llāhi'l-ḥamd ki bu efsāne pāyāna yitdi. Ġāyet ü 
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nihāyete irdi ve dāyire-i itmāma girdi. Niçe dem idi ki kemmiyyet-i ḳalem meydān-ı 

süḫanda munṭaliḳu'l-‘inān olup beyān-ı aḫlāk ile ‘aẕbü'l-beyān ve ‘arṣā-i naṣāyıḥda 

pūyān idi. Vaḳt irdi ki şeh-süvār-ı ṭab‘-ı feżāyil-iḳtirān ‘arṣa-i sükūtda keşīde-i ‘inān 

olup ḥakīm-i ẕihn-i vaḳḳād ṣaḥāyif-i naḳż u īrādda keşḥ-i maḳāl ü kelām ile du‘ā-yı 

şehriyār-ı  İslām u pādişāh-ı  Cemşīd-iḥtişāmda ke'levveli beli'lezīdü ve'l-

ekmelḫulūṣ-ı cenān ile munṭaliḳu'l-lisān ola ki me‘ād-ı ‘ibāddur       

  
 

                                          

.

(242b)  

Li-münşi’ihi'l-faḳīr: 
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            (-../-.-./--..) 
Ne r: 






(243a)  

















.
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SONUÇ 

 

1. Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin Mir’âtü’l-Ahlâk adlı eseri mensur ahlâk 

kitapları zincirinin bir halkası olarak yazılmış; dinî, tasavvufî ve felsefî 

cepheleri bulunan bir eserdir.  

2. Bostanzâde Yahyâ Efendi; Mir’âtü’l-Ahlâk’ın, kendi devrine kadar 

ulaşan bu geleneğin son halkası olmasının sağladığı avantajla, 

eserinde, kendisine ulaşan bütün bilgileri ve büyük kültürel mirası 

engin birikiminin ışığında yeniden değerlendirmiş, dinî, tasavvufî, 

felsefî yönünü ihmal etmeden ve adete sentez yaparak, kendisine 

intikal eden bilgi birikimini tahlil ve tenkide tabi tutarak yeni bir eser 

meydana getirmiştir. 

3. Mir’tü’l-Ahlâk, müellifinin kitabın hâtimesinde belirttiğine göre, 10 

Ramazan 1022 (m.1615) yılında tamamlanmıştır. 

4. Yirmi dört bölümden oluşan Mir’âtü’l-Ahlâk adlı eserde sırasıyla; ibâdet, 

sabır ve şükür, şecaat, ciddiyet ve gayret, rızâ, vefâ, sır saklama, cömertlik, 

af, iffet, aşk ve muhabbet, tevazu ve hayâ, emanet ve sadakat, şefkat ve 

merhamet, himmet, temkin ve müşavere, yumuşak huyluluk, gayret, feraset, 

uyanıklık, fırsatı değerlendirme, tedbir ve teyakkuz, iyilerle sohbet, hukuka 

riayet, sultanlık ve vezirlik konuları ele alınır. Eserin sonunda bir de hâtime 

ve nasihat bölümü vardır.    

5. Cümle aralarında Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere ahlâkî ve hikemî 

manzumelerin yer aldığı; peygamber kıssaları ve İslâm tarihinden alınmış 

örnek ahlâkî motiflerin anlatıldığı eserde, yer yer Eflâtun, İbn Sînâ ve 
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Hüseyin Vâiz-i Kâşifî gibi ünlü ahlâk filozofu ve bilginlerin adları 

zikredilerek onlardan bazı sözler nakledilir. Eserde tespit edebildiğimiz 

kadarıyla; “nazm”, “mısra”, “beyt”, “kıt’a”, “rubai” başlıkları altında toplam 

854 manzume ve tamamına yakını “hikâyet” başlığı altında verilen toplam 

116 hikâye yer almaktadır.  

6. Eserde tespit edebildiğimiz kadarıyla 207 âyet, 105 hadis iktibası 

bulunmaktadır. 

7. Mir’âtü’l-Ahlâk’ın dili genel olarak, XVII. yüzyıl Osmanlı Türkçesinin 

karakteristik özelliklerini gösterir. Müellif; sık sık Arapça ve Farsça söz 

hünerlerine müracaat eder, seci‘i baştan sona sürdürür, aşırı övgü ve 

mübalağalara yer verir.  

 

8. Eserin müellifi Bostanzâde Yahyâ Efendi, XVI. ve XVII. yüzyıllarda önemli 

âlimlerin yetiştiği Bostanzâdeler âilesine mensuptur. Bu âileden, Kânûnî 

devri âlimlerinden Tireli Kazasker Bostan Mustafa Efendi’nin torunu ve 

Şeyhülislâm Bostanzâde Mehmed Efendi’nin oğludur.  

 

9. Bostanzâde Yahyâ Efendi; küçük yaştan itibaren babası Şeyhülislâm 

Bostanzâde Mehmed Efendi’nin nezaretinde iyi yetiştirilmiş, Arapça 

ve Farsça’yı bu dillerde nazım ve nesir yazabilecek kadar iyi bilen, 

Sahn-ı Seman ve Süleymaniye medreselerinde müderrislik yapan bir 

âlim; Halep, Bursa, Edirne ve İstanbul gibi önemli merkezlerde 

kadılık, Anadolu ve Rumeli kazaskerliği yapan bir devlet adamı; 

“Tuhfetü’l-Ahbâb” ve “Fî Beyân-ı Vak’a-i Sultan Osman” gibi kuvvetli 

bir tarih bilgisi, müşâhede ve muhakeme gücü gerektiren iki eseri 

kaleme alabilecek kapasitede güçlü bir tarihçi; eserlerinde yer alan 

kendine ait manzumelerle her üç dilde de (Arapça, Farsça, Türkçe) 

şiir söyleme kudretini gösteren bir şair; kendisine ulaşan bütün 
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bilgileri ve büyük kültürel mirası engin birikiminin ışığında yeniden 

değerlendirip dinî, ilmî, felsefî ve tasavvufî yönü ağır basan yüzlerce 

sayfalık ansiklopedik bir kitap yazan, devrinin ilimlerinin hemen her 

sahasına hâkim bir âlim, güçlü bir nâsir ve ahlâk düşünürüdür. 
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Mīr Sebük Tigin: 119a.  
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Mīr Sinān: 212b.  

Mir’ātü'l-Aḫlāḳ: 6b. 

Molla Cāmī: 161b.  

Molla Ḥāfıẓ: 119b.  

Molla Ḫüsrev: 104b.  

Monlā Sa‘dü'd-dīn: 97b.  

Monla Şerīfī: 40b.  

Mu‘āviye bin Ebī Süfyān: 62b.  

Mu‘āẕ bin ‘Ömer: 31a.  

Mu‘izzü'd-Devle: 24a.  

Mu‘taṣım Billāh bin Hārūn: 99a.  

Muḥammed bin Ṭāhir: 61b.  

Muḥammed bin Ẕekeriyyā: 184b.  

Muḥammed Emīn: 49a.  

Muḥammedü'l-Ḳāhir Bi'llāh: 23a.  

Muḳtedir Bi'llāh Ca‘fer: 23a.  

Mūsā Çelebi: 42a.  

Mūsā el-Hādī: 210b.  

Muṣṭafā Çelebi: 42a.  

Mühellebī: 24a.  

Mülūk-i ‘Acem: 213a.  

Mülūk-i Erāmine: 169a.  
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Mülūk-i Fürs: 221a.  

Mülūk-i Kirman: 221a.  

Mülūk-i Mıṣır: 107a.  

Mülūk-i Sāmāniyān: 208a.  

Mülūk-i Selācıḳa: 198b.  

Mülūk-i Yunan: 221a.  

Mümrī: 169b.  

Naḫcivan: 212a.  

Naḳşibendiyye: 68a.  

Naṣīr-i Ṭūsī: 96a.  

Nebiyy-i Hüdā: 114a.  

Necātī: 146a.  

Neciyyu'llāh: 100a.  

Nemçe: 167b.  

Nemrūd: 20b.  

Nimçe: 5b.  

Nişabur: 61a.  

Niẓāmī: 167a.  

Niẓāmü'l-Mülk: 40a.  

Nūbe: 167a.  

Nūşirevān: 175b.  

Nūşīrvān: 207a.  
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‘O mānī: 168b.  

‘O māniyān: 174a.  

‘Ömer bin ‘Abdü'l-‘azīz: 198a.  

‘Ömer bin Ḫaṭṭāb: 31a.  

Penç: 167b.  

Pīrī Paşa: 204a.  

Pūrtaḳāl: 167b.  

Rābi‘a-i ‘Adeviyye: 37b.  

Rābi‘tü'l-āfāḳ: 234b.  

Resūl-i  Melik-i ‘Allām: 83a.  

Resūl-i Rabb-i Mennān: 138b.  

Reşīd: 150b.  

Revān Kilisesi: 69b.  

Rıḍvān: 9b.   

Rūm bin ‘Īṣ: 169a.  

Rūm ili: 169a.  

Rūmiyān: 168b.  

Rūmiyyetü'ṣ-ṣuġrā: 169a.  

Rūs: 166a.  

Rüstem-i Destān: 178a.  

Sa‘d: 76a.  

Sa‘d bin ‘Āṣ: 76b.  
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Sa‘d bin Vaḳḳāṣ: 48b.  

Sa‘d-ı  Vaḳḳāṣ: 31a.  

Ṣaḳālibe: 164a.  

Sāsāniyān: 221a.  

Sebük Tigin: 119a.  

Seffāḥ: 210a.  

Sekbān Ḳara ‘Alī: 212a.  

Selāṭīn-i ‘O māniyān: 42a. 

Selçūḳiyān: 221a.  

Seleme bin Ekva‘: 31a.  

Selvānü'l-Muṭā‘: 222b.  

Sencer: 81b.  

Serf: 30b.  

Server-i Enbiyā: 29a.  

Server-i Kā’ināt: 29a.  

Seyyidü'l-enām: 67a.  

Ṣıḳlāb: 164b.  

Sinān  Paşa: 106a.  

Sindiyān: 166b.  

Sirācü'l-Mülūk: 196a.  

Sistan: 170a.  

Sivas: 168b 



 721

Sulṭān Bāyezīd: 166a.  

Sulṭān Cem: 168a.  

Sulṭān Ḳorḳud bin Sulṭān Bāyezīd: 166a.  

Sulṭan Maḥmūd-ı Sebük Tigin: 150a.  

Sulṭān Murād Ḫān: 183a.  

Sulṭān Murād-ı ‘adālet-şi‘ār: 133b.  

Sulṭān Murād-ı ānī: 183a.  

Sulṭān Selīm Ḫān: 123a. 

Sulṭān Selīm-i cennet-maḳām: 121b.  

Sulṭān Sencer: 186b.  

Sulṭān Süleymān: 212a.  

Sulṭān-ı serīr-i ıṣṭıfā: 2b.  

Süfyān: 62b.  

Süheyl-i Yemānī: 166b.  

Sührāb: 178a. 

Şa‘bī: 102b.  

Şāfi‘ī Ḥażretleri: 147a. 

Şāh-nāme: 158b.  

Şām: 168b. 

Şaṭṭ: 134b.  

Şeh-i Lev-lāk: 207a.  

Şehriyār-ı  İslām u Pādişāh-ı  Cemşīd-iḥtişām: 242a.  
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Şeyḫ Ebū ‘Alī Sīnā: 165a.  

Şeyḫ Ekmeleddīn: 104b.  

Şeyḫ Ḥamdī Çelebi: 190b.  

Şeyḫ İbnü'l-Vefā Ḥażretleri: 185b.  

Şeyḫ Niẓāmī: 167a.  

Şeyḫ Sa‘dī: 187a. 

Şeyḫ-i Ekber: 161a.  

Şirāziyān: 170b.  

Şīrīn: 124a.  

Tācī Bey: 185a.  

Tācī-zāde Ca‘fer Çelebi: 186a.  

Ṭāhir bin Ḥüseyn: 76a.  

Taḥrīr: 25b.  

Ṭalebetü'ṭ-ṭalebe: 148b.  

Ṭalḥatü'ṭ-ṭuleḥāt: 191b.  

Tārīḫ-i  Vaṣṣāf: 166a.  

Ṭarsūs: 210b.  

Tātār: 60b.  

Ṭāyif: 166b.  

Tebrīz: 170b.  

Tefsīr-i Kebīr: 97b.  

Tīmūr: 42a, 42b, 120a, 120b, 122a, 122b, 123b, 183a. 
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Timurtaş: 212b.  

Türk: 166a. 

Ulubaṭ Köprisi: 183a.  

Übeyy bin Ḫalef: 30a.  

Üsāme: 148a. 

Vādī-i ‘Atīḳ: 75a.  

Vāmıḳ-ı ṣādıḳ-ı mümteḥen: 90b.  

Vaṭṭās: 221a.  

Velīd bin ‘Abdü'l-Melik bin Mervān: 210a.  

Venedik: 167b.  

Vezīr-i A‘ẓam ‘Alī Paşa: 43b.  

Ya‘ḳūb bin Ley : 61a.  

Yāfe : 164a.  

Yaḥyā bin Ek em: 205b.  

Yaḥyā bin Ḫālid: 74b.  

Yaḥyā-yı ḥaḳīr: 3a.  

Ye’cūc: 201a.  

Yemen: 166b.  

Yemeniyān: 166b.  

Yetīm: 107a.  

Yezdiyān: 170b.  

Yezīd bin Mühelleb: 32b.  
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Yıldırım Bāyezīd: 42a 

Yiñiçeri Aġası Ḥasan Aġa: 42b.  

Ẕaḫīretü'l-Mülūk: 148a.  

Ẓahīr-i Faryābī: 167a. 

Zebūr: 16a.  

Zemaḥşerī: 96a.  

Zengiyān: 167a.  

Zeyd: 95b.  

Zeyd bin ābit: 102b.  

Zeyd bin Ḥāri e: 148a.  

Zübeyr bin ‘Avvām: 31a.  

Züleyḫā-yı  mübtelā: 91a.  
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