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ŞEYH VASFÎ VE FEYZÂBÂD ADLI ESERİ
MÜZAHİR KILIÇ - MEHMET ATALAY**
ÖZET
Tanzimat edebiyatı şairlerinden olan Şeyh Vasfi, Muallim Nâcî ile
Recâîzâde Mahmud Ekrem arasındaki eski-yeni edebî tartışmasında
eski edebiyatı savunarak Muallim Nâcî’nin yanında yer almıştır.
Tercüman-ı Hakîkat, Saadet ve Mürüvvet gazetelerinde şiir ve
makaleleri yayımlanmıştır. Sâde bir dille şiir yazan Şeyh Vasfî’nin
üslûbu selis, nesri temizdir. Fars edebiyatının ünlü şiirlerinden çeviriler
yapmıştır. Bu makalede sunulan Feyzâbâd adlı eser, onun Fars
edebiyatından yaptığı çevirilerin bir kısmı ile, çoğu gazel ve kıt’a olmak
üzere 51 adet Türkçe şiirini ihtiva etmektedir.
ANAHTAR KELİMELER
Şeyh Vasfi, Türk edebiyatı, Fars edebiyatı, Tercüme, Şiir.
ABSTRACT
Shaykh Vasfi poet of Tanzimat period, in the discussion about old-new
literature between Muallim Nâcî and Recâîzâde Mahmud Ekrem, he
defended Muallim Nâcî and classical literature. His poems and articles
published in the magazines like Tercüman-ı Hakîkat, Saadet and
Mürüvvet. His style in poems and proses is simple, fluent and clear.
Vasfi translated poems by important poets of Persian literature. His
work Feyzâbâd which is presented in this article includes his translation
from Persian literature and 51 Turkish poems that mostly in ghazal and
kıt’a forms.
KEY WORDS
Shaykh Vasfi, Turkish literature, Persian Literature, Translation, Poem.

ŞEYH VASFÎ
Asıl adı Ali olan Şeyh Vasfî, 1851 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası,
İstanbul Draman’daki Kefevî Tekkesi şeyhi Mehmed Râşid Efendi’dir. İlk
bilgilerini babasından ve Fâtih Câmii imamlarından Hoca Mustafa Efendi’den
alan Vasfî, Gelibolulu Hoca Tâhir Efendi’den Mesnevî ile Câmî ve Hâfız
divanlarını okumuştur 1866’da babasının ölümü üzerine 15 yaşındayken
babasının yerine tekkenin şeyhliğine getirilmiştir. Fâtih Merkez Rüşdiyesi’nde
kavâid-i Osmâniyye ve Mekteb-i Kuzât’ta kitâbet-i resmiye, Mekteb-i
Nüvvâb’da kitâbet ve inşâ dersleri vermiştir. Tercümân-ı Hakîkat, Saâdet ve
Mürüvvet gazetelerinde şiir ve makaleleri yayımlanmıştır. Meclis-i Meşâyıh
üyeliğinde de bulunan Vasfî, 1910 yılında vefat etmiş ve Draman Câmii
haziresinde defnedilmiştir.
 Yrd. Doç. Dr., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü. mkilic@agri.edu.tr
** Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü.
muham_muham01@hotmail.com
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Tanzimat edebiyatının ikinci yarısında Muallim Nâcî ile Recâîzâde
Mahmud Ekrem arasındaki eski-yeni edebî tartışmalarında eski edebiyatı
savunarak Muallim Nâcî’nin yanında yer almıştır. Asrî bir edebiyât-ı atîka
oluşturma gayretinde bulunan Şeyh Vasfî, 1895 yılında Mekteb mecmuasında
yayımlanan Muhâdarât başlıklı makalesiyle, Ahmed Midhat Efendi ile
Mustafa Hâzım ve Müstecâbîzâde İsmet arasında cereyan eden tartışmanın
doğmasına sebep olmuştur. Şiirleri ve makaleleri Tercümân-ı Ahvâl ve Saâdet
gazeteleri ile Maârif, Mekteb, Hazîne-i Fünûn, İmdâdü’l-midâd, Güneş ve
Mürüvvet dergilerinde yayımlanmıştır. Daha çok Vasfî, bazen de Berkî
mahlasını kullandığı şiirlerinde aşk, tabiat ve tasavvuf konularına yer
vermiştir. Muallim Nâcî’ye büyük bir hayranlık duyan şair, onun Mes’ûd-i
Harâbâtî mahlasıyla yazdığı birçok şiirine nazireler yazmıştır. Şeyh Vasfî’nin
şiirleri sade, üslûbu selis, nesri temizdir. Muallim Nâcî ile birlikte neşrettikleri
Şöyle Böyle adlı eserin önsözünde Osmanlı şiiri hakkındaki görüşlerine yer
vermiştir. Tanzimattan sonraki dönemde daha çok Batılı şair ve yazarlardan
tercümeler yapıldığı bir dönemde, Şeyh Vasfî, Fars edebiyatının ünlü
şiirlerinden çeviriler yapmıştır. Yazdığı sarf ve nahiv kitapları uzun süre
mekteplerde okutulmuştur.
Şeyh Vasfî, Mualim Nâcî’nin yakın dostu ve hayranı olup, edebî
birikiminin önemli bir kısmını ona borçludur. Mualim Nâcî öldükten sonra,
Yâdigâr-ı Nâcî adlı kitabı Nâcî’nin gazete ve mecmualarda kalan şiirlerine
çocukluğunda söylediği şiirleri de eklenerek, yakın dostu Şeyh Vasfi
tarafından 1896 yılında neşredilmiştir. Müstecâbîzâde İsmet Bey, Tevfik
Fikret, Cenab Şahabeddin, Neyzen Tevfik ve Hüseyin Sîret tarafından
beğenilerek taklid edilen Şeyh Vasfî, dönemin önemli sanatçılarını bu kadar
çok etkilemesine rağmen, gerek kendisi gerekse eserleri fazla ön plana
çıkmamış ve dönemin orta düzeyde bir şairi olarak kabul edilmiştir.
Şeyh Vasfî’nin Cezebât (İstanbul 1302) adlı eseri1, çoğunluğu gazel ve
kıt’a olmak üzere 63 adet şiirden oluşmuştur. Bu eserinin başında O, Arab ve
Acem edebiyatlarını öğrenmeden yalnız Avrupa edebiyatını öğrenmenin şair
ve yazar olmaya yetmeyeceğini savunmuştur. Bu dönemde “eski” edebiyatın
kesin savunucusu ise Hacı İbrahim Efendi ve onun etrafındaki kişilerdir. Şeyh
Vasfî ile birlikte Halîl Edîb, Fâik Es‘ad (Andelîb), Müstecâbîzâde İsmet,
Mehmed Celâl, Ahmed Râsim, Sâmih Rıf‘at gibi şair ve yazarlar Hazîne-i
Fünûn, Resimli Gazete, Musavver Ma‘lûmât, Musavver Fen ve Edeb, İrtikâ
gibi dergi ve gazetelerde Servet-i Fünûn’a karşı sert eleştiriler yöneltmişlerdir.
Şeyh Vasfî’nin, bu makalede metni sunulan Feyzâbâd (İstanbul 1308) adlı
eseri, manzum ve mensur olarak iki kısımdan ibarettir. Eserin birinci kısmı,
İranlı ünlü şairlerden Enverî (ö. 583/1143), Câmî (ö. 898/1492), Hâtif-i
Isfahânî (ö. 1198/1783), Fahrüddîn-i Irâkî (ö. 680/1281), Sa‘dî (ö. 691/1292),
Hâtifî (ö. 927/1520), Selmân-ı Sâvecî (ö. 778/1376), Firdevsî (ö. 411/1020),
Emîr Hüseynî (ö. 729/1329), Sâib-i Tebrîzî (ö. 1087/1676), Şeref-i Tebrîzî (ö.
1 “Şeyh Vasfî ve Cezebât Adlı Eseri”, Doğu Araştırmaları, haz. Müzahir Kılıç - Mehmet
Atalay, 2011, VIII, 63-92.
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795/1392-3), Nizâmî (ö. 611/1214) ve Husrev-i Dihlevî’nin (ö. 725/1325)
toplam 19 adet Farsça şiirinin Türkçeye tercümesinden oluşmaktadır. Eserin,
şairin kendi şiirlerini ihtiva eden ikinci kısmında ise 23 gazel, 22 kıt’a, 2’şer
adet şarkı ve tarih kıt’ası ile 1’er adet nazm ve mesnevi yer almıştır.
Şöyle Böyle (İstanbul 1302), Şeyh Vasfî ile Mes‘ûd-i Harâbâtî unvanını
kullanan Muallim Nâcî’nin, o dönem şiirine ilişkin karşılıklı mektuplarından
oluşur. Bârika (İstanbul 1308), Yavuz Sultan Selim’in Farsça şiirlerinden
seçilen 166 beyit ve 12 mısra ile bunların Türkçe tercümesinden ibarettir.
Vasfî’nin diğer eserleri şunlardır: Külliyât-ı İslâmiyye, Riyâhîn (1305),
Levâmi‘ (1307), Bedâyi‘ (1310), Sevâtı‘ (1311), Metâli‘ (1314), Münşeât-ı
Şeyh Vasfî (1316), Muharrerât-ı Şeyh Vasfî, Nahv-i Osmânî (1314 ve 1316),
Muhâdarât (1318), Sarf-ı Osmânî (1326).2
Bismillâhirrahmânirrahîm
KISM-I MENSÛR
1- Meşâhîr-i şuarâ-yı Acemden Enverî’nin bir şikâyeti
Aşk ile bî-karâr olan kalbin kârı dûçâr-ı nevâib olup durmaktan başka ne
olabilir? Dil ne kadar gamnâk olursa dil-ferîb o kadar mesrûr oluyor?
Gam, füshat-serây-ı kalbi gâret etmeye âmâde bulunduğu halde, gam-güsâr
acabâ niçin dîde-i gam-dîdeden gaybûbet ediyor?
Za‘f-ı tenimi te’yîde kazâ müekkil olmuş! Sûz-ı dilimi tezyîde kadar
mülâzemet ediyor!
Eyyâm, darbe-i seyf-i hecr ile gönlümü zahm-nâk, eflâk-i remh-i ta‘ne ile
sînemi çâk çâk etmekten çekinmiyor!
Âh rûzgâr-ı cefâ-kâr ömrümü vakf-ı şikâyet, gerdûn-ı pür-kîn muztarib
hayâtımı hem-inân-ı melâmet eyliyor!
Çehremden şem‘-i sûzân-ı nümûne-nümâ, dîdem eşk-efşân-ı ibtilâ değil
midir?
Yemîn ü yesârımdan âsîb-i alâyık, pîş ü pesimden âşûb-ı halâyık hücûm ve
ta‘kîb etmektedir!
2- Şeyh Attâr’ın bir feryâdı
Kâm-ı dili -pâyımın bir hatve atmağa kudreti kalmayıncaya kadar- ta‘kîb
ettimse de yine dest-res olamadım! Ba‘de-mâ benim gibi bir âciz için medâr-ı
tesellî ne olabilir?

2 Şeyh Vasfî’nin hayatı, şahsiyeti ve eserleri hakkında burada verilen bilgiler şu eserlerden
alınmıştır: “Şeyh Vasfî”, DİA (XXXIX, 71-72), Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı
Müellifleri, s. 409-410; “Vasfî Ali Efendi”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansöklopedisi (VIII,
513-514), Son Asır Türk Şairleri (IV, 1948-1952) ve Resimli Türk Edebiyatı Tarihi (II, 987,
1025, 1041).
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Unfuvân-ı cevânîden şimdiye kadar âvîhte-i dâmân-ı niyâz eylediğim düdest-i acz-peyvest ile bugün girîbânımı çâk ediyorum.
Mağbût-ı hûbân-ı serv-endâm olan kadem, bâr-ı girân-ı belâdan dü-tâ oldu.
Dîde-i gam-dîdeden hûn-ı ciger taktîr edişime bâdî cihânda bir hem-derd
göremediğimdir.
Sadr-ı izzette âsûde-nişîn olmağı arzu eyleyen tenim şimdi kemâl-i
meskenetle kûşe-i inzivâyı ihtiyâr ediyor. Cihâna dil-ber-i tannâz gibi nâz
eden cânım, benim gibi nâ-halefin vücûdundan mahcûb olduğu için
bedenimden müfârekatla âlem-i lâhûta doğru mübâadet etmek istiyor.
Dün ûlu’l-elbâba sebak-âmûz-ı hikmet olan aklım bugün nazarında hayâl-i
dil-dârı tecessüm eden sevdâ-zede gibi hayrettedir.
3- Şeyh Attâr’ın Bir Hasbihâli
Ey dil-i güm-râh! Ömr-i azîzin rûz [ü] şeb adem-âbâda doğru devân
olduğu halde sen, ser-menzil-i mihnette hvâb-ı gaflete dalmak istiyorsun!
Bu menzilde şîrân-ı cihânın heybet-i ecel-i bî-emândan zehreleri çâk çâk
olduğunu endîşe etmiyor musun?
Nûş ettiğin şarâb-ı hoş-güvârın zevki, humârına değmez. Nazar-ı hakîkatle
bakmış oylsan zehir içmekte olduğunu görürsün.
Nakdîne-i ömrünü hevesât-ı nefsâniyye yolunda sarf ile neşve-yâb olursan
da bir gün gelecek ki enfâs-ı azîzeni bîhûde yere zâyi‘ ettiğine sen de vâkıf
olacaksın.
Cânın, nefs-i hod-kâmın fermân-beri oldukça senden âlî bir söz zuhûra
gelemez.
4- Münâcât-ı Câmî
İlâhî! Senin zât-ı ahadiyyetin bizim sıfâtımızdan pâk, hakîkat-i
ferdâniyyetin hâric-i havsala-i idrâkindir.
Nücûm-i bâziğa, pertev-i ulûhiyyetin ile münevver; kusûr-ı eflâk-i kudret,
kayyûmiyyetin ile ber-ter değil mi?
Mahsûd-ı İblîs-i pür-telbîs olan Âdem’i, ervâh-ı mukaddeseye karşı lutf-ı
mahsûsun ile mükerrem kıldın; yoksa makâm-ı vâpesîn-i zerre-i hâk
hüveydâdır.
Çarh-ı berîn her sabah senin mihrinle câme-i nîlgûnunu çâk eder. Gül ve
lâle gibi hâr u hâşâk dahi senin perverde-i ebr-i rahmetin, ihsân-dîde-i
rübûbiyyetindir.
Tarîk-ı aşkın, reh-zenân-ı bî-bâk ile hatar-nâktir. Yâveri-i bedraka-i
inâyetin olmaksızın menzil-i maksûda duhûl nasıl mümkün olabilir?
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İlâhî! Menşûr-ı levlâk3 ile kadr-i vâlâsı kâffe-i mahlûkâta karşı terfî‘
olunan Peygamber-i âhirüzzamân hakkı için Câmî’yi kalenderân-ı hakîkat
meclisinde bâde-i aşkınla medhûş eyle ki hicâb-ı hestîden halâs olsun!
5- Hâtif-i Isfahânî: Tevhîd
Dün harâret-i aşk ile gönlümde ârzû-yı âlem-i âb galeyâna geldiğinden
kûy-ı harâbâta gitmiş idim.
O nüzhetgâhta temâşâsı müferrih-i kulûb-ı cihâniyân olan bir bezm-i
husrevâne gördüm ki emîri pîr-i muğân idi.
Bu bezm-i ünsâ ünsde sâkiyân-ı makâm-ı hıdmette durmuşlar, bâdev
h ârdan mıstaba-i mahabbette oturmuşlar.
Sadr-nişîn-i himmet olan pîrin ifâza-i mürşidânesinden istifâza-i nûr-ı
vidâd ile karîrü’l-ayn olup dil-i bî-kînelerindeki pertev-i ittihâd-ı meclise
başka bir şevk vermekte idi.
Hele ârzû-yı kevneyni ferâmûş edip kemâl-i inbisât ile gûş-ı canlarını
mutrib-i hoş-nevâya, çeşm-i hak-bînlerini sâğar-ı neşve-fezâya vakf etmişler.
Edeble huzûr-ı feyz-i nüşûr-ı pîr-i muğâna varıp dedim ki: “Ey pîr-i rûşenzamîr! Ben bir âşık-ı derdmendim. Bu bende-i acz-efkendeden nazar-ı
iltifâtınızı derîğ buyurmanız lâyık mıdır?”
Pîr-i müşârün ileyh gülerek dedi ki: “Ey pîr-i aklın bende-i halka-be-gûşu!
Senin bu meclis-i feyz-â-feyzde nasîbin yoktur.”
Yine dedim ki: “Ve emmâ’s-sâile felâ tenher”4 mantûk-ı celîlince bu gedâyı bî-ser ü pânın mes’ûlünü reddetmek câiz midir? Aman! Harâret-i aşk ile
yandım, küstahlığıma bakma, ben bî-çâreyi bir kâse şarâb ile sîr-âb eyle!”
Pîr gülerek sâkiyân-ı gül-ruhândan birisine: “Şu gam-hvâreye bir kadeh
şarâb verin!” dedi. Sâkî:
“Bu bezmin bâde-nûşu mest olur, ammâ harâb olmaz.” diyerek bir piyâle-i
feyz-isâle sundu….. İçtim….. Meclisiyân “Henîen lek”5 kelâmıyla
alkışladılar.
İşte o kadehin neşvesiyle medhûş olmuşum. Savâmi‘-i melekûttan gûşzed-i cânım olan şu hitâb-ı lâhûtî beni bîdâr etti:
“Çeşm-i dilini guşâde eylemeyen, cânı müşâhede edemez. Gönül gözünü
aç ki cihâniyânın göremediğini göresin.”
İklîm-i aşka teveccüh edersen, nazarında cihân gülistân kesilir. Gördüğünü
ister, istediğini görürsün.
Şu gördüğün âsumân erbâb-ı aşkın merâmı üzere deverân ediyor.
3ك
ُ ك لَ َما َخلَ ْق
َ َت االَ ْفال
َ َ لَوْ ال: “Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım.” Keşfü’l-hafâ, II, 164.
4  َواَ َّما السَّائِ َل فَالَ تَ ْنهَر: “El açıp isteyeni de sakın azarlama.” Kur’an, 93/10.
5ك
َ َهَنِيئًا ل: “Afiyet olsun.” Keşfü’l-hafâ, II, 334.
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Ey bî-çâre! Âfitâb, hakîkat-ı cihânı tenvîr ediyor. Halbuki sen, şeb-i târda
kalmış zulmet-dîde gibi, şem‘ taleb ediyorsun.
Zulümât-ı hestîden kurtulursan âlemin meşârıku’l-envâr olduğunu
görürsün.
Yâr, bî-perde tecellî ediyor, “len-terânî”6 dese de yine sen taleb-i dîdârdan
”!rû-gerdân olma
6- Şeyh Irâkî’nin Rebî‘-nâme’sinden7
Bahâr
Ey gönül! Sevin ki nev-bahâr geldi. Peyk-i müştâkân olan nesîm-i seher,
bûy-ı zülf-i yâri neşr ile gülzâr-ı cihânı muattar etti.
Ne güzel nezzâre ki verd-i ra‘nâ, sürûş-i huld-i berîn gibi çehre-güşâ; ne
güzel temâşâ ki nâzenîn bahâr, çemenistân-ı âleme feyz-nisâr oluyor.

ك قَا َل لَ ْن تَ َرينِي َو لَ ِكن ا ْنظُرْ اِلَي الْ َجبَ ِل 6
 : “… (Musa) şöyle dedi: Rabb’im! Banaقَا َل َربِّ اَ ِرنِي اَ ْنظُ ُر اِلَ ْي َ
”…kendini göster, sana bakayım. Allah dedi: Sen beni göremezsin, fakat şu dağa bak
Kur’ân, 7/143.
7 Irâkî’nin sözkonusu kasidesi:
از صببببببببببا ابببببببببو زلببببببببب يبببببببببار مببببببببب
طبببببببببببرب ا ال مببببببببببب نواهبببببببببببار مببببببببببب
هببببببببببين تمااببببببببببا مبببببببببب نواهببببببببببار مبببببببببب
هبببببببا نظبببببببار مببببببب بببببببل جمبببببببال نمبببببببوا
مبببببببببب کمببببببببببن خلبببببببببب ابببببببببب ار مبببببببببب
ابببببببببب تمااببببببببببا اببببببببببا و اسبببببببببب ا اببببببببببو
مبببببببببب ببببببببببل از يببببببببببار ياا ببببببببببار مبببببببببب
ار رخ او جمببببببببببببببببببال يببببببببببببببببببار ابببببببببببببببببببين
مبببببببببببب دبببببببببببب ر ا از ايببببببببببببار مبببببببببببب
از صببببببببببا ابببببببببال مبببببببببو يبببببببببار ا بببببببببر
زا ببببببببببل افاببببببببببا و مابببببببببب بار مبببببببببب
ابببببببببببر ار يبببببببببببار مبببببببببببا ابببببببببببت نسبببببببببببي
اببببببببب ميبببببببببباا ابببببببببب مر بببببببببب ار مبببببببببب
ايببببببببب کبببببببببو منببببببببب ليم ببببببببب نسبببببببببي
هبببببببين نبببببببوايم مببببببب وقبببببببت مبببببببار مببببببب
بببببببببل دبببببببببو فاخ ببببببببب اابببببببببار مبببببببببرا
مببببببب بببببببل از وجببببببب جبببببببا دببببببب ار مببببببب
البببببببببببل از اببببببببببو ببببببببببل کنببببببببببا ناليبببببببببب
نالبببببببببببببببببببب مااببببببببببببببببببببقا زار مبببببببببببببببببببب
هببببببببببببا و هبببببببببببببويم ف بببببببببببباا ار لببببببببببببب ار
مببببببببببب کمبببببببببببن نالببببببببببب هببببببببببب ار مببببببببببب
ببببببل مهبببببببر جلببببببو مبببببببم منبببببب ار ابببببببا
مبببببببببببر صببببببببببببا او ارمنبببببببببببار مببببببببببب
زر افاببببببا مببببببم منبببببب ببببببل صبببببب اببببببر
صببببببببب هببببببببب ارا هبببببببببر ن بببببببببار مببببببببب
بببببببل زر افابببببببان و ز اابببببببر ابببببببر دبببببببر او
زا رف ببببببببببببار زخبببببببببببب خببببببببببببار مبببببببببببب
نچبببببببببببببببببب از انببببببببببببببببببب او ناببببببببببببببببببب زاا
مبببببببببم زننببببببببب مببببببببب مايببببببببب اار مببببببببب
خبببببار مببببب نچببببب ميسببببب ا ابببببر اوخبببببت
مبببببببب نبببببببب ارانبببببببب مببببببببار و اببببببببار مبببببببب
نيسبببببببببببببببت زاا ا مهبببببببببببببببر دودبببببببببببببببن
مبببببببب نصببببببببيبر ز مببببببببم خمببببببببار مبببببببب
اللببببببببببب را ال اسبببببببببببوخت ابببببببببببر نبببببببببببر
زيبببببببن جهبببببببا ابببببببر البببببببر ببببببببار مببببببب
ااببببببر اهريسببببببت اببببببر ببببببل از ببببببم نبببببب
زا مهبببببببببببر اللببببببببببب ال فهبببببببببببار مببببببببببب
جامبببببببببب دببببببببببو اببببببببببر ان ابببببببببب اريبببببببببب
نقببببببببببببببر ايبببببببببببببببا رنهببببببببببببببار مبببببببببببببب
نقببببببببر رنبببببببب کمببببببببن ز ل بببببببب اهببببببببار
مبببببببب لببببببببم يببببببببار مببببببببم سببببببببار مبببببببب
مبببببببب را
خببببببببو اهاريسببببببببت ليبببببببب
Külliyât-ı Irâkî, s.73-74.
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Bâğ u sahrânın temâşâsına şitâbân ol ki tarâvet-i Firdevs-i a‘lâdan
nümûne-nümâ bahârın inbisât-ı rûh-efzâsı manzûr-ı cism-i ibtihâcın olsun.
Ruhsâr-ı gülde cemâl-i dil-dârı gör. Zîrâ gül-i handân, yârdan bir yâdigâr-ı
kıymet-dârdır.
Kûy-ı cânândan bir haber almak istersen her subh-dem o şûh-ı gül-izârın
hâk-i pây-ı devletine yüz sürmek şerefine mazhar olan bâd-ı sabâdan sor.
Bâd-ı seher-i cânânın âsitân-ı devletinden güzer etmemiş olsaydı böyle
müşk-bâr olur muydu?
Bîmârî-i sabâdan habîr olan andelîb-i hoş-elhân iyâdet için mürğ-zâra şitâb
etti.
Gül, üveyiğe, nevâ-sâz ol diye işâret etmekle bülbül, hasedinden şevke
gelip üveyik gibi nâlişe âğâz etti. Bu hâli gören gül, vecde gelip cân-sipâr
olmaz mı?
Hây hûy-ı âşıkân gülzârı kapladı. Bağda gül cilveger olmasa, çemende
bülbül nâle-güster olur muydu?
Dün gece sabâ nezd-i yârdan gelmemiş olsaydı gül-i sad-berg bugün zerefşânlık edemezdi.
Gül-i sad-berg zer-efşân olduğu için ebr-i bahâr güher-nisâr oluyor.
Gonca iddihâr-ı zer kaydında olmasaydı giriftâr-ı zahm-i hâr olmaktan
âzâde-ser olurdu.
Şâh-ı güle goncadan kîse edindiği için mâye-dâr diyorlar.
Sûsenden başka bir âzâde-ser yoktur. O da kâr u bâr kaydında olaydı bu
ni‘mete nâil olur muydu?
Nergisin nasîbi humâr olduğu için lâlenin yüreği yandı.
Bulutların sirişk-efşân olması gülün gam-ı rûzgârdan muğber olduğu
içindir.
Benefşenin libâs-ı mâtem telebbüs etmesine sebeb, lâlenin dil-fikârlığıdır.
Lutf-ı bahâr ile rûy-i zemîn nigâr-hâne-i Çîn’e dönmüş.
Bahâr, yâr-i cânıyla mey-nûş olan kimseye hoş gelir.
7- Cenâb-ı Câmî’nin mahdûmuna nasîhati
Oğlum! Cenâb-ı Hak her hâlde muînin olup efkâr-ı rezîle ashâbına
mukârenetten seni muhâfaza buyursun!
Şu edeceğim nasâyıh-ı pederâneden mütenassıh olursan müstefîd olursun.
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Benim sinnim yetmişi tecâvüz etti. Sen henüz yedi yaşındasın. Sana ikbâl
müteveccihtir. Bana irtihâl göründü. Mâlâya‘nî ile geçirmiş olduğum ömr-i
azîze acıyorum. Telâfi-i mâ-fât etmeye kalkışsam da eyyâm-i güzeşte hiç
avdet eder mi?
Evân-ı cevânîyi -ki sa‘y için büyük bir ser-mâyedir- hevesât-ı
nefsâniyyeye sarf etmeyip iktisâb-ı meâlîye çalışacak olursan istikbâlini
te’mîn etmiş olursun.
İbtidâ kesb-i maârife sa‘y ü ikdâm edip avâlim-i cehâletten tebâüd etmenin
çâresine bak! Cühelânın ölü, ulemânın diri olduğu müsellem-i enâmdır.
Ukalâdanım diyen kimse mürdeler ile hiç mücâleseti ârzû eder mi?
Kesb-i maârife sa‘y ü ikdâmdan geri durma ki ilim ne kadar çoksa ömür o
kadar azdır.
İnsanların tahsîl-i maârifteki tekâsüllerine bakıp da sa‘yine fütûr getirme.
Çalış! Zîrâ ömrün tezâufu mümkün değildir. Bir ilme çalış kisenin için mûcibi saâdet olsun.
İktisâb-ı ilm ü ma‘rifetten sonra muktezâsıyla amele sa‘y et. Amelsiz ilim
zehr-i kâtil gibidir. İlmiyle âmil olmayan fenn-i kîmyâda mahâret-i kâmilesi
olup da elindeki bakırı zer-i hâlis etmeyen kimseye benzer.
Tevfîk-ı amel bir hil‘at-i mahsûsa gibidir. İhlâs ile mutarrez edersen şerefi
artar. Ma‘ni-i ihlâstan ârî olan amelin nezd-i ûlü’l-elbâbda ne değeri olabilir?
Dâimâ et‘ime-i nefsiyye eklini, siyâb-ı fâhire telebbüsünü âdet edinme.
Câmeden garaz yazın harâretinden, kışın bürûdetinden bedeni muhâfazadır.
Hiç merd olan, tâife-i nisâ gibi zînete meyl eder mi?
Libâs-ı fâhir ile âleme karşı arz-ı vakâr etmeye kalkışma ki tilkinin sayyâdı seg-nihâdın dest-i tama‘ına düşmesine bâdî postudur. Meges gibi şîrînî-i
ikbâle aldanma ki pâ-bend-i şehd-i idbâr olmayasın.
Telhî içinde şâd ol ki sadef gibi genc-i güher olasın. Meşâkk-ı cihâna
alışırsan mesrûrü’l-bâl olarak yaşarsın.
Ni‘metiyle mütena‘‘im olduğun kimseyi zinhâr incitme! Tuzu kullandıktan
sonra tuzluğu kaldırıp atma, yine lâzım olur.
Yârânına müzâyaka göstermeyip dest-güşây-ı mürüvvet ol. Fakat karz
olarak ne bir habbe al ve ne bir habbe ver! Zîrâ karzın mıkrâz-ı mahabbet
olduğu, tecrübet-kerde-i erbâb-ı meveddettir.
El-Cûdü mine’l-mevcûd8 kaziyyesini der-pîş ederek ihsân ile yârânının
tehvîn-i müzâyakasına himmet et, ya‘nî düyûn-i kesîreye dûçâr olmamak
şartıyla bezl-i nakdîne-i âtıfet eyle.
8  اَ ْلجُو ُا ِمنَ ْالموْ جُوا:“Cömertlik, varlıktandır.” Keşfü’l-hafâ, I, 337.
َ
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Dostunu düşmandan fark eyle de ondan sonra yolunda fedâ-yı câna âmâde
ol. Dost kimdir, bilir misin? Dost, nûr-ı âşinâyî ile basar-ı basîreti rûşen olan
kimsedir. Girân-bâr olsan da, ziyân-kâr olsan da yine bârını çeker. ‘Usrda
muînin, yüsrde hem-nişînin olur. Girîve-i fezâyıha düşecek olsan dest-gîrlik
vazîfesini icrâ, âb-ı nasîhat ile âteş-i hevesini itfâ eder. Her hâl ü kârda
yâverin, nehc-i kavîm üzere, reh-berin olur.
Böyle bir dost bulabilirsen hâk-i pâyı ol, bulamazsan ihtiyâr-ı uzlet et ki
endûh-ı cihândan âzâd ve şâd olarak yaşayasın.
Bir işi bitirmeden diğerine başlama ki hiç birisini ikmâle muvaffak
olamazsın. Evkâtını birer işe tahsîs et.
Hiçbir vakit mütâlaadan rû-gerdân olma. Yegâne iştigâlin mütâlaa olsun.
Enîs-i künc-i uzlet, fürûğ-ı subh-ı fazîlet, kitâbdır. Kitâb, ücretsiz,
minnetsiz bir muallimdir. Her ne zaman mütâlaa edersen müstefîd olursun.
Kitâb bir muallim-i maârif-perverdir ki serâir-i fünûnu ehlinden gayriye
ifşâ etmez; derûnu evrâk ile müzeyyen bir gencîne gibidir. Kıymet-şinâsân-ı
ma‘rifet bir varakını Bin dürr-i yek-dâneye değişmez.
Kitâb bir encümen-i dâniş gibidir ki o mecliste her fenne dâir bahs olunur.
Gâh âyât-ı Kur’âniyye şerh ü tefsîr, gâh ehâdîs-i Nebeviyye ile müddeâ tenvîr
edilir.
Bazen kulûb-ı sâfiyye ashâbı gibi envâr-ı hakâyık-ı İlâhiyye ile gümgeştegân râhı irşâd, ba‘zen de fünûn-i hikemiyyeden bahs ile yek-dîgere suâl
ve cevâb îrâd ederler.
A‘sâr-ı sâlifeden ihbâr ettikleri gibi eş‘âra müteallık mebâhis-i latîfe ile de
gevher-nisâr olurlar.
Mebâhis-i mezkûreyi iyice dinle, fakat maksad-ı aslîyi sakın ferâmûş etme.
Bir işe başlamadan evvel hayır mıdır, şer midir iyice düşün, ondan sonra o
işe başla.
Sûfiyân-ı hâm ile mücâleseti iltizâm etme. Zîrâ kâr-ı hâmân hâm-kârlıktır,
tarîk-ı puhte-kârânı bilmezler.
Mümkün oldukça Hazret-i Îsâ gibi âlem-i tecerrüdde yaşamanın çâresine
bak. Eğer mağlûb-ı nefs-i hod-kâm olacağını teyakkun edersen teehhül et.
Alacağın kızın güzelliğinden evvel salâh-ı nefsini sor. Bir kızın surh-rûluğu
iffettendir, bundan büyük âb ü tâbı olamaz.
Mansıb arkasında devân olma ki azl ü nasbı düşünmeyesin. Mansıbsızlık
her mansıbdan iyidir.
Mütekebbir olma, mütevâzı‘ ol, hûşe gibi ser-keş olma, sonra darbe-i
dâs’dan başını kurtaramazsın.

14 ŞEYH VASFÎ VE FEYZÂBÂD ADLI ESERİ…/M. KILIÇ-M.ATALAY
Esâfile riâyet eyle ki ser-bülend olasın. Görmüyor musun? A‘dâdın önüne
sıfır konursa kadri artıyor.
Ya va‘d etme veya va‘dinde vefâ et. Câhiller gibi pederinin kemâliyle
öğünme. Pederini bırak, ferzend-i hüner ol. Duhân âteşten hâsıl olsa da yine
şeref sâhibi olamaz.
Pederini halvet-i hâsın gayride zikr etme, memnûn etmek istersen ihlâs ile
rûhunu şâd eyle.
8- Şeyh Sa‘di-i Şîrâzî: Mev‘ize
İnsanlar! Cihân, cây-ı istirâhat değildir. Ârife, mâlik-i mülk-i cihân olmak
arzûsu yakışmaz.
Nağamât-ı bülbülden huftegânın nasîbi olmayıp hayvanların âlem-i
insânîden haberleri yoktur.
Vech, ne kadar güzel olursa olsun, mücellâ olmayan âyîneden görülmez.
Merdân-ı Hudâ’nın geceleri, rûz-ı rûşen gibidir. Erbâb-ı kemâl için
hakîkatte şeb-i muzlim yoktur.
Dîv-i nefsi riyâzet ile öldür! Buna pençe-i cismânî ile galebe mümkün
değildir.
Tâat, nâsiye-sâ-yı ubûdiyyet olmaktan ibâret değildir, ibrâz-ı sadâkat
etmeli!
Tarîk-ı Hak’ta nefsin ta‘kîbinden hazer eyle! Bunun kadar merd-efken bir
gûl-ı yabânî tasavvur olunmamıştır.
Bir mürşid-i hikem-âmûzun taht-ı terbiyesinde bulun ki insan için belâ-yı
cehâletten bed-ter bir âfet tasavvur olunamaz.
Âlim, âbid, sûfî etfâl-i tarîkattirler. Ârif-i billâhın gayrı merd-i kâmil
yoktur.
Korkarım ki sana şâhid-i hakîkat yüz göstermez. Zîrâ hevâ-yı nefsinden
başka bir şey düşünmüyorsun.
Anbarın buğday ile dolu olduğu halde kabirde hem-râh olacak bir arpa
mikdârı sevâb işlemedin, levâzım-ı şitâîye kadar ahireti tefekkür ettiğin var
mı?
Müslümanların malını gasb edersin, hâlbuki senin malını gasb ettikleri
zaman Müslüman yok mu, diye feryâd eylersin.
Temennâ-yı servet encâm-pezîr
müsteğîsâne bulunmak hayırlıdır.

olmaz.

Ümîdvârâne

yaşamaktan

Malı olan, hırsızdan havf eder. Cem‘-i mâl etmeyen ârifler zarar-dîde
olmaktan korkmazlar.
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Sâdıkâne olan nasîhat cihan değer. Kelâmımda bir fâide-i mühimme yoksa
dinleme!
Ömrünü lehv ile telef edenin mahsûlü peşîmânlıktır.
Ey Sa‘dî! Eğerçi suhan-versin, lâkin iş, işlemekle sûret-pezîr olur. Suhandânlıkla iş bitmez!
9- Hâtifî’nin bir nasîhati
Ey şehr-i cemâlin mâh-ı nevi! Sana birkaç nükte söyleyeceğim, iyice dinle!
Rîş-dâr olmayınca küşâde-rû olarak çarşı ve pazarda tek-â-pû etme! Sana
meccânen bir şey veren kimseden can verse de alma!
Talaşın âteş-i tîzden mübâadet etmesi lâzım geldiği gibi, eşhâs-ı rezîlenin
sohbetinden tevakkî etmek lâzım gelir.
Selsebîl olsa da evân-ı cevânîde şarâb içme! Gençlikte bâde-hvâr olanlar
âkıbetü’l-emr mey-i surh ile rû-siyâh oldular.
Gençleri iki şey harâb eder: Birisi zînete inhimâk, diğer ârzû-yı duhter-i
tâktır.
Hayf ol nev-civâna, hezârân hayf ki zen gibi zîneti sever, durmayıp şarâb
içer!
10- Te’hîrden tahzîr
مبببببب ار تببببببتخير فببببببت هادببببببت جانسببببببوز
ز منببببببب هبببببببا طبببببببب ايلبببببببت مبببببببوز
مببببب هسبببببت امبببببروز تبببببو فبببببراا ايبببببروز
Tercüme:

م بببببببببن ار مارهبببببببببا زنهبببببببببار تبببببببببتخير
ابببببببب فببببببببراا اف نببببببببم امببببببببروز مببببببببار
قيبببببببا امبببببببروز يبببببببر از ابببببببال فبببببببراا

“İşlerinde sakın te’hîri tecvîz etme; zîrâ te’hîr, mazarrât-ı muhribeyi
dâîdir.
Hîlekâr olan tabîatının ru‘ûnetinden, bugünkü işini yarına bırakmayasın.
Kâr-ı ferdâyı bugünkü hâlinle mukâyese eyle, zîrâ senin bugünün, geçen
günün ferdâsıdır.”
Tezekkür:
Abdülkerîm-i Yemenî nâmında bir şeyh-i maârif-simâtın: “Bazı âdemler
kemâl-i tekâsüllerinden işlerini ferdâya bırakırlar. Düşünmezler ki bugün,
dünkü günün ferdâsıdır. Bugün ne iş gördüler ki yarın bir iş görmeye gayret
edebilsinler.” kelâm-ı hakîmânesinin mazmûnundan muktebes olan bâlâdaki
kıt‘ayı sâhib-i Reşehât tanzîm etmiştir.

16 ŞEYH VASFÎ VE FEYZÂBÂD ADLI ESERİ…/M. KILIÇ-M.ATALAY
Şeyh-i müşârün ileyh hâcegân9 nâmıyla müşârün bi’l-benân olan fırka-i
sûfiyyenin ser-âmedânındandır.
Bir gün müşârün ileyh dür-efşân-ı hakâyık oldukları sırada: “Hallâk-ı
avâlim gayba âlim değildir.” demesiyle bezm-i mürşidânelerinde bulunan
teşnegân-ı maârif bu sözü zâhir-i nassa muhâlif gördükleri cihetle muztarib
olurlar. Meclisiyânın bu ıztırâblarını def‘ için: “Cenâb-ı Hakk’a göre her şey
şehâdettir. Kur’ân-ı Kerîm’deki “Âlimü’l-gayb” bize nisbetledir. Gayb
dediğimiz ma‘dûm ise, ma‘dûma ilim taalluk etmez.” buyurmuşlardır.
Bu tevcîh-i vecîh Hazret-i Şeyh’in kerâmetine delâlet eder.
10ت ا ببببر
ِ ايببببن زمببببا اهبببب ار تببببا وقبببب
diyenlerin mâhiyyetlerini meydâna koyan “Bazı âdemler” kelâmı ise nâmını
ibkâya kâfîdir.
Mahbûb-ı perverdigâr tesvîften tevakkî edilmesini: Heleke’l-müsevvifûn11
hadîs-i şerîfiyle ihtâr ediyor.
Cenâb-ı Hâfız:
اببببببب ف بببببببرا ار همبببببببم انببببببب خببببببب ارا زوا صبببببببي مبببببببن
12مبببببب فببببببت هادببببببت ار تببببببتخير و طالببببببم را زيببببببا اارا
beytinde te’hîrin mûcib-i ziyân olduğunu beyân ederek sür‘ati tavsiye ediyor.
Hazret-i Mevlânâ:
13 ببببببت َدببببببب ْي قَبببببببا ِط
ُ َوا ْم َ ِجبببببببلْ فَ ْال َوقب
mısrâıyla bu nükteyi tavzîh buyuruyor.
Îş ü nûş eyle bugün anma gam-ı ferdâyı
Sana ısmarlamadılar bu yalan dünyâyı
gibi lakırdılar Pîr-i müşârün ileyhin:
صببببببببوفم ااببببببببن الوقببببببببت ااابببببببب ا رفيبببببببب
14 نيسببببببت فببببببراا بببببب ن از اببببببر ِط طريبببببب

9 Hvâcegân  خواجها: XII-XV. yüzyıllarda Mâverâünnehir’de Orta Asya sûfîliğinin
gelişmesinde önemli rol oynayan bir tarikat. Bu tarîkatın, Nakşibendîliğin mânevî yönünü
teyit eden ve kelimât-ı kudsiyye diye bilinen prensipleri şunlardır: hûş der-dem, nazar berkadem, sefer der-vatan, halvet der-encümen, yâd-kerd, bâz-geşt, nigâh-dâşt, yâd-dâşt.
10 “Bunu başka bir zamana bırak.”, Mesnevi-yi Ma‘nevî, I/131.
11 َ ك الْ ُم َس ِّوفُو
َ َهَل: “Bugünün işini yarına bırakanlar helâk oldular.”
12 Dîvân-ı Hâfız, s. 153.
13 “Acele et. Zira vakit, keskin bir kılıçtır.”, Mesnevi-yi Ma‘nevî, I/132.
14 Krş. Mesnevi-yi Ma‘nevî, III/1425.
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beyti yek-meâl gibi görünürse de Hazret-i Mevlânâ beyt-i mezkûr ile hâlin
nazar-ı i‘tibâra alınmasını tavsiye buyuruyor ki bu da istikbâli te’mîn etmek
demektir. Yoksa:
Sana ısmarlamadılar bu yalan dünyâyı
mısrâından anlaşıldığı üzere ferdâyı düşünmeyen falan demek istemiyor. Zîrâ:
Tefekkür etmeli de bu cihâna bir gelişi
Gidermeli kederi, bakmalı safâya kişi
beytinin âkılâne bir söz olmadığını:
Nice âkıldir o kim çekmeye ferdâ gamını
mısrâı gösteriyor.
Ferdâyı düşünmeyen bazı âdemler: ِ صا ِا
َ ت َا
ِ َ يَّ َ اَيَّا َ َا َراثَ ِ ِ نَ َ َ فِم َو ْق
mantûkunca peşîmân olur.

 َم ْن15

هبببببببين مهبببببببو فبببببببراا مببببببب فرااهبببببببا ابببببببت
16نهبببببببببب را ايببببببببببا ِ ِماببببببببببت
ْ تبببببببببا ا لببببببببببم
11- Selmân-ı Sâvecî: Pervâne - Bülbül
Bir gece güm mevsimi çemenistânda bulundum. Gece musâhibim gül ve
şem‘ idiler. Pervânenin bülbül ile muhabbet-i güle dâir mübâhase etmekte
olduğunu duydum. Pervâne, güle diyordu ki:
“O feryâd ne, cevr-i ma‘şûktan bu tezallüm-i hâl ne?” Ey bî-çâre! Âşıklığı
benden öğrenmelisin. Yanarım da aslâ feryâd etmem.”
Bülbül, pervânenin bu sözünü işitip ağlayarak dedi ki: “Ben bed-bahtım!
Hâlbuki sen mes‘ûdsun. Senin baht, yâverin, hümâ-yı devlet de bende-i
fermân-berin olmasa böyle cânânından cân vermek saâdetine mazhar olur
muydun?
Benim gibi kimse olmasın. Zîrâ gözümün önünde yârim pâ-mâl-i rûzgâr
oluyor. Cihânda yarsız yaşayan kimsenin hâline ağlamalıdır.
Ey Selmân! Demem ki bî-çâreden bî-çâresin. Tutalım ki Hûşeng, Cem’den
daha kavîsin. Bunlar nasıl fermân-fermâ oldularsa sen de öyle olursun.
Kuvvette arslan gibi olsan da, ejder gibi bulunsan da âkıbetü’l-emr karıncanın
saydı olmak mukarrerdir. İster efendi ol, istersen bey. Pençe-i ecelden
kurtulamazsın. Niçin hvâb-ı gaflete dalıyorsun, kalk! Güzel bir iş ile meşgûl
ol ki hvâb-ı ebedî seni ta‘kîb ediyor!

15 “Ekim vaktini geçirenler, hasat vaktinde pişman olurlar.”
16 Mesnevi-yi Ma‘nevî, II/1264.
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12- Firdevsî: Mev‘ize
Herkesin gönlü, kendi arzusunun kuludur. Bu cihetten herkesin arzusu bir
türlü olur. Meşreben cihanda kimse kimseye benzemez. Senin onunla ihtilâfın
muvâfık-ı maslahattır.
Sâhib-i tama‘ olmayan kimse, zengindir. Harîs olmayan âdem, mes‘ûddur.
Müdârâ, aklın birâderidir. Akıl, canın başı üzere taç gibidir. Bir âlim senin
hasm-ı cânın olsa da nâ-dân olan dosttan yine hayırlıdır.
Eğer tâlib-i ni‘met isen tahsîl-i maârife çalışmalısın ki sebzîn olmayan
ağaç meyve vermez. Soranlar, hünerden suâl ederler. Bunlara zenginim diye
cevap vermek lâyık değildir. Zîrâ kâbil olunmamış ma‘den makbûl değildir.
Âkıl olan der ki:
“Kokusuz gülün renginden bahsetme ki ateşten, âb-ı revân beklenilmez.
“Zengin -biriktirmiş olduğu para ile değil- atâ ile makbûl-i âlemiyân olur.
“Âlî olmak sevdâsında bulunan kimseye kemâl lâzımdır. Yani evvelâ re’y
ü tedbîr, sâniyen ma‘lûmât-ı makbûle, sâlisen iş zamanı -iyiyi kötüyü fark
edecek- yâr-i sâdık, râbian gönülden nifâk ve kizbi çıkarmak için akıl ve
istikâmet, hâmisen sâhib-i kudret olmak için çalışmak.”
13- Emîr Hüseynî’nin Zâdü’l-müsâfirîn’inden: Nâle
Âh bu ne terâne-i âteşîndir ki zemzeme-sâz olurum! Bir zamandan beri bu
terâne ile cânımı tebâh etmekteyim.
Bana varlığımdan -bir soğuk nefesten başka- bir haber gelmedi. Cihanı
dolaştım. Gönlümün istediği şeye yine vâsıl olamadım. Her bir memlekete
yüz kere gittim ise de dil-hvâhımın hâk-i derinden bir koku istişmâm
edemedim.
Münâcât bahânesiyle -riyâkârâne- savma‘aları dolaştım. Bir zaman bâb-ı
niyâzda bulundum. Oruç tuttum, namaz kıldım.
Medreselerde -taharri-i hakîkat için- tahsîl ile ziyâde meşgûl oldum. Pek
çok geceler -sıfru’l-yed olarak- sabahladım. Gönlüm bu babda kiminle bahs
ettiyse hiç birini mutmain görmedi.
Mebde’ ve meâdından âgâh olmayan kimse vâkıf-ı zât-ı Bârî olabilir mi?
14- Sâib
خبببببببار ايبببببببن لسببببببب ا م بببببببا ِ الهابببببببايم ادببببببببت
هبببببببر
ِ
17هبببببر اببببببنمم ار ايبببببن ابببببا جبببببا ِ جهبببببا نمبببببايم ادبببببت
Tercüme:
“Bu gülşen-i âlemin her dikeni bir miftâh-ı dil-güşâdır. Her şeb-nem bu
bağda bir câm-ı cihân-nümâdır.”
17 Dîvân-ı Sâib-i Tebrîzî, II, 1091.
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Tezekkür:
İnne maa’l-usri yüsren ve inne maa’l-usri yüsrâ18 mantûk-ı celîlince bir
gam yoktur ki âkıbeti sürûra müncer olmasın.
İnsan dûçâr olduğu nevâibe tahammül meslekinde terakkîye çalışmalı;
derd-âzmâyân-ı cihân, zevk-ı dâimîyi bu sûretle bulmuşlardır. Şeb-nemin
câm-ı cihân-nümâ olduğunu mübâlağa-i şâirâneye haml etmemeli. Bu bir
hakîkattir. Erbâb-ı fen bir zerreye hurde-bîn ile baktıkları vakit muhayyir-i
ukûl ne kadar cüz’iyyât görüyorlar!
Dakîka-bînân-ı ümmet bir şeb-nemden cihânı görürlerse çok mudur?
İlâhî! Bir katre suda garka-i hayret olan ukûl-i beşer kudret-i fâtıranı
hakkıyla nasıl iz‘ân edebilir?
دبببببب ا مبببببن يرنبببببم فبببببم صبببببن ال قبببببول
هبببببر نجببببب خموابببببم م بببببوب دبببببر امهبببببر ادبببببت
هبببببببببببر اانببببببببببب ِ منببببببببببب ليبم واز ابببببببببببنايم ادبببببببببببت
Tercüme:
“Gülzâr-ı âlemde hâmûş olan ne-şukufte goncalar mühürlü mektuplar
gibidir. Her bülbülün terânesi bir âşinâ âvâsezidir.”
Tezekkür:
Cihanda hiçbir şeyin hakîkati tamamıyla anlaşılamaz. Gonce-i neşüküfteden istişmâm-ı bûy-ı hakîkat olursa da im‘ân-ı nazar ildâme olundukça
bunda daha keşf olunacak pek çok hakîkatler bulunduğunu kimse inkâr
edemez.
Evrâk-ı gül bir kitâb-ı hikmettir. Çeşm-i ibretle bakarsan dest-i kudretin
nekşetmiş olduğu hutût-ı hikmeti görürsün.
نظبببببببر هوابببببببيار
ابببببببر ِ ارخ بببببببا ِ دبببببببب ار
ِ
19ت مرا ببببار
ِ هبببر ورقببببم اف بببر ادببببت م رفببب
Her gül-bâng-ı hezâr, âşık-ı ser-âzâdenin gûş-ı cânına bîgâne gelir mi?
Feryâd-ı andelîbin vicdanlara olan te’sîri şu sözüme delîl olamaz mı?
Mahlûkâtın yek-dîgere olan irtibatlarını kim inkâr edebilir?
ينببببببببببب خانببببببببببب ال از راببببببببببب ا بببببببببببر ابببببببببببر يببببببببببب
بببوطم خببببو نببببوايم ادببببت
هببببر اببببر ِ دببببب ِ ايببببن اببببا طب
ِ
18 Krş.  فَاِ َّ م َ ْال ُسر يُ ْسرًا إ َّ م َ الْ ُسر يُ ْسرًا: “Şüphe yok ki her güçlükte bir kolaylık vardır. Evet, her
َ
َ
ِ
ِ
güçlükte bir kolaylık vardır.” Kur’an, 94/5-6.
19 Sa‘dî’nin bu beytini krş. Metn-i Kâmil-i Dîvân-ı Şeyh-i Ecell Sa‘di-yi Şîrâzî, s. 469.
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Tercüme:
“Gönül âyinehânesini jeng-i elemden tathîr edersen her berg-i sebzin bir
tûti-i hoş-nevâ olduğunu anlarsın.”
Tezekkür:
Her yeşil bayrak mıntıka-ârâ-yı hikmettir, tûti-i hoş-nevâ gibi râz-nâme-i
hakîkatten dem-sâz olur.
وارۀ طلبببببببببم را خ بببببببببر ادبببببببببت هبببببببببر دبببببببببياهم
مابببببب م ا سبببببب ها را هببببببر مببببببو ناخبببببب ايم ادببببببت
Tercüme:
“Her siyahlık âvâre-i râh-ı talebe Hızır’dır. Gemisi kırılmış olanlara her
dalga bir kaptandır.”
Tezekkür:
Me’yûs olan seyl-âbe-i havâdis-i zamâna kapılmış hâşâk gibidir. Bir
istinâdgâh bulamaz.
Ye’s, bir gird-âb-ı hayrettir. Bu gird-âba düşenler emvâc-ı deryâ-yı hayretten
istimdâd ederler. Deryâ nazarlarında sefîne-i selâmet kesilir; her mevcden
meded-hvâh olurlar.
بببببببروز ا مببببببببت
تببببببببا نببببببببور اسبببببببب ِن م لبببببببب ببببببببوهر فب
ِ
هرکنببببب ابببببم بببببر و ابببببال ار کاببببب ِ خبببببوا همبببببايم ادبببببت
Tercüme:
“Nûr-ı hüsn-i mutlak gevher-i hâke eşi‘‘a-pâş oldukça per ü bâli dökülmüş
her baykuş hümâ-yı i‘tilâ-hvâh gibi âleme arz-ı mübâhât etse sezâdır.”
Tezekkür:
20مببببببور ار خانبببببب خببببببوا ا بببببب ِ دببببببليما اارا
fehvâsınca herkes kendi hayâl-hânesinde fermân-fermâdır.
Herkesin gönlünde bir arslan yatar
mısraı bu hikmete mebnî söylenmiştir.
İnsan odur ki kalbinden hiçbir zaman fikr-i teâlîyi çıkarmaz. Terakkîyi
kendine bir ma‘şûka-i teâlî-hvâh ittihâz ederek gönlünü pîş-i nazarından ayırmaz.
Fikri bir hümâ-yı bâlâ-pervâzdır ki zemîn-i sefâlete inmez, dâimâ i‘tilâ ister.
Ulviyyetine istiğnâsı bürhandır.
20 “Karınca kendi yuvasında Süleyman gibi hüküm sürer.”, Emsâl ve Hikem, IV, 1755,
Ferheng-i Avâm, s. 762; Deh Hezâr Mesel-i Fârsî, s. 653; Pend ve Destânyâb, II, 138.
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Tercüme:

21

هرکنببببببب قلببببببب ِ ماببببببب ابببببببر يببببببب هوادبببببببت اايببببببب
ببببببر ابببببببباام از ابببببببو ِ او هبببببببوايم ادبببببببت
ِ ار هبببببببر دب

“Her ne kadar kulzüm-i aşk bir arzu üzerine cereyan ederse de her
habâbın başında kulzüm-i aşkın şevkıınden bir havâ var.”
Tezekkür:
Tecelliyât-ı İlâhiyye muhteliftir. Cenâb-ı Hak herkese bir gûne tecellî
eyler. Her âna mahsus bir tecellîsi vardır.
15- Şeyh Sa‘dî’nin
يبببببببببببببببار همببببببببببببببب
رفيببببببببببببببب ِ مهرابببببببببببببببا و
ِ
همبببببب مبببببب اودببببببت مببببببم اارنبببببب مببببببن هبببببب
matlalı gazelinin tercümesi:
“Refîk-ı sâdıkı, yâr-ı muvâfık herkes dost ittihâz ettiği gibi ben de ederim.
Güzellere bakmak rüsûm-ı ma‘lûmedendir. Bu bid‘ati âlemde ben îcâd
etmedim ya!
İttikâ da‘vâsında bulunursan seni tasdîk ederim, fakat doğrusunu Allâh
bilir!
Eğer hâtırım meyl etmiyor dersen ben bu da‘vânı teslîm etmem.
Eğer bahs-i aşk günâhtır dersen ibtidâ bu günâh, Âdem ve Havvâ’dan
sudûr etti.
Güzellerin kemend-i21 zülfüne giriftâr olanın, ne medhinden ne de
zemminden haberi olmaz.
Dünyâda sîne-i mecrûhuma dest-i mihribân gibi hiçbir merhem bulamam.
Sâkî! Dolu kadehi döndür, felekten devr-i dem-â-demi öğren!
Dünyânın mükedder olmağa değeri olmadığını bilirsen dosta güzel
meâmele eyle, hurrem görün!
Her gün, bâkî kalan ömründen bir gün eksildiğini bilmiyorsan eyyâm-ı ömrü
ganîmet bil.
Sa‘dî! Serây-ı ömre güvenme. Zîrâ bunun binâsı muhkem değildir.”22

21 kemend: kendi (Feyzâbad, İstanbul 1308, s. 32)
22 Tercümesi verilen gazelin diğer beyitleri:
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16- Şeref-i Tebrîzî’nin İftirâk-nâme’sinden
Eyvâh! Yârânım bu hâk-dân-ı fânîden rüzgâr gibi geçip gittiler. Geceleri
revnak-efzâ-yı her encümen olan şem‘ sohbetle nücûm-ı şeb-ârâ gibi sabâhı
bulurlardı. Gündüzleri çemenistânda gül-i ter gibi yek-dîgere arz-ı dîdâr ederek
suffa-nişîn-i mahabbet olurlardı.
Çeşmimden dümû‘-ı hûn-âlûd saçtığımın yegâne sebebi bunlardan şimdi
bir nişâne göremediğimdir. Bunlar benim hem-derdim idiler.
Kabristân-ı fenâda lahd-gîr-i inzivâ olduklarından beri gam ve gussadan
başka refîkım kalmadı.
Mahrem-i esrârım olan o yârân-ı vefâ-siriştin meşhed-i münevverleri
üzerinde:
“Ey benim üsrümde bâdi-i inbisâtım, yüsrümde müceddid-i neşâtım olan
dostlarım! Bu bî-çârenizi bırakıp da gittiniz!” diye ağladım, feryad ettim. Ne
‘çâre ki girye vü efgânımı cevapsız bıraktıklarından bana ebedî bir vedâ
!ettiklerini anladım
17- Şeyh Nizâmî: Harâbât
Dün akşam dâhil-i bezm-i rindan olmak arzusuyla külbe-i ahzânımdan
çıkıp kûy-ı harâbâta gitmiştim. Bâb-ı harâbâtın mesdûd bulunmasıyla şu
ârzûmun çehre-güşâ olmayacağını anlamasa da ric‘at-i me’yûsâneye bir türlü
gönlüm razı olmadığından o dârü’s-sürûra duhûlün çâresini düşünmeye
başladım.
!Ya, harâbâtın kapısı kapalı diye külbe-i ahzânıma avdet mi edeyim? Hayır
Bir vech ile azmimden dönmem. Hiç insan olan mevâni‘-i tâkat-güzâra karşı
azm-i civân-merdâne ile bir na‘ra-i cân-hırâşâne atarak:
“Ey sâkinân-ı bezm-i harâbât! Ben ki teşne-i şerâb bir merd-i bî-nisâbım.
Der-i saâdet-i mübârekinize yüz sürerek bezm-i feyz-â-feyzinizde bulunmak
sevdâ-yı yegânesi beni buraya kadar getirdi. Ber-muktezâ-yı tâli‘-i vârûn
şimdiye kadar bu dil-i nâ-şâda hiçbir bâb-ı mes‘ûdiyyet-güşâda olmadığı gibi
âsitân-ı devletinizi de mesdûd bulduğum cihetle mahzun mahzun bu kapıdan
نظببببببببببر اببببببببببا ني ببببببببببوا ردببببببببببمم دببببببببببت م هببببببببببوا
تببببببببببببببو ببببببببببببببر امببببببببببببببو منببببببببببببببم رهي ببببببببببببببار
و ببببببببببر ببببببببببويم مبببببببببب ميببببببببببل خبببببببببباطر نيسببببببببببت
ابببببببببب يگ مابببببببببب ا ببببببببببر ببببببببببويم نببببببببببا ادببببببببببت
رف ببببببببببببببببببببببار ممنبببببببببببببببببببببب مببببببببببببببببببببببا رويببببببببببببببببببببببا
کبببببببببببو ادبببببببببببت مهرابببببببببببا ابببببببببببر دبببببببببببين ريبببببببببببر
اهبببببببببببببببببببببراا دببببببببببببببببببببباقيا جبببببببببببببببببببببا لبالبببببببببببببببببببببم
ا بببببببببببببر اانبببببببببببببم مببببببببببببب انيبببببببببببببا ببببببببببببب نيبببببببببببببرزا
نيمببببببببببببت اا ا ببببببببببببر اانببببببببببببم مبببببببببببب هببببببببببببر روز
منبببببببببببببب ال اببببببببببببببر دببببببببببببببرا ِ ممببببببببببببببر دبببببببببببببب

نبببببببببب ايببببببببببن ابببببببببب مت مببببببببببن ورا ابببببببببب مببببببببببال
مصبببببببببببببببببببببببببب اارمببببببببببببببببببببببببببت و املبببببببببببببببببببببببببب
مبببببببببببببن ايبببببببببببببن امبببببببببببببو نمبببببببببببببماار مسبببببببببببببل
نبببببببببببببببببببببببببا اول ز ابببببببببببببببببببببببببوا ابببببببببببببببببببببببببوا و ا
نبببببببببببب از مبببببببببببب ار خبببببببببببببر ااابببببببببببب نبببببببببببب از
ابببببببببببببب ي ببببببببببببببم ار نبببببببببببببب ار هببببببببببببببي مببببببببببببببره
ايبببببببببببببببببببببببباموز از فلبببببببببببببببببببببببب اور امببببببببببببببببببببببببباا
ابببببببببب رو اودبببببببببب ا خببببببببببو اببببببببببا و خببببببببببر
ز ممبببببببببببببببر مانببببببببببببببب روز ممابببببببببببببببوا مببببببببببببببب
مببببببببببب انيببببببببببباا نببببببببببب انيببببببببببباا ادبببببببببببت م ببببببببببب

Metn-i Kâmil-i Dîvân-ı Şeyh-i Ecell Sa‘di-yi Şîrâzî, s. 496.
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da külbe-i ahzânıma ric‘at edeyim mi? Buna vicdân-ı hamiyyet-bünyânınız
hiç kâil mi olur? Elbette olmaz. Açınız kapıyı! Ben de dâhil-i halka-i
cem‘iyyet olayım.”
Kılkılî bir niyazda bulundumsa da şu niyâz-ı âcizânemi kimse işitmedi.
Kendi kendime: “Acabâ bâde-furûşların, mey-nûşların hiç birisi bîdâr değil
mi ki ettiğim istirhâmâta mukâbil bir cevâb-ı red bile alamıyorum? Hadi
ettiğim niyâzı işitmesinler. Ya feryâd-ı cân-hırâşânemden bîdâr olmayacak bir
harâbâtî tasavvur olunabilir mi? Hayır, ben insan değilim ki bir kimse kapıyı
açmağa bile tenezzül etmiyor.” diye söylenirdim. Hâsılı gâh der-i harâbâtın bu
bî-çâreye de maftûh bulundurulmasını harâbâtiyândan niyâz, gâh kendi
kendimi levm ile me’yûsâne feryâda âğâz ederdim.
Bu hâl ile gecenin yarısını geçirmişim. Arzûmun husûl-pezîr olmayacağını
düşündükçe me’yûsiyyetim tezâyüd ediyordu. Me’yûsiyyetim tezâyüd ettikçe
ben de olanca cür’etimi toplayıp azmimde sebât ediyordum. Binâenaleyh yine
harâbâtın kapısını sarsarak:
“Burası mahalle-i hâmûşân mıdır ki ettiğim feryâda sükût ile cevâb
veriyorsunuz? Hepiniz de mi sızdınız? …. Ey … Açınız kapıyı!” diye acı acı
bir na‘ra attığım sırada idi ki harâbâtın penceresinden birisi başını çıkarıp:
“Hayır ola!... Kimi istiyorsun?... Bâb-ı harâbâta böyle bî-vakt niye
geldin?” dedi. Ben bu suâl-i itâb-âmîze karşı ne diyeceğimi şaşırdım.
Dehşetimden “Kapıyı açınız!”dan başka bir söz bulamadım.
O kimse: “Behey bî-çâre! Bu vakit kim kime kapı açar ki sana da bâb-ı
harâbâtı açsınlar. Sus! Ne dırlanıp duruyorsun? Yıkıl git şuradan! Burası
mescid değildir ki her vakit kapısını açsınlar da zühhâd-ı riyâ-mu‘tâd gibi geç
gelip sufûf-ı müslimîni yararak saf-ı evvele dâhil olabilesin. Burası dâr-ı
irfân-ı pîr-i muğândır. Rindân-ı cihân-dîdenin gayrı bir kimse duhûl-i şerefine
mazhar olamaz.
“Evvelâ dâhil-i bezm-i rindân olmak için âdâb-ı harâbâtı bilmek lâzımdır… Hiç bîgâne mahrem-i haclegâh-ı cânâne olabilir mi?
“Âyîn-i ceme vukûf-ı kâmili olmayanlara bâb-ı harâbât her vakit
mesdûddur.
“Sâniyen vicdânına karşı mahcûb olmamalıdır. Vicdânının mahcûbu
olanlara harabâtîler insan nazarıyla bakmazlar ki hattâ bezm-i ülfetlerine
kabul etsinler.”
“Sen ise infilâk-ı sabâh herkes için bâis-i inşirâh iken zılâm-ı leylin
temâdîsine duâ-hvân olan eşirrâ gibi harekât-ı riyâ-kârâneni vikâyeten geceden
istifâde etmek istiyorsun.
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Vicdânının tevbîhât-ı muhıkkânesini hiç saydığın halde nâmını halkın
düşnâmına siper etmemek için mi gece yarısı tasdî‘ ediyorsun?
“Böyle bî-vakt gelmekten maksadın enzâr-ı âmmeye koymakta olduğun
câme-i riyâyı leke-dâr etmemek için değil mi?
“Riyâ-perest olma, hak-bîn ol ki hem-bezm-i rindân olasın. Bu bezmin şâd
ve şarâbı ta‘me-i ağyâr, çeğâne-i nây ü rebâbı gûş-zed-i riyâ-kâr olmağa hiçbir
vech ile sezâvâr değildir.
“Âfâkda bulunan akvâm-ı mütemeddinenin hakîkat-binleri mıstaba-ârâ-yı
bezm-i harâbâttır. İhtilâf-ı elsine kulûb-i sâfiyyelerini bulandıramaz. Lisanları
başka ise de fikirleri birdir.
Cidden hisse-dâr-ı sohbet-i rindân olmayı ârzû edersen hâk-i pây-ı pîr-i
muğân ol ki maksûdunu bulasın.
“Bu buk‘ada sevdâ-yı dâd ü sitâd-ı menfaat-perestâneye kimse iltifat
etmez. Harâbâtîlerin fâideleri ziyan, ziyanları fâidedir.
“Evet, fâideleri ziyandır, yekdiğeri uğrunda fedâ-yı nakdîne-i ahlâk-ı
rindân ile mütehallık olup âdâb-ı harâbâtı tahsil edebilirsen mahrem-i halvetserây-ı pîr-i muğân olursun.
“Sende dâhil-i bezm-i harâbât olmak için böyle bir isti‘dâd göremiyorum.
Ayaz, Sultan Mahmûd-ı Sebüktekin’in nedîm-i mümtâzı olmak için böyle bir
isti‘dâd gösterdi. O isti‘dâdını temiz bir gönül ile tezyîn etti.
“Dergâh-ı pîr-i muğâna nâsiye-sâ olmakla şart-ı ubûdiyyeti yerine getirmiş
olamazsın. Sadâkat ibrâz etmeli!
“İblîs-i pür-telbîs kadar secde etmiş var mı? Sıdkı olmadığı için matrûd-ı
dergâh-ı İlâhî oldu.” deyip pencereden içeriye çekildi. Ben de cem‘iyyet-i
rindâna dehâlet şerefine liyâkat kesbetmek üzere külbe-i ahzânıma avdet
eyledim.
18- Husrev-i Dihlevî’nin İskender-nâme’sinden: Nevha-i Nâsıhâne
Yazıklar olsun ki gençlik zamanı, neşve-mendâne kâmrân olmak evânı
mürûr etti.
Sürahinin gulgulu kulağımdan çıktığı gibi sâkînin de âvâzını işitmez
oldum.
Merdin bütün ziyneti gençlikten ibârettir. Gençlik olmayınca ömrün ne
zevki çıkar?
İhtiyarlık belâsı hücum ederse insanın her hali değişir. Gözüne ziyâ
bulanık göründüğünden incilâsı için gâh sürme, gâh tûtiyâya ihtiyaç hisseder.
Vücûdu sademât-ı dehrden harâb olup yüzü buruşur.
Gençler musâhabetinden yüz çevirirler, düşkün ihtiyarlar ile refâkate
mecbûr olur.
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İhtiyarlar ile düşüp kalkan gençler, vîrân bağda tâze güle benzer.

Mâdem ki ihtiyarlık, gençlik gurûrunu mahvetti. ümîd-vârâne yaşamaktan
ferâgat eyle. Gül ağacı kurursa oduncular sevinirler.
!Ey nev-civân! İhtiyarlığın halinden habîr değilsen pirlere bak da ibret al
19- Hazret-i Şeyh Sa‘dî’nin
انيببببببم قبببببب ر نبببببب ارا مبببببب اببببببرو رابببببب ارنبببببب
يبببببببا وجبببببببوا و مببببببب مر را ببببببب اهبببببببوا خورنببببببب
gazelinin tercümesi:
“Dünyanın hased olunacak kadar kadri yoktur. Onun vücûd ü ademiyle
nâfile gam-nâk olurlar.
Bu bir avuç toprağa nazar etmeyenlerin sâhib-nazar olduklarına hakkâ ki insâf
etmelidir.
Ârifler, bekâ ve sebâtı olmayan şeyi -bütün mülk-i cihân olsa da- hiçe
almazlar.
Taazzümü beğenmesen tekebbür etmezdin. Bî-çâre! Cenâb-ı Allâh’ın
mülkünde senin gibi pek çok heyvan vardır.
Kimi işittin ki cihânı başa çıkardı! Hak ayandır. Lâkin halkta hakkı görmeye
!göz yok
Bostanda dikensiz gül bulunmak müyesser değildir. Cihânın dikensiz gülü
güzel tabiatli olan insanlarıdır.
Sa‘dî! Güzel âdem aslâ ölmez. Ölü o kimsedir ki nâmını iyilikle
anmazlar.”23
KISM-I MANZÛM
GAZELİYYÂT
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
Şâirim her gördüğüm dil-dârı etmem intihâb
Sevdiğim olsun derim gönlüm gibi âlî-cenâb

1.

23 Tercümesi verilen gazelin diğer beyitleri:
ال ببببببببب انصبببببببببا تبببببببببوا ااا مببببببببب صببببببببباام نظرنببببببببب
نظبببببببر نببببببببا مبببببببب ن رانبببببببب ار ايببببببببن مابببببببب م خببببببببا
ببببببر همبببببب ملبببببب جهببببببا ادببببببت ابببببب هببببببيچر ن رنبببببب
مارفببببببببببببببا هرکبببببببببببببب ثببببببببببببببباتم و اقببببببببببببببايم ن نبببببببببببببب
مبببببببب خبببببببب ارا کببببببببو تببببببببو ار ملبببببببب اسببببببببم جانورنبببببببب
تبببببببببببببببا ت ببببببببببببببباول ن سبببببببببببببببن و ت ببببببببببببببببر ن نبببببببببببببببم
ابببببببب ميببببببببا ادببببببببت ولببببببببم طاي بببببببب ا اببببببببم اصببببببببرن
اودبببببب م اببببببا مبببببب اببببببني مبببببب ابببببب دببببببر اببببببرا جهببببببا
بببببببببببل ابببببببببببم خبببببببببببار جهبببببببببببا مبببببببببببرا ني ودبببببببببببيرن
بببببببببببل ابببببببببببم خبببببببببببار ميسبببببببببببر نابببببببببببوا ار اسببببببببببب ا
مببببببببرا ادببببببببت مبببببببب نببببببببامر ابببببببب ن ببببببببويم نبرنبببببببب
دببببببببببببببب يا مبببببببببببببببرا ن ونبببببببببببببببا نميبببببببببببببببرا هر ببببببببببببببب
Metn-i Kâmil-i Dîvân-ı Şeyh-i Ecell Sa‘di-yi Şîrâzî, s. 438-439.
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Rind-i bî-bâkim ne derlerse desinler zâhidân
Ta‘n-ı bî-mağzâneden etmem cihânda ictinâb
Her kadehte keşf olur bir âlem-i ma‘nâ bana
Beklemem himmet erenler var iken feyz-i şarâb
Berk urur her zerreden bir âfitâb-ı ma‘rifet
Ârifin indinde bahr-ı bî-kerândır her habâb
Durma mutrib nağme-sâz ol bâde sun sâkî müdâm
Zevk-i firdevsi, azâb-ı dûzahı etmem hesâb
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
2.

Gelmedi hikmet-serây-ı dehre bir mahrem henüz
Kudret-i bârîde hayrândır bütün âlem henüz
Bakmış olsan her safâyı, bir keder ta‘kîb eder
Dâr-ı şâdî sandığın âlem ribât-ı gam henüz
Ser-te-ser kâr-ı cihân vâbeste-i bîdâddır
Herkesin beyninde fikr-i mel‘anet müdgam henüz
Âferînişten beri keşf-i hakâyık eyliyor
Lâyıkıyla bilmiyor mâhiyyetin âdem henüz
Zemm eder sahbâyı ammâ feylesôf-i bâde-nûş
Zîver-i bezm-i cihân olmakta câm-ı Cem henüz
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

3.

Vaz geçer mi ehl-i dil sevdâ-yı zülf-i yârdan
İctinâb etmez bu yolda ta‘ne-i ağyârdan
Bilmese kadr-i hayâtı şâir-i zevk-âşinâ
Neşvelenmezdi cihânda sâğar-ı ser-şârdan
Pey-rev-i Mansûr olan ehl-i hakîkat bir zemân
Çekseler dâra çekinmez aşkını izhârdan
Feylesôfân-ı zemânın maksadı bilmem nedir
Şâiri tahkîr ile zevk-ı meyi inkârdan
Hikmet-i eş‘âra vâkıf olmayan bahs etmesin
Var iken erbâb-ı dil nîk ü bed-i efkârdan
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

4.

Hâtifâne sözleri geldikçe yârin yâdıma
Reşk eder Cibrîl-i fikrim kalb-i vahy-âbâdıma
İstesin idbârımı varsın rakîb-i bed-meniş
Hâme kâfildir benim âlemde istis‘âdıma
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Şâir-i vahy-âşinâ-yı âlem-i ma‘nâ benim
Anlamak sırr-ı dili vâbestedir irşâdıma
Eylemem bir kimseye âlemde arz-ı ihtiyâc
Nâfile erbâb-ı himmet koşmasın imdâdıma
Nazm-ı eş‘âr eylesem bir kerre dil-hvâhım gibi
Eylerim hayrân cihânı feyz-i isti‘dâdıma
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
5.

Eyliyor her dem vücûdumla benim cân iftihâr
Eylesin aşkım ile âlemde cânân iftihâr
Âşıkı zünnâr-bend olmaz mı yâr-i cânımın
Küfr-i zülfüyle eder erbâb-ı îmân iftihâr
Savt-ı Dâvûdîsini gûş eyleseydi dem-be-dem
Şevk-ı elhânıyla eylerdi Süleymân iftihâr
Var iken yârim gibi âlemde bir sâhib-cemâl
Etmesinler hüsn ü ânıyla cevânân iftihâr
Görmüş olsaydı bu şi‘r-i dil-nişîni şübhesiz
Tab‘-ı pâkimle benim eylerdi Hassân iftihâr
Mef‘ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün

6.

Pervâne eder şem‘-i şeb-ârâya perestiş
Murğ-i seher eyler gül-i ra‘nâya perestiş
Nâz etti Züleyhâ’yabakın Yûsuf-i Ken‘ân
Mecnûn olan eyler ruh-ı Leylâ’ya perestiş
Ârifler eder ni‘met-i ukbâyı temennâ
Gâfiller eder devlet-i dünyâya perestiş
Zühhâd-ı riyâ-pîşe gibi eylemez aslâ
Rindân-ı Hudâ sübha-i esmâya perestiş
Hak-bîn olan azdır nazar et halk-ı cihânın
Eyler kimi nâra, kimi uzzâya perestiş
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

7.

Oldu bir şûhun hayâliyle cinânım bî-direng
Olmasın mı tâbiş-i aşkıyla cânım bî-direng
Bî-karâr olmaz mı gönlüm vaslını endîşeden
Durmuyor va‘dinde aslâ dil-sitânım bî-direng

27

28 ŞEYH VASFÎ VE FEYZÂBÂD ADLI ESERİ…/M. KILIÇ-M.ATALAY
Mâil-i tavr-ı bedâvettir tıbâ‘-ı şâirân
Ben dahi bir şâir oldum hân-mânım bî-direng
Derdimi hicrân-şinâs-ı yâr olan anlar benim
Etmiyor ârâm bir yerde civânım bî-direng
Seyrimin hayrânıdır sahrâ-neverdân-ı cihân
Pey-rev-i âzâdegânım kârvânım bî-direng
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
8.

Her ne dem kim nazm-ı eş‘âra kalem âğâz eder
Nükte-sencân-ı cihânı şevk ile dem-sâz eder
Minneti altında kalmak istemem bir kimsenin
Ol sebebden evc-i istiğnâda dil pervâz eder
Yâra da ağyâra da etmem müdârâ bir zamân
Her sözüm ulviyyet-i efkârımı ibrâz eder
Tab‘-ı rindânem medâr-ı iştihârımdır benim
Dâimâ erbâb-ı dil âlemde şân ihrâz eder
Ta‘ne-i ağyârdan Vasfî tevakkî eylemem
Şâiri kadr-âşinâyân-ı zamân i‘zâz eder
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

9.

Ben niyâz ettikçe cânân nâ-be-câ bin nâz eder
Ol sebebden âh-ı âteş-bâra dil âğâz eder
Cânımı râhında eylersem fedâ çok görmeyin
Bir nigâh-ı cân-sitânı âşıkı ser-bâz eder
Her zamân ağyârı eyler iltifâtıyla be-kâm
Âşık-ı gam-hvâreye çîn-i cebîn ibrâz eder
Düştü dil bir âşık-efken dil-ber-i gaddâra kim
Âşinâyı levm eder, bîgâneyi i‘zâz eder
Dâimâ ol bî-vefânın vuslatı endîşesi
Böyle mahzûnâne Vasfî hâmemi dem-sâz eder
Fâilâtün fâilâtün fâilün

10.

Geldi cânânın hayâli gönlüme
Düştü bir fikr-i teâli gönlüme
İ‘tilâyı benden öğrensin cihân
Reşk eder Cibrîl-i âlî gönlüme
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Aks edince oldu çeşmim lem‘a-pâş
Pertev-i fikr-i visâli gönlüme
Öyle ser-bâzım ki aşk-ı cân-güdâz
İlticâ eyler celâli gönlüme
Vasfiyâ nûş ettiğim peymâneler
Verdi feyz-i lâ-yezâlî gönlüme
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
11.

İltifâtın nağme-pîrâ etti nây-ı hâmemi
Dinleyen raksân olur elbet nevâ-yı hâmemi
Sırr-ı aşka vâkıf olmak isteyen ehl-i kalem
Levhden etsin kırâat mâcerâ-yı hâmemi
Mûsi-i devrânım ey sihr-âferînân-ı beyân
Her gören îmân eder mu‘ciz-nümâ-yı hâmemi
Şîve-i güftârımın hayrânıdır rûh-ı emîn
Kim eder tavsîf hakkıyla edâ-yı hâmemi
Vasfiyâ mağlûb-ı şemşîr-i zebân-ı hasm olan
Mültecâ bilsin benim zîr-i livâ-yı hâmemi
Feilâtün feilâtün feilâtün feilün

12.

Gerçi muzlim görünür tıfl-ı debistâna göre
Müncelî feyz-i sühan nükte-şinâsâna göre
Müteşâirlere güç gelse de tanzîm-i gazel
Nazm-ı şi‘r eyleme bir şey mi sühan-dâna göre
Ehl-i dil hasma müdârâyı eder mi tecvîz
Za‘fdan neş’et eder sâhib-i vicdâna göre
Anladım hikmet-i mebde’le meâdı Vasfî
Sırr-ı ser-beste mi var nazra-i im‘âna göre
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

13.

Söyleyin yârân geçen dil-ber kimin cânânıdır
Nâzeninler hüsn-i akl-âşûbunun hayrânıdır
Anladım çîn-i cebîninden ne âfet olduğun
Allah Allah tahtgâh-ı işvenin hâkânıdır
Aldırırsın24 gönlünü dikkatle bakma çeşmine
Cânına âşıkların kâr eyleyen müjgânıdır

24 aldırmak: elindekini kaptırmak, kaybetmek.
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Kim hedef olsa nigâh-ı hüsnüne âşık olur
Hancer-i ebrûsunun erbâb-ı dil kurbânıdır
Keşf eder hâlin gören sırr-ı süveydâ-yı25 dili
Küfr-i zülfi ehl-i aşkın bâis-i îmânıdır
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
14.

Yâd eder hürmetle evlâd-ı vatan unvânını
Eyliyor günden güne müzdâd Mevlâ şânını
Bir kitâb-ı feyzdir her nüsha-ı şi‘rin senin
Hırz-ı cân eyler bütün erbâb-ı dil dîvânını
Nükte-sencân-ı zemâne tab‘ının meftûnudur
Eylese bî-mağz olan inkâr eder irfânını
Sen cihân durdukça dur ey hvâce-i müşkil-güşâ
Kâhirü’l-eşrâr kahr etsin adû-yı cânını
Her cihetten âlem-i nazm içre erbâb-ı dile
Âşinâ-yı vahy olan teslîm eder rüchânını
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

15.

Nazm-ı pâkim şîve-i i‘câza bürhândır bütün
Sözlerimden pertev-i irfân fürûzândır bütün
Manzarımda vech-i bâkîdir tecelli eyleyen
Dîdemin haytü’ş-şu‘âı nûr-ı îmândır bütün
Düşmen-i ma‘nâ olan huffâş-tab‘ân-ı zemân
Rahşiş-i şemşîr-i hâmemden gürîzândır bütün
Arş-ı a‘lâdır burâk-ı fikrimin cevlân-gehi
Berk uran beynimde nûr-ı feyz-i Yezdân’dır bütün
Dinleyin verdim rebâb-ı şi‘re bir âheng-i nev
Feyz-i enfâsımla şâirler gazel-hvândır bütün
Feilâtün feilâtün feilâtün feilün

16.

İhtirâz üzre bulun düşmeninin âlinden
Kimse âlemde emîn olmasın ikbâlinden
Cân ü dilden sarılıp habl-i metîn-i dîne
Feylesôfân-ı zemânın sakın ızlâlinden
Hud‘asından sığın Allah’a acûz-ı nefsin
Kurtulan az bulunur pençe-i iğfâlinden

25 süveydâ: sevdâ (Feyzâbad, İstanbul 1308, s. 50)
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Sâlik-i meslek-i rindân olan ashâb-ı ukûl
Âlemin ibret alır nîk ü bed ahvâlinden
Hikmet-i mahzadır elbette Cenâb-ı Hakk’ın
Ne zuhûr etse serâ-perde-i iclâlinden
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
17.

Sâde-diller feylesôf-ı dehri a‘lem sandılar
Ser-te-ser mâhiyyet-i eşyâya mahrem sandılar
Merd-i âlî-meşrebi nâ-merdden fark etmeyip
Kahramanlık taslayan Ru‘bûb’u Rüstem sandılar
Cân ü dilden güft ü gûy-ı bî-meâlin dinleyip
Şarlatan bir câhili üstâd Ekrem sandılar
Aşkdır râh-ı kavîm-i ma‘rifette reh-nümâ
Aklı, arş-ı hikmet-i Feyyâz’a süllem sandılar
Bak şu bî-iz‘ânlara gördükçe hâmûş olduğum
Ben gibi bir eş‘ar-ı26 devrânı mülzem sandılar
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

18.

İştiyâkım artar eksilmez cenâb-ı dil-bere
Gelmesin noksân cihânda âb ü tâb-ı dil-bere
Dâimâ yârin nigâh-ı iltifâtın gözlemem
Mazhar olmak da saâdettir itâb-ı dil-bere
Dinlemem mutrib hâmûş ol nağme-i cân-kâhını
Uymuyor âheng-i dil-sâz-ı rebâb-ı dil-bere
Sırr-ı vahdetten suâl ettim görünce hâlini
İntizâr etmekteyim hâlâ cevâb-ı dil-bere
Sâkiyâ aşk ettiğin27 câm-ı sabûhun neşvesi
Benzemez bir vechile feyz-i şarâb-ı dil-bere
Lâl olur kim görse cânânın leb-i gül-fâmını
Cebreîl-i aşk hayrândır hitâb-ı dil-bere
Arz ederdim her çi bâdâ bâd mâ fi’l-bâlimi
Vasfiyâ bir kerre yüz sürsem rikâb-ı dil-bere

26 eş‘ar: en, daha güzel şiir söyleyen.
27 etmek: demek
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Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
19.

Vakf-ı envâr-ı tecellî eyledim çeşmânımı
Şimdi her yüzden temâşâ eylerim cânânımı
Bâde hvâr oldukça sâkî fikr-i hürriyyet ile
Neşve-i ulviyyet istîlâ eder vicdânımı
Nerde berk-endâz olursa pertev-i feyz-i Hudâ
Cezb eder ol sûya nûr-ı dîde-i irfânımı
Ey gönül mihr-i hakîkat her yeri tenvîr eder
Beyt-i ma‘mûra değişmem külbe-i ahzânımı
Sözlerim vahy-i mübîn-i Cebreîl-i aşktır
Hırz-ı cân eyler söz ehli nüsha-i dîvânımı
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

20.

Şâirin cânân uluvv-i iktidârın bilmiyor
Bilmiyor mızmâr-ı nazmın şeh-süvârın bilmiyor
Münkesir etmezdi mir’ât-ı dili bir vech ile
Âşıkın te’sîr-i âh-ı inkısârın bilmiyor
Kalmamışken duymayan sıyt-ı bülend-i nâmımı
Hâmemin âvâze-i hikmet-nisârın bilmiyor
Nev-bahâr-ı fikre Vasfî’dir veren âheng-i nev
Gülşen-i feyzin hezâr-ı cezbe-dârın bilmiyor
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

21.

Bülbül-i şevkım kitâb-ı aşkı takrîr eylerim
Dem-be-dem hâl-i dil-i bîdârı tefsîr eylerim
Tavr-ı dilden lem‘a-pâş oldukça mişkât-ı hüdâ
Nağme-i innî ene’llâh28 ile tekbîr eylerim
Manzarımda cilve-ger her dem sabâh-ı inşirâh
Bin sehergâh istesem bir anda tasvîr eylerim
Destime alsam asâ-yı hâme-i mu‘cîz-demi
Sâhirân-ı kişver-i ma‘nâyı teshîr eylerim
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

22.

Reng-bahş-ı lutf olup Feyyâz-ı kudret güllere
Lü’lü-i şeb-nem ile vermiş letâfet güllere

28 َ إنِّم أناَ ُ َربُّ ْال اَلَ ِمين: “Âlemlerin Rabbi olan Allâh benim, ben.”, Kur’ân, 28/30; ك
َ ُّ إنِّي أناَ َرا:
“Şüphe yok ki ben, senin Rabb’inim…” Kur’ân, 19/12.
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Ol ne hoş reng-i letâfettir ki erbâb-ı safâ
Münşerih olmaktadır ettikçe dikkat güllere
Mazhar olmuş iltifât-ı Hazret-i Peygambere
Mün‘atıftır dîde-i takdîs-i ümmet güllere
Gül-sitâna revnak-ı dîger verir her goncesi
Dense de şâyestedir ezhâr-ı cennet güllere
İftihâr eyler vücûduyla şehen-şâh-ı bahâr
Feyz-i rengîn-i tabîatdır tarâvet güllere
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
23.

Mutribân-ı dehr hayrândır sadâ-yı bülbüle
Bir terâne benzemez aslâ nevâ-yı bülbüle
Nağme-i sentûr ü kânûn ü kemân ü nây ü ûd
Uysa da yek-dîgere uymaz hevâ-yı bülbüle
Gülşen-i bezm-i bekâdan dem-be-dem rûh-ı Bilâl
Bârekallâh-hvân olur hüsn-i edâ-yı bülbüle
Olsa hem-âvâz murğân-ı cihân olmaz cevâb
Âşıkâne bir nidâ-yı cân-fezâ-yı bülbüle
Pür-meserret bang-ı dil-sâzıyla sultân-ı bahâr
Mutribân-ı dehr hayrândır sadâ-yı bülbüle
KIT‘ALAR
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

1.

Verdi kânûn-ı İlâhî kâinâta feyz-i tâm
Tuttu dehri ser-te-ser seb‘a’l-mesânî nağmesi
Neşve-i mi‘râc-ı rûhânî verir ehl-i dile
Dâimâ mihmân-ı beyt-i Ümmü Hânî nağmesi
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

2.

Himmetiyle Hazret-i Sultân Hamîd’in ser-te-ser
Eyleyip sîr-âb dehri cûy-bâr-ı ma‘rifet
İftihâr etsin vücûduyla bütün Osmâniyân
Zâtına dense sezâdır şehriyâr-ı ma‘rifet
Ârife Hanım’ın Şükûfe-zâr ismiyle neşr ettiği mevkûte için:
Mef‘ûlü mefâilün feûlün

3.

Ey tâlibe-i safâ-yı ma‘nâ
İm‘ân ile bak Şükûfe-zâr’a
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Ezhâr-ı edeb-şemîmi solmaz
Tercîh eder ehl-i dil bahâra
Üsküdârî Sâfî Bey’in Nev-bâve-i Kavâid-i Fârisî’sine
Fâilâtün fâilâtün fâilün
4.

Âferîn ey Sâfi-i şîrîn-sühan
Doğrusu Nev-bâve’n olmuş nev-zemîn
Hâmeni Mevlâ muvaffak eylesin
Yazmağa bin böyle âsâr-ı güzîn
Bir müteşâire:
Feilâtün mefâilün feilün

5.

Gürletip berkı, şarkı güldürdün
Ehl-i hikmet revâ görürler mi?
Ses çıkarmaz bizim diyârda berk
Menmen-i berkı yoksa gürler mi?
Mefâîlün mefâilün feûlün

6.

Uyan ey âşık-ı şûrîde artık
Şafakta müncelîdir subh-ı ümîd
Tecellî eyliyor bî-perde cânan
Münevver etti dehri nûr-ı hurşîd
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

7.

Merd-i meydân-ı veğâyım Rüstem-i vakt olsa da
Hasmımı bir hamlede elbette tedmîr eylerim
Ben tenezzül eylemiş olsam rakîb-i kâfiri
Ra‘d-ı hicvimle bütün dünyâya teşhîr eylerim
Feilâtün mefâilün feilün

8.

Âfitâb-ı cemâlin ey dil-ber
Zîver-i maşrık-ı melâhattir
Sen şeh-i hayl-i nâzenînânsın
Âşık olmak sana ne devlettir
Feilâtün mefâilün feilün

9.

Var iken elde delîl-i kat‘î
Tîğ-i “lâ-yüs’elü ammâ yef‘al”29

29  الَ يُسئَ ُل َم َّما يَ َ ل:“(O), yaptığından sorumlu değildir.” Kur’ân, 21/23. Hâkânî (ö. 1015/1606):
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Ukalâ bir yere gelse bulamaz
Hikmet-i Hâlık’a ta‘rîze mahal
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
10.

Sıdk ile hıdmet edenler devlete bî-iştibâh
Şehriyârın iltifâtıyla olurlar ser-firâz
Ömr ü ikbâlin füzûn olsun şeh-i âlem-penâh
Sîne-i ihlâsına taktı nişân-ı imtiyâz
Feilâtün feilâtün feilün

11.

Bâb-ı ihsânın eyâ merci‘-i gül
Mültecâ-yı zuafâdır el-hak
Yaşa âlemde saâdetle Paşa
Ömr ü ikbâlini efzûn ede Hak
Fâilâtün fâilâtün fâilün

12.

Hazret-i müfti’l-enâmı haşre dek
Eyle yâ Rab sadr-ı devlette mekîn
Zâtını ekdârdan hıfz eyleyip
Kıl kemâl-ı âfiyetle kâm-bîn
Mef‘ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün

13.

Hâmem edemez mertebe-i fazlını takdîr
Mahsûd-ı efâzılsın eyâ fahr-i kemâlât
Fazlın yetişir kadrini i‘lâya cihânda
Her rütbe eder zât-ı şerîfinle mübâhat
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

14.

Mâlikiz bir pâdişâh-ı merhamet-pîrâya kim
Zikr ü fikri izdiyâd-ı şân-ı millettir hemân
Dâiyân-ı devleti lutfuyla şâd eyler bütün
Maksadı şer‘-i şerîfe hüsn-i hıdmettir bütün
Fâilâtün fâilâtün fâilün

15.

Rûz ü şeb hikmet-serây-ı âleme
Lem‘a-pâş oldukça hurşîd ü kamer

Kesmiş atmıştır anı etme cedel
Tîğ-i lâ yüs’elü ammâ yef‘al
Hâkânî ve Hilye’si I, Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), 1991, 5 (1), s. 39.
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Sadr-ı izzette Hudâvend-i cihân
Eylesin müfti’l-enâmı kâm-ver
Mefâîlün mefâîlün feûlün
16.

Edenler meslekinde istikâmet
Olurlar mazhar-ı lutf-ı eâlî30
Ederler dem-be-dem beyne’l-emâsil
Cihânda feyz-i Bâri’yle teâlî
Mef‘ûlü fâilâtü mefâîlü fâilün

17.

Verdi şeref meşîhata bir zât kim bugün
Eyler fazîletiyle cihân halkı iftihâr
Ol zât-ı bî-nazîre edip arz-ı ihtisâs
Ey hâme kıl farîza-i tebrîke ibtidâr
Mef’ûlü fâilâtün mef‘ûlü fâilâtün

18.

Müfti’l-enâm olunca ol fâzıl-ı yegâne
Geldi cihâniyâna şevk-ı cedîd el-hak
Bu mısraı okurlar bi’l-cümle ehl-i dâniş
Câh-ı celîl-i fetvâ zâtıyla buldu revnak
Fâilâtün fâilâtün fâilün

19.

Günlerin aylar kadar efzûn olup
Ayların yıllar kadar olsun füzûn
Böyle bin sâl-i neve idrâk edip
Sür safâ devletle sen ey zû-fünûn
Fâilâtün fâilâtün fâilün

20.

Ey serîr-ârây-ı ilm ü ma‘rifet
Fahr eder zâtınla erbâb-ı kemâl
Pâye-i ikbâlini günden güne
Eylesin ber-ter Cenâb-ı Zü’l-celâl
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

21.

İftihâr eyler kemâlinle kemâlât-ı cihân
Bin yaşa âlemde ey allâme-i âlî tebâr

30 eâlî: pek yüksek kimseler, şeref sahibi olan büyük kimseler.
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Kalbini ekdârdan mahfûz edip günden güne
Kadrini kılsın dü-bâlâ Hazret-i Perverdigâr
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
22.

Eylesin ol fâzılı Allah tâ yevme’l-kıyâm
Hânedânıyla serây-ı âfiyette ber-karâr
Gülşen-i ikbâlini kılsın dem-â-dem feyz-âb
Etmesin bir vech ile pâ-mâl kahr-ı rûzgâr
NAZM
Fâilâtün fâilâtün fâilün
İntisâbım hüsn-i aşk -frûzadır
İncizâbım nağme-i dil-sûzadır
Eylemem mâzîyi, istikbâli yâd
İ‘tibârım devlet-i imrûzadır
MESNEVİ
Mef‘ûlü mefâîlün feûlün
Ey fâzıl-ı bî-hemâl-i millet
Zâtın ile fahr eder fazîlet
Esrâr-ı ulûma âşinâsın
Erbâb-ı kemâle pîşvâsın
Bi’l-cümle fuhûla çâr-nâ-çâr31
Rüchânını âlem eyler ikrâr
Ser-levha-i hayl-i ârifânsın
Bir zât-ı şerîf-i nükte-dânsın
Zâtın gibi gelmedi yegâne
Bir ehl-i kerem bu hâk-dâne
Sen mazhar-ı feyz-i şer‘-i Hak’sın
Her türlü medâyihe ehaksın
Durdukça cihân Cenâb-ı Mevlâ
İclâlini eylesin dü-bâlâ
ŞARKILAR
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

1.

Haste-i şevk-ı visâlindir gönül çoktan beri
Derdime Allâh için gel çâre-sâz ol ey perî

31 çâr-nâ-çâr: çâr-nâr (Feyzâbad, İstanbul 1308, s. 64)
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Nâ-ümîd-i32 lütfun etme âşık-ı gam-perveri
Derdime Allâh için gel, çâre-sâz ol ey perî
Vuslata şâyân değilse âşıkın ey mest-i hvâb
Merhametsiz bâri bir bûseyle eyle kâm-yâb
Âteş-i aşkın tahammül-sûzdur bî-irtiyâb
Derdime Allâh için gel, çâre-sâz ol ey perî
Feilâtün feilâtün feilün
2.

Nâr-ı aşkınla harâb oldu tenim
Yetiş imdâdıma ey gül-bedenim
Firkatin cânıma kâr etti benim
Yetiş imdâdıma ey gül-bedenim
Âteş-i hicrine ey gonce-i ter
Dil-i gam-dîde tahammül mü eder
Acıyor hâlime kim etse nazar
Yetiş imdâdıma ey gül-bedenim
TARİHLER
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

1.

Bang-ı zikrullâh ile oldukça âlem pür-tanîn
Pây-dâr etsin bu dergâhı Hudâ-yı lem-yezel
Bi’l-bedâhe söyledim Vasfî güher târîhini
Hânkâh-ı Kâdirî tecdîd edildi bî-bedel
1307
Feilâtün feilâtün feilün

2.

Duhter-i hazret-i Mîr Ârif
El-vedâ‘ eyledi dehr-i kühene
Çâk edip câme-i ömrün devrân
O perî-peykeri sardı kefene
Firkati etti giriftâr bütün
Hânedânın gam-ı şâdî-fikene
Hem-civâr eyleye Hak cennette
Mâder-i pâk-i İmâm-ı Hasen’e
Yazdı bir pîr gelip târîhin
İrtihal etti bekâya hasene
1308

32 nâ-ümîd: nâmîd (Feyzâbad, İstanbul 1308, s. 65)
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ARAP EDEBİYATINDA GÖLGE OYUNU
RAHİME UÇAR*
ÖZET
Gölge oyunu, izleyicilerin önünde bulunan bir perdeye, tasvir
gölgelerinin düşürülmesi suretiyle oluşturulan bir tiyatro türüdür. Gölge
oyunu halk edebiyatına ait bir sanat olup, kökeni halk kültürüne
dayanır. Bu tür, Arap halkının sosyal statü bakımından düşük seviyede
olanlarının eğlencelerinin büyük bir bölümünü oluştururken; daha
zengin ve kültürlü kesimin, bu eğlence türüne ilgisi daha az
düzeydeydi. Bu çalışmada gölge oyununun Arap edebiyatındaki yeri ve
tarihi seyri incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Gölge oyunu, Tiyatro, Arap Edebiyatı
Shadow Theatre in Arabic literature

ABSTRACT
The shadow play is a genre of theatre which is created by means
of reflecting the shadows of imageson a curtain located in front of the
audiences. The shadow play pertains to the art of folk literature, and its
origins are based on the folk culture. While this genre has an important
place in the entertaninment of the lower-class Arab society, the upperclass people of the Arab society show less interest in this type of
entertainment. In this study, not only the importance of the shadow play
in the Arab literature but also its chronology will be analysed.
Keywords: Shadowplay, Theatre, Arab Literature

Giriş
Bir aydınlatma vasıtası ile yarı saydam bir perdenin önünde ya da
gerisinde, iki boyutlu saydam ya da saydam olmayan kuklaların oynatılmasına
gölge oyunu denilmektedir. Gölge oyunu, insanları yüceltmek için, ilkel
dinlerin topluma iyi bir düzen vermek amacıyla faydalandığı etkili bir sanat
kolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Zenginlerin ve kültürlü kişilerinin
eğlencelerine katkıda bulunmakla birlikte, özellikle orta ve fakir tabakayı
eğlendirmeye yöneliktir. Perde arkasında sergilenen geleneksel bir gölge
oyununda insan, hayvan ve nesne şekillerine dayanan klasik bir tiyatro
geleneği bulunmaktadır. Oynatan, interaktif bir performansın önemli bir

* Araştırma görevlisi: Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arap dili ve

Edebiyatı bölümü.
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özelliğini gösteren seyircilerin cevaplarına göre doğaçlama olarak da oyunu
sürdürebilir.1
Menşei ve tarihi seyri
Gölge oyunun temeli hakkında üç önemli görüş vardır. Bunlardan
birincisi Cava’da çıktığı yönündedir. Bu görüş, Hollanda’lı Oryantalist G.A.
Johannes Hazeu’ya aittir. Çünkü ona göre, bu oyunda kullanılan teknik
terimlerin çoğu eski Cava dilindedir. İkinci görüşe göre Hindistan’dan çıkmış
olan gölge oyunu buradan da farklı kültürlerle beraber Cava’ya geçmiştir. Bu
bağlamda, özellikle Sanskrit dramındaki soytarı Vidussaka ile Cava’daki cüce
soytarı Semar büyük benzerlik gösterir. Üçüncüsüne göre ise Çin’den
çıkmıştır.2 Meşhur Alman Oryantalist Georg Jakob’a göre, gölge oyunun
menşeini, M.Ö. 140 sene evvel Çin’de çıkmıştır. Yine bu iddiaya göre, Çin
İmparatoru Wu eşini kaybedince, zamanın bilgin sanatçılarından Shaw
Woeng eşine benzer bir şekli yoğun bir ışıkla aydınlatılmış gerili bir perdenin
arkasından İmparatora gösterir. Daha cam icat edilmeden önce Çinliler,
evlerinin pencerelerine kâğıt yapıştırarak dışarıdan evlerin içleri görülmesini
engellemektedirler. Ancak akşam olup da ışık yanınca, dışarıdan geçenler
evlerin içinde olanların gölgelerini görmektedirler. Işığa yaklaşmaları veya
uzaklaşmaları bu gölgelerin daha bir canlı olmasına sebep olmuştur. Bu
durum da sanatkârlara ilham olarak gölge oyununu ortaya çıkarmışlardır. Bir
başka sanat tarihçisi olan Nureddin Sevin ise konu hakkında şunları
söylemektedir:
“Renkli suretlerle oynatılan gölge oyununun, Asya’da bu kadar yaygın bir
halde olduğu göz önünde tutulunca, ilk çıktığı zamanın, elbette iki bin sene
evvelki Shaw Woeng hikâyesinden çok eski olması lazım gelir. Bu bakımdan
ilk çıktığı yeri tayin etmek de aynı derecede güçtür. Beklide Çin
penceresinden alınan ilham doğrudur; fakat Wu hikâyesinden çok eski
olmalıdır.3”
Bunların dışında bazı araştırmacılar Orta Asya’da kullanılan “çadır
hayal” (ipli kukla) ve “kol korçak” (el kuklası) kelimelerini; İran’daki
“Hayme-i Şebbazi” (ipli kukla) kelimesini gölge oyunu manasında
kullanıldığını ifade ederek, Türkiye’ye Orta Asya’dan geldiğini hatta

1 - Bkz; Metin And, Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu, İş Bankası Kültür Yayınları,

Ankara 1977, s. 13; Nureddin Sevin, Türk Gölge Oyunu, Devlet Kitapları, İstanbul
1968, s. 1.
2 And, Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu, s. 15.
3 Sevin, Türk Gölge Oyunu, s. 4; Sakaoğlu, Türk Gölge Oyunu Karagöz, s. 16; Sabri
Esat Siyavuşgil, Karagöz Psiko-Sosyolojik Bir Deneme, Maarif Matbaası, İstanbul
1941, s. 24; Enver Behnan Şapolyo, Karagözün Tarihi, Türkiye Yayınevi, İstanbul
1946, s.7-8.
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Çingeneler yoluyla Hindistan’dan geldiğini savunmuşlardır.4 Sabri Esat
Siyavuşgil, kitabında “kogurcak, kavurcak, kabarcuk, kurçak, kolkurçak” gibi
kelimelerin muhtelif sözlüklerdeki “hayal oyunu, oyuncak bebek” gibi
anlamlarını göz önüne alarak, hayal oyununu İslam âlemine götürenin ve
yayanın Türkler olması ihtimalinden bahsetmektedir.5 Son olarak ise,
Moğollarda Cengiz’in üçüncü oğlu Oktay’a (1229-1241) hükümdarlığı
altındaki Çinlilerin sergiledikleri gölge oyununda sarıklı bir adamın bir at
arkasında sürüklenmesi canlandırılmış. Oktay konunun ne hakkında olduğunu
sorunca “Moğol askerleri Müslümanları böyle sürükledi.” şeklinde cevap
vermişler. Oktay da ardından “Benim imparatorluğumda hiçbir zengin
Müslüman yoktur ki beş on Çinli kölesi olmasın, fakat Çin’de hiçbir zenginin
Müslüman kölesi yoktur.” diye öfkelenerek oyuncuları huzurundan
kovmuştur.6
Araplarda gölge oyununun ortaya çıkışıyla ilgili çeşitli kaynaklarda
farklı tarihlere rastlanmaktadır. Muhammed et-Tûncî, gölge oyunun Araplara
miladî 13.-14. yüzyıllarda Uzak doğudan Moğol istilasıyla gelmiş
olabileceğini öne sürerken, Metin And, Mısır’da 11.yy. da gölge oyununun
varlığının kesinliğini ifade etmektedir.7 Başka bir kaynakta ise doğuda gölge
oyununun, tiyatronun başlangıcından daha önce ortaya çıktığı belirtilmiştir.
Hatta Fârûk Saad bu konuda bir varsayımdan öteye gitmeyerek, Araplarda
gölge oyununun ortaya çıkışının miladi 7.-8. Yüzyılara dayandığını ifade
etmiştir. Fakat Saad’ın belirttiği bu dönemde, gölge oyunu, günümüzde sahip
olduğu ‘gösteri’ anlamından farklı olarak bir ‘ibret perdesi’ manasında
kullanılmıştır.8 Araştırmacılar ve ilim adamları gölge oyununun Arap vatanına
gelme sürecinde her ne kadar ihtilafa düşseler de, genel görüş, Çin’den gelmiş
olabileceği üzerinde birleşmektedir. Çin’den komşuları vasıtası ile Doğulu
Türk kabilelerine, onlardan da İranlılara ulaştığı tahmin edilmektedir. Theodor
Menzel, gölge oyununu muhteva bakımından göz önünde bulundurarak, bu
silsileye Hindistan’ı da katarak oradan Çin’e geldiğini iddia etmiştir ve şu
şekilde devam etmektedir: “Gölge oyunu Çin ve Hindistan’dan İran’ın
ardındaki İslam topraklarına kadar bir yol izlemiştir. İran şiirlerinin arasında

4 And, Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu, s. 17.
5 Siyavuşgil, Karagöz Psiko-Sosyolojik Bir Deneme, s. 26; Sakaoğlu, Türk Gölge

Oyunu Karagöz, s. 24.
6 Sevin, Türk Gölge Oyunu, s. 6; Siyavuşgil, Karagöz Psiko-Sosyolojik Bir Deneme,
s. 26-27.
7 et-Tûncî, “Hayâlu’z-Zıll”, el-M‘ucemu’l-Mufassal fî’l-Edeb, (3. bs), Beyrut 1999,
C. I, s. 419-420; And, Geleneksel Türk Tiyatrosu, s.113.
8 Fârûk Saad, Hayâlu’z-Zıllı’l-‘Arabî, I. Baskı, Beyrut 1993, s. 280; el-Cem‘iyyetu’lMısriyye, el-Muvsû‘atu’l-‘Arabiyyetu’l-Muyessere, (3. bs), Beyrut 2001, C II, s. 1020.
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gölge oyununa işaret eden birkaç beyit bulunsa da bize bu konuda aydınlatıcı
bilgi vermez.”9
Arap edebi yazıtlarında gölge oyunu
Bilindiği üzere millet, devletin temel unsurlarından biridir. Acaba
insanların gelişigüzel bir topluluk olmaktan çıkaran milletin, temel varlığını
teşkil eden etken nedir sorusuna birçok ilim ve fikir adamı “kültür” cevabını
vermiştir. Sosyologların kültür tanımı ise, milletleri millet yapan maddi ve
manevi ortak değerlerin hepsine verilen addır. Kültür denilince ilk akla gelen
şeyler dil, yazılı ve sözlü eserler, uydukları örf ve adetlerin yanında musiki,
resim, dans gibi sanatlarda söz konusudur. Ebu-s-Selâm Hârûn “et-Turâsu’lArabî” adlı kitabında kültürü şöyle dile getirmektedir. “Düşünsel kültür, tam
ya da parça parça olarak tarihin muhafaza ettiği yazılı mirasın etkisinde
kendini göstermektedir. Bize kişilerle ulaşan kültürün belirli bir tarihi sınırı
yoktur. Fikirsel üründen oluşan her şey, ömrü ister uzun olsun ya da kısa
olsun, varlığından sonra fikri bir kültür sayılır.” Arap gölge oyununa ait ilk
işaretler de, şiir ya da nesir, dilinin fasih ya da avamca olduğu dikkate
alınmadan Arap kültürüne ait metinlerde ortaya çıkmıştır. Ancak metinlerin
tayin ettiği zamanlarda bu sanatın varlığı üzerine bir delil ortada yoktur. Arap
gölge oyunu hakkında çok geniş bir çalışma sunarak bizlere yol gösteren
Faruk Saad kitabında, gölge oyununun İslamiyet’ten önce varlığına dair bir
işaret bulamadığını, verdiği bilgilerin bir varsayım olduğunu dile getirir.10
Şimdi hicri dönemler esas alınarak, Arap edebiyatında gölge oyunu ile alakalı
bilgiler ihtiva eden eserler hakkında kısa bilgiler verilecektir.
Hicrî 1. Ve 2. / Miladî 7. ve 8. Yüzyıllarda Arap Gölge Oyunu
Muhammed Halil el-Murâdî’nin (ö. m.1871/h.1288) “es-Silku’dDurare fî A‘yâni’l-Karni’s-Sâlisi ‘Aşr” adlı kitabında, Ahmed bin İzzedin elBeyrûtî’nin tercüme ettiği beyitlerden gölge hayaliyle ilgi şöyle bir beyit
ortaya çıkmıştır: Sonra Üstad (Şeyh Abdulganî en-Nâblusî) dedi ve bize
Seyyid Ahmet (el-Beyrûtî)nin kelimelerinden okudu, şöyle ki:
Bu varlığı, Rabbu’l-Ğafûr’un hareket ettirdiği bir gölge hayali görüyorum.
Sağ taraftaki sandığın karnında hava var; soldaki sandık ise kabirdir.” 11
Ayrıca onun söylediklerinden bize şöyle okur:
Gölge hayali sadece ders alan kişiler içindir.
9 İbrâhîm Hamâde, Hayalu’z-Zıll ve Temsîliyyât İbn Danyâl, Kahire 1961, s.43.
10 Geniş bilgi için bkz: Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil, Dergâh Yayınları, (28. bs)

İstanbul 2011, s. 24-26; Saad, Hayâlu’z-Zıllı’l-‘Arabî, s.280.
11 Saad, age. s.280.
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Benim bu sözümü ibret al; çünkü onda saygınlık bulursun!
Böylece dünya kişileri sana görüntü gibi gelir.
Sonra kaybolur ve bakışın ışığı gibi bir anda görünür.
İmam Şafiî şöyle der:
Gölge hayalini, yüksek hakiki ilim içinde olanlar için, en büyük ibret
olarak gördüm.
Kişiler ve hayaller geçerler, hepsi sona erer ve hareket ettirici baki
kalır.12
İmam Şafiî’nin bu iki beyti hicrî 2./ miladî 8. yy’da gölge oyununun
var olduğuna işaret ediyor. İmam Şafiî hicrî 150/ miladî 767 yılında
doğmuştur ve hicrî 204/ miladî 820 yılında vefat etmiştir. Eğer aşağıda
vereceğimiz İbrahim bin Muhammed bin Ebî Avnî’nin “el-Ecvibetü’lMeskute” adlı kitabında geçen örnekte “el-Hikâye” kelimesi gölge oyunu
manasında kullanılmadıysa İmam Şâfiî’nin bu beyitleri gölge oyununun en
eski delillerinden olması büyük ihtimaldir.
“Cerir bir şiir okudu. El-Muhannes de ona şöyle dedi: Yazıklar olsun
bana ey baba! Bunun üzerine ona şöyle dediler: Sus, sana yazıklar
olsun Cerir! Böylece o da dedi ki: Bunu bana yaptırmaya hangi şeyin
gücü yeter? Beni eleştirirsen, anneni hikâyeye çıkarırım!”
Bu bilgiyi kaynak olarak aldığımız kitabın yazarı dipnotta, “elhikâye” kelimesinin gölge oyunu manasında kullanılmış olma ihtimalini şöyle
açıklamaktadır: “ Görülüyor ki, “el-hikâye” kelimesinin gölge oyunu
kelimesine eş anlamlı ya da alternatif olarak kullanılması, sonraki yüzyıla
kadar süregelmiştir. Buna delil olarak da el-Makrîzî’nin “el-Muhattat” adlı
kitabını gösterebiliriz. Makrîzî bir paragrafta “gösteriler, güldüreler,
hikâyeler, Semâcât” kelimeleri geçmektedir. Birkaç cümle sonra “hayal,
Semâcât ve gösteriler” kelimelerini, yani “hikâyeler” kelimesinin yerine
“hayal” kelimesini kullanmıştır.” Emeviler döneminde yaşamış olan şair
Cerir, Yemâme’de h. 30/ m. 650 yılında doğmuş ve h. 114 veya 115/ m. 732
yılında vefat etmiştir. Hicrî 1. yüzyılın sonlarında 2. yüzyılın başlarında
yaşayan şair hakkında bahsedilen bu konunun gölge oyunun ilk örneği olması
kuvvetli ihtimaldir.13 Ahmet Teymûr, “Lua‘bu’l-Arab” adlı kitabında
“Hayâlu’z-Zıll” maddesinde İmam Şâfiî’nin beyitini örnek olarak vermiş olsa
da tarihi sıralamasına baktığımızda İbrahîm bin Muhammed ibn Ebî Avnî’nin
“el-Ecvibetu’l-Meskute”de verilen örnek ilk sırada gelmektedir.
Şeyh en-Nâblusî’nin, İmam Şâfiî’ye nispet edilen beş beyiti vardır ve
ikisini de “Dîvânu’l-Hakâik ve Mucmûu-r-Rekâik” adlı eserinde belirtmiştir.14

12 el-Hafâcî, Reyhânetu’l-E’lbâ ve Zehratu’l-Hayâtu’d-Dunyâ, (t.y.) s.85.
13 Geniş bilgi için Bkz; Saad, Hayâlu’z-Zıllı’l-‘Arabî, s.280-283.
14 Saad, Hayâlu’z-Zıllı’l-‘Arabî, s.282.
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Şihabeddîn Mahmûd el-Hafâcî’nin (ö.h.1069/m.1659) “Reyhânetu’l-Elbâ ve
Zehratü’l-Hayâtü’d-Dünyâ” adlı kitabında “el-Mâmâî” olarak bilinen
Muhammed b. er-Rûmî’nin(ö. h. 987/m.1579) hayatını yazmıştır ve bazı
Şamlı şairler onun için el-Hafâcî’ye, aşağıdaki iki beyiti okumuşlardır:
“Kâinatı, Rabbu’l-Ğafûr’un hareket ettirdiği bir gölge hayali olarak
görüyorum.
Sağ taraftaki sandığın karnında hava var; soldaki sandık ise
kabirdir.”
Ancak sonra el-Hafâcî, bu beyitlerin el-Mâmâî’ye ait olmadığını
söyler ve devam eder: “Onun Şeyh İbni Arâbî (Muhyiddîn b. Arâbî) (ö. h.
560/ m. 1160)’ye nispet edildiğini gördüm. Onun bilinen bir anlamı vardır;
ancak o, mukaddimesinde zikrettiği15 ifadeyi serbest bırakmıştır ve kökü de
diğer söze dayanmaktadır:
“Gölge hayalini, yüksek bir ilim içinde olanlar için, en büyük ibret
olarak görüyorum.
Kişiler ve şekiller geçer, tamamlanır ve son bulur; ancak hareket
ettirici bakidir.”16
Bu örneklerin yanı sıra, Şeyh Selahaddîn Halîl b. Eybik es-Safedî’nin
(ö. h.764/m.1363) “el-Ğaysu’l-Museccim fî Şerhi li ‘Ümmiyyi’l-‘Acem” adlı
kitabında ve el-‘Ebşîhî’nin (ö. h.852/ m.1448) “el-Mustatraf fî Kulli Fennin
Mustazraf” adlı kitabında daha önce verdiğimiz beyitlerin benzerlerini
bulmaktayız.17
Hicrî 3. Ve 4. / Milâdî 9. Ve 10. yüzyıllardaki Arap Gölge Oyunu
İmâm Şâfiî’ye nisbet edilen işaretler, Şâbuştî’nin (ö. h. 388/ m. 998)
“ed-Diyârât” adlı kitabında ortaya çıkan işaretlerdir. Bu kitapta asıl ismi
Halife Me’mun ibn Ahad Tabâhî olan Ubâde el-Muhannes, modern şeklinde
ortaya çıkmıştır.18 “Da'bel el-Huzâî bir gün Ubade’ye: Allah seni ayıplasın!
dedi. (Ubade’de ona) şöyle dedi: Vallahi anneni hayale çıkaracağım!”19
el-Hasrî, “Zeylun Zehru’l-Adâb” ismiyle bilinen “Cemu’l-Cevâhir fî’lMilhi ve’n-Nevâdir” adlı kitabında bu bilgiyi farklı olarak Dabel’in ağzından
çıkmış olarak aktarmaktadır.

15 Şihâbeddin Mahmûd el-Hafâcî, Rayhânetu’l-E’libbâ ve Zehratu’l-Hayâtu’d-

Dunyâ, (t.y.) s.85. Erişim Tarihi: 28.07.2011,
http://ar.wikisource.org/w/index.php?title
16 el-Hafâcî, Reyhânetu’l-E’lbâ ve Zehratu’l-Hayâtu’d-Dunyâ, (t.y.) s.85.
17 S‘aad, Hayâlu’z-Zıllı’l-‘Arabî, s.284-285.
18 age. s. 286.
19 İbn Hillikân, Vefeyâtül-Ȃ’yân ve E’nbâu Ebnâi-z-Zamân, (t.y.) C. I, s. 142. Erişim
tarihi: 24.12.2011; ‘Alî er-Râî, el-Masrah fî’l-Vatani’l-‘Arab, 1999, s. 29.
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“Dabel dedi ki: Beni el-Muhannes ’den başka kimse yenemez! Ben de
ona şöyle dedim: Allah seni ayıplasın! Vallahi anneni hayale
çıkaracağım!”
Şâbuştî’nin metinlerini ilk olarak Ȃdem Meytez “el-Hadâratu’lİ’slâmiyye fî ‘Asri’n-Nahdati fî’l-İslâm”(1922) adlı kitabında yayımlamıştır.
Georg Jacob, “Geschichte des Schattentheaters im Morgen und Abendland”
(1925) adlı kitabının bibliyografya ekinde, Şâbuştî’ya ait ilk belirtileri Âdem
Meytez’in kitabını kaynak göstererek vermiştir ve Berlin’de korunan el
yazması “ed-Diyârât” daki metinlerin konularından bahsetmiştir. Fuad
Hüseyin, ‘Alî İbn Dânyâl konulu 1942’de yayımlanan makalesinde, Jacob’un
kitabının bibliyografyasına eklediği şeyi göz ardı etmektedir. Gölge oyununun
aslına ilişkin Jacob’un görüşlerine değindikten sonra şöyle devam etmektedir:
“Fevâtu’l-Vefeyât adlı eser sahibinin rivayetine göre, Arap edebiyatında
gölge oyunu sanatına ait en eski işaretler, miladi 13. Yüzyılda yaşamış
Vecîhüddin Ziyâüddîn ‘Abdu’l-Kerîm’e nisbet edilen üç beyittir. Mısralarda
geçen “bâbe” kelimesi dünyanın hallerini, sahibine döndürülmesini ve
içerisindeki zühdü karşılamaktadır:
Gölge hayalini, yüksek hakiki ilim içinde olanlar için, en büyük ibret
olarak gördüm.
Onlardan bazıları kişilere ve suretlere, bazen de, grupların haricinde
şekillere muhalefet ederler.
Dünya gelir geçer ve sonra tamamen son bulur; ancak hareket ettirici
baki kalır.”
Faruk Saad, İbn el-Haccâc’ın kendi şiirlerini övdüğü beyitinde
kullandığı “bâbe” kelimesi gölge oyunu şekillerinden biri manasında
kullanıldığını düşünmektedir.
“Benim şiirlerim en zarif bâbe’lerden daha zariftir.
Doyulmaz manalı ve en güzel nameli şarkılardan daha lezzetlidir.”20
Hicrî 5. / Miladî 11. yüzyıllarda Arap Gölge Oyunu
Bu yüzyıllardaki Arap gölge oyunu sadece doğu Arap sınırıyla
kalmayıp Endülüs’e kadar uzanmaktadır. Hicrî 5. yy.a ait ilk işaretler elMusebbihî’nin (d. h. 366/m. 977/ ö. h. 420- m. 1029) “Letâifü’l-Hikme” adlı
kitabında bulunmaktadır.
“Mısırlı insanlar bazı bayramlarda çıkıyorlardı ve caddelerde
hayallerle, gösterilerle ve semâcâtla dolaşıyorlardı.”21

20 Bkz: Saad, s. 286-287.
21 Saad, Hayâlu’z-Zıllı’l-‘Arabî, s. 288.
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İbn Hazm “el-Ahlâk ve’s- Siyer” adlı kitabında gölge oyununu
dünyaya benzettiğini, hızlı dönen bir tahta değirmen olduğunu ve bir kafilenin
yorulup diğerinin göründüğünü dile getirmiştir.22
Hicrî 6. / Miladî 12. yüzyılda Arap Gölge Oyunu
Cafer er-Râkıs, hicrî altıncı yüzyılda yaşamış gölge oyunu
bilginlerinden biridir. İbnül-Fırât’ın “Târîhu’d-Düvel ve’l-Mülûk” adlı
kitabında ve er-Râkıs’ın çağdaşı olan Sıbt bin et-Te’avîzi’nin Bağdat’ın batı
tarafında yer alan bahçesini tasvir ettiği kasidesinde adı geçmektedir.23 elHafâcî, “Şifâu’l-Ğalîl Fîmâ fî Kelâmi’l-‘Arabi Mine’d-Dahîl” adlı kitabında
“bâbe” kelimesinin manasını açıklayarak farklı anlamlarda göstermiştir.
Bunlardan bir tanesi bâbe isimli gölge şeklinin terminolojisini içermektedir.
Bir diğeri ise Cafer er-Râkıs’ın “Hayâlu Cafer” ve “Hayâlu Cafer er-Râkıs”
olarak da bilinen “Hayâlu er-Râkıs”ın mucidi gibi olmasına dikkati çekmiştir.
“Hayâlü’z-Zıll’ıl-Ȃlî” ve “ el-Zıllu’ş-Şâi‘i ” gölge oyunu türlerinden farklıdır.
el-Hafâcî “bâbe” kelimesini “Şifâu’l-Ğalîl” adlı kitabında şöyle açıklamıştır:
“Bâbe üç farklı anlamda kullanılır:
1- Gölge hayali oyununa ait lafızlardan biridir. Şair İbn ‘Abdu’zZâhir’in dediği gibi:
Hayali Cafer ve arkadaşlarını hakaretten sakının
Nil, “Babe”lerde muhtelif Caferler barındıran vatanınızdır.
2- Bâbe kelimesi Nil nehrinin taştığı kıptî aylarından birine verilen
isimdir.
3- Hayâlu Cafer er-Râkıs’a ya da Hayâlu’l-Ezâr’a ait olan oyun
kısımların birisidir.
Şair el-Varrâk şiirinde şöyle demiştir:
‘Onunla lambayı yakmak istedi fakat alevi daha fazla arttı.
O (lambanın alevi), tûba ağacını kapladı ve bizim sözümüz insanlar
arasında bâbe oldu.’
Böylece, Selahaddîn es-Safadî’ye ait “Faddu’l-Hitam ani’t-Tevriye ve’lİstihdâm” isimli kitapta geçen iki beyitte Cafer zikredilmiştir ve yazarın
iki beyitinde el-Hayâlu’r-Râkıs’ı icat eden ortaya çıkmıştır. ”24
Gölge oyunu, hicrî 6. yy’da Doğu Arabistan’da, Erbil’e kadar geniş
bir coğrafyaya yayılmıştır. Erbil Emiri olan Ebu Saîd Muzafferüddîn
Kûkeburî’nin tercüme ettiği İbn Hillikân’ın “Vefeyâtu’l-A’yân” adlı kitabında
Peygamberin doğum kutlamasını tasvir ettiği bölümde hayalîlerin varlığından
bahsetmektedir:
22 İbn Hazm, el-Ahlâk ve-s-Siyer ve Müdâvât en-Nefs, dar el-Maarif, Kahire 1992,s.

10.
23 Ayrıntılı bilgi için bkz. Saad, Hayâlu’z-Zıllı’l-‘Arabî, s. 291-293.
24 Saad, Hayâlu’z-Zıllı’l-‘Arabî, s.293-294.
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“… İlk (kubbe) sarıydı ve bu kubbe, mükemmel güzellikteki ziynetlerle
süslenmişti. Her kubbeye şarkıcılardan, hayal üstatlarından ve eğlence
ekibinden bir grup oturdu…”25
Alman oryantalist Paul Kahle, Fatımî devletine son veren Sultan
Selahaddîn Eyyûbî ile Kadı Fâzıl’ın miladi 1171 senesinde katıldığı bir gölge
oyunu gösteriminden bahsetmektedir. Gösteriyi izlerken Sultan çok sinirlenir
ve sonuna kadar oturur. Gösteri bittiğinde Kadı Fâzıl’a, oyunu hakkındaki
görüşünü sorar. Kadı da şöyle cevap verir: “Büyük bir ibret gördüm. Bir
devlet geliyor, diğer devlet gidiyor; ancak örtü kalktığında tek bir kişi, hareket
ettiren kalıyor.”26
Hicrî 7. / Miladî 13. yüzyılda Arap Gölge Oyunu
Gölge oyunu, bu yüzyılda Endülüs’te sahnededir; en azından hicrî
5.yy’da İbn Hazm’a işaret eden bu türden başka, gölge oyununun diğer bir
türüdür. Gölge oyununun bu türü, Sevillla’nın (İspanya, Endülüs bölgesinin
başkenti) övünç vesilesi olduğu anlaşılmaktadır. eş-Şekundî (ö. h. 629-m.
1231) “Fî Fedâili Ehli’l-Endülüs” adlı mektubu ve “Mut‘atu’l-Esmâ‘i fî
‘İlmi’s-Semâi” adlı kitabında “Hayâl” kelimesinin şu şekilde geçtiğini
görmekteyiz: “… Bu şehirde hayal, ()الكريج, ud, ()الروطة, kemençe, kanun,
( )المؤن, ()الك يرة, ()ال نار, ()ال المي, ()الاقرة, ( )النورةgibi çalgı aletlerinin
esnaflarının olduğunu duydum…”
“… Böylece (cariye), satılışında şart koşulduğu aletle ona şarkı söyler; belki
de aletlerin, dansın ve “hayal” in içinde en güzeldi. Hem davul çalar hem de
saz üfler. Bunun için ona “mükemmel” derler ve onu binlerce Fas dinarına
satar.”27
eş-Şekundî’nin çağdaşı olan Ömer İbnü’l-Fârız (d.h.577m.1181/ö.h.632-m.1235) “Tâiyyetü’l-Kübrâ” isimli eserinde “Nazmu’sSülûk” adlı beyitlerle gölge oyununu, şaşkın bir seyirci olarak, çeşitliliğini ve
türlerini çok ayrıntılı bir biçimde anlatmaktadır. Denizde gemilerin
yürütülmesi, atlı ya da yaya askerlerin geçmesi, canavarların denizdeki
gemileri batırması, develerin geçmesi gibi anlatılara İstanbul’daki gölge
oyunu temsillerinde de rastlamaktayız.28
“Bütün eğlencelere karşı kayıtsız kalma, çünkü eğlence şakası,
eğlence yapan kişinin ciddiyetidir.
Gerçeği görülmeyen her şekilden veya mümkün olmayan halden yüz
çevirme!
Gölge hayalinin silueti sana, eğlencenin uykusuna daldığın zaman
sanki perdelerin açılmış olduğu şeyi sunar.
25 Saad, Hayâlu’z-Zıllı’l-‘Arabî, s.295.
26 Hamâde, s. 40.
27 Saad, Hayâlu’z-Zıllı’l-‘Arabî, s. 296–298.
28 And, Geleneksel Türk Tiyatrosu, Ankara 1969, s. 114–115.
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Her elbise içerisinde, karışıklık örtüsünün arkasındaki açığa çıkan
eşyaların suretlerini görürsün.
Zıtlıklar onda, bir hikmetten dolayı meydana gelen toplandı ve
böylece şekilleri, her şekilde görülebilir.…”

Bu asırda Sufîler gölge oyununu muhtemelen, şiir ve nesir metinlerini
yayımlamada veya açıklamada kullanmışlardır. el-Hafâcî’nin, dünya hayatını
gölle oyununa benzettiği iki beyiti daha önce de değindiğimiz beyitleri burada
da karşımıza çıkmaktadır. Gölge oyununun tasavvufî kullanımı İbn ‘Arabî’nin
“el-Fütûhâtü'l-Mekkiyye” adlı kitabında, gerçeği öğrenmek isteyen kişilere
“perde hayali”ne bakmalarını öğütlemektedir.29
Arap gölge oyununun önde gelen isimlerinden olan İbn Dânyâl, bu
yüzyılda yetişmiş bir âlimdir. Asıl adı Şemseddîn Muhammed b. Dânyâl b.
Yûsuf el-Huzâ‘î el-Mûsulî (d. h. 646-m. 1238/ö. h. 710-m. 1310 ) yazar ve
şair olan edebiyatçı bir göz doktorudur. Gölge oyunu tarihinde mihenk taşı
kabul edilen ve kültürel kaynaklara ayinelik yapan İbn Dânyâl’ın Tayfu’lHayâl kitabı “Tayfu’l-Hayâl”, “ ‘Acîb ve Garîb”, “el-Müteyyem ve ed-Dâi’‘ulYetîm” adlı üç (kısım)bâbeden oluşmaktadır.30 Selahaddîn es-Safadî “el-Vâfî
bi’l-Vefayât” adlı kitabında İbn Dânyâl’ı şöyle tarif etmiştir: “İbn Dânyâl:
Muhammed b. Dânyâl b. Yûsuf el-Huzâ‘î el-Mûsulî, makbul bir sisteme sahip
olan Şemseddîn, kâmil bir edebiyat filozofu, hoş düzyazıları olan, derin bir iç
dünya ve nükteli hikâyelere sahiptir. Yaşadığı yüzyılın İbn Haccâc’ı, Mısır’ın
ise İbn Sukkare’sidir. Tayfu’l-Hayâl adlı bir kitabı vardır. Bir yöntem ortaya
çıkarmıştır ve o yöntemde çok ilerlemiştir. Gerçek üzerinde hem çalan hem
oynayan olmuştur.”31
İbn Şâkir el-Kutubî (d. h. 686-m. 1287/ö. h. 764-m. 1364 ) ise,
“Fevâtu’l-Vefâyât” adlı eserinde de İbn Dânyâl hakkında söyledikleri esSafadî’nin söyledikleri ile örtüşmektedir. İbn İyâs (d. h. 852-m. 1448/ö. h.
930-m. 1524 ) “Bedâiu’z-Zuhûr fî Vekâi’d-Duhûr” ismiyle meşhur olan
“Târîhu Mısır” adlı kitabında İbn Dânyâl’ın Mısır’a gidişini anlatmaktadır.
Gösterisinin bu şekli, m.1266 yılının en önemli olaylarını konu almaktadır.
Öyle görünüyor ki İbn Dânyâl, Mısır’a gelmeden önce, göz doktoru olarak
biliniyordu; ancak gölge oyunu yazarı olarak, en azından Muzafferüddîn
Kûkbûrî zamanında gölge oyununun yaygın olduğu Musul ‘da meşhur
olmuştur. İbn İyâs, gelişinin ününün daha önceden ulaştığı şehre önceki
gelişleri için tarih atmasını gerektirdiği ya da hak ettiği bir ilim gibi,
günlüklerinde bahsetmiştir.32

29 Ayrıntılı bilgi için bkz: Saad, Hayâlu’z-Zıllı’l-‘Arabî, s. 298-303.
30 Saad, Hayâlu’z-Zıllı’l-‘Arabî, s. 304.
31 es-Safadî , el-Vâfî bi’l-Vafayât, Dâr İhyâu’t-Turâsi’l-Arabiyye, Beyrut 2000, III, 43
32 Saad, Hayâlu’z-Zıllı’l-‘Arabî, s. 305-306.
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Hicrî 8. / Miladî 14. yüzyılda Arap Gölge Oyunu
Paris Milli Kütüphanesi’ndeki “Târîhu’s-Selâtîn ve’l-‘Asâkir” adlı el
yazması metinde ortaya çıkan “Hayâlu’r-Râkıs” olarak adlandırdığımız gölge
oyunu türü, bu yüzyılda yaygınlaşıp meşhurlaşmıştır. Bu asırda yaşamış
hayalîlerden biri de Muhammed b. el-Muhâyil ez-Zehebî’dir ve babasıyla
beraber eski gölge oyunu gösterilerine katılmıştır. Muhâyil ez-Zehebî ve oğlu
Muhammed, hicrî 7. ve 8. yüzyıllarda Mısır ve Şam’da yaygın olan gölge
oyunu türlerinden “el-Hayâlu’r-Râkıs” veya “Hayâlu’r-Raks”ı bilmektedirler.
Metinde ortaya çıkan bazı işaretler buna delildir:
“O insanlar için gölgeler yapar ve bu odur. Muhammed babasıyla
gölge yapmak için içeri girer ve (birlikte girer…) (perdenin arkasına
geçer)…”
es-Safadî, “el-Ğaysu’l-Muscem fî Şerhin Lâmiyyati’l-‘Acem” adlı
kitabında, söyleyenini belirtmediği, gölge oyununun içinde olduğu birkaç şiir
şeçkisi derlemiştir. Onlardan bir tanesi şöyledir: “Görsel olarak çok
şaşırdığım gölge oyunu gördüm. Kime aittir bu yüce gerçek ilim içerisinde
olan kişi? Şekillerin ve eşyaların bazıları bazılarına sesleriyle beraber
çarparlar.
Böylece dakikalar biter ve bir bâbeden sonra bir bâbe(bir bölümden
sonra bir bölüm) geçer, her şey tükenir ancak hareket ettirici baki
kalır.33
İbrahim Hamâde kitabında belirttiğine göre, Sultan Şabân
(h.778/m.1385) hacca giderken yanında eğlence adamlarını ve hayalîler
götürdüğü için, halkı onu eleştirmiştir.34
Hicrî 9. / Miladî 15. yüzyılda Arap Gölge Oyunu
Bu asırdaki gölge oyununun varlığına dair ilk işaretleri el-Makrîzî’nin
“el-Hutatu’l-Makrîziyye” olarak bilinen “el-Mevâiz ve’l-İtibâr fî Zikri’l-Hutat
ve’l-Ȃsâr” adlı kitabında rastlamaktayız. el-Makrîzî, Kahire’deki Bâbu’lLûk’u tanıtırken hayâlilerden bahsetmiştir ve şöyle demiştir: “Bâbu’l-Lûk:
Bâbu’l-Lûk beş meydandır. Ancak şimdi bütün meydanlar, komedyen
ustalarının, oyun erbaplarının ve zanaatkârların, sihirbazların ve hayâlîlerin
bir araya geldiği tek bir meydan olarak bilinmektedir.”35
İbn İyâs, “Târîhu Mısır”ına, hicri 855 senesinin olaylarını gösteri
şekliyle almıştır.
“…Olaylardan biri de, Sultân’ın Çakmâk gölge oyunu kişilerinin
hepsinin ve kahramanlarının yanmasını emretti.”36
33 Saad, Hayâlu’z-Zıllı’l-‘Arabî, s. 308-309.
34 Hamâde, Hayalu’z-Zıll ve Temsîliyyât İbn Danyâl, s. 55
35 Saad, Hayâlu’z-Zıllı’l-‘Arabî, s. 310.
36 İlyas Gökhan, Memluk Sultanı Zâhir Seyfu’d-Dîn çakmâk Döneminin Salgın
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Şihâb el-Hicâzî’nin gazel olarak söylediği iki beyit, gölge oyununa
dair bu asırda yazılmış son delillerdir: “Gönlüm istediği zaman, perde
arkasındaki hayal gibi çağırdım onu. Sana kavuşamayan birisinin gözünden
aldın uykuyu. Ya seni hayal edecektim ya da uyuyacaktım. Ama ne sen geldin
ne de uyuyabildim!”
Hicrî 10. / Miladî 16. yüzyılda Arap Gölge Oyunu
İbn İyâs, “Târîhu Mısır” adlı kitabının çeşitli yerlerinde, gölge
oyunun, sultanların eğlence araçlarından biri olduğunu göstermiştir. Sultan
(Ebu Saâdât en-Nâsır d. h.904-m.1498/ö. h. 1031-m.1521) amcasının oğlu ile
birlikte Rebîü’l-evvel ayının on ikisi Salı günü Vitâk şehrine geldi ve onları
bir gurup karşıladı. Sultan’a Ebu’l-Hayr ile birlikte gölge oyunu, Arap
şarkıcılarından oluşan bir orkestra ve Muhabbizlerin37 reisini gönderdiler.
Sultan orada üç gün kaldı. Başka bir yerde ise Osmanlı sultanlarından I. Selim
(Yavuz Sultan Selim)’in bazı geceler dinlenmek için gölge oyunu izlediğini
ve Sultanın karşılığında seksen dinar, kaftan verdiğinden bahsetmektedir.38 Bu
asırdaki gölge oyunun varlığına işaret eden başka bir kitap da Muhammed b.
Tûlûn el-Sâlihî ed-Dımeşkî (ö.h. 953-m.1546)’ye aittir. “Īlâmu’l-Verâ” adlı
kitabında Sultanın seki üzerinde geceyi Hayâlu’l-i’zâr izleyerek geçirdiğini
anlatmaktadır.39
Abdu’l-Vehhâb Şarânî (d. h.973- m.1565) “et-Tabakâtu’l-Kubrâ bi
Levâkıhı’l-Envâr” kitabında ise gölge oyununun tasavvuf yönüne değinerek
sufî hayalîlerin meslek olarak edindiklerini belirtmektedir. Şeyh Muhammed
b. Ebî Cemre kişiliği üzerinden vaaz vermektedir: “Diyordu ki (İbn Ebî
Cemre): Aman insanları, yorumu başka yönlere de yönlendirilebilen
şeylerden men etmeyin! Bir fakih gördüm. Fakir insanların, Muhabbizlerle
birlikte gölge oyunu oynamasını kötü görmüş. Fakir, hayalden fakihe bir
örnek göstermek üzere fakihi oturttu. Fil geldi. Onu hortumuna aldı ve yere
çarptı ve fakih öldü. Bu iş sabah oldu ve günün sonunda onu defnettiler.”40
Hicrî 11. / Miladî 17. yüzyılda Arap Gölge Oyunu
el-Hafâcî, gölge oyunundan Şifâu’l-Ğalîl adlı kitabında “bâbe”
maddesinde bahsetmekle beraber, Muhammed b. er-Rûmî’ye atfedilen iki
gölge oyunu beyitini “Rayhânetü’l-Elibbâ’ ve Zehratü’l-Hayâti’dHastalıkları ve İktisadi Buhranları Selçuk Üni. Sosyal bilimler Dergisi, Sayı 15 /
2006, s.341-347.
37 - Kukla oynatanların reisi.
38 Saad, Hayâlu’z-Zıllı’l-‘Arabî, s. 312-313.
39 Age, s.313.
40 Saad, Hayâlu’z-Zıllı’l-‘Arabî, s. 314-315.
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Dünyâ”sında da değinmiştir. Asrında yaşanan olayları bu şiirsel beyitlerle
anlatarak tarihe ışık tutmuştur.
“ Gölge oyunu kendi işi içerisinde anlatıyorsa, zaman bize
gözyaşlarını gösterir.
Umulur ki o, yakında, bu durumunun en iyisi olan başka bir duruma
bürünecek.”
Diğer bir beyit ise şöyledir:
“Bu dünya gölge oyunu anlatmaktadır. Dünyayı da, hüküm, kudreti
yettiğince hareket ettirir.
Eğer bu gafillerin üzerinde belirli bir perde olmasaydı, ne eğlence
olurdu ne de sır.”41
Abdullah b. Muhammed b. Ebî Bekri el-Ayâşî, seyahatini anlattığı
kitabında, Mısırlıların eğlencesi haline gelen perde arkasından kuklaların
hareket ettirdiklerinden bahsetmektedir.42
Hicrî 12. / Miladî 18. yüzyılda Arap Gölge Oyunu
Bu yüzyılda, gölge oyununun varlığına işaret eden Abdurrahman elCebertî (ö.h.1240-m. 1825),“‘Acâibu’l-Ȃsâr fî’t-Terâcim ve’l-Ahbâr” adlı
eserinde sünnet düğünlerinde eğlence amaçlı gölge oyunu gösterimi
olduğundan bahsetmektedir. 1808 yılındaki el yazması eserleri derlemiş olan
“Dîvân-ı Kudsi’de “Lü’betu’t-Timsah” ve “Lüabu’l-menâri’l-kadîm” gibi
gölge oyununa işaret eden ifadeler geçmektedir. Asıl mesleği
Attarlık(Kokucu) olan Hayâlî Dâvûd el-Attâr el-Menâvî bu divanında, kısa bir
özgeçmişini, hobi olarak yaptığı Hayâlîlik sınavını, İstanbul seyahatinin
ayrıntılarını ve oradaki gösterilerini, “Zecl” adı verilen avam Arap şiir-şarkı
türüyle anlatmaktadır. 43
Hicrî 13. / Miladî 19. yüzyılda Arap Gölge Oyunu
Gölge oyunu, bu asırda daha çok Halep’te yaygındır. Günlük tarzında
ele aldığı “Yevmiyyât Nu‘ûm el-Bahhâş” adlı kitabında el-Bahhâş, Beytu’lBubâbe’de gecelediklerini ve orada hayal oynatıldığını anlatmıştır. El- Ğazî
lakabıyla meşhur olan Kâmil Bâlî, bu asrın sonlarına doğru kaleme aldığı
“Nehru’z-Zeheb fî Târîhi Haleb” isimli kitabında, kış gecelerinde izledikleri
gölge oyunu gösterilerini eserlerinde yer veren Halepli yazarların hayatını,
adetlerini, geleneklerini resmetmiştir44. Cemâl el-Kâsımî (1866-1900) ve
41 el-Hafâcî, Rayhânetu’l-Elibbâ’ ve Zehratu’l-Hayâti’d-Dunyâ,s.85; S‘aad,

Hayâlu’z-Zıllı’l-‘Arabî, s. 316.
42 Saad, Hayâlu’z-Zıllı’l-‘Arabî, s. 315.
43 Saad, age, s. 317.
44 Saad, age. s. 318.
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Halîl el-Azîm’in (1870-1920) ortaklaşa hazırladıkları “Kâmûsu’s-Sanâti’şŞâmiyye” adlı sözlükte geçen “Karâkûzâtî” (Karagözler) maddesinde gölge
oyunun teknik yapısını ve sosyolojik mahiyetini ayrıntılı bir şekilde
vermişlerdir:
Hicrî 14. / Miladî 20. yüzyılda Arap Gölge Oyunu
19. yüzyılda da yaşamış Hasan el-Kaşşâş ve Derviş el-Kaşşâş bu
dönemim en önemli iki simasıdır. “İçtimâci’ş-Şemli fî Ezcâl Hayâli’z-Zıll” ya
da “er-Revdu’v-Vaddâh fî Tehânî’l-Efrâh” ve “es-Sirmâta fî Ezcâl Hayâlu’zZıll” isimli iki eser 20.yy’ın ilk yıllarında ortaya çıkmış konu bakımından
birbirine benzer iki eserdir.
Hayâlu’z-zıll’in hâyalu’t-tayf şeklinde isimlendirilmesi Şeyh Ahmet
Arif ez-Zeyn‘in “Tarîhu Saydâ” isimli 1913’te yayımlanmış kitabında iki
beyitten anlaşılmaktadır:
“Her birinin başına öyle işler geldi ki sanki hiç var olmamış gibi
tükenip gittiler.
Başlarına gelen olay ve buna maruz kalanlar
hayâlu’t-tayf’da(gölge oyununa) anlatılanlara benzediler.”
Şeyh Muhammed Ali ed-Dessûkî’nin Mısır’da miladi 1913’te
yayımlanan “Tehzîbu’l Elfâzi’l-cÂmmiyye” isimli eserinde, sinema ve gölge
oyunu arasında bağlantı kurmuştur.
Mustafa Hikmet ed-cAdevî, 1928’de Dimaşk’ta yayımlanan
“Vezâifu’z-Zâbıta” isimli kitabında zabıta memurlarının tiyatro oyunları ile
ilgili görevlerini açıklarken şunları söylemiştir.
“Hayâl (Karagöz), oynatmak isteyenlerin bu konuda ruhsat almaları
ve zabıta memurunun ise, toplum ahlakını bozacak bütün hareketleri
ve faaliyetleri yasaklaması gerekir.”
Buradan hareketle, en az otuzlu yılların başlarında gölge oyununun
yaygın bir alanda kullanıldığını ve Suriye’deki gölge oyununu televizyon ve
sinema film gösterimlerinin denetimine ve devletin ruhsatına tabi olduklarını
anlaşılmaktadır.
Gölge oyunundaki müziklere bakıldığında, her ne kadar iğneleyici ve
eğlendirici bir yapıya sahip olduklarını Ömer ez-Zacinî’nin tem ve gerçek
görüşünü yansıtsa da bu bizi ilgilendirmemektedir. Ancak bu müzikler,
20.yy’da Beyrut’taki gölge oyunlarının konu bakımından bayağılaşarak
değersizleştiği ve böylece gölge oyununun seviyesinin düştüğünü
anlaşılmaktadır. Beyrut gölge oyununun ulaşabildiği en iyi düzey, Littmann’ın
1900’daki makalesinde ve 1901’deki kitabından ele aldığı gölge oyunlarıdır.
ez-Zacinî’nin söylediği türlerden, Lübnan gölge oyununda Littmann’ın
neşrettiği gölge oyunlarında bulunmayan ve “Torman” isminde bir kişi
bulunmaktadır.45

45 Saad, age, s. 321-323.
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Sonuç
Gölge oyunu halk edebiyatına ait bir sanat olup, kökeni kültüre;
özellikle doğal olan halk kültürüne dayanmaktadır. Arap ülkelerinden
özellikle, Mısır’da köklü bir tarihe sahip olan gölge oyunu, her ne kadar son
zamanlarda düşük sınıfın eğlencesi olarak görülse de, Mısır’da ilk ortaya
çıktığı zamanlarda yüksek zümreden insanların eğlence aracıydı. Örneğin
veziri Kadı Fâzıl’la birlikte Sultan Selahattin gölge oyunu temsillerinde
bulunmalarının yanı sıra 1517’de Mısır’ı fetheden Yavuz Sultan Selim’in
temsilleri izlemekten büyük bir haz aldığı bilinmektedir. Gölge oyunu
metinleri, geleneksel kitaplar ya da resmi anlatıcılar tarafından aktarılan
hikâyeler gibi kayda geçirilmeyip şifahi olarak yayıldığından mazur
görülebilir. Konu ve üslup bakımından bir edebiyat türü olan gölge oyunu,
şifahi ya da yazılı, fasih ya da avamca, şiir ya da nesir olarak ilk metinlerle bir
bağlantı içindedir ve metinlerdeki diyalogların şekillerine bakıldığında, gölge
oyununun bir tiyatro türü olarak kabul edilmesi mümkündür. Diğer yandan,
şekil ve uygulama açısından baktığımızda, gölge oyununun yontma sanatına
eğilimler gösteren ve sürekli olarak da yontma sanatıyla bir ilişki içerisinde
bulunan bir kukla sanatı olduğunu söyleyebiliriz. Gölge oyununun bazı
çeşitlerini kukla tiyatrosunun içerisine dâhil etmek mümkünken, bazı
çeşitlerini ise mekanik hareketli kukla sanatıyla ilişkilendirmek mümkündür.
Bu çalışmada gölge oyununun Arap edebiyatındaki yansıması ele alınmış ve
böylelikle araştırmacı ve okuyucuların bu sanatın Anadolu’ya nasıl geçmiş
olduğu hakkında bilgilendirilmeleri hedeflenmiştir.
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DOĞU KLASİKLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ, TESİR
ALANLARI VE YENİDEN YAYININDA DİKKAT EDİLMESİ
GEREKENLER
“Köprülü de, Tanpınar da haklı: bizim klasiğimiz eskilerdir.”1

SELÇUK ÇIKLA*
ÖZET
Türkiye’de “Doğu Klasikleri” terimi ile daha çok Hint, İran ve
Arap edebiyatının hem İslâm’dan önceki hem de İslâm’dan sonraki
klasik eserleri anlaşılmaktadır. Bu üç kadim milletin klasikleri tarih
içinde İslâm coğrafyasında çok fazla okunan ve okuma-yazma bilmeyenlerden yazar ve şairlere kadar çok geniş bir insan kitlesini derinden
etkileyen eserler olmuştur. Bu klasiklerin İslâmî Türk edebiyatının
şekillenmesinde de önemli tesirleri söz konusudur. Bu yazıda doğu
klasiklerinin genel özellikleri, tesir alanları ve bu klasiklerin gelecekte
yapılması muhtemel kapsamlı-organize yeniden yayınında uyulması
gereken ilkeler üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Doğu klasikleri, Hint-İran-Arap klasikleri,
Doğu klasiklerinin yeniden yayını
THE GENERAL FEATURES AND RANGE OF INFLUENCE OF
EASTERN CLASSICS AND THE THINGS THAT MUST BE
TAKEN INTO ACCOUNT WHILE REPUBLISHING THEM

ABSTRACT
In Türkiye, the term “Eastern Classics” mostly refers to classic
Works of Indian, Iranian and Arabic Literature both before and after
Islam. The classics of these three ancient nations are the works which
have been read in Islamic Geography troughout history, and which have
affected an anormous mass of population deeply, ranging from the
illeterate to the writers and poets. These classics also had a considerable
impact on the formation of Turkish Islamic Literature. This paper deals
with the general features and range of influence of Eastern Classics and
the principles that must be followed in case of republishing them in a
more comprehensive and organised fashion in future.
Key Words: Eastern Classics, Indian-Iranian-Arabic Classics,
Republishing Eastern Classics

1 Cemil Meriç, Kırk Ambar, C. I, İletişim Yayınları, 10. bs., İstanbul 2008, s. 83.
* Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
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Cemil Meriç Bir Dünyanın Eşiğinde adlı kitabına şu cümlelerle
başlıyor: “Doğu, bütün vahiylerin kaynağı, diyor bir tarihçi.”2 Doğu, bütün
vahiylerin neşv ü nema bulduğu münbit bir coğrafya, bütün peygamberlerin
anayurdu. Doğu, tarih boyunca feragat, mertlik, diğergamlık, cömertlik, haya,
dostluk, sadakat, hikmet, adalet, nefis terbiyesi gibi birçok güzel huy ve yüksek kavramın yurdu. Doğu, hayat felsefesi insanı yaşatmak olan bir geleneğin
temsilcisi. Bu felsefe orada yüzlerce klasik eserin doğuşuna zemin hazırlamış.
Bu klasik eserler bize Batı klasiklerinden muhakkak ki daha yakındır; çünkü
“Bu metinlerde daima kendi kültür ve inanç dünyamızın; insana, evrene ve
yaratıcıya bakış açımızın yansımalarıyla karşılaşırız. Batı’nın pragmatist ama
aynı zamanda egosantrik, ifşacı ve ben’i önceleyen metinlerinin karşısında
elbette Doğu’nun ahlakçı ve insanın (ve tabii ki toplumun da) nefsini
dizginleme, temizleme, arındırmaya dönük hayat felsefesinin yansımalarını
içeren metinleri bizim için daha değerli olacaktır. Çünkü ‘Doğu felsefesi’
yıkmayı değil yapmayı, sadece bireyi değil bireyle birlikte toplumu, maddeyi
değil manayı, ben’i değil başka ben’leri yüceltir.”3
Doğu’nun binlerce yıl boyunca ilahî kelam ve emirlere muhatap olan
dünyası, zaman içinde bu coğrafyada üretilen eserlerin de önemli bir kısmının
akl-ı selim, güzel ahlâk, hikmet ve erdem gibi yüksek değerler üzerine bina
edilmesini zorunlu kılmış gibidir. Hakikaten daima erdemli insana ulaşmayı
hedefleyen kutsal metinler gibi Doğu klasikleri de yine insanları erdem sahibi
olmaları yönünde sürekli yetiştirmenin yollarını gösterir onlara. Buradan
hareketle Doğu klasiklerinde bu yönde karşımıza çıkan belli başlı özelliklere
kısaca değinmekte fayda vardır.
Doğu Klasiklerinin Ortak Özellikleri
Doğu klasiklerinde karşımıza çıkan masal ve hikâyelerin ortak
özellikleri çok fonksiyoneldir:4
Söz ve Mana İlişkisi: Doğu klasikleri söz dünyasından mana evrenine
geçişin sayısız örneğiyle doludur. Orada söz birdir, mana birçok; söz
somuttur, mana soyut; söz gerçektir, mana hakîkat; söz mecazdır, mana
mecazî.
Faydacı ve Öğretici Yön: Doğu klasikleri, az sözle çok şey anlatmak
gayesini taşıyan bir hayat felsefesinin yansımalarını içerir. Bu metinlerde
2 Cemil Meriç, Bir Dünyanın Eşiğinde, İletişim Yayınları, 8. bs., İstanbul 2005, s. 27.
3 Selçuk Çıkla, “Unutulan Hazineler: Doğu Hikâyeleri”, Dil ve Edebiyat, S. 7, Temmuz 2009,
s. 69.
4 Burada ele alınan 6 madde Selçuk Çıkla, “Unutulan Hazineler: Doğu Hikâyeleri”nden
derlenmiştir: Bk. age., s. 69-70. Bu konuda ayrıca bk. Yusuf Çetindağ, “Şark Klasikleri ve
Özellikleri”, Dergâh, C. 16, S. 191, Ocak 2006, s. 9-15; Yusuf Çetindağ, “Edebiyatımızın
Kaynaklarından: Doğu Medeniyeti ve Metinleri”, Turkish Studies, Vol. IV, No: 1-2 Winter,
January 2009, s. 2062-2065.
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Doğu filozof, bilge ve mutasavvıflarının, faydacı ve öğretici yönü ön plana
çıkarma gayreti her zaman kendini baskın bir şekilde hissettirir. Doğu’nun,
Doğu insanının dünyaya bakışının büyük oranda faydacı oluşu bu coğrafyada
edebî metinlerin de bu yönde şekillenmesine yol açmıştır.
“Nasıl” Değil “Ne” Anlatıldığının Öncelenmesi: Doğu klasiklerinin
“hâkim olan özelliği ‘nasıl’ değil ‘ne’ anlatıldığının öncelenmesidir.”5 Bu
açıdan metinlere bakıldığında Doğu hikâyecilerinin hedefe götüren her yolu
denedikleri görülür. Mesela Molla Câmî, Salaman ve Absal’da asıl hikâyeye
başlamadan önce, Allah’a övgü sunduğu başlangıç bölümünde bir hikâye
anlatır ve diyeceğini hikâyeyle, hikâye öncesi ve hikâyenin sonundaki
sözleriyle iletir.
Hikmet ve Eğlence: Doğu hikâyesinin iki temel taşı vardır: Hikmet ve
eğlence. Bu hikâyelerde hikmet eğlenceden önce gelir. Yani Doğu
hikâyelerinin eğlenceli tarafı asla kahkaha attırmaz. Onlar daha çok
eğlendirirken ders vermeyi, insanı ince ve derin anlamlar dünyasına çekip
tebessüm ettirerek hikmete, ahlâka, hakîkate yaklaştırmayı hedefler. Doğu
klasiklerinin eğlenceyle hikmeti birlikte ihtiva etmesi bu hikâyelerin her
seviyedeki insan tarafından rahatlıkla anlaşılmasını sağlamıştır.
Kıssadan Hisse: Klasik Doğu metinlerinin temel amacı ne tek başına
eğlendirmek, ne de tek başına düşündürmektir. Belki eğlendirirken
düşündürmek, ancak daha ziyade düşündürmektir. Düşündürmekten asıl
maksad ise “kıssadan hisse” çıkar(ttır)maktır. Bu hikâyelerde; eğlenirken
hikmete ulaşılır, kıssa okunurken hisse çıkarılır. Yani kıssadan hisse
çıkarmak, eğlenceden hikmete ulaşmak demektir.
Bireyi Arındırmak: Doğu hikâyelerinin konu ve temaları daima hikmet,
erdem, olgunluk, aklî davranış, hatalardan kaçınma, nefsi arındırma, Tanrı’ya
bağlılık, sadakat, güzel ahlâk, dostluk, adalet, cömertlik gibi yüksek değerler
üzerinedir. Doğu hikâyesi insanı arındırmayı amaçlar. Öfkeden, şehvetten,
dünyaya tamahtan, akılsızca davranmaktan, her türlü kötü huy, düşünce ve
davranıştan arındırmak... Doğu felsefesinde beden; nefsi/ruhu arındırmak ve
yükseltmek için bir araç olarak görülür. Önemli olan beden, ten değil; bu
beden içinde yer alan kalbi ve beyni, özellikle de nefsi ve ruhu arındırmak,
arınma yoluyla olgun bir insan, kâmil bir inanç adamı var etmektir.
Doğu Klasiklerinin Tesir Alanları
Doğu klasiklerinin insanımız üzerindeki etkileri çok güçlüdür. Bu güçlü
etkinin birkaç somut örneğini, şair ve yazarlarımızın hayat ve sanat algıları
üzerindeki tesirler çerçevesinden kısaca değerlendirmek mümkündür:
Mevlâna Celâleddin-i Rûmî, Anadolu'ya Moğol istilası sebebiyle ailece
göç ederken sultânü'l-ulemâ (âlimlerin sultanı) olan babası, Feridüddin-i Attar
(1158-1230)’ın Nişabur'daki evinde misafir olur. Mevlâna bu evde rüyasında
5 Sadık Yalsızuçanlar, “Suzinak Alevleri Arasında Bir Şair”, [Molla Câmî], Salaman ve Absal,
Yayına hzl. Sadık Yalsızuçanlar, Timaş Yayınları, İstanbul 1999, s. 10.
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nur yüzlü bir pîrin, kendisine altı dallı bir gül fidanı verdiğini görür. Rüyasını
anlattığında babası, ‘Altı dallı gül, senin altı ciltlik bir kitap yazacağına
işarettir.’ der. Bunun üzerine orada hazır bulunan Feridüddin-i Attar da ‘Altı
dallı güle kavuşuncaya kadar bu kitap ile meşgûl olursunuz.’ diyerek Mevlâna
Celâleddin'e Mantıku't-Tayr’ı hediye eder.6 Bazı kaynaklarda Attar'ın,
Mevlâna'ya Mantıku't-Tayr'ı değil, Esrarnâme'sinin bir nüshasını hediye ettiği
belirtilmektedir.7 Böylece Mevlâna ilk güçlü tesiri Attar'dan ve onun
eserlerinden almıştır. Bu tesirin yanı sıra, anlatacaklarının okurlar tarafından
kolaylıkla anlaşılabilmesi için “Kelile ve Dimne’den, tarihten, Kur’an
kıssalarından, halk arasında söylenen hikâyelerden”8 de faydalanmıştır. Onun
Hint klasikleri arasında yer alan Pançatantra, Kathasaritsagara, Hitopadeşa,
Kelile ve Dimne gibi eserlerden de bazı tasarruflarda bulunarak yararlandığı
bilinmektedir.9
Mevlana’dan sonra başka bir örnek olarak Mehmet Akif, 13. yüzyıldan
çok sonraları Mevlana gibi, bu sefer başka bir Fars hikâye anlatıcısından,
Sadi-i Şirâzî’den çokça etkilenen bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. O,
Sırât-ı Müstakim’de çıkan, Gülistan ve Bostan’dan ne kadar etkilendiğini de
anlattığı “Sa’dî” başlıklı yazısında Sadi’de esas olanın uzun uzun vakalar
anlatmak değil, kısa ve etkili hikâyeler anlatmak olduğunu dile gertirdikten
sonra şöyle demektedir: “Avrupalılarca, dünyaya gelen şâirlerin Homer’den
sonra en büyüğü tanınan Firdevsî’yi ne yapayım? Altmış bin beyitlik
Şehnâme’si Bostan’ın yedi sekiz beyite varan iki hikâyesi kadar insaniyete
hizmet edebilmiş midir?”10 Bu görüşte olan Mehmet Akif’in Safahat’ında
Sadi’nin izlerini taşıyan birçok manzum hikâye bulmak mümkündür.11
Üçüncü bir örnek olarak Beşir Ayvazoğlu ise “Okumak Bir Serüvendir
I” ve “Okumak Bir Serüvendir II” başlıklı yazılarında anlattığı üzere okuma
yazma bilmediği yıllarda babası ve annesinin Sivas’taki evlerinde Kur’an-ı
Kerim dışında Âşık Ruhsatî Divanı, Mevlid-i Şerif, Ahmediye, Muhammediye,
Kara Davud, Yusuf ü Züleyha ve Battalnâme gibi eserleri okuduklarını ifade
6 Feridü'd-din Attâr, Mantıku't-Tayr (Kuşların Diliyle), çev. Mustafa Çiçekler, Kaknüs
Yayınları, İstanbul 2006, arka kapak yazısı.
7 Abdülhüseyin Zerrinkûb, Simurg'un Kanat Sesi-Attar'ın Hayatı, Düşünceleri ve Eserleri,
Anka Yayınları, İstanbul 2002, s. 39.
8 Mevlâna Celâleddin Rûmî, Mesnevî Hikâyeleri, hzl. Şefik Can, Ötüken Yayınları, İstanbul
2003, s. 15.
9 Bu konuda bk. Selçuk Çıkla-Sibel Üst, “Mesnevî’deki Hikâyelerin Kaynakları ve
Mevlana’nın Hikâyeler Üzerindeki Tasarrufları”, Yedi İklim (Mevlana Özel Sayısı), S. 211,
Ekim 2007, s. 92-97.
10 Mehmed Âkif Ersoy’un Makaleleri, hzl. Abdulkerim Abdulkadiroğlu-Nuran Abdulkadiroğlu,
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990, s. 110.
11 Mehmet Akif’te Sadi etkisi konusunda ayrıntılı bilgi ve yorumlar için bk. Tunca
Kortantamer, “Mehmet Âkif ile Sadi Arasında Muhteva ve Anlatım Tekniği Açısından Bir
Karşılaştırma Denemesi”, Ölümünün 50. Yılında Mehmet Âkif Ersoy, Marmara Üniversitesi
Yayınları, İstanbul 1986, s. 89-134.
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ediyor. Ayvazoğlu okumayı öğrendikten sonra, özellikle ilk gençlik yıllarında
ise Ali Baba ve Kırk Harâmiler, Hazreti Ali Cenkleri, Binbirgece Masalları,
Kelile ve Dimne, Bostan, Gülistan ve Mesnevî’yi okuduğunu belirtiyor.12 Bu
eserler muhakkak ki Beşir Ayvazoğlu’nun eğitim, kültür ve inanç dünyasının
kurulmasında önemli roller oynamıştır.
Bu örnekler gibi, şair ve yazarlarımızın Hint, Arap ve Fars klasiklerinden aldıkları etkiye dair başka birçok örnek bulunabilir. Ancak burada
verilenler bile Doğu klasiklerinin edebiyatçıların yetişmesindeki etkisini ve
sanatları üzerindeki güçlü tesirlerini görmek için yeterlidir. Doğu klasiklerinin
bazıları şair ve yazarlarımızın yanı sıra ülkemizde her yaştan okurun, özellikle
çocukluk ve gençlik yıllarında, ilgi alanına az veya çok girmiş, okunmuş ve
belli bir tesir uyandırmıştır. Söz gelişi o çağlarda okuduğum Mantıku’t-tayr
ile Kelile ve Dimne benim üzerimde bir hayli etki uyandırmış; ufkumun,
ahlâkımın, inançlarımın gelişimine tesir etmiştir. Yapılacak bir araştırmada bu
metinlerin halkımız üzerinde ne kadar etkili olduğunu tespit etmek
mümkündür. İşte bu önemli gerçekten yola çıkarak bugün için Doğu
klasiklerinin yeniden bir dizi hâlinde yayınlanmasına büyük ihtiyaç vardır.
Bugüne kadar Türkiye’de Doğu klasikleri belli bir yayınevi tarafından 50
veya 100 kitaplık bir seri hâlinde yayınlanmış değildir. Ancak bu klasiklerin
önemini yeterince kavramış olan bir yayınevinin çalışmaları ile bütün
yaşlardaki geniş bir okuyucu kesiminin dimağlarına ve kütüphanelerine bu
eserlerin nitelikli bir baskıyla kazandırılması mümkündür. Zaten bu yazının
öncelikli amacı da bu ihtiyacı dikkatlere sunmaktır. Bu noktada Doğu
klasiklerini 50 veya 100 kitaplık bir seri hâlinde yayınlamayı kabul edecek bir
yayınevinin bu süreçte dikkat etmesi gereken önemli hususlar aşağıda
sıralanmıştır.
Doğu
Gerekenler

Klasikleri’nin

Yeniden

Yayınında

Dikkat

Edilmesi

Türkiye’de 1928’den sonra yeni harflerle birçok Doğu klasiği
yayınlanmıştır. Değişik yayınevlerince yapılan bu baskıların her biri
birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Söz gelişi Bostan’ın bugüne kadar
onlarca yayınevi tarafından yapılmış baskılarının her biri birçok açıdan farklı
özellikler göstermektedir. Bugüne kadar Türkiye’de Doğu klasiklerinin bir
kısmını belli bir standartta yayınlayan tek kurum Millî Eğitim Bakanlığı’dır.
Bakanlığın 1940’larda ve 1990’larda Doğu klasiklerinden bir kısmını Batı
klasikleri ile birlikte yayınladığı biliniyor.
1940’larda dönemin Millî Eğitim Bakanı Hasan-Âli Yücel’in
öncülüğünde çoğu Batı klasiklerinden yapılan çevirilerden oluşan eserler
bugün Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından Hasan-Âli Yücel
Klasikler Dizisi adı altında tekrar yayınlanmaktadır. Bu dizinin yeni
baskılarının sahip olduğu olumlu özellikler dikkate alındığında bugün için
Doğu klasiklerinin de nitelikli bir baskı ile okurların karşısına çıkması ve
12 Beşir Ayvazoğlu, Derkenar, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2002, s. 175-180.

62

DOĞU KLASİKLERİNİN GENEL…/SELÇUK ÇIKLA

yeniden geniş okur kesimlerinin ilgi duyacağı bir formatta yayınlanması
gerekmektedir. Bunun için yapılması gerekenler aşağıda sıralanmıştır:
1) Bir bilirkişi heyeti kurulmalı, bu heyet 50 veya 100 kitaptan oluşacak
Doğu Klasikleri Serisi’nde yer alması gereken kitapları tespit etmelidir.
2) Bu listede yer alan kitaplar, onları aşağıdaki asgarî şartları taşıyacak
şekilde yayınlamayı kabul eden bir yayınevi tarafından basılmalıdır.
a) Bilirkişi heyetinin titiz bir çalışmayla belirlediği kitapların yayın hazırlıklarının kimler tarafından yapılacağına dair bir çalışma yürütülmelidir.
b) Doğu Klasikleri Serisi’ndeki kitapları basacak yayınevinin daimî
işbirliği içinde olacağı ayrı bir ekip teşkil edilmelidir. Bu ekip sadece bu seri
ile ilgilenmelidir.
c) Bu serinin iki editörü olmalı; bunlardan biri yayınevinin yetkilendirdiği, diğeri ise yayınevi dışından ve Doğu klasiklerinin nitelikli yayını
için özveriyle çalışacak bir kişi olmalıdır.
ç) İki editör, seride çıkacak kitapların basım şartlarını, kitapları
çevirecek veya hazırlayacak olan kişilere verilecek teliflere kadar bütün
şartları belirlemelidir. (Serideki kitapların çok çekici bir kapak rengi ve
tasarımının yanı sıra metin içi sayfa tasarımı, kağıt kalitesi ve gözü
yormayacak bir fontla basımına özel/çok büyük önem verilmelidir.)
d) Editörler, okurların böyle bir seriden beklentileri noktasında anket
türünden bir çalışma yaptırmalıdır.
e) Editörler her bir kitabın dili, üslubu, orijinali ile olan bağı, okurların
aradıkları özellikler bakımından çevirmen veya hazırlayıcısı tarafından yayına
hazır hâle gelmiş olan kitabın müsveddesini titiz bir şekilde okuyup
değerlendirmeli ve gerekirse uzmanlardan görüş istemelidir. Dili ve üslubu
beğenilmeyen kitap gerekirse reddedilmelidir. Böyle bir durumla çok geç bir
zaman diliminde karşılaşmamak için editörler kitabın hazırlayıcısından 10-20
sayfalık bir müsvedde almalı ve bu süreçte kitabı hazırlayanla diyalog hâlinde
olmalıdırlar. (Bu yayın faaliyetinde Kutadgu Bilig gibi manzum eserlerin usta
kalemler tarafından roman formunda hazırlanmasının geniş okur kesimlerine
ulaşılması bakımından büyük faydası olacaktır.)
f) Kitaplar; bir veya iki ay aralıklarla yayınlanmalı, geniş okur
kitlesinin merakla takip edecekleri bir haberleşme ağı üzerinden başarılı bir
reklam politikasıyla kamuoyuna duyurulmalıdır.
g) Doğu Klasikleri’nin geniş okur kesimlerine ulaşabilmesi, daimî bir
ilgi uyandırabilmesi için, serinin ilk kitabının yayım öncesi ve sonrasında
reklam ve kampanya çalışmalarına özel önem verilmelidir.
ğ) Seride yayınlanan bazı eserlerin farklı yaş veya eğitim-öğretim
seviyelerinin istifade edebileceği baskıları titiz bir hazırlık sürecinin ardından
muhakkak yapılmalıdır.
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h) Bu seride yer alabilecek kitapların önemli bir kısmı aşağıdaki eserler
arasından seçilebilir:
Doğu Klasikleri Serisi
Hint: Mahabharata, Pançatantra, Kelile ve Dimne, Hitopadesha,
Pançopakhyanasangraha, Brihatkata (Büyük Roman), Kathasaritsagara
(Hikâye Irmakları Okyanusu), Şakuntala, Upanişadlar, Tûtînâme, On
Şehzadenin Maceraları, Sinbadnâme…
İran: Mantıku’t-tayr, İlâhînâme, Esrârnâme, Musîbetnâme, Tezkiretü’levliya, Salaman ve Absal, Bostan, Gülistan, Baharistan, Şeyh-i San’an
Hikâyesi, Pendnâme…
Arap: Kitabu Kısasü’l-enbiya, Makâmât-ı Harîrî, Binbir Gece
Masalları, Kitâbu’l-Ferec Ba’deş-Şidde, Kitâbu’l-Egânî, Er-Risâletü’lKâmiliye fi’s-Siyeri’n-Nebeviye, Latifeler Kitabı…
Türk: Kutadgu Bilig, Kıssatu’l-Gurbetü’l-Garbiyye, Mesnevi,
Mantıku’t-tayr (Gülşehrî), Lisânü’t-tayr, Kısasü’l-enbiya, Yusuf u Züleyha,
Hüsn ü Aşk, Harnâme, Mahzen-i Esrâr, Nefhatü’l-ezhâr, Kırk Vezir
Hikâyeleri, Dede Korkut Hikâyeleri, Battal Gazi Destanı, Danişmend Gazi
Destanı, Müseyyeb Gazi Destanı, Sarı Saltuk Destanı, Eba Müslim-nâme, Hz.
Ali Cenkleri, Kerem İle Aslı, Tahir İle Zühre, Şem’ İle Pervane, Leyla İle
Mecnun, Nasreddin Hoca, Karagöz-Hacivat, Keloğlan…
Sonuç
Klasiklerin önemi bütün okur-yazarlarca az çok bilinir. Burada, birkaç
alıntıyla da olsa, bu olguya özlü bir şekilde değinmek faydadan uzak değildir.
Cemil Meriç klasik denince ilk hatıra gelenin ölçü, itidal, bilgelik ve akıl
olduğunu belirtiyor.13 Gürsel Aytaç “Klasik eser, edebiyatta ‘klas’ eser, yani
birinci sınıf eser demek(tir).”14 diyor. İtalo Calvino’nun deyişiyle ise
“söyleyecekleri asla tükenmeyen”, “yeni, beklenmedik, benzersiz
bulduğumuz”15 kitaplardır klasikler. Doğu klasikleri de bazı insanlara, Orhan
Pamuk’un Yeni Hayat adlı romanının ilk cümlesi olan “Bir gün bir kitap
okudum ve bütün hayatım değişti.”16 dedittirecek türden eserlerdir aslında.
Bugünün özellikle genç nesli çoğunlukla Batı klasiklerini veya bazı Batılı
yazarların yeni çıkan kitaplarını okumaktadır. Onları Doğu klasikleriyle
tanıştırmak için çok nitelikli bir yayın politikasıyla bu eserlerin yeniden
yayınlanması gerekmektedir. Bu yayın faaliyeti -muhakkak ki- birçok açıdan
çok faydalı olacaktır.
13 Cemil Meriç, Kırk Ambar, C. 1, İletişim Yayınları, 10. bs., İstanbul 2008, s. 50.
14 Gürsel Aytaç, “Klasikler”, Edebiyat Yazıları 2000-2010, Phoenix Yayınevi, Ankara 2009, s.
221.
15 İtalo Calvino, Klasikleri Niçin Okumalı?, çev. Kemal Atakay, YKY, 2. bs., İstanbul 2008, s.
13, 14.
16 Orhan Pamuk, Yeni Hayat, İletişim Yayınları, 73. bs., İstanbul 2010, s. 7.
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GELİBOLULU ÂLÎ’NİN REBÎU’L-MANZÛM ADLI ESERİ - I
ORHAN BAŞARAN - MEHMET ATALAY
ÖZET
Gelibolulu Mustafa Âlî, Osmanlı döneminde yetişmiş olan
önemli şair ve yazarlarımızdandır. Değişik alanlarda birçok
eser kaleme alan Âlî’nin bazı eserleri günümüzde hâlâ
yeterince bilinmemektedir. Onun bu eserlerinden biri de
Rebîu’l-manzûm’dur. Eser, Âlî’nin Fars ve Arap
edebiyatlarındaki gücünü ortaya koymak amacıyla değişik
şairlerin şiirlerine yazmış olduğu nazireleri ihtiva etmektedir.
Daha çok müellifin Hayyâm rubaîlerine yazdığı nazirelerinin
yer aldığı Rebîu’l-manzûm’un metni ilk defa bu makale ile
yayınlanmaktadır.
Anahtar kelimeler
Gelibolulu Mustafa Âlî, Fars Edebiyatı, Arap Edebiyatı,
Türk Edebiyatı, Müsecca Nesir, Hayyâm, Şiir, Rubai, Nazire.
Work Entitled Rabī‘ al-Manzūm of Mustafa Âlī of
Gallipoli - I
ABSTRACT
Mustafa Âlī of Gallipoli is one of the important poets and
writers during Ottoman Era. Some works of Âlī, who wrote
many books in different fields, aren't known sufficiently
today. One of these works is Rabī‘ al-manzūm. The work
contains Âlī’s poems (nazirahs) that he wrote by following
poems of different poets incase of showing his ability in the
Arabic and Persian literatures. The text of Rabī‘ al-manzūm
which mostly contains author’s poems that he wrote by
following quatrains of Khayyam, will be published for the
first time through this article.
Keywords
Mustafa Âlī of Gallipoli, Persian Literature, Arabic
Literature, Turkish Literature, Rhythmical Prose, Khayyam,
Poetry, Quatrain, Nazirah.
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Gelibolulu Mustafa Âlî (ö. 1008/1600), Osmanlı döneminde devlet
adamlığı vasfının yanı sıra, başta tarih ve edebiyat olmak üzere değişik
alanlarda kaleme aldığı eserlerle temayüz etmiş önemli bir şahsiyettir. Âlî ve
eserleri hakkında çeşitli akademik çalışmalar yapılarak eserlerinin çoğu
neşredilmiş olmakla birlikte, henüz yayınlanmamış eserleri de bulunmaktadır.
Bunlardan biri de bazı araştırmacıların bir yanlışlık eseri olarak Bedîu’rrukûm diye tanıtmış oldukları Rebîu’l-manzûm’dur.
Bu eser, İbnülemin Mahmud Kemal tarafından müellif nüshası
incelenerek bir makale1 ile ilim dünyasına tanıtılmış ise de maalesef bu
makaleden habersiz kalındığı gibi, söz konusu müellif nüshası da kayıplara
karışmıştır. Eserin ulaşabildiğimiz tek yazma nüshası, Süleymaniye
Kütüphanesi Kadızâde Mehmed Efendi Koleksiyonunda 429 numarada kayıtlı
olan mecmua içinde yer almaktadır. Ferağ kaydı bulunmayan bu nüsha 42
varaktan ibarettir (82b-123a).
Âlî’nin Fars ve Arap edebiyatlarındaki gücünü ortaya koymak için
kaleme aldığı anlaşılan eserde, ağırlıklı olarak Ömer Hayyâm’ın rubaîlerine
yazdığı nazireler yer almakta, bunun yanı sıra İbni Yemîn, Firdevsî, Hâtifî ve
Hâkânî gibi Fars edebiyatının önde gelen bazı şairlerinin şiirlerine yazdığı
nazirelere de rastlanmaktadır. Müellif ayrıca çağdaşı Muhteşem-i Kâşânî ile
olan münasebetlerine değinmiş ve ona yazmış olduğu manzum mektubun
metnine de burada yer vermiştir.
Eserin Hâtime kısmını Arap edebiyatına ayıran Âlî, burada Hızır Bey,
Ahmed Paşa ve İshak Çelebi’nin Arapça müstezadları ile birlikte kendisinin
onlara nazire olarak yazdığı müstezada da yer verdikten sonra, bu dört şiirin
edebî yönden mukayesesine dair bazı âlimlerin Arapça olarak yazdıkları
değerlendirmeleri nakletmiştir.
Âlî, Hâtime’den sonra Tezyîl başlığı altında yer verdiği uzunca bir
kasidede Fars edebiyatının önde gelen pek çok şairini andıktan sonra
kendinden övgüyle söz etmiştir.
Muhtevasını yukarıda özetlediğimiz Rebîu’l-manzûm’daki Hayyâm
rubaîleri ile Âlî’nin nazireleri daha önce tarafımızdan tercüme edilerek
yayınlanmıştı2. Burada ise eserin tüm metni tahkikli olarak verilmektedir3.

1 İbnülemin Mahmud Kemal, “Rebîu’l-mersûm ve terbîu’l-manzûm”, Türk Tarih Encümeni
Mecmuası, nr. 19 (96), 1 Haziran 1928, s. 52-56.
2 Âlî, Gelibolulu Mustafa, Hayyâm’a Nazireler (Mehmet Atalay-Orhan Başaran), İstanbul
2010.
3 Verilen metinde günümüz imlâ kuralları uygulanmıştır. Metinde yapılan tashihler
dipnotlarda belirtilmiştir. Yazma nüshada yer almayıp metin tamiri kapsamında tarafımızdan
eklenen ibareler [ ] içinde verilmiştir. Rubaîler hariç olmak üzere şiirlerin bahir ve vezinleri de
şiirlerin başında [ ] içinde yazılmıştır.
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ربيع المنظوم
ارو ِا نا م و ِا اسيار ا واا ِ ام اري ِ مرز ار و واج ِ او ار ِ مايت ثبار و
مناصر مرا َّ االا اث مم ااي كب م يَّنبا ِ مَّي َّببا ِ يبو ِ امب را
مج ِّ ِا موالي ِ ثالث و م ِا
ِ
از م ي َّمببا ِ نجببو و اببم ا ب صببوار ِ اببوا خم ب ار مصببار ِ جهببا ِ دببت و کببار
اركببا ِ نببا اببنوا نمب تصببرفا ِ ابم اخ ب و لمب نمببوا ا و د اياببها نببا م ب وا اب موج ب ِ
امار ليل و نـهار و صان ِ ه بت ا بر و هابت خلب و ن ُب فلب ِ اوار و
يهان ء او ان ء ام
ِ
زيبر
نقر ان ِ رااميا ِ ص ا ِ م ار و رد يون ِ نو خ ا ِ رنهين رخسار مم اباي كب ار
ِ
جواهر ام امار اب کهبار دب ِر
نب ها ِ نيلم ِخيا ز کار اارويا ِ م رويا ِ موزو خرا
ِ
به ااب هار کببو منظومب ء راامي با ِ خي با يمببوا  .مه ببر كب از اجسبباا و
م بببر اب ر تيب ِ
ب اممببار و امببوا و ا ب ريسمان بـها ِ مببرو و امصبباب و مظببا
ب اطنببا ِ
اجسببا ا ب اطنببا ِ
ت ام ب ا ِا اوتببا ِا ثبببا و قيببا و د ون بـها ِ د ب وا ان ب ا ِ ِخب را ن ب ا و امم ب ء افئ ب و
ازجه ب ِ
ت خيببا اهس ب را  .تببوانهر ك ب
بان انببا ه ب ارا ه ب ار ِخيببا ِ ) (83aاكم ب ِ
اد ب قام ِ
ت طبب ِ
نمبواار اُبور
زوايا ِ تصو را و افها ا م ايبا ِ صب َو ِر م بار و مناب ِ اال بت نظبا
ِ
َمقْصُو َرا فِى الْ ِ يَا  4مم كرا  .لِ ُمنْ ِائِ
خيببببببببببا تببببببببببويم ِخيببببببببببا ِ اجسببببببببببا ِ انببببببببببا
ب مببببرو ادببببت و مظببببا
يودبببب ابببب اطنببببا ِ
از لببببببببببو ِ قبببببببببب ر ُكماجاببببببببببا دبببببببببباخ ا
ار ن بببببببببب ِل ق ببببببببببا اممبببببببببب رااخ بببببببببب ا
ار م موااطوار ممد ا كب
صال اِا ار ار
و صلوا ِ ِ
ِ
ردول ا ر وار و اام ِ م ِ
ْ
ار
اخيبار خبوا را اب م بمو ِ اابار ماب و ِ تِلب َ
ك َماَب َرة ِ
يارا ِ کهار و اص ا ِ
ِ
ب نام ِ
َ
ُ
َ
ِ ت َ ا لى
ثار مص و ار ف وا ِر ْ َوا
ممد وا خصوصً ا ائم ء اثنم مار را ا
انوار ِ
ِ
َ
َ
ت اال َر ُو َ ثااِ ِين.
ت ال َّس َم َوا ُ اَائِ ِرين َو َما اَ ِر َا ِ
َملَ ْي ِه ْ اَجْ َم ِ ين َما اَام ِ
كاملَبة5
َ

تبارين دبن ء اثنبم و
اَ ْ َ َما ار را ِ مال را اه ِل نُهبم م بم و وابي نبااب كب ار
ِ
كنج مبالل
ال اين ان ء در افكن ء رياا ار ار ايا ِ ا الت و م ِل ياا ير م ك ِ
ِ
قصبور خبوير ابوا از ب ِن مرا با و م مسبا وز
و تاوير و م ر ِ مج ِ 6ابال و
ِ
اُر د ب ِن ليببا و مس دببا اِاببا و اد ب نكا نمببوا ال دببيما اببر فِببرا ِ ارمببا نببوا ار
زانو ِ اد راات ناز ابوا وز ك بر ِ تبراا با ) (83bطلبم دبوا وز ااا و ايسب اا و تقيب
ت ابور و اَبََّم فردبوا اب او کاب ِ ريبا ِ خبو لبوا نقبو ِ 7دبرور و اباامانم از
ادب ِ
ب درا ِ امكرانم اارها اس اوا  .لِ ُم ْن ِائِ
ص ا ِ خاطر رياانم ا ديال ِ
4 Kur’ân, 55/72.
5 Kur’ân, 2/196.
)YN (Yazma Nüshaمج و  :مج 6
 YNو نقو  :نقو 7
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از فلببببببببببب ِ دببببببببببب ل نبببببببببببواز ا مبببببببببببالم
اببببببا ف ببببببل و هنببببببر هببببببي منبببببباز ا مببببببالم
اببببببا نببببببا ِ جببببببوي ِن خببببببوا اسبببببباز ا مببببببالم
ار جبببببببا ِ ابببببببكر ا بببببببور يببببببباز ا مبببببببالم
زمباير نك ب برااز ار ت بب ِ خواجب اباف ِ ابيراز همچبو
ن ر ابا نكب باهم اب
ِ
مل
توارين انا ِ ايا از او ِل
خام ء د وا خرا قيا ممنموا و اهم ا
فرينر ي منا ما ِ
ِ
ِ
م دببر انجببا ز تببتلي م ريببم و
ث اببهور و امببوا تببا زمببا ِ ايببن مب ب ِ مسب ها ِ صبباا ِ
اببواا ِ
تصني م مجيم اسا مق ها ِ ال ريم مم اوا  .ا يهي
[خ ي

فامالتن م املن ف لن]

ببببببببببر مبببببببببببا امبببببببببببا
ببببببببببَّل خ يب
ايبببببببببببن او اب
ِ
ِ
دالبببببببببببببببببـ ها اايببببببببببببببببب ان هبببببببببببببببببا يااببببببببببببببببب
مهبببببببببببببر و مببببببببببببب قرنبببببببببببببـها اهرااننببببببببببببب
ِكببببببببببببر ِ اببببببببببببب اب تببببببببببببا دببببببببببببها ياابببببببببببب
نا هانم ز ت ت ِ ااما ُارْ فاكم ار ردا ممانوا و اويم از بل و ري با از
ت
تكببا و ِ مبيببر افاببا ار راببوا ي ن بم يك بم از ِخببال ِ رو انادببا اامببنافاببا ار م ب تببا ز دببم ِ
النواز و خاطر داز ا ص بت انجام  .ا از مؤانست و ال ت ا منادبب م كب اق با كبرا از
مصر خوا اوا اين ق ب را ) (84aاب زابا ورا
ها موالنا اان يمين م موا ك يهان ء
ِ
ك ممخوان اين اوا نظ
ت من رنجاها نموا و ق
و زمانم از هنها ِ م ل و فرا ِ
[مج گ م املن ف التن م املن ف لن]
دبببببببببببب مهرا فلكببببببببببببا كجببببببببببببروا ج اكببببببببببببارا
نهويمبببببت كببببب مبببببرا دبببببرور و اببببباهم ا
ببببر را
تبببببويم و كهنببببب كلبببببوخم ف ببببباا ار دب ِ
ز هركببب خبببوا دببب ا و اببب هركببب خبببواهم ا
بااار هنرمن ب مببرا اه ببت ك ب ايببن تو ببل و خاموا بم تببا ا ب کن ب وز
القصب
بار وفب ِ
يب ِ
خالل اين ن ر ار ا ر اب نظب ِ جبواهرن بار
توارين ا ها اين ارا نوام تا ا کن ار
ِ
مجال ِ
ِ
زيبور اسبن و جمبال اي ايبم.
ال ا نمايم داا رويا ِ م مونـها را همانا ا ااروا ِ ما اار
ِ
توارين اميا اَّلمادت امكرا و انجا يرف ِن ايبن و كبار ادبت اابوار
کرا ك تتلي ِ
ِ
جواهر 8زواهر ا رمبايم و
و ص واتناا  .ممااي ك اهم ا
زماير خاطر ر بت ا نظ ِ
ِ
ِ
يبار هنبركبراار مبالمم ابوا  9دب وا
فاتر م لصا نوازاها نمايم .کبو
ا جالةالوقت ا
ِ
خاطر ِ
ِ
اطوار و كاملم اوا انوا ار الجر ا هرک فرموا ايبن ا ِل ابمقبرار ابر وجب ِ ادب جال
 YNا جواهر  :جواهر 8
 YNاوا  :اوا 9
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ام ال و م اا ت نموا .اوال ار مقاا ِل ق ء فصاات ثار ا کنين نظيبر ء نباار ء اال بت
زواهر امكرا مم يموا .راامم لِ ُم ْن ِائِ )(84b
جواهر
اثار از مكيا ِل اوا و اها
ِ
ِ
[مج گ م املن ف التن م املن ف لن]
ت مببببببرا اال
دبببببب ي ببببببر فلكببببببا كببببببور ا بببببب ِ
کببببببب ايببببببب ا ز نوالبببببببت مبببببببرا بببببببواهم ا
اببببريخ دبببب ت نَببببي مببببن ابببب جي بببب ء انيببببا
ِ
ز مببن نببوال تببو اس ب ا ا ب هببر ك ب خببواهم ا
اما يهان ء نام ار ا ال ما ِ اسيار اد ما نظب تكبرار مبمكبرا .و لهب ا مبرو ِ
ار اوار وار ا ر اار مم راي  .10و ايبنرا
طب ِ کاال رف ار ار ر ِا
ِمنَص ء ار ر ِ
از نـهانچـ ء ايا ا ميا ورا ق
[مج گ م املن ف التن م املن ف لن]
ببار ملببب ِ جهبببا
ن واهمبببت كببب اهبببم كبببار و اب ِ
نهويمبببببت كببببب مبببببرا مبببببا تبببببا اببببب مببببباهم ا
بببببببراخ وجببببببببوا
ز تنهنببببببببا مبببببببب تببببببببا ر ِ فب
ِ
اِبببال م بببايق از مبببن اببب هبببر كببب خبببواهم ا
ابار11

ماار الي ك ق ء او را ا وان ز ازايا ِا جوال ِ طب ِ من م يبر امانب  .ار
اباخ مرجبا ِ زابا اسبيار
ديو ال َّا ْم ُء ال يَ ْنِى اِالَّ َو قَ ْ يُ َلَّگ ويا اباز اب ال مبا ِ نظب ِ روا از
ِ
ارر و آللم مم کكان  .انا ًء ملى لك تكرار نه اما اسا
جواهر ااهوار اس  .لِ ُم ْن ِائِ
ِ
[مج گ م املن ف التن م املن ف لن]
دببببب مهر فلكبببببم اوال جببببببم لببببب ا اببببببم
تبببرا كببب بببت اببب هبببر دببب ل مببب و جببباهم ا
ببو ريبببو ابببب ر
ببر دبببليما اببب ايب ِ
اببب ِمهبببر ُمهب ِ
ابببب قهببببر ملبببب ِ دببببكن ر ابببب ااا خببببواهم ا
جبواهر
ايِ
ن ر ار دبا ِ اين كال وص ِ رااميا ِ موالنا
ِ
ِ
ممبر خيبا ار دبل ِ مب ِ
كال ا ريقم ان ظا يرف و ا کنين اااها رنهين مم ك قرو ِ اسيار مبماايب ابت كب
ميبر مجلب ِ صب ور
تا مانن ِ اكيمم نك اا و مليمم م ج ايا ) (85aار مصب ب ء ههبور
ِ
اممبار ابمابمار اب دببرصب ء ميكب هببا نظب بار کنب ا هب ار ميبا ِ دب وا
مبمابوا و
ِ
نظيبر مبر ِا
اطوار ا نواانو ِ كاد ها نائـ اار و طراو اب ار مبماايب ناسبت كب تبا
ِ
مرض ابر و اق ار نماي  .ال ناار اانمادبت
جار زاا و قري ِن امقرين ء اورا
ِ
 YNمم را  :مم راي 10
 YNيار  :اار 11

GELİBOLULU ÂLÎ’NİN…/O. BAŞARAN-M. ATALAY

70

طبرز النب و دبليق ء
مين اال بتطبراز اب
ك ا دم ِ
ت رااميا در الن و مم از اب و اب م قب ِ
ِ
ياز اا و ام ال ق ِر م رفت و توا انهاتنما درافراز اب .
اامر سن الىاآل ا ام ِ
القص
اان يمينرا ا وان ويبا ز لسبا ِ فصبااتردبا ِ
همناي ِن ايرين ك ق ء مردوم ء ِ
خوا جواهر و آللم فاان  .زيرا كاملم اوا از اقاي ِ فنو ا فا لم اوا ك ار اب اقباي ِ
م ت ري و ارادت ام ياز ااا اما رتب ء ماايب را نسببت
ِاك ما و ِ وا  .ارک ا منص ِ
اانبر اب او دب ونمادبت
ا ف اي ِل او مقب ِل كبل جب و ن ااب  .ز نكب انيبا ِ ايبوا ِ ملب و
ِ
كار ر و ممهَّ االركا  .يكم موالنا ااوال ِ م م ِ مالكمادت ك ار
مصر وجبوا يودب ِ ملب ِ
ِ
م ي ِ مالكمادت ايهر دل ا ِ ملما رو ارها ِ ف ال مرز و ابو اواب ء ارومنب ِ م بار
و ردبو اببجر ء نبو ابباو يونب ِ اسب ا ِ ) (85bملببو ابيناالدببال و م ب ِم مبالممقببا موالنببا
م مال ي ِن اس ا زاا َ -م َّم َر ُ ُ تَ َ الَى اِ ُ لُ ِّو ِ َو َزا َا  -اوا ي نم ت ل ِ ارادتم ام ن ست از
ب املبم مهيبا اب .
ِ و فنو يب ا اب
ابار او ت صبي ِل كمباال و جبا ِ او از جنبا ِ
ِ
ااوال ِ
فالجببر ا ِ بباكم كب دببمى نبببى م مب ناببانم اب و اب نببا ِ ارويابم اب دب اا ِ ف ببل و
ايل اكممرا ا کنا او ا ر وار م م مؤيب اك سباب كبرا و
منازل ف
اانام ردي و
ِ
ِ
ت هر مال و تقبم نابو و نمبا ياف ب دبيما اب نبخ ِِدبي َماهُ ْ فِبى
ار اواما ِ ارتقى ا م ي ِ تراي ِ
ا ِ ملب
ت
م م و جا و جالل ا اف  .ا ازين قيل و قال ار ف بيل ِ
ُوجُو ِه ِه ْ  12ا مرات ِ
وار ااهر الكمال ت صيل نااي .
خصال مس ر ممنماي و ا اجما ِل اجال ِل ا ر ِ
م اميلن م اميلن ف ولن]
[ه
لَبببببببببببببب ُ نَسببببببببببببببم َجلِيببببببببببببببل ُ و دُببببببببببببببيُو
ُ
اَطَببببببببببببالُوا َكال ِّر َمببببببببببببا ِ يَبببببببببببب ًا و طَببببببببببببالوا
اَببببببببببببب َا ِمببببببببببببب ْنهُ ْ اردببببببببببببب ا ال َ بببببببببببببـَائِل
َكببببببببب َ ا الببببببببب َّرْ وير ِمب ْ
بببببببببن اَ ْانَبببببببببا ِء طَببببببببببالُوا
القص از رااميبا ِ خيبا كب کنب ا قيبل و قبال رف ب ا بمرا اب ردب ِ نظباير زيبن
ممبر
ب نواار اسبيار ارهبا دب  .فبىال قيقب موالنبا اكبي
ت اد جال ِ
اقير روانم ثر ا جه ِ
ِ
ِ
ب كبال اب
اطنبا
ب
اطنبا
م
اب
ايهبا
و
توريب
ا
و
ب
م
نبا
ا
جنبو
از
با
خ
اكمت
ل
از
من
ار
خيا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بر دبي انب ا زا ) (86aو ابا ِ ف بيلتاُنهبا ِ
د ونـها انا و اقال ونبا و ِخيبا و اسبا ک ِ
لابكر خيباال و ارقبا مجنب و مؤيب ابمرا اباز ميبااي ِن م بانمرا اب مبن
مقلرا ا م ا ِ
ِ
د را رف  .لِ ُم ْن ِائِ
خيببببا كبببب ابببب خيمبببب ز نُبببب کببببرخ ابببب وخت
نبببببـها همببببب ابببببا نسبببببي اببببب مبببببالم ا روخبببببت
ااكسبببببت دببببب و جملببببب طنببببباار اهسسبببببت
خبببر ز کببب اببب خيمببب بببر و خيمببب اسبببوخت

12 Kur’ân, 48/29.
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ا از
ِكريا ِ راو ادا ِ خرا و ن ار ا مر ِ اري ِن الـها اااار يود و لبو ِ
خاطر فاتر را کو ُكما ِ ک ِر نيلمفا ا زر را ء خياال و افها ا رو ء خورابي ِ تتييب ِ
ِ
مل ِ مال اكي و اد وار مماس  .لِ ُم ْن ِائِ
[م ارن م ول فامال م اميل فاملن]
خيبببا رفبببت و مببب ا مبببالم اببب جبببا مانببب
خيمبب كنبب مببم ابب ويببن ار دببرا مانبب
ايبببببن ايسببببب و خيبببببا كببببب اينبببببم ابببببال طنببببباب
ت ايبببببن اااببببا مانببببب
ازاببببـهر قببببب ر و رف بببب ِ
ِ
ار اين وال تا او مبا دب ر ا و اببانها ت بب ِ رااميبا ِ خيبا و تم ب اب م رمبا ِ
جبواهر تقاابل
ار او را نظير ها  .انب كم مانب كب از
د وا نظا ا ا ردي ك اك ِر
ِ
ِ
و تتمل ا دوز ِ زاا ِ تكل و ت يل نممد  .نـها ج از م رماتمادت ك هم زاا ء طبب ِ
وهر زا منان ي نم ك از يرو ِ نظ ِ خيا اورااور و مهجورتر ان .
[مج گ م املن ف التن م املن ف لن]
مببن اب نظب کببو خواجببو اب ن ببر خواجب جهببا
اببب اببب اببب ر و قصببباي کبببو اببباف و دبببلما
اببب ق ببب اابببن يمبببين ابببا رابببامم کبببو خيبببا
ز جمبببب ِ ف ببببل و هنببببر خبببباطر رياببببا اا
) (86bفالجر ااز همناي ِن خجس ق د اياها ات مبمفرمبوا و ال با و اابرا مبم
جمل را هم ا ترتيبم نهار و ا توزي و تقريبم ار ر ك اايبا ِ ماابقان و ب هبا
نموا ك
بور ابمابـهان از يكب يهر مل بخ
ر جاواان و م رما ِ م ل ةالب
تواي يهان و رااميا ِ ت ي ِ
ِ
فصول ابر وصول از فبرون و اصبول مابمول
م
و مم از مماوا و نظاير و يرها ا ترتي ِ
ِ
ت او ان ك يكم رااميا ِ يهان ا ر کار فصو ِل ابمابـهان ا ادبت
و موصول ممرد تا ا منادب ِ
13
نا ِ اين ردالـ ء ا ي الرقو مودبو [اب رايب المردبو و ترايب المنظبو ] امانب و ترجمب ء
ت اين مَّمو ا مق م ء اال تردو ِ ت صيلم 14ردان .
اكي ِ م لو و اجما ِل در ا ِ
صبيل
اباي اانست ك موالنا اكي مم ِر خيا ار خ ب ء كب ا نابو و نمبا ياف ب و اب ت
ِ
م ار و كماال ز ک طري ِ اا توفي ا اف  .ا ب مبا ايبن مَّمبو ِ نظب را اب زر راب هبا
ب زا ِل براو ايبن
م انم و ااا تار و و ِا نظ و اناا ا ك ا ايار ار تاف ب و ار قُبالب قَبال ِ

[: Eserin adı olan ve yazma nüshada yeri boş bırakılmışا راي المردو و تراي المنظو ] 13
bulunan bu ibare, müellif nüshasını inceleyerek eseri tanıtmış olan İbnülemin Mahmud Kemal’in
makalesinden alınmıştır (bkz. İbnülemin Mahmud Kemal, “Rebîu’l-mersûm ve terbîu’l-manzûm”,
Türk Tarih Encümeni Mecmuası, nr. 19 (96), 1 Haziran 1928, s. 53).
 YNت يصلم  :ت صيلم 14
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اكنج ها واژ و
رااتنمو ياف .

ت روز اف و
ا م ل و ا ال ِ

ت اامنا ِ ر فسو
و امات ِ
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دببيل
از ک
ِ

مببببببببايي ار ايببببببببن نببببببببب ِ ايرينبببببببب ادببببببببا
م لببببببا
كبببببراي ابببببرو دبببببر ز يكبببببم جيببببب ِ
ميبببببا ِ جهبببببا بببببرا و اسببببب كبببببرا ء نبببببا
اوار دببببببببب ا
اايسبببببببب ء وصبببببببب ي و دبببببببب
ِ
تارين ادب ظهار مبمنواب كب وزيبر خواجب
) (87aار ت كر ء اول ااهم منقول از
ِ
ت نبافرجبا
نظا المل ِ ص ار مقا و موالنا ممر ان م م ِ خيا و اس ِن صبا نا ِ ا درا ِ
اهر نياااور ناو و نما ياف ن و دالـها كواكا ِ خواج تا مبم اب ن  .ب از
ار مال ِ صبا ا
ِ
ت ناصبرالملبة والجمهبور موالنبا ابين م مب ِ
را و الو اكبي ِ فهبي ِ اكمبتفبرو اب خب م ِ
بوار مَّ بور
ا ِ م مبور ادب ا ِا موالنبا اكبي دبنايم ابوا و ايبن ا ر
منصور ا اف كب
ِ
ت نور از ماكا ِة م ار ِ منصور ممنموا تا ا اب ار دبن ه ب دبالهم
هموار اق با ِ ي ِ
قصمالسبب ِ مهبار از م
بمار اكمبت و اال بت ار رابوا  .وق بم كب خواجب نظبا الملب ِ
ِ
ت مكبار و ان با تبا اب اب
وزير
فري ا دل ا ملكاا ِ د ي
ماير اولتنوي اب و صبي ِ
ِ
ِ
ممبر خيبا اب
اسب ِن صببا و
رو و ص اها و مرا و ا اقالي ِ اورتري ِن فبا ردباني
ِ
بل
ت وفببا ان ظبا اب قصب ِ مالزمب ِ
رفاقب ِ
ت او قيببا نموانب و اب رزو اصبو ِل مببرا مرااب ِ
وار م ر مق ِ اياا را ا ام از و
مقاص و اـهر و كا يموان  .فالجر خواج ء ا ر ِ
ت م ايا و ان ا ار فب وا ي نبم موالنبا ممبر
اكرا تلقم فرموا و هرک خواد ن ا جه ِ
وج ِ م ا ِ خوا را از مل ِ نياااور ااميب كبرا خواجب ابال توقب ) (87bکنبا كبرا و
بار خبوا اب
همبوار با [اب ] نياببااور و با اب البن از ُ ببر ء برا ممبر تبا اب دبلن روز ِ
ت اممبا ِل همب ا و اينبور ادب َّنا
فرا ت و ا ور ا در مبمابرا  .امبا اسب ِن صببا از ايالب ِ
ت
نموا و ان انب مبرا کبرا ِ رفبو و ال با ِا خبوا را اب يَّب ء ت ويبر و ريبا و اب كبريب ِ
ت ك ب و ام را ار ف وا .
تا ي ِ
واصل م ال ِم َدير ابين اابو دب ي ِ اابو
ار ردالـ ء تبري ممنوا ك مم ةالايوخ
ِ
ناصبر خسبرو و ابم البـ كما موالنبا دبنايم و اكبي ِ دبوزنم و موالنبا
الـ ير و موالنا اكبي
ِ
ب
بر خي با اوان ب و اايان بـًا ا ب مرادببال و مكاتبببا ااببوا ِ
نظببام ِم مرو بم هببر ي ب م اصب ِ
ادب اا و مؤال ببترا ار اببوان  .مؤل ب ِ ردالببـ ء ا فصببل موالنببا اام ب اببن اسببين الراببي ِ
ب ارتيباب کنبا
تبري ك واقب ِ اقباي ِ فبرن و اصبل ابوا از ايبن م ب ر ء ابـهبوا نقبا ِ
ير مالممقا اين رااممرا اسب را نب ا ريقبم
اهاوا ك روز
ممر خيا ا اين ااوالـ ِ
ِ
را از رو ام راض و ام ا ممارا .لِ يا
ك ي ِ اين م مو ِ امهم ا رق ء نو
م طببببببببباي رادببببببببت
اارنبببببببب کببببببببو تركيبببببببب ِ
بببـهر کبببب او فكنبببب انبببب ر كبببب و كادببببت
ازاب ِ
ازاببببـهر کبببب اببببوا
ن
اكسبببب
مبببب
نيبببب
ببببر
ِ
ور نيببب نيامببب ايبببن صبببور ميبببم كبببرا دبببت
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ب اين رااممرا اينچنين فرموا و ا رد اا
و ا ر واليت م ام جوا ِ

)(88a

خيبببببا تنبببببت اببببب خيمببببب مبببببم مانببببب رادبببببت
اار اقبببببا دبببببت
جبببببا دبببببل ا كببببب منببببب لر ِ
ببببببببـهر ايهبببببببببر منببببببببب ل
فَبببببببببرا ِ اجبببببببببل زاب
ِ
نُببب خيمببب اي كنببب کبببو دبببل ا ابببر خادبببت15

ه ار ردال مس ور ادت ك اكي ِ م اور تناد م اوا و ا کنا طبب ِ نباز و
کبرا ِ ام قباا ابر فب وا  .مبم وينب كب م ردب ا ار
م ااطبل و تاريب
ااري
ار م ه ِ
ميببر م ردبب كوااببها مببمنمببوا .امببا
نياببااور خببراب ابب اببوا و صبباامخيببر ابب ت
ِ
دبر صب مبمردبي ن .
اراز وام کن ك خات و دن مبمكابي ن ا ب از ق ب ِ ايب ا اب
ِ
زجبر تازيانب ابر نمبم اب م .خيبا
ات اقـًا يكم از اراز وابا اب اباال نمبمرف بم و ابم
ِ
ت قصبير ا وانب و ا ميب  .ا ب از
كار و كوااها ا ي ار و ِ اراز و اين او اي ِ
ميل ا دركام نكرا ا دانم تا ا ااال ردي و مم راي  .16يكم از اا را ا اكي ِ نباار
بر خببوا اجنباني ب و اه ببت روا بم ك ب
اا ز اكمب ر ردببي  .خي با ا ن ي ب و ت ج بم كنببا دب ِ
االم 17ت ل ا جس ِ اين اراز و رف يا ر م ل ا ا ِ م ردم اوا كب ار ايبن اق ب
اممال ديئـ ك مبم ااب م
اقامت ااا م و ا افاا ء م ار و فنو ار ماا م .اما ا ال و
ِ
ار اوزخ ن اا م .من ك ايبن راباممرا
) (88bرو ِ م ي ا ين ا ِ امتمي خوا را رف ِ
انبر مبن ا انسبت و روا اب  .و
ا وان ار اال ِ
ت انكسار و را د ِن انايم ابنواني  .ا ِ
راامم ك مم خوان اين اوا
ا رف ببببببب و اببببببباز مببببببب و خببببببب  18اببببببب
نببببببباخن همببببببب جمببببببب مببببببب و دببببببب اببببببب
نامببببببببببت ز ميببببببببببا ِ نامهببببببببببا بببببببببب ابببببببببب
ريبببببببر از ببببببب ِ ابببببببت مببببببب و ا اببببببب
ت اكمتم ام
وار مالم اما م م ان م م ِ الم از خ م ِ
وين ك ياوا ا ر ِ
اد اا ء مل ِ ِاكمم فرموا  .اما اكي ِ ماار الي ت لي و تب ري را رخصبت ننمبوا  .ا ب از
ت م مببور افبباا ا ا ب ي ب او كلم ب کببرا ِ ت ه ب اببر
ااببرا و ال بباام ك ب م بماببوا ا ب اال ب ِ
ف ب وا  .تببا اوازا دببال ا ب ين ن بـهج و منببوال امببا ِ همببا ِ خجس ب خصببال ا ب م ب اكر ء ملببو
ت
ب اكمببةال ببينرا ار اثنببا
تو بل نواب م .ابباز اب رخص ب ِ
ماببَّو و مي بال اب م و ك ببا ِ
اكببي اب ماببه ِ ر ببوي ء كرامببتن ببي مبمرف بم .امبا مقصببو ِا اياببا از ايببن ت لب و ا مببا
اراهين اكما روانادا اوا .
ِ
ا ال ِ
 YNار خوادت  :ار خادت 15
 YNمم را  :مم راي 16
 YNاا  :االم 17

ال ه

 şeklinde olan ibare, sonradan, meçhul bir okuyucu tarafındanو خ 18 Yazma nüshada
şeklinde tashih edilmeye çalışılmıştır.
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ار کببببببببرخ ابببببببب انببببببببوان دبببببببب نها نبببببببب
ببببوهر اكمبببببت اببببب هري بببببم دببببب ن
وايبببببن ب
ِ
خببببببببر كببببببببار
م لببببببببو نهاببببببببت االاببببببببا
ِ
اول زن بببببببببببم زانببببببببببب و خبببببببببببر خ نببببببببببب
ير اكي ِ ميا هرفم ر از م ِم تلن
) (89aايهر اين ق ي ماهور ادت ك ار الن
ِ
خباطر اكبي
ت
م ايار ردي و ا اكس ِن هر ِ خواهوار اكسب ِ
اوا  .نا ها م س ِ
ِ
جبا ِ خبوا اب
روا اي  .ات ا ا ق ر ِ خ ا يك ا ا م سبم اب کبا ِ وابي اهبا ردبي
مال د را و ا ار ِ اد ل ل ي  .ا ر ِ اكمتمب ام مسبر و ابكرا ا رااخ ب ز
ت خوا نقاب ان اخ اين رااممرا فرموا
در ِكرام ِ
از اَيبببببببر ابببببببرو مببببببب نبببببببا بببببببا تنبببببببم
وز او ِا جهببببببببببن ابببببببببب  19تببببببببببنر يرهنببببببببببم
ااكسبببببت صبببببرااي كببببب ممبببببر كببببب اببببباا
بببببم ل يبببببب ِ مببببببرا و منببببببم
نهبببببب کبببببب مب ِ
يل ا بار
ار اما ادم ِ
خر اال موالنا اكي ميال ا ا ارا ارت ال كرا  .ار م ِ
ار ِ
20
اوازا اببانروز ار كبو و
ردبي
ك جام الص يِ ا ر وار اوا ا اكبي ج اب ا
اَّير از اين راامم تكل ن رموا
ص را اوي
ببببببببوهر طام ببببببببت نسبببببببب هر بببببببب
ببببببببر
ِ
ور 21ـببببببببـر ِا نبببببببب ز ر نببببببببرف هر بببببببب
نوميببببببببببببب نَبببببببببببببي ز اار بببببببببببببا ِ كرمبببببببببببببت
زيببببببببرا كبببببببب يكببببببببم را او نه بببببببب هر بببببببب
اببر ايببن االببت يببو ال مببي از اي با اوازاه ب ِ م ببر ال ببرا ِ دببن ء خم ب و خمسببين و
خمسمتي از اُلُوكا ِ اد راااا اه نا ا خجس من ل و مقا ا ممر نجا و او دبال از انيبا
ارفت َر ِا َم ُ ُ تَ َ الَى َو اَ ْد َكنَ ُ فِى ْال َجنَّ ِة االَ ْملَى.
) (89bامببا ار ردالببـ ء تبريب نواب كب خببوا ار دببب وار نسب ا اب خب نظببام ِم
بل نسب ء مببروض مك بوام 22نواب مبنبم اببر كب ار اثنبم و
مرو بم ايب و اببر يب ِ
ت ك ب ب ء م ظم ب از او
ت اد ب ا ِا نام ب ار ردببي و رخص ب ِ
ماببرين و خمسببمتي مببن ا ب خ ب م ِ
قبر مرا ار مو م مماينم ك ابا ِا ابمال ابر
طلبي  .ار اثنا د نا فرموا ك ا از موا ِ
ت مراج بت ادبت ااا اب خباطر
جا ِ امم ال لافاانم كن  .ا از د دبال كب مبرا االب ِ
مظهر هنر د نا ِ ا و مكبرر ادب مان ني باا ابوا  .کبو
خ ور ممكرا ك هر از
ِ

YN

خ

 YNز  :ا 19
ا  :ج ا 20
 YNوز  :ور 21

 YNمكبوام  :مك وام 22
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جبوار ايب ِا
سار ااوا ِل اياا كرا کنا م لو ا ك ار اين وال ا
ا اد راااا ردي و اد
ِ
ِ
ت الم يود و ا اج ارا ِ ك ب ء ص ا ا ممر ء تر ِ ممر و وفا اابرا ِ توجب و لقبا ابر
كنبار
اس  .ار نياااور ا زيبار ِ مَّ بور م يمبت نمبوا اب  .کنبا مالاظب رفبت كب ار
ِ
اا م اياا را افن كبرا اوانب كب ارخ با ِ ميبو اار دبر از اا هبا کمنب ار ايبرو كبرا
زار
قببر ا بر ار ميبا ِ ابكوف
کن ا اكوف ها ااا از نـهال و ااخسار ار افابان كب
ِ
ِ
مسبكن
د ن ا ا نبوا  .ا از رقت و اد م ا ِا همبت اب
جنت نا ي ا ا  .م لو ا ك
ِ
a
اياا توج اب يبر زالبم ايب )  (90ناسب اب کاب ِ ريبا و جراابتهبا خبو اب .
بوال مببن ا ب افت .ا ب از
کببو مببرا اي ب و اببنا يافببت از رو خبباطر دبباز ا ب اد ب
بار ااب ِ
ِ
ت ل ب ِ ج يب
وهاي ِ ت يت و خباطر جبويم كب اب ميبا ِ ادب اا و ابا را ممهب ابوا اسبم ِ
تايي و تتكي يافت و کو ت
ير ااال ِ ما ي انجا ردي مرا ت ك ا از وفبا ِ اكبي ِ
ِ
انجمبن ابـها م مرفبَّ
روز واق ء ال روز اي كب اسبيار خواب ال اب كبامران ِم
نب روز
ِ
ِ
البال .ردي ك اا وجو ِا ك ر ِ مالهم و وفر ِ مناهم خوا ال ِم اما از کيست مبرا كب
ا ين االت مرا اوا اب کنبين خرمبم کبو زيسبت مب هب ا لبيالً و نبـها ًرا امبا مبن ابوا كب
از مرا ِ و جايهاهر نابيم ِن جنبت كبن .امبا فرزنب ِ مبا از
خ اون ا ار ممر رامت كن
بم ايبن
اين د ن ارنجي و اسيار مك َّ ر ات و ا ه ار مب و خابمهين اب و اب قهبر و
راامم اه ت
ا دببببببببببببببوخ ء دببببببببببببببوخ ء دببببببببببببببوخ نم
ببببببببببببر اوزخ ز تبببببببببببببو افروخ نبببببببببببببم
و تب
ِ
تببببببا كببببببم ببببببويم اببببببر ممببببببر رامببببببت كببببببن
اببببببب را تبببببببو كجبببببببا و رامبببببببت مبببببببوخ نم
خاطر من اوا .امي وار ك
) (90bکو اي ار ا اين راامم
ِ
ت نا م ناهم ار مال اراوا.
صولجا ِ هم ِ

و مَّ ر ِ الهم اب

اقير نا اوا ا ين طريق ء ناو و نما اوا ك ار مرزاو ِ رو اا خ
اما ترجم ء اين
ِ
ت مليب
ا ك ا ليبولم مودو ا ار داا ِل ل ي زاا و طب ِ وهر زا من ار اي ب ِ
م ف بايل و ردبو نابو و
نور م رفت و زكا ماا ار
امنى م مي ء قس ن ني ا
رياض كسب ِ
ِ
ِ
رون م لبو اب فرمبا ِ صباابقرا ِ
نما ياف اوا و ا از ت صي ِل ملو ز فنبو ِ اصبول و فب ِ
23
َ
ْ
امنى ا دبل ا
مظهر كريم ء اِنَّ ُ ِمن ُدل ْي َما
اهريار ممال د ا ِ جاللترقو
قرو و
ِ
ِ
ْ
ْ
َّ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ار الك َرا َم ِة َو الَّ َرا از طريقب ء ملمبا اب
دلي خا ان دل ا دليما ن َّو َر ُ َمرْ ق َ ه َما اِتن َو ِ
ريبر نبا ِ خامب ء
صبرير كلب ِ قبوال و ت
دليق ء نظ و اناا ت ويبل مبمنمبوا ي نبم كب ز
ِ
ِ
مناصر
ن رير م ال ا
اصول تران ها روا هامال ار مقا ِ نجها ِ انانم خيال از کار ا ِ
ِ
ِ
م ارو ِ هجا و نقر و صو مرا ا ِ فصول ان ما همم انوا و
نواار م ل مق ا ِ تراكي ِ
a
ا کنين ترن و تكل ِ االرا )  (91تسليت و ام نا خوا را مم د وا
23 Kur’ân, 27/30.

GELİBOLULU ÂLÎ’NİN…/O. BAŞARAN-M. ATALAY

[م ارن م ول فامال م اميل فاملن]
منبببببت خببببب ا را كببببب اببببب اانبببببر دببببب نور
ببببر افا بببببل و دبببببر خيببببب ِل كابببببور
دبببببر اف ب ِ
رمبببببببببوز زوايبببببببببا[ ] كايبببببببببـنا
ااننببببببببب ء
ِ
ت يمبببببببببببببر
خواننببببببببببب ء ردبببببببببببباي ِل ن بببببببببببب ِ
بببببا از ابببببنا ِ ال اببببب ق بببببا ااا ا ر بببببا
بببببببا از قببببببب ر اببببببب قببببببب ِر م بببببببانم مقببببببب ر
اتبببببب همببببببا رو ء الهببببببو اببببببوا و مببببببن
همبببببببببوار ار نابببببببببي ِ ابببببببببوااث كببببببببببوتر
طببباوو ِ ابببا ِ خلببب ِ ابببرين و خبببرو ِ مبببر
دبببببببببوا انببببببببب ار كنببببببببب ِ هبببببببببل ابببببببببه ر
ببببكر خببببب ا كببببب مبببببال ِ كببببببر مبببببن هنبببببوز
اب ِ
مصبببببببببنون ا ِ ببببببببببا ِ خ اونبببببببببب ِ اكبببببببببببر
ِ
ببببببر جهان ببببببباب ينببببببب
هبببببببر ر را کبببببببو ِمهب ِ
هبببببر ق بببببر را کبببببو قلببببب ِ زخبببببار َمظهبببببر
صببببرا ِ اهببببر قبببب ِر مببببرا كم ببببرين اببببناخت
مببببببن ار اكببببببا ِ مابببببب رانمايبببببب جببببببوهر
ماببب م ز خبببا ِ تيبببر اببب في ببب اببب َوا کبببو زر
اادبببببب مببببببا ابببببب َرا كبببببب كبببببب ِ كيميببببببا ر
بببببر بببببب
دببببببيا ِ ُملبببببب ِ مببببببال و دبببببببا ِ ا ب ِ
اَاببببب ا ِل کبببببار بببببرب و دبببببب بببببا قلنببببب ر
ببر مببب و قببب ر قصبببور كسبببم نيافبببت
ار قصب ِ
رخ ملبببب ِ قيصببببر
ب
ببب
ب
ك
ر
ببب
ب
ق
بببن
هسببببت ايب
ِ ِ
ببب ار مببب کبببو ار ِاببببـهار هبببم اببب هنبببب
ُمبببببن م ببببببار م هببببببر
ببببب ار يمببببببن ابببببب ي ِ
ميببب ا ِ مببب ل و قببب ِر مبببرا مبببم اببب َرا اببب نقبببخ
مببببن ار تمببببا ِ ف ببببل و كمببببال از كبببب كم ببببر
لابببببببن ابببببببا ِا ملبببببببم اببببببب
ِورا كببببببب َور ِا
ِ
مبببببالم مبببببن اببببب يبببببا ِا ملبببببم همچبببببو قنببببببر
ببببراو مببببرا ابببب خببببا کببببرا ايمببببال كببببرا
مببببن خببببوا اصببببير اببببا نببببيَ مببببر ِا زر ببببر
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ار کاببب ِ خصببب ِ كبببور اقيبببر ا بببر کبببو مبببور
بببببببن ر
زار فقبببببببر و قنامبببببببت
ار اياببببببب
ِ
)(91b

جسببببم ابببب زا ِا م رفببببت و فهبببب فرابببب ادببببت
ت يرانببببب ال بببببر
مبببببن رکببببب ابببببا ريا ببببب ِ
ببببببر ابببببببرمن م ولبببببببم
ق بببببببب نهبببببببوي از دب ِ
کبببببرخ مبببببال ِ ِخبببببرا امبببببـا كببببب م بببببور
ار
ِ
هر ف بببببل و هنبببببر اببببباخ ر مبببببن
يبببببا ار دببببب ِ
ببببببببين خببببببببباور
ب
م
را
كوكببببببببب
ب
يببببببببا ف بببببببببا ِ
ِ
جبببببببا قالبببببببم ادبببببببت ا ِ اببببببب ر روا ِ او
يكببببر رو ِ مصبببببور
ايببببن ابببببو ال جببببم كببببب
ِ
ويببببا كبببب مببببن خببببرا دبببب ان ز ملبببب ِ جبببب
ببببببالطين مه بببببببر
ببببببر دب
همبببببببوار تبببببببا ا ب
ِ
ِ
ا اببببببببببببن ء موايبببببببببببب ِ ملبببببببببببب ِ كيانيببببببببببببا
زيبنبببببببببببببببب ء مسببببببببببببببببان ِ اوال ِا دببببببببببببببببنجر
ب صببببا
ار ل بببب ِ طببببب مببببا صبببب ِ مببببي ِن ِ
ار رز ِ قهبببببببر همبببببببرو ِ ابببببببا ِا صرصبببببببر
ب طريقبببببت ن يببببب ا
تبببببو م كببببب رُف ببببب رو ِ
ار را ِ خسببببببرو مببببببن از تببببببو اهبببببب ر
ببرج جبببا
ز نبببا نبببيَ كببب دبببين اكبببوا اببب اب
ِ
اليببببببببببر االور
يببببببببببر
مببببببببببن دببببببببببال ورا
ِ
ِ
ب ايبببببا ور اببببب ادبببببت
از خبببببا ِ تيبببببر ِ
ويببببا كبببب همچببببو خ ببببر ابببب كببببوثر م َّمببببر
دبببببو ن ِ ابببببم ريبببببا اببببب خببببب ايم كببببب از ازل
بببير مابببب تببببا ابببب اابببب مببببر ِا صبببب ر
ار كب ِ
بباهم ابب دببوز و دبباز کببو رومببم دببمامهر
بباهم ابب رقببخ و اببو ابب ببراو ارااببر
بببببب ار ك بببببب يالببببببـ ء صببببببهبا و نقبببببب ِل مببببببم
ببببر منبببببر
اور دببببب صبببب ا ا
بببباهم ابببب
ِ
ِ
تبببببن ار لببببببا ِ اولبببببت و ال ابببببا بببببال ِ فقبببببر
يينبببببببببب ء 24جمببببببببببال و جببببببببببال ِل تببببببببببوانهر
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ابببببباكر از دبببببب ار ء تاانبببببب يبببببب مبببببب زا
ببببر انبببببور
ابببببا كبببببر و فبببببر كوكبببببب کبببببو مهب ِ
ا ببببببب ركااببببببب ار و دببببببب هر جنيبببببببب كبببببببر
بببرو ببببراو تكبببباور
اببببم ت ببببت و تببببا خسب ِ
ا ز ز ك ر ِ ال ا ِ اا ِ اا و وفر ِ ان اما ِ دبل ا ِ ) (92aدبامممكبا بو ِ
وصول اهر ء تا کنا
كو ِ مرا ا کو ا ِ كل ِ د وا خرا ممراوا و ا اصو ِل كا و
ِ
اجمبال
ت
ام ياز ياف ك ت صي ِل مكار و ان ا اا جراي ِ مواي ِ ايا نوا ن ن بوا و فهردب ِ
ِ
هم و اكرا ا
ثر اهور و اموا نجاير نااي ا ت رير و ايا  .نظ لِ ُم ْن ِائِ
افاتر م ِ
ِ
[رمل فامالتن ف التن ف التن ف لن]
هبببي اانبببم اببب جهبببا كيسبببت اببب ِ مبببالم ابببا
ابببب مببببراا اببببن دببببلي اببببن دببببليما ادببببت
ل ببببر افبببب و ز قيببببا و كببببرمر اياببببااير
ال ببببباتر اببببب اهبببببالم اببببب ايبببببرو ز مبببببا
ار د ب هر د ب ا مؤل ببا ِ ايببن ان ب ء نببا تببوا ا ب د بم ببار
الببىاآل ا ب هم ب ِ
ت تاج ب ِ
ابمار روز
مجل ا ِ جواهر فاا م قارب اوا  .اا نكب اب ردبال هبا ونبا و ار اسباب و
ِ
تارين هجر ا دن ء ثالث و الب ردبي
اف و از نجا مجل ار ف وا  .االة ال رير ك
ِ
دني ِن دن اين ا ين ار ا و ِا نجا و ديو امي  .ا ين منوال ا هر دال تتلي م ابمم بال اب
ههور ملو و فنو يودب  .ويبا ار ايبا ِ كبواكم هب
ت واهماآلمال ز درا كمو ا
ماي ِ
ِ
رخبر کواب ِ خب
اجا اازيچ و ن اا تازيان ء نو ِ قل و ايرقها اورا ِ رخان مل ا
ِ
ثار مظمم ار ميااي ِن نظ و انابا ) (92bمبمجسب
ت ما ا َكمي ِ
ت ف يل ِ
ناس  .ي نم ُك َمي ِ
ت ِ
25
اس  .ا ما اب ويب
زَين خرا و كا ار ات و او
و زما ِ م ِ
ت اس ِن اَاا و زين هنر ِ
26
ب امال اي ء د ن يراي ء خوا را تا ا فر ِ فرق ا ِ واال ان اخ ب ويبا او انببا
ها ركا ِ
اااا ِ م بالم
جواهر نظ ِ انا و آلل ِم م رفت و ايا مملو داخ  .از اين دبم
اوا ك ا
ِ
ااخ و د رم ِ اين ام
ثناكار هنر ااد ا در را ء ل
نسم ال ا ِ مرو ناا ا ين
ِ
رجون يتجو ِ جون اا ياط كبرا ار م ااب ء دب ادبكن ر ا رااخ ب  .ال ب ملب ِ مبال
نوا از
ِ
ثناكار اممق ار كما يَ ْنبَ َِّى ناناخت و ار نهارخانب ء
را اهريار ِ ِ َ ِ قو ِ اين
ِ
رميت و ام بار نقو ِ ونا و ِ يب ثبار نمبمااخبت .مب لبك اانابورا ِ روز بار اورا ِ
رد و طر ِ دالطي ِن نام ار ك ار اا ِ ا را الَّا اار و ايار كرا اوان اال رور اب
طاقچ ها تر و نسيا ار ان اخ ن الك مانموار ا نقبر و نهبار از جرايب ِ فوايب ِ ابم
ااكبار ااكبار ا رااخ نب  .کبرا كب از
امار کن ا از تن ود ت ا ار و از رن ِ ر نيرنب ِ
ِ
 YNا  :او
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اقيبر مَّمبو كب مؤلب ِ کبار ك باب ) (93aموالنبا ي يبم رومبم و
اصبر ايبن
اب را رو م
ِ
ِ
مصن ِ د ار ء مس اب املِالا را موالنا رامم و افصِ البلَّبا موالنبا نبومم اب ن  .ا ب
اباقم فبانم
مسباكر ه بر مودبو موالنبا
صا از ق با ِة
ما اا ر و
ااهر اين مرز و او خصو ً
ِ
ِ
ِ
ار و م هبو و ار نب ِا
وار م لو ا نس ء ايوا ِ قصباي و ااب ِ
ردو ك ف اي ِل ا ر ِ
هرفا[ ] اين ايار ا ايو ء د نور و اكي ويم مردبو ابوا اارهبا از نبا اب هبر يب
نبواار نظب ِ جبواهر و آللبم َكال َّاب ْم ِ فِبى
يباز كبال ِ مبالم اب
ِ
ك ت ب و زماير واق ا ام ِ
ارفر طبي ت و ثار هبر ينب اب ايب ار تااب ار اب  .ال دبيما امبال ِم
ارخر
َرااِ َ ِة النَّهَار اا
ِ
ِ
ايِ م ار ِ اين مهمو ام اها نباهت
موال ِم مل ِ رو و
ِ
اكاار اهال ِم م لو ال لو ار م ِ
ردببو انواب ن كب البم هب ا اآل از قب ما نبباار اا ار اب يكبم از مؤل ببا ِ رو انادببا
ايِ كس بم
نچنببا وص ب و ت ري ب و ايببا نبببوا و از اكب ِ
باار ف ببال اه ب ِل مرفببا ار م ب ِ
ت اقيقبتنابا ابوا
اينهون ات ا ِ م كاثرالبرها نانوا  .اما اامگ يك ل ِم ا ر ا اين طريقب ِ
بر جبواهر فابا ز ادب ااا ِ
ك ير از ام يازاا ار ميا ِ هنرورا ِ روميا ا فنو ِ نظ و ن ِ
الَّببا مج ب و بباكي ويببا ِ فص ب ا سببن ي رق ب ) (93bيك بم د ب با ِ ا ب را فببر اسببا ِ
طرز م نو اد ا ِا موج ِ د ر دباز و اب
اكما ِ نك ر موالنا فراودم طودمادت ك ا
ِ
ت فبرو
رن نك
رنهين م نو م
رااز اباهر االمجباز ابوا و ار مب ِ قببو ِل ترايب ِ
تصاري ِ
ِ
ِ
ِ
ت ي ب ِ اي ببا
مايهببا ا ب ابباهنام ء اال ببتايببا اببا کنببين اايببا ِ ثببالث مس ب االركببا كرام ب ِ
نموا نظ
[م قارب ف ولن ف ولن ف ولن ف ول]
ارخ ببببببم كبببببب تلببببببن ادببببببت و را دراببببببت
بببببببببر ار نابببببببببانم اببببببببب ابببببببببا ِ اهابببببببببت
ور از جبببببببببو ِ خلببببببببب اببببببببب هنهبببببببببا ِ ب
اببببببير نبببببباب
ابببببب اببببببين انهبببببببين ريبببببب و
ِ
دبببببببببر انجبببببببببا بببببببببوهر كببببببببب كبببببببببار ورا
همبببببببببببببا ميبببببببببببببو ء تلبببببببببببببن ابببببببببببببار ورا
ت ت بب ابـهر ء ت بر
م لك موالنا هات م مب ا کار اايا ِ فصاات بوا از دبم ِ
ت اك ا اراوا  .هات م مب
تم ار ف وا و و قصمالسب ا ين ون ااا از ك ِ ك اي ِ
ا ببببببببببر اي بببببببببب ء زا ِ هلمببببببببببت دراببببببببببت
ببببببببر طبببببببباوو ِ ابببببببببا ِ ابببببببببـهات
نببببببببـهم زيب ِ
اببببببببببب هنهبببببببببببا ِ اي ببببببببببب بببببببببببرورانر
بببببببببببر جنببببببببببببت اهببببببببببببم ارزنببببببببببببر
ز انجيب
ِ
اهبببببببببببم ابببببببببببر از کابببببببببببم ء دلسببببببببببببيل
ار اي ببببببببب بببببببببر ا امببببببببب جبرئـبببببببببـيل
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اببببببببببببببببوا ماقبببببببببببببببببت اچبببببببببببببببب ء زا زا
ابببببببببرا رنبببببببببج ايهبببببببببوا طببببببببباوو ِ ابببببببببا
ااال ك اين او اد اا ز اخب ال ِ مبواا ا مباض و امبراض كرانب ي نبم او کيب كب از
فبيو نبـها
ي جن ا يكم ا قببو ِل ترايبت نمايبا ) (94aو ايهبر ز يب ِ اصبل ِم خبوا قااب ِل
ِ
فكبر ااريب ِ انيب نبا كبرا مبم رانب  .مبا ار طريب اب دبر منب ِل
نها م ت ري ِ اقيب اب
ِ
ت اال ببتايببا از كل ب ِ مبيببر افاببا
ب كببال ِ اياببا اينچنببين د ب اي ب ِ
ت قيب ردببي ي ا ب جببوا ِ
اه ي ي نظ لِ ُم َؤلِّ ِ
[م قارب ف ولن ف ولن ف ولن ف ول]
بببببببببر اببببببببببور اهببببببببببين
ا ببببببببببر ق ببببببببببر ء ا ب
ِ
بببببببوا همچببببببببو نيسببببببببا هببببببببر اا ناببببببببين
اب َ
ببببببببر اببببببببر ِ اببببببببر
ابببببببب ُار كببببببببرانر ا
ِ
بببببببببر صبببببببببب
روا دالببببببببببـها تببببببببببا ابببببببببب ق ب
ِ
کببببببو لولببببببو نيسببببببا اببببببر يبببببب ابببببب نببببببور
بببببر اببببببور ادببببببت اببببببور
همببببببا ق ببببببر ء ا ب ِ
ت دب نور ابمثبانم
ت نظب و مماردب ِ
ا ر موالنا اف لال ي ِن خاقانمادت كب اب م انب ِ
ثر امهم با اه ب و ار قصبي ا
وار صاامااا
نظاير ا اي م ِ
ِ
ادت اارها ا قصاي ِ ا ر ِ
ارر اباهوار مبمدب كب
م افكبار اسبا
م ثواقب ِ
ك اب خواب ء ار ِخواباب مسمادبت اب م اقب ِ
ِ
سبين تبا
خاز ِ نق ِ الـها و ناق ِ ِخرا نا ار ن ِا خواجها ِ كال هر يكمرا هب ار سبن و ت
ِ
نواار مال اـها ُمجْ َنِبًا م َِن ا ِال ْ
ب فِبى ا ِال ْمبال اب ايبن ق ب ء اليَّب ء
جواهر
فرموا و از
طنَا ِ
ِ
ِ
امم ل و امهم ا هر ين اك ا نموا  .ن ْ
َظ ُم ُ ْالبَا ِه ُر َك ْال َج َوا ِهر
[مج گ م املن ف التن م املن ف لن]
بببر خامبببب ء انببببا ِ مببببنادببببت
ِخببببرا خري بببب كب ِ
بببر خبببباطر و ايببببا ِ مببببنادببببت
دبببب ن جنيببببب اب ِ
)(94b

اور زمبببببببا يببببببب ورا
ابببببب كرا بببببببار كببببببب
ِ
اور مبنادبت و زمببا زمبا ِ مبنادببت
كب اور ِ
مبببن كببب يودببب ِ مهببب اببب ق ببب ِ دبببا ِل دببب ن
كببببب مي ابببببا ِ ردبببببن اال زابببببا ِ مبببببنادبببببت
27

اب اببر و ببرب روا نام ب ء ببمير از ن ب
بببببوتر فلكببببببم يبببببب ِ رايهببببببا ِ مببببببنادببببببت
كبب
ِ
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ز ژاژخبببباي ِم هببببر االهببببم ن ردبببب از نبببب
كببب م جببب ِ دببب ن امبببروز ار ايبببا ِ مبببنادبببت
ببببببر اببببببب را
مبببببببن اببببببب واببببببب ِم م بببببببانم يمبب ِ
هنبببوز ار مببب ادبببت نكببب همقبببرا ِ مبببنادبببت
م قبببب ِ منببببم ا ببببر روز
تببببويم كبببب صبببباا ِ
اب ببن كاب ابو
اببر از ِ

مبنادببت29

ثر جواهر ال واهر لمؤل
و اين دلكمادت ار لولو ناار مملو ا م ِ

ناه الجواهر

[مج گ م املن ف التن م املن ف لن]
مبببن كببب نقببب ِ ِخبببرا طبببب ِ خبببورا اا ِ مبببنادبببت
فببببيو اابببب ناقبببب ِ ايببببا ِ مببببنادببببت
مببببن كبببب
ِ
اور قمبببببببر اببببببب ِر دبببببببما ِ هنبببببببر
مبببببببن اببببببب
ِ
ت مهببر اببا ِ مببنادببت
ب
ا
بر
ب
ه
و
بر
ب
ف
ا ب كببر و
ِ
رقمهبببببرا ِ يبببببال يبببببروا كبببببرا اببببب كبببببرا
برز م بببر دببر جمل ب دببر را ِ مببنادببت
ز ب ِ
فلبببب ابببب كوكببببب تبببباا ملبببب ابببب اا ابببب را
ز دببببرالن ِ همببببت زمببببا زمببببا ِ مببببنادببببت
تيبببببر خامببببب ز قبببببو ِ انبببببا نابببببان زا
اببببب
ِ
كمببا كمببا ِ مببنادببت و ناببا ناببا ِ مببنادببت
ببببببببوتر فلكبببببببببم
نيافبببببببببت نامببببببببب ء نظمببببببببب كبب
ِ
يببب ِ رايهبببا ِ مبببنادبببت
از نكببب رو ِ قببب
ز ژاژ خببببببببببببببباي ِم افالدبببببببببببببببيا نين ياببببببببببببببب
بببنج اببببايها ِ مببببنادببببت
تببببوانهر كبببب كببببر ب ِ
کنبببببببين نوابببببببت مببببببب و را اميبببببببر خاقبببببببانم
هنبببوز ار مببب ادبببت نكببب همقبببرا ِ مبببنادبببت
ببببور قببببب ي
مبببببن همبببببا ِ او مبببببال اببببب اببببب نب ِ
مببببين مبببب نكبببب توأمببببا ِ مببببنادببببت
ن يبببب
ِ
زور اكببببب ِ دببببب ن مبببببر ِا رومبببببيَ مبببببالم
اببببب
ِ
ز ابببر تبببا اببب مبببرا ِ مبببرب زمبببا ِ مبببنادبببت
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) (95aا ب ه ب ا امببرا الَّببا موالنببا كبباتبم و خواج ب دببلما ِ دبباوجم و موالنببا ههيببر
فاريباام كب هبر يب ار قصبي بويم ابم نظيبر و اب ميبا ِ ادب ا ِا دبل مسبلَّ ِ صبَّير و كبيبر
بر
اوانب اقبا كب ار اببيو ء دب نور اب دببليق ء هنببرور م جب ِ ميسببو نموانب  .ايببن اقيب ِ
جار زابا اب مابكال ِ ايابا ت بب ِ تم ب نابا كبرا ابا نكب زابا ِ ار لسبا ِ اصبل ِم مبن
نبببوا و ار طريق ب ء د ب ن ببرور الببى ه ب ا اآل از ا ب را روميببا كس بم رهببرو
نماير فاردم ا مي ا ِ ل بت و فرادت و فاردبم
زماير طبي ت
ننموا  .ا م كسانم ك ا
ِ
ِ
و ِ اهر و مقصوا ا کو ا ِ خام ء کو مموا ارابوا ار ايبا ِ كبار دبليق ء خبوا را
ت زابا نسب وا  .القصب ايبن اقيبر جب از ت بب ِ نكبا ِ بمير اايانبـًا اب
ا مهبار و طالقب ِ
هر کار ِ مبالم
جواهر
اصر ما اوا ا
موالنا م ا ِ كاام ك م
زواهر نظ ِ كال همچو ِم ِ
ِ
ِ
ِ
مانن ب ِ مهببر و مببا ِ رخاببا او
بوار م ببار ِ آلل ان ظببا اي ب واي  .ويببا ك ب مببن و
مقببا انب ِ
ت نظب
الجواهر اال تفاا اواي ك
اامر ناه
ت مل ِ رو را ا فصاا ِ
تيه زاا ِ ما فس ِ
ِ
ِ
ِ
b
ت مرز و
و اناا و ا دنا ِ لسا ِ كل ِ م ج نما ار ه زا و اين اخت و ه )  (95تمام ِ
ار االرا درا ا مس ر ممداخت .انا ار نكب ايبن مردبو ِ منظبو
او را ا الوي ء اورا ِ اا ِ
ور مومم الي ا رد اا و ا صولجا يرامب ء ارامبتنابا بو ِ لولبو ِ م بمو
را ا ا
ِ
را ز كو
ت و و ِ اال بتماب و اسب اا  .ي نبم بير از ف وابا ِ ابروا و م ارابا ِ
روميا و درخدرا ك طري ِ م ا ِ تجار و مسافرا ابر از نب و م بر ِ ره نبا
اوا
ت دبياام کبرب زابا اب اا  .ب از نبي دبال اب نويب ِ اريب ِ
نام ء السب ا را اب ادب ِ
نم ب مال مق ب هببا اقيق ب ِ
ت وصببول و ايصببال ا ب ت قي ب ِ اني ب اهابباا  .ام با از اس ب ِن طببر ِ
مصببافا دالبببـها كببباروا ِ مببرز و ابببو اببب دبببر منبب ِل ملببب ِ رو طريقبببم نه يببب  .از
يهان ء و الجبوا ار
ت من تماما ً نردي ج اين راامم ك
منظوم ء موالنا م ا ا اد ِ
ماخ م ابو ِ نبااوا از موالنبا ابر
ب م هوا ار كرا اوا و اين اُر ِ هر را ِ
مك و ِ
ص ِ
اببهر اَ َر نبب ول
م نصببر وروا ار اببوال ِم
ال ب ي ِن اببروانم اببنوا ار تبباري م كبب موك ب ِ
ِ
فرموا و ان ا روز اقامت نموا اين ادت

)(96a

ا نكببببببببب ز هسبببببببببب م ز مببببببببببوالم مببببببببببالم
ببببببببوهر نظمبببببببببت ز آللبببببببببم مبببببببببالم
اببببببببب ب
ِ
ببببب كبببببب اببببب َوا ُار تببببببو مبببببالم اببببببا کببببببرخ
ببببببببببا ِخببببببببببرا ار بببببببببب ِ مببببببببببالم مببببببببببالم

ب
اما نام ء نام ِم مبا كب اب جنبا ِ
خسبروُ 30ملب ِ ااا نواب ابوا ايبن ادبت كب اهبا ِ
ِ
سين اليه فرموا .نظ
اوا ا لسا ِ خام ء ايرينكلما ت
ِ
[دري م لن م لن فاملن]
ار امببببببببببببببا ار بببببببببببببب ِم نظبببببببببببببب ِ مبببببببببببببببين
بببببببببامر دبببببببببب ر فببببببببببرين
ابببببببببباا اببببببببببر اب
ِ
 YNخسر  :خسرو 30
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نكبببببببب اسبببببببببا خامببببببببب كنبببببببب دبببببببببر فبببببببببرو
ت ايبببببببببببببببببوا ِ او
ابببببببببببببببببر رو ِ اابببببببببببببببببم ِ
م اببببببببببببببمم اببببببببببببببا اابببببببببببببب ِ م نببببببببببببببو
م رمببببببببببببببببببم ار اببببببببببببببببببر ِ م نببببببببببببببببببو
اببببببو ِ تببببببو از اببببببر کنببببببين اببببببر فبببببب وا
ابببببببببب ِر تببببببببببو َابببببببببب را يمببببببببببانم نمببببببببببوا
مبببببببببببن كببببببببببب هنرمنببببببببببب ِ زمبببببببببببا مببببببببببب
نببببببببببببببامور هببببببببببببببر او زاببببببببببببببا مبببببببببببببب
ِ
ببببببببببا ابببببببببب فببببببببببار ِ يكببببببببببرا ِ فُببببببببببر
ت ميبببببببب ا ِ فُببببببببر
رخب
بببببببر مببببببببن و فسبببببببب ِ
ِ
ببببببببببا ردببببببببببان ابببببببببب اااهببببببببببا تُببببببببببر
مرتببببببببببب ء نظبببببببببب ابببببببببب جببببببببببا ِدبببببببببب ُر
نبببببببببببور فابببببببببببان کبببببببببببو مببببببببببب ِ کبببببببببببارا
ببببببببببببر کبببببببببببببار ا
ار او زابببببببببببببا ابببببببببببببر اثب
ِ
راببببببب ء نظمببببببب کبببببببو فلببببببب ابببببببر كابببببببي
رتبببببببببببب ء ن بببببببببببر اببببببببببب ثريبببببببببببا ردبببببببببببي
اببببببببببباز نهبببببببببببوي كببببببببببب هاللبببببببببببم مبببببببببببن
کببببببببببو اانادببببببببببن كبببببببببب مببببببببببالم مببببببببببن
ببببببببببار اببببببببببب ِ مبببببببببببال ادبببببببببببت
نكببببببببببب ثناكب
ِ
ببببببر ابببببب فلبببببب دببببببر اردببببببان كبببببب ادببببببت
ت دببببببببببببل ا مببببببببببببراا
يبببببببببببباف از اولبببببببببببب ِ
اهبببببببببببر ء اسبببببببببببيار و هببببببببببب ارا مبببببببببببراا
ابببببببببب ِر مببببببببببن از ل بببببببببب ِ و انهي بببببببببب
بببببببببببوا اببببببببببببا اببببببببببببكر مي بببببببببببب
اببببببببببببير اب
َ
َكلَّ َمنِبببببببببببببببببببببى َك َّملَنِبببببببببببببببببببببى اِ ْال َك َمبببببببببببببببببببببال
بببببببببببببراز ْال َ يَبببببببببببببال
فَبببببببببببببا َ َكال ِمبببببببببببببى اِ ِ
ِ
)(96b

اببببببببببببب ر و قصببببببببببببباي كببببببببببببب ا ن ااببببببببببببب
ببببببببببببببببببببر مبببببببببببببببببببببوهب ر اااببببببببببببببببببببب
از اثب
ِ
ز او لسبببببببببببببببب ا ا ردبببببببببببببببب تببببببببببببببببرا
کيبببببببببب و ناايبببببببببب اسببببببببببم نچبببببببببب هببببببببببا
نچبببببببببب كبببببببببب ناببببببببببك ت ز اببببببببببا ِا صبببببببببببا
اابببببببببببببببببك امبببببببببببببببببا اببببببببببببببببب نسبببببببببببببببببي ِ ااا
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کبببببببو ورقبببببببر اببببببباز كنبببببببم بببببببل ابببببببوا
ببببببباز تببببببببو البببببببببل اببببببببوا
هبببببببب ز دببببببببر ب
ِ
مبببببببببب هببببببببببر دبببببببببب ر او دببببببببببنبلم ببببببببببال
ببببببببببببر خيبببببببببببببال
طببببببببببببر ء مر ولبببببببببببببـ ء اكب
ِ
مببببرض خلببببوجادببببت ابببب
ببببرض
ليبببب
ِ
ار جهببببببببببببببببر اا ِ هببببببببببببببببوا و هببببببببببببببببو
ي نبببببببببببم هبببببببببببوا دببببببببببب نت رزودبببببببببببت
نچبببببببببببب ء اببببببببببببا ِ اهنببببببببببببت رزودببببببببببببت
يببببببببب ا بببببببببر نامببببببببب ز نبببببببببو ببببببببب ُبببببببببر
ايبببببببببببببببنمر رادببببببببببببببب کبببببببببببببببو اُر ِ اُر
قاصبببببببب ِ نظبببببببب ِ تببببببببو از مببببببببرز و اببببببببو
بببببببببببر اردببببببببببب تبببببببببببا اببببببببببب اقبببببببببببالي ِ رو
ار او دببببببببببببرا م رمببببببببببببم مببببببببببببمكنببببببببببببم
م ابببببببببببببمم م ابببببببببببببمم مبببببببببببببمكنبببببببببببببم
هرکبببببببببب اببببببببببر يبببببببببب ز دببببببببببوا ِا دببببببببببواا
مابببببببببببببب فاببببببببببببببان ابببببببببببببب ر ِ ات ببببببببببببببباا
بببببببببر ورقبببببببببت ا رقببببببببب اااببببببببب اببببببببب مبببببببببا
اببببببببببببببباز ردببببببببببببببباني ز يببببببببببببببب ِ امبببببببببببببببا
نظبببببببب ِ تببببببببو اببببببببااا ابببببببب جهببببببببا مسبببببببب ا
يببببببببببببببر نبببببببببببببب اني امببببببببببببببا و السببببببببببببببال
ار جبواهر نظبا و اب
خالص ء كال كسبم كب اب خواجب اباف ِ ابيراز ت بب ِ ااب ِ
ارر آلل ان ظبا نمايب الدبيما اب مق با ِ ااب ِن يمبي ِن
كاتبم و ههير ال ي ِن فارياام تم ب ِ نظب ِ
ِ
ثر فصباات قبرين ايارايب
زماير ين و ا ف بال ِ م اصبر و يابين
نظباير اال بت مب ِ
ِ
بار اكمببت خ ببا جوااهببا صببواب ايهببا
) (97aا ببر ار مقاا ب ِل راامي با ِ خي با ا ب نظ ب ِ ب ِ
اي اي و ا هر کار فص ِل ايا ا راي المنظو ِ اـهار انجا اينچنين کار فص ِل ا اي فرجا
اسازا ااي .
باير
ايببن فصببلمادببت اول اب رااميبا ِ توايب ِ اببار م يبل و اب تقااببل و نظب ِ
خيامم مكمل
ا از اببببببببر ِ ا ِ تببببببببو مقببببببببل بببببببب نببببببببم
ت مبببببببببا مسببببببببب َّنم
از م صبببببببببيت و طامببببببببب ِ
مسبببببببببب ز نببببببببببا و از رجببببببببببا هاببببببببببيار
ت تببببببببببو اار ي نببببببببببم
اميبببببببببب ابببببببببب رامبببببببببب ِ

ب هببا
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مالم
ت تبببببو اودببببب نبببببم
ا جبببببر ِ مبببببن از رامببببب ِ
اببببببببممَّ رتببببببببت ل بببببببب ِ نبببببببب اببببببببمم نببببببببم
صبببببببب ايلبببببببب اار همبببببببب مبببببببباال ي نبببببببببم
ابببببببا نكببببببب اببببببب ل ببببببب ِ تبببببببو اميببببببب ي نبببببببم
خيا
ببببببببوهر طام ببببببببت نسبببببببب هر بببببببب
ببببببببر
ِ
ور 31ـببببببببـر ِا نبببببببب ز ر نببببببببرف هر بببببببب
نوميببببببببببببب نَبببببببببببببي ز اار بببببببببببببا ِ كرمبببببببببببببت
زيببببببببرا كبببببببب يكببببببببم را او نه بببببببب هر بببببببب
مالى
از رو بببببببببب ء مببببببببببري ناببببببببببك هر بببببببببب
وز 32نچبببببببب ء ميسببببببببم ناببببببببن هر بببببببب
مبببببببببتيو نَبببببببببي مبببببببببن ز نوالبببببببببت زيبببببببببرا
يبببببببب اببببببببار يكببببببببم را او نه بببببببب هر بببببببب
) (97bخيا
از خبببببببببببال ِ كرا بببببببببببار وز 33رب ِرابببببببببببي
نوميبببببب نَببببببي ابببببب جببببببر و مصببببببيا ِ مظببببببي
بببببر مسبببببت و خبببببراب مبببببرا اااببببب امبببببروز
فببببببببراا ا ابببببببب اببببببببر ادبببببببب وانها رمببببببببي
مالم
ا كببببببارا اببببببر ادبببببب وا ردببببببانن ز اببببببي
يودببببب نببببببوا ِل تببببببو اببببب هببببببر مظبببببب ِ رمببببببي
صببببب ابببببكر خ بببببا اااببببب از را ِ صبببببواب
ار كبببببببببري
مبببببببببايي نهكبببببببببار و تبببببببببو دببببببببب ِ
خيا
ابببببببا تبببببببو اببببببب خراابببببببا ا بببببببر بببببببوي راز
ابببب ز نكبببب ابببب م ببببراب كببببن اببببمتببببو نمبببباز
خبببببببببببر همببببببببببب خلقبببببببببببا تبببببببببببو
ا اول و
ِ
تبببببو خبببببوا مبببببرا اسبببببوز و خبببببواهم انبببببواز
 YNوز  :ور 31
 YNور  :وز 32
 YNو وز  :وز 33
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مالم
اببببم اودببببت ابببب مسببببج کبببب بببب ار ز نمبببباز
اببببببب كببببببب اببببببب مي انببببببب از او بببببببوي راز
بببببنون تببببببو ا قبببببب ِر مببببببن قبببببب ر ِ تسببببببت
مصب
ِ
خببببواهم تببببو مببببرا اسببببوز و خببببواهم انببببواز
خيا
يبببببببا رب اهابببببببا ابببببببر مبببببببن از رز ار
ت م لببببببو ردببببببا مببببببا ا ببببببر
اببببببممنبببببب ِ
از ابببببببباا کنببببببببا مسببببببببت نهبببببببب اار مببببببببرا
كبببببببب اببببببببمخبببببببببر نباابببببببب ار ِا دببببببببر
مالم
تببببببببا کنبببببببب  34خبببببببب ايا ز اببببببببي ِ ار ِا دببببببببر
از ل بببببببب ِل نهببببببببار اردببببببببا مببببببببا ا ببببببببر
از ابببببببباا کنببببببببا مسببببببببت نهبببببببب اار مببببببببرا
كبببببببب اببببببببمخبببببببببر نباابببببببب ار ِا دببببببببر
) (98aخيا
35

ت تببببببو مببببببن از نبببببب نن يابببببب
اببببببا رامبببببب ِ
بببببببج ر نن يابببببببب
ب
رن
ز
بببببببو
ب
ت
ء
اببببببببا توابببببببب
ِ
ببببببببر ل بببببببب تببببببببوا دبببببببب ي رو انهببببببببارا
اقببببببببا كبببببببب زمانبببببببب ا دببببببببي نن ياببببببببب 37
36

مالم
38

بببببببر ا رقببببببب يبببببببار ادبببببببت ز ر نن ياببببببب
اببببببببببا كنبببببببببب ِ طريقببببببببببت ز نبببببببببب نن يابببببببببب
ببببببر رو دبببببب ي اببببببوا از كببببببرا خجببببببل
بببببببرخ رخ از نامبببببببب دببببببببي نن يابببببببب
اببببببببا دب
ِ

 YNتا کن ا  :تا کن 34
 YNنين يا  :نن يا 35
 YNر رنج نين يا  :رنج ر نن يا 36
 YNنين يا  :نن يا 37
 YNنين يا  :نن يا 38
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خيا
نببببببا كببببببرا نببببببا ار جهببببببا كيسببببببت اهببببببو
و كببب كببب نببب نكبببرا کبببو زيسبببت اهبببو
مببببببن ابببببب كببببببن و تببببببو ابببببب مكافببببببا كنببببببم
بببب فببببر ميببببا ِ مببببن [و] تببببو کيسببببت اهببببو
مالم
كبببببرا نببببب كيسبببببت اهبببببو
مبببببن اي بببببوا
ابمخببوير کببو مببن ك ب اب کسببا زيسببت اهببو
ابببببب كببببببرا ِ مببببببا را تببببببو كبببببب نيكببببببم نكنببببببم
فببببببر ِ مببببببن و يك بببببباي ِم تببببببو کيسببببببت اهببببببو
خيا
ير مبببببن رامبببببت كبببببن
ابببببر دبببببين ء ببببب ببببب ِ
بببببير مببببببن رامببببببت كببببببن
اببببببر جببببببا و ِ
ال ادب ِ
رو مببببببببن ا اببببببببا
اببببببببر ببببببببا خرااببببببببا
ِ
ت يالببببب يبببببر مبببببن رامبببببت كبببببن
ابببببر 39ادببببب ِ
مالم
ببببر ادبببببير مبببببن رامبببببت كبببببن
يبببببا رب اببببب دب ِ
بببببر مببببببن رامببببببت كببببببن
ب
ي
ت نببببببا
اببببببر خلقبببببب ِ
ِ
از ببببببا ابببببب مي انبببببب اببببببر افبببببب مببببببن ا ببببببر
ير مبببببن رامبببببت كبببببن
ابببببر ادببببب ِ
ت قببببب ببببب ِ
) (98bخيا
ت تبببببببو
نببببببب كببببببب يببببببب اببببببب از رامببببببب ِ
ت تبببببو
صببببب دبببببال اببببب نببببباز اببببب از ن مببببب ِ
صببببب دبببببال اببببب ام بببببا نببببب خبببببواه كبببببرا
ت تبببببو
تببببا جببببر ِ مببببنادبببببت اببببير يببببا رامبببب ِ
مالم
ت تبببببببو
نببببببب كببببببب ِخبببببببرا يببببببباف از اكمببببببب ِ
ت تببببببببو
اببببببببرمن و نببببببببا ببببببببوار از ن مبببببببب ِ
اابببببببناخت ز ميببببببب ا ِ تبببببببو طبببببببب ِ مبببببببوزو
ت تببببببو
ار نبببببب رامبببببب ِ
اببببببيرادببببببت ز مقبببببب ِ
 YNر  :ار 39
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خيا
هببببببببببر روز هببببببببببا ار خرااببببببببببا
همبببببببببرا ِ قلنببببببببب را اببببببببب طامبببببببببا
کبببببو مبببببال ِ دبببببر هبببببر مناجبببببا
تببببببببببوفيق ا تببببببببببا ابببببببببب منااببببببببببا

اببببببببببو
ابببببببببو
تبببببويم40
اببببببببببو

مالم
تبببببببا کنببببببب ببببببب ِم ابببببببيو ء طامبببببببا
ببببببببببيِ مبببببببببببااا
اببببببببببا اببببببببببيو ِ تسب
ِ
بببببر ابببببا مبببببم و نبببببم تبببببا اببببب خراابببببا
تبببببببر اببببببب كببببببب ر اببببببب مناجبببببببا

اببببببببو
اببببببببببو
ابببببو
ابببببببو

خيا
جانببببـها همبببب ب اببببت و الببببـها همبببب خببببو
يبببببا کيسببببببت اقيقبببببت از بببببب ِ بببببرا اببببببرو
ا ابببببا ملمبببببت خبببببرا و بببببراو همببببب او
از تبببو او جهبببا بببر و تبببو از هبببر او ابببرو
مالم
مببببايي ز يببببب جيببببم او دبببببر كببببرا ابببببرو
يبببببب کهببببببر نمببببببايي اسببببببم ايبببببب نمببببببو
ااببببببببببكال نمايببببببببببا ز اببببببببببماري فبببببببببب و
ا ببببببببببري ابببببببببب ايببببببببببرو رابببببببببب اتي ارو
) (99aخيا
جببببامم ادببببت كبببب مقببببل فببببرين مببببمزنبببب
صببب اودببب ز ِمهبببر ابببر جببببين 41مبببمزنببب
ببببر اهبببببر کنبببببين جبببببا ِ ل يببببب
ويبببببن كبببببوز ب ِ
مبببببم دبببببازا و اببببباز ابببببر زمبببببين مبببببمزنببببب
مالم
ببببر نهبببببين مبببببمزنببببب
نقببببب كببببب فلببببب مهب ِ
نجبببم ادبببت كببب دبببك اببب جببببين مبببمزنببب
کببببو ط بببب ِل اببببيما ابببب از كببببرا ء خببببوا
هببببر کيبببب كبببب دببببازا ابببب زمببببين مببببمزنبببب
 YNاو  :تويم 40
 YNزمين  :جبين 41
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خيا
بببببيو خببببببا تببببببا او ِ زاببببببل
از جببببببر ِ ا ب
ِ
كببببببببرا همبببببببب ماببببببببكال ِ مببببببببال را اببببببببل
ايبببببرو جسببببب ز انببببب ِ هبببببر مكبببببر و ايببببببل
هببببببر انبببببب ابببببباا ابببببب مهببببببر انبببببب ِ اجببببببل
مالم
اانببببب كببببب تبببببويم خبببببال ِ جبببببا مببببب و جبببببل
ز نبببببرو ز اجبببببل نيسبببببت مبببببرا هبببببي وجبببببل
ب َو َابببببل كبببببرا اببببببل
هبببببر مقببببب ز بببببراا ِ
ابببببباز از تبببببب ِن مببببببن ابببببباز نابببببب انبببببب ِ اجببببببل
خيا
مببببببببا و تببببببببو ابببببببب هبببببببب نمونبببببببب ء ر بببببببباري
دببببر رکبببب او كببببرا ايبببب يبببب تببببن ااريبببب
کبببببببو نق ببببببب نبببببببـهاا ايببببببب ار اايبببببببر بببببببا
بببببر كببببببار دببببببر ابببببب هبببببب ابببببباز ريبببببب
تببببببا خب ِ
مالم
مبببببا مااببببب و م ابببببو او تبببببن ُبببببر كببببباري
ي ببببببم ابببببب م ببببببل مركبببببب و مببببببا ر بببببباري
مقبببببببراضصببببببب ت تيببببببب او انببببببب ا ِ طمببببببب
ارنببببببببببب ء اورا ايبببببببببببا (انهببببببببببباري )42
ِ
) (99bخيا
نقاببببمادببببت كبببب اببببر وجببببو ِا مببببا ري
صببببببب ابببببببوال جبم ز مبببببببا ابببببببر انهي
مببببببن ز ابببببب از ايببببببن نمببببببمتببببببوان
مببببب وتببببب  43مبببببرا کنبببببين فبببببرو ري

بببب ا
ببببببب ا
اببببببوا
ببببب ا

مالم
اببببببر ت بببببب ء مببببببا ريبببببب فببببببرو ري بببببب ا
رملببببمادببببت ابببب صبببب اببببكل اببببر انهي بببب ا
ببببر دبببب و ا ببببر ن بببب تببببو اانببببم رمبببب
ابببببببببا اكببببببببب ِ ق بببببببببا و قببببببببب ر مي ببببببببب ا
 YNا

اري  :انهاري 42

 YNر تو ن  :م

وت 43
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خيا
کبببببرخ فلببببب خراابببببم از كينببببب ء تسبببببت
ا
ِ
ايبببببببببب اا ر مبببببببببباا ِ ايرينبببببببببب ء تسببببببببببت
ا خببببببببا ا ببببببببر دببببببببين ء تببببببببو ااببببببببكافن
ببببوهر قيم بببببم كببببب ار دبببببين ء تسبببببت
اببببب ب
ِ
مالم
ببببببر ماببببببب ار دبببببببين ء تسبببببببت
ا ال ا ُِر ا ب ِ
بببببر اببببببمين ء تسببببببت
ب
زي
ببببب
ب
ا
نقبببببب ِ او جهببببببا
ِ
ايبببببن كببببب جمبببببا ِل كاينبببببا از مببببب و خبببببور
تاانبببببببببب و رخاببببببببببن ز يينبببببببببب ء تسببببببببببت
ول
هبببر ملببب و هنبببر كببب هسبببت ار دبببين ء تسبببت
مببببببب ال همبببببببب ازايببببببب ء نجينبببببببب ء تسببببببببت
بببوكر دببببا ِر فببببيو
ا مقببببل کبببب نائببببـ ء نب
ِ
درمسبببببببب يَ از جرمبببببببب ء ايرينبببببببب ء تسببببببببت
خيا
ادببت44

م تببو همب خببو اب
ا ال کببو نصببي ِ
و اابببوا ِل تبببو هبببر ل ظببب ا ر بببو اببب ادبببت
ا جببببا تببببو ار ايببببن تببببن کبببب كببببار مبببب ا
بببار تببببو ايببببرو ابببب ادببببت
کببببو ماقببببب ِ
ت كب ِ
) (100aمالم
ا ايببب نصبببيبت كببب همببب خبببو اببب
و ال ابببب تببببو ااببببوال ا ر ببببو ابببب
ا جببببا تببببو مكببببن مالقبببب اببببر م ببببب
ك ب ِخر ببرض از اببب ِ تببو ايببرو ا ب

ادبببت
ادببببت
ِ تببببن
ادببت

خيا
ماقبببببل اببببب کبببببب اميببببب ار ايببببببن ابببببو دببببببرا
هر خببببببب ا
ابببببببر اولببببببب ِ
ت او نبببببببـه ال ازابببببببـ ِ
هر بببببببا كببببببب خواهببببببب كببببببب نابببببببين از بببببببا
يببببببببرا اجلببببببببر ادببببببببت كبببببببب ابببببببباال انمببببببببا

 YNا

نست  :ا

ادت 44
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مالم
صببببوفم كبببب ابببب مسببببوا ابببب انهاببببتنمببببا
ببار بببرا خرقببب و زيبببن کبببوب مصبببا
زيبببن اب ِ
اببببببببا اببببببببر و ت ويببببببببر كننبببببببب ت ويببببببببر
وز تبببببببببا ِ بببببببببر يبببببببببر زننببببببببب تمَّبببببببببا
خيا
بببببب  45كبببببب البببببب ز ملبببببب
كببببببب ابببببببوا ز ادبببببببرار كببببببب
اكنببببببو كبببببب همببببببمانهببببببر
ممببببببببر اه اببببببببت و هببببببببي

م ببببببرو
م هبببببببو
از رو
م لببببببببو

نابببببب
ناببببببب
خببببببرا
نابببببببب

دي اري ِ جرجانم
هر ببببببب ا ِل مبببببببن ز ملببببببب م بببببببرو ناببببببب
كببببببب مانببببببب ز ادبببببببرار كببببببب م هبببببببو ناببببببب
ه ببببببباا و او دبببببببال ملببببببب ااصبببببببل كبببببببرا
ِخبببببببر م لبببببببو اببببببب كببببببب م لبببببببو  46ناببببببب
مالم
فهمببببببم كبببببب ابببببب او ا ِ تببببببو م هببببببو نابببببب
ملمببببببم كبببببب ار او كنبببببب ِ تببببببو م لببببببو نابببببب
از هبببر او کبببو 47ارمبببا ِ تبببو ي ادبببت کبببرا
بببببببويم كببببببب الببببببب ز ملببببببب م بببببببرو ناببببببب
) (100bو اين فصلمادت او ا اايا ِ مااقان مسبل و رااميبا ِ ابو ميب و طبرب
انهي ا او مل و من ا خيا
ببببببن فردبببببببوا
کنببببببب از ببببببب ِم ابببببببرج و از تب ِ
ا اودببببببببت او ببببببببر ِا جهببببببببا ايهببببببببوا
رف نبببببب  48و رويبببببب و هببببببر كبببببب يبببببب اببببببروا
يكبببببببب ابببببببب مببببببببرا ِا خويابببببببب ن نببببببببا اببببببببوا
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مالم
نجببببببم ادببببببت مببببببرا تببببببوا ء خبببببباكم اببببببوا
اببببببب بببببببا ِ طلبببببببم ار ر ِ اسبببببببنر دبببببببوا
از ايبببببب ايببببببا مادببببببت ابببببب خببببببو لبببببببوا
مببببببن ار تبببببب و ادببببببوا ابببببب خلبببببب دببببببوا
خيا
کنببببب ين ببببب ِ مبببببال و اسبببببر ِ انيبببببا کيسبببببت
هر ببببب ايببببب كسبببببم كببببب جاويببببب ا يسبببببت
ايبببن يببب او ن ببب كببب ار تنبببت ماريبببتادبببت
ابببببببببا مببببببببباري م مببببببببباري م اايببببببببب زيسبببببببببت
مالم
ا كبببببب کهببببببل دببببببال ابببببب انيببببببا اهريسببببببت
ببببر يببببب خنببببب کيسبببببت
يبببببا از سبببببرانر ف ب ِ
اانبببم كببب اببب جبببا جامببب ء تبببن ماريبببتادبببت
ابببببببا مببببببباري م اببببببب مبببببببار اايببببببب زيسبببببببت49
خيا
اجبببببببببرا كببببببببب دبببببببببباكنا ِ ايبببببببببن ايواننبببببببببب
ب تبببببببببببببببببببرا ِا خرامن اننببببببببببببببببببب
ادببببببببببببببببببببا ِ
هببببببا تببببببا دببببببر رابببببب ء خببببببرا بببببب نكنببببببم
ك نببببببببا كبببببببب اُري نبببببببب کبببببببب دببببببببر راانن
) (101aمالم
ببببببببرو دبببببببببر راانن
نبببببببببا كببببببببب مبببببببببرا يب
ِ
م ببببببببببا و فقيببببببببببرا و تببببببببببـهمهمياننبببببببببب
ار مقببببببببب ِل م بببببببببا ِ او جهبببببببببا ايراننببببببببب
ابببببببا نكببببببب م اهبببببببا تبببببببو ايابببببببا ااننببببببب
خيا
ا اي بببببر ايببببن 50اببببك ِل مجسبببب هببببي ادببببت
ويببببن طببببار ِ نُبببب دبببب هر از خَ بببب هببببي ادببببت
خببببو اببببا كبببب ار اايببببر ء كببببو و فسبببباا
وااسبببببب ء يبببببب امببببببي و ا هببببببي ادببببببت
49 Bu rubaînin sağ tarafında meçhul biri tarafından yazılan not: “Hey mukallid-i yâve-gû gidi,
”böyle söz söylemeden, b.. yemek yeğdir.
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مالم
ويبببببن فبببببر ِ مؤدَّببببب ِ م لسببببب هبببببي ادبببببت
ايببببببن طببببببا ِ ُمقَببببببرنَ ِ مببببببر َّخ هببببببي ادببببببت
نجينبببببببببب همببببببببببا رو ِ مصببببببببببور ااابببببببببب
بببكل مجسبببب هببببي ادببببت
ورنبببب همبببب ايببببن اب ِ
خيا
ببببببر نببببببب ايبببببببن مبببببببات کيسبببببببت
خيبببببببا زاهب ِ
وز خببببورا ِ بببب فايبببب اببببير و كبببب کيسببببت
را كبببببببب نببببببببب نكبببببببببرا بببببببببرا نبببببببببب َوا
ببببببرا ز اببببببرا نبببببب مبببببب بببببب کيسببببببت
مالم
مبببال كببب اببب َوا يببب ا از هببب ببب کيسبببت
مببببب اببببب ِ خبببببوا را ز ق بببببا َورْ هَببببب کيسبببببت
از ابببببير و كببببب ِ اهبببببر ببببب ار كببببب نيسبببببت
هر نبببب ايببببن مببببات کيسببببت
يببببا از تببببو ز اببببـ ِ
خيا
خيببببا كبببب خيمبببب هببببا اكمببببت مببببماوخببببت
ار وتبببببببب ء بببببببب ف بببببببباا نا ببببببببا اسببببببببوخت
ب ممبببببببر ابريببببببب
مقب
ببببببراض اجبببببببل طنبببببببا ِ
ِ
اال ِل امببببببببببل ابببببببببب رايهببببببببببانر ا روخببببببببببت
) (101bمالم
خيببببا كبببب ابببب خيمبببب ز نُبببب کببببرخ ابببب وخت
نبببببـها همببببب ابببببا نسبببببي اببببب مبببببالم ا روخبببببت
ااكسبببببت دببببب و جملببببب طنببببباار اهسسبببببت
خبببر ز کببب اببب خيمببب بببر و خيمببب اسبببوخت
خيا
هابببببيار كببببب روز بببببار ابببببور انهيببببب
ببببه اورا تيببببب
ايمبببببن منابببببين كببببب تيب ِ
ار كببببببا ِ تبببببببو بببببببر زمانبببببب لوزينببببببب
زينهبببببار فبببببرو مببببببر كببببب زهبببببر ميببببب

ادبببببت
ادبببببت
نبببببببـه
ادبببببت
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مالم
هببببر اار كبببب مببببال همبببب اببببور انهيبببب ادببببت
انببببب ا ِ طمببببب ابببببر تبببببو ز انيبببببا تيببببب ادبببببت
هببببر لقمبببب كبببب مببببمردبببب ز خببببوا ِ كببببرمر
ار لبببب ِ قنبببب ادببببت كبببب زهببببر ميبببب ادببببت
خيا
کببببو نيسببببت مقببببا ِ مببببا ار ايببببن اَيببببر مقببببي
ببب ابببم مبببم و م ابببو خ بببايمادبببت مظبببي
تبببببا كبببببم ز قببببب ي و م ببببب ث ا مبببببر ِا دبببببلي
کببو مببن رف ب جهببا  51ک ب م ب ث ک ب ق ب ي
مالم
بببببول اكببببببي
تببببببا کنبببببب مببببببرا مَّل بببببب اببببببا قب ِ
تببببببا کنبببببب كببببببن ا ببببببگ ز م بببببب ث ابببببب قبببببب ي
انكبببببار ار ايبببببن كبببببار خ بببببايمادبببببت مظبببببي
كببب نيسبببت ار ايبببن خانببب ببب از انببب مقبببي
خيا
ببببببببر ممببببببببر ابببببببببر ببببببببرف  52فبببببببببالم
از اف
ِ
نا ببببببببا ز دببببببببو ِز دببببببببين صببببببببااماببببببببالم
بببر] او
مببببم ببببت خواببببا كسببببم كبببب انبببب ر [اب ِ
يبببار ادبببت کبببو مببباهم و اببببم کبببو دبببالم
)[ (102aمالم]
بببببببر ممببببببببر کببببببببو رياببببببببا اببببببببالم
از اف ب ِ
ابببببببببا قرمببببببببب ء اولبببببببببت اهبببببببببرف فبببببببببالم
يببببب اببببب امبببببم
وصبببببلم كببببب اببببب م ابببببو
م کببو دببالم
روز ادببت کببو ممببر و ا ب ِ
[خيا ]
بببار نببببا مبببب  53ببببير
بببب کنبببب خببببور ابببب كب ِ
م مبببببببرا ِ اور انببببببب ير
رنبببببببجادبببببببت نصبببببببي ِ
خببو اببا جهببا تن ب مكببن اببر ا ِل خببوير
كبببب بببب خببببورا ق ببببا نهببببراا كبببب و اببببير

 YNممر

 YNز جها  :جها 51
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[مالم]
مبببببببا م ا ببببببباني و فلببببببب جبببببببور انببببببب ير
ببببببببر ايابببببببببااير
وز طبببببببببال ِ اببببببببب دبببببببببر زنب
ِ
ااريبببببببب ج ببببببببا خببببببببو صببببببببن ِ كببببببببافر كببببببببير
صببب زخببب اببب هبببر مببب زنببب ابببر ا ِل خبببوير
[خيا ]
ماببببببقم كببببببب مجببببببباز ابببببب َوا ابببببببر نبببببببب َوا
بببببببر نببببببببي مببببببببرا تبببببببباار نببببببببب َوا
کببببببببو تب
ِ
مابببقم اايبببب كببب دببببال و مبببا و اببببم و روز
را و قبببببببرار و خبببببببورا و خبببببببواار نبببببببب َوا
[مالم]
مابببببقم كببببب مجببببباز ادبببببت صبببببواار نبببببب َوا
وينبببببببب كبببببببب ابببببببب قن ببببببببر اببببببببر نببببببببب َوا
ابببببا ماببببب ِ اقيقبببببم تبببببو اببببب َورز ا م ابببببا
ب ايبببببببببببوا اِببببببببببب ز دبببببببببببراار نبببببببببببب َوا
ِ

ُ
ببببببببببببت َا َما َمبببببببببببببةً تُ َ بببببببببببببا ِكى َابببببببببببببالِى
مَايَ ْنب
تَ ْب ِكببببببببى َو تَنُببببببببو ُ فَببببببببوْ َ ُ صْ ببببببببن مَببببببببالِى
او نالبببببب همبببببببم كبببببببرا و مبببببببنر مبببببببم ببببببب
مبببم نبببال ار ايبببن بببرا كببب خبببو مبببمنبببالم
) (102bمالم
ُ
بببببببببببببير ْالبَببببببببببببببالِى
بببببببببببببت َمنَببببببببببببببا ِاالً َك ِسب
نَ ْسب
َ
ْ
ْ
ُ
َ
يَ ْب ِكبببببببينَ َملبببببببى الَّصُبببببببو ِ دُبببببببو َء ال َ بببببببالِى
ببببببب اببببببب يكبببببببم نببببببب ار همچبببببببو نبببببببالم
مبببببن دبببببوخ از ار ِا تبببببو خبببببو مبببببمنبببببالم
لِنظا ال ين المرقو
َمببببببببببببببااُو ُ فَقَببببببببببببببالُوا نُ ِسبببببببببببببب َ ْ
ت يَاتُبببببببببببببب
َو ْال َ بببببببببب ُّ تَببببببببببى َو َمببببببببببا َانَببببببببببى ِميقَاتُبببببببببب
َمبببببببببا ْ
اخ َ ْبببببببببتَ َو الَ َكبببببببببا َا فَ َ ا َابببببببببا ُ () ...
ِم ْ
صبببببببب َأَ ْ ِمرْ تُبببببببب
َ
ببببببببن مَاهَبببببببب ِة َوجْ بببببببب ِ
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لِ الم
فِببببببببببم ْال َ بببببببببب ِّ ُجنُببببببببببوا نُ ِسبببببببببب َج ْ
ت َرايَاتُبببببببببب
اَوْ ُدبببببببببببببو َرةُ نُبببببببببببببور نُ ِسببببببببببببب َ ْ
ت يَاتُببببببببببببب
صببببببببببب َ َم ْ
ْ
ت
َو ْال َك ْ بَبببببببببببةُ ِم
بببببببببببن َمالَ َمبببببببببببة اِ ْن َ
ْ
ْ
ْ
ُ
صببببببببببب َأ َو ان َك َسببببببببببب َر ِمرْ تببببببببببب
َا َّبببببببببببى َ
َو ِمنَ ْال ُم ْ َ َرمَا ِ فِى هَ َ ا ْال َصْ ل
تاببببببببببه ِ هجببببببببببر ادببببببببببت مكبببببببببب ر اوزخ
وصبببببلت کبببببو اهاببببب مادبببببت مببببببرا ز َو َدبببببن
مااببب كببب امانببب زيبببن او مهجبببور و مبببين
ادببببببببببببت رف ببببببببببببار ابببببببببببب اا ِ اببببببببببببرزخ
مالم
يببببببار از اببببببروا ابببببب کببببببو ببببببار ء يببببببن
مينبببو البببر صبببا ز هبببر کبببر و َو َدببببن
اببببببببب و تنببببببببب خبببببببببو ابببببببببر مببببببببب نا ببببببببب
بببببب كبببببب مببببببرا نهببببببر اه ببببببا اببببببن اببببببن54
ول
ببببـل جبببببوا
رنجيببببب مابببببو ز خارخبببببار ا ـب ِ
ببببببر نچبببببب ء تببببببر اببببببوا ز اا ببببببت نببببببااوا
ا صبببب کببببو مهادببببت ابببب نببببا مبببب كببببار
ار ريببببب و خينبببببا ز ببببب ِم رف ببببب کببببب دبببببوا
) (103aو ل
ت خببببببوا ايبببببب ابببببباز
ار اولبببببب ِ
صبببببب اببببببكر ِ
اببببببباخ اميببببببب ميبببببببو هبببببببا کيببببببب اببببببباز
وز
ِ
المنبببببببببببة هلل كببببببببببب ردبببببببببببي اببببببببببب مبببببببببببراا
ازهببببببار طببببببرب ز رو بببببب اه يبببببب ابببببباز
ِ
ول
مببببببن ار البببببب و ريبببببب تببببببو رنجيبببببب نبببببب ا
از ايبببببب ء خببببببو ابببببب ج ببببببا ايبببببب نبببببب ا
فريببببببببباا اسبببببببببم كبببببببببن نرامبببببببببم هر ببببببببب
ويببببببا ابببببب كببببببر مايببببببل و ورزيبببببب نبببببب ا

”54 Bu rubaînin sağ tarafında meçhul biri tarafından yazılan not: “Hey b.. yedi gidi.
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ول
مابببقمادبببت كببب اببباها کبببو اهادبببت از او
مببببببال همبببببب ببببببر اببببببور و االهادببببببت از او
ماببببببببببا ِ وفببببببببببا جببببببببببو دبببببببببب كاراننبببببببببب
اهببر ادببت ك ب ص ب جببور و ج اهادببت از او
ول
ت ال
تبببببببا کنببببببب اببببببب خببببببباطر ابببببببكنا ال ببببببب ِ
ت ال
تببببببببا کنبببببببب ز اببببببببمين خ ببببببببا فبببببببب ِ
تبببببببببا کنببببببببب زاانببببببببب هبببببببببا ز كبببببببببانو ِ ارو
ت ال
مببببببببببن دببببببببببوخ القصبببببببببب ز رميبببببببببب ِ
ول
ت ال
يودببببببببب اببببببببب زل بببببببببي ِن ا بببببببببا ال ببببببببب ِ
ت ال
بببير او زنجيببببر از ايببببن واابببب ِ
يبببب اب ِ
ماببببببب و مبببببببن و خوابببببببا ِ ريابببببببا كاكبببببببل
ت ال
ممبببببببر ادبببببببت اببببببب اور ز جم يببببببب ِ
ول
ايببببن ن بببب كبببب اببببا زلبببب ِ رياببببا يودببببت
بببار خبببب انبببب ر خبببب ِ يچببببا ي  55ادببببت
يبببب مب ِ
نج ينبببببببب نمببببببببارا ردبببببببب از مببببببببار نبببببببب
ر کبببببببو نههببببببببا نابببببببوا بببببببنج ردبببببببت
) (103bو ل [مج گ م املن ف التن م املن ف لن]
ِمبببببببنَ ْال ُمببببببب َا ِ اَببببببب َا اَببببببب ْ ُر طَ ْل َ بببببببة َو اَنَبببببببار
َو قَبببببب ْ ت ْ
َببببببلجَ نُببببببو ُر ْال َج َمببببببا ِل فَببببببوْ َ النَّببببببار
جببببين و کهبببر قناايببب ِل ابببو و قببب کبببو منبببار
اَببببب َ ْ ُخ ُبببببوطُ ُخببببب ُ وا َكاَبببببرْ ِ َمببببب ْ ِن اَنَبببببار
ول
ناليببببببب اسبببببببم ببببببب ا و ابببببببا از ببببببب ِ تبببببببو
اببببببر ابببببب دبببببب ا ِ اببببببم نببببببا از بببببب ِ تببببببو
تبببببببا کنببببببب ابببببببوي ااا خبببببببوا از ببببببب ِ تبببببببو
از دبببببببببببب ِ زمانبببببببببببب از بببببببببببب ِ تببببببببببببو
 YNنجا نج  :يچا ي 55

GELİBOLULU ÂLÎ’NİN…/O. BAŞARAN-M. ATALAY

ول
نببببببببور مليمببببببببم ملببببببببمرا كبببببببب رابببببببببم
ِ
لبببببم تابببببن دبببببر كبببببرا  56لئيمبببببم رابببببم
ب ابيبببببببببت ابببببببب مبببببببب و رنجببببببببانم
م بببببببببو ِ
ويبببببببا نببببببب كريمبببببببم نببببببب رايمبببببببم رابببببببم
ول
ببببببـُرا ابببببب كبببببببراال كبببببب كنبببببب رابببببببم
و دببببببر كبببببب ابببببب خوناابببببب فكنبببببب راببببببم
بببببر اودببببببت ابببببب ااببببببمن نواببببببا
خببببببو ِ جهب ِ
ايهانببببببببب نبببببببببواز ز کببببببببب كنببببببببب رابببببببببم
و ل مس اا
ميببببب مببببب و ار اسبببببم ِل قرابببببا ا بببببرا
ار ك بببب ء كويبببت ال و جبببا ف يببب ردبببا
من مرا ز را و مير ا ا ا تبو جبا
كبببرا تبببو اببب نبببازكم او قرابببا اببب ميبببا

ا ببببببببب ي كنبببببببببا
ابببببببببااا ابببببببببااا
خوناابببببببببببببببببب روا
ي نبببببم مبببببن [و]

خيا
مبببببببانم57

ا بببببببل تبببببببو اببببببب رو الرابببببببايم
و ُمببببببل تببببببو ابببببب ل بببببب ِل ال ايببببببم
ت دببببببب ي كبببببببا هبببببببر ا ابببببببا مبببببببن
ا ا ببببببب ِ
ايهانببببببببببب تبببببببببببر اببببببببببب ابببببببببببنايم مبببببببببببانم
مببببببانم58

) (104aمالم
جانببببا تببببو ار ايببببن 59دببببين ابببب جببببايم مببببانم
انبببببببب ر کبببببببب ِ اببببببببم ب ابببببببب مببببببببايم مببببببببانم
ببببر ارتنببببب ِردبببببو
ا كلببببب ِ خبببببرا اببببب نقب ِ
مبببببببببانم صببببببببب م مقببببببببب ابببببببببايم مبببببببببانم
Devam edecek
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HALİL PAŞA İBN-İ PİRİ VAKFİYESİ METNİ
MELTEM AYDIN*
ÖZET
Halil Paşa Osmanlı Devleti’nde 1595–1628 yılları arasında
çakırcıbaşı, yeniçeri ağası, kaptanıderya ve sadrazam olarak hizmet
etmiş bir devlet adamıdır. 1595–1623 yılları arasında katıldığı seferleri
anlatan bir Gazanamesi mevcuttur.
Halil Paşa İbn-i Piri Vakfiyesi İstanbul Arkeoloji Müzesi
Kütüphanesinde kayıtlı olup Halil Paşa’nın memleketi ve ailesi
hakkında bilgi veren önemli bir kaynaktır. Bu çalışmada vakfiyenin
metninin araştırmacıların hizmetine sunulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Halil Paşa, Mirimiran Mehmet Paşa, vakıf,
vakfiye.
ABSTRACT
Halil Pasha was a statesman who worked as a falconer, chief of
Janissaries, admiral and grand vizier statesman in the Ottaman State
between 1595–1628 years. He has got a Gazaname about the holy wars
between 1595-1623 years.
Halil Pasha son of Piri his waqfiyye, which is registered in
İstanbul Archeology Museum Library, is an important source which
gives us the information about Halil Pasha's hometown and his family.
In this study, it is aimed to present the researchers the text of waqfiyye.
Key Words: Halil Pasha, Governor-General Mehmet Pasha, waqf,
waqfiyye

Halil Paşa’nın Hayatı (1570–1629)
Bazı kaynaklarda ve araştırmalarda Kayserili olarak anılan ancak Maraş
eyaletine bağlı Zeytun kasabası yakınında bulunan Fernos köyünde tahminen
1570 yılında dünyaya gelmiş olan Halil Paşa’nın babasının adı Pirî’dir.1
Rumeli Beylerbeyisi olan ve Beylerbeyi vakası olarak bilinen olayda
yeniçeriler tarafından katledilen ağabeyi Mehmed Paşa’nın sayesinde saraya
alındıktan sonra2, Enderun mektebinde eğitim görmüş ve III. Murad
döneminde (1574–1595) önce doğancılar kethüdalığı, ardından da
doğancıbaşılık görevlerine getirilmiştir.3 6 Şubat 1595 tarihinde Sultan III.

* Dr. Meltem AYDIN Türk Kızılayı Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Kartal/İSTANBUL.
1 Gazaname-i Halil Paşa, Haz. Meltem AYDIN, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi,
İstanbul 2010, s. 3.
2 A. H. De Groot, “Halil Paşa- Kayserili” DİA, C.XV. İstanbul 1997, s. 324–326.
3 Gazaname, s.96.
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Mehmed’in tahta çıktığı ilk günlerde ise çakırcıbaşı olmuştur.4 Eğri seferi ve
Haçova savaşlarında çakıcıbaşı olarak görev yaptıktan sonra5 Sultan I. Ahmed
döneminde (1603–1617) 1607 yılında Yeniçeri Ağalığı görevine getirilmiş ve
Veziriazam Kuyucu Murad Paşa’nın yanında Celalî isyanlarının
bastırılmasında görev almıştır.6 Yeniçeri Ağası olarak başarılı hizmetler veren
Halil Ağa, 16 Şubat 1609’da kaptanıderya olmuştur.7
İlk kez kaptanıderya olarak görev yaptığı sırada deniz tecrübesi
olmamakla beraber görevini başarı ile yerine getiren Halil Paşa, 1613 yılında
ikinci kez bu göreve layık görülmüştür.8 Halil Paşa, 1616 yılında Sultan I.
Ahmed tarafından Damat (Öküz) Mehmed Paşa’nın yerine veziriazamlığa
getirilmiş9 ve İran Şahı Abbas’ın faaliyetlerine engel olmak üzere serdar tayin
edilmiştir.10 İran seferi dolayısıyla Diyarbakır’da bulunduğu sırada Sultan I.
Ahmed’in vefat ettiği haberini alan Halil Paşa’ya,11 tahta geçen Sultan
Mustafa (1617) ve II. Osman (1618) tarafından veziriazam ve serdar olarak
görevine devam etmesine dair fermanlar gönderilmiştir.12 Bu sefer sonunda,
Halil Paşa tarafından hazırlanan ve İran Şahı tarafından kabul edilen Serav
Antlaşması, Sultan II. Osman tarafından da onaylanmış ancak İstanbul’a
dönüşünde sadrazamlıktan azledilmiştir.13 Aziz Mahmud Hüdayi’nin müridi
olan Halil Paşa, şeyhinin Sultan II. Osman’a yazdığı bir tezkire neticesinde14
4 Gazaname, s.97; Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selanikî, C. II, Haz. Mehmet İPŞİRLİ,
Ankara 1999, s.441.
5 Gazaname, s.97; Tâlîkî-zâde Mehmed Subhî Efendi, Eğri Seferi Şehnâmesi, Haz. Vahid
ÇABUK, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı,
Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1986, s.203.
6 Gazaname, s.110; Topçular Kâtibi Abdulkadir (Kadri) Efendi Tarihi C.I, Haz. Ziya
YILMAZER, TTK, Ankara 2003, s.482.
7 BOA, Bab-ı Asafi Ruus Kalemi Nr: 1481, s.37; Gazaname, s.165,167; Mustafa Safi,
Zübdetü’t-Tevârih, C.I. Haz. İbrahim Hakkı ÇUHADAR, TTK, Ankara 2003, C.I, s.114; Hasan
Bey-zâde Ahmed Paşa, Hasan Bey-zâde Tarihi, C.III, Haz. Şevki Nezihi AYKUT, TTK,
Ankara, 2004, s.877; Mehmed bin Mehmed, Nuhbet’üt Tevarih ve’l Ahbar, Haz. Abdurrahman
SAĞIRLI, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 2000, s.671.
8 Zübdetü’t-Tevârih C.II, s.300; Nuhbe, s.701; Kâtip Çelebi, Fezleke- Tahlil ve Metin, C. II,
Haz. Zeynep AYCİBİN, Basılmamış Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
İstanbul 2007, s.390; Naima Mustafa Efendi, Tarih-i Naîmâ C. II. Haz. Mehmet İPŞİRLİ, TTK,
Ankara 2007, s.403.
9 Hasan Bey-zâde, C.III, s.889; Solak-zâde Mehmed Hemdemî, Tarih-i Solak-zâde, İstanbul
1297,s.696; Fezleke C. II, s.416; Naîmâ, C.II, s. 427.
10 Gazaname, s.211; Topçular Kâtibi, C.I,s.655; Fezleke, C.II, s. 424; Naîmâ, C.II, s.431;
Peçevi İbrahim Efendi, Peçevî Tarihi, C. II, 1283, s. 343,344,345.
11 Gazaname, s.216,217; Topçular Kâtibi, C.I, s.666; Fezleke, C. II, s.426; Naîmâ, C.II, s.434.
Peçevî, C.II, s.346; Hasan Bey-zâde, C.III, s.892.
12 Gazaname, s.217; ŞİMŞİRGİL, Ahmet, “Kayserili Halil Paşa ve Gazanamesi”, Bir, Türk
Dünyası İncelemeleri Dergisi, S. 4, İstanbul 1995, s. 195–207.
13 Topçular Kâtibi, C. II, s. 686, 697.
14 Hammer, Devlet-i Osmaniye Tarihi, C.VIII, Müt. Mehmed ATA, İstanbul 1334, s.184;
ÖZÇELİK, İsmail, “ Kayserili Devlet Adamı Halil Paşa (1560?-1629), II. Kayseri Yöresi Tarih
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23 Aralık 1619’da üçüncü defa kaptanıderya olmuştur.15 Sultan Osman’ın
tahtan indirilmesi ve katli ile sonuçlanan isyan sonunda ikinci kez tahta
çıkarılan Sultan Mustafa döneminde de kaptanıderyalık görevine devam eden
Halil Paşa,16Mere Hüseyin Paşa’nın ikinci kez sadrazam olması ile bu
görevinden azledilerek, Malkara’ya sürgüne gönderilmiştir.17
1623 yılında Osmanlı tahtına geçen Sultan IV. Murad’ın saltanatının ilk
yıllarında devlet bir yandan İran diğer yandan Erzurum’da isyan eden Abaza
Mehmed Paşa ile uğraşmak zorunda kalmıştı. Sultan IV. Murad’ın peş peşe
sadrazamlık görevine getirerek İran üzerine serdar tayin ettiği sadrazamlar bir
sonuç elde edememiş, İran üstün taraf konumuna gelmişti.18 Bu gelişmeler
üzerine eski serdar Halil Paşa, başarı vaat ettiği için,19 1 Aralık 1626’da ikinci
kez veziriazamlık makamına getirildi.20 Ancak İran seferi öncesinde Abaza’yı
itaat altına almak üzere, Erzurum Kalesi’ni kuşatan Halil Paşa, mektuplar
yazıp onu itaate davet ettiyse de, bir sonuç elde edemedi. Gayet sağlam ve
müstahkem olan Erzurum kalesi de ele geçirilemeyince, padişah tarafından 6
Nisan 1628’de sadrazamlıktan azledildi ve 21 Nisan 1628 senesinde
İstanbul’a gelerek divanda dördüncü vezir olarak görev aldı.21 Bir süre şeyhi
Aziz Mahmud Hüdayi’nin dergâhında münzevi bir hayat süren Halil Paşa,
1629 yılında vefat etti.22 Halil Paşa’nın naaşı Üsküdar’da bulunan Aziz
Mahmud Hüdayi Dergâhı yanında yaptırdığı türbesine defnedilmiştir.23
Halil Paşa’nın 1595–1623 yılları arasında yaptığı hizmetleri ve katıldığı
seferleri anlatan Gazaname-i Halil Paşa isimli bir yazma eser mevcut olup,
Flügel, Viyana Katalogu,24 Süleymaniye Kütüphanesi25 ve Topkapı Sarayı
Sempozyumu Bildirileri, (16–17 Nisan 1998), Kayseri 1998 s.345-351; GÜVEN, Mustafa
Salim, Çeşitli Yönleriyle Aziz Mahmud Hüdayi’nin Mektupları, Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi Bilim Dalı,
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1992, s. 76.
15 Topçular Kâtibi, C. II, s. 686; Groot, a.g.e. s.325.
16 Topçular Kâtibi, C.II, s. 764–769; Fezleke, C.II 2007,s.489–492; Naîmâ, C.II 2007,s.497–
501.
17 Fezleke, C.II, s.502; Naîmâ, C.II, s.507; Hammer, C.VIII, s. 247.
18 Topçular Kâtibi, C.II, s.792,805; Fezleke, C.II, s.523; C.III, s.540; Naîmâ, C.II, s.538,568;
Mehmed Halife, Tarîh-i Gılmâni, Haz. Ertuğrul ORAL, Marmara Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı, Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı, Basılmamış
Doktora Tezi, İstanbul 2000, s.6.
19 Hasan Bey-zâde, C.III, s. 993; Solak-zâde, s.741.
20 Peçevî, C. II, s. 407; Solak-zâde, s.742; Naîmâ, C.II, s.609; Fezleke, C. III, s.576; Hasan
Bey-zâde, C.III, s.993; Tarîh-i Gılmâni, s.8.
21 Naîmâ, C.II, s.622; Fezleke, C.III, s.585.
22Şimşirgil a.g.e s.195–207; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i Meşâhir-i
Osmaniyye, C.II, İstanbul, 1311, s.286.
23Şimşirgil, a.g.e. s.195–207.
24Gustav Flügel, Die Arabischen, Persischen, Türkischen Handscriften, der Kaiserlichen und
KöniglichenHofbibliothek zu Wien II, New-York 1977, s.253,254.
25Defter-i Kütüphâne-i Esad Efendi, İstanbul 1262,s. 125.

102

HALİL PAŞA İBN-İ PİRİ VAKFİYESİ…/MELTEM AYDIN

Kütüphanesinde26 bulunan üç nüshanın karşılaştırmalı metni tarafımızdan
hazırlanmıştır.
Halil Paşa İbn-i Piri Vakfiyesi 27
Halil Paşa İbn-i Pirî vakfiyesi iki nüsha olup orijinali İstanbul Arkeoloji
Müzeleri Kütüphanesinde bulunmaktadır. Bu nüsha toplam 70 varaktan
meydana gelmiştir. Vakfiyenin 1a varağında IV. Murad’ın tuğrası
bulunmaktadır. Tuğranın sol üst tarafında rika hat ile Aziz Mahmud Hüdayi
Efendi’ye ait bir takriz yer alır. 1b varağı tezhipli ve ser-levhalı olarak
düzenlenmiş olup sekiz satırdır. 2a-58a varakları on bir satır, 58b varağı ise
sekiz satırdan oluşmuştur. Yazılar yaldızlı çerçeve içinde ve güzel bir nesih
hatla kaleme alınmıştır. 1 Rebiülevvel 1036 (20 Kasım 1626) tarihinde tescil
edildiği anlaşılan vakfiyenin 56b-58b varakları arasında ise 29 Cemaziyelahir
1038 (23 Şubat 1629) tarihli zeyl-nâme yer alır. 59a-b,60a-b,61a varakları boş
bırakılmıştır. 61b’den itibaren ağabeyi Rumeli Beylerbeyi olan Mehmed Paşa
için, Halil Paşa tarafından kurulan vakfın şartlarının yer aldığı vakfiye yer
almaktadır.61b tezhipli ser-levha ile başlamış ve dokuz satırdan oluşmuştur.
62a’dan 70a varağına kadar olan sayfalar on bir satır olarak kaleme alınmış,
70b varağına ise dört satır yazılarak vakfiye tamamlanmıştır. Vakfiyenin
tamamı bir mecmua şeklinde birbirine tutturulmuş olmakla birlikte cildi
yoktur.
Vakfiye’nin diğer bir nüshası ise Süleymaniye Kütüphanesi Tercüman
Bölümünde 46 Numarada kayıtlı olup toplam 77 varaktan meydana gelmiştir.
1b’ varağı altı, diğer varaklar genellikle dokuz satırdır.28 Eserin tamamında
yazılar çerçeve içine alınmıştır. 6a’da der kenar olarak Aziz Mahmud
Hüdai’nin takrizi yer almaktadır. 5b ve 6a varakları talik yazı ile kaleme
alımışken eserin geri kalanında güzel bir nesih yazı kullanılmıştır.
Süleymaniye nüshası, Arkeoloji Müzesi kütüphanesindeki nüshaya göre
oldukça eksiktir. Bu nüshada 1038 tarihli zeyl-name ve Mehmed Paşa
Vakfiyesine yer verilmemiştir.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesine kayıtlı vakfiye ve zeylnâmenin sureti ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’ndeki (VGMA) 100
numaralı defterde kayıtlıdır.
Halil Paşa İbn-i Piri Vakfiyesi’nden sadece Halil Paşa’nın vakfettiği
mallar, nakit para ve yapılmasını istediği hizmetleri değil, aynı zaman da
kendisinin doğduğu yer ve ailesi hakkında bilgi edinmek de mümkün
olmuştur. Yukarıda hayatı ele alınırken izah edildiği gibi pek çok kaynakta
“Kayserili” diye şöhret bulmuş olan Halil Paşa’nın, aslen Maraş’lı olduğu
vakfiye’de yer alan bilgiler sayesinde ortaya çıkartılmıştır. Eşi Hadice Hatun,
26Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. Türkçe Yazmalar Ktg. Haz. Fehmi Edhem KARATAY, C.I,
İstanbul 1961, s.380.
27 Halil Paşa İbn-i Pirî Vakfiyesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi El Yazma Kitap I
Kataloğu Numara 1132.
28 5a sekiz satır, 5b on bir satır, 6a on dört satırdır.
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Ağabeyi Mirimiran Mehmed Paşa, kardeşi İlyas Ağa ve diğer yakınları da
vakfiye de zikredilmiştir.29
Halil Paşa kendi gelirleri ile birisi nukud para vakfı olmak üzere iki ayrı
vakıf tesis etmiştir. Vakfettiği malları ve gelirleri ile İstanbul’da ve
Anavarinde birer camii yaptırılmasını ve camii görevlileri için meskenler inşa
ettirilmesini istemiştir. Ayrıca hanlar, menzil-haneler, köprüler, çeşmeler,
sebiller, musalla, su kuyusu ve havuzları gibi sosyal ihtiyaçlara cevap
verecek yapılar inşa edilmesini şart koşmuştur. Kendisi için Üsküdar’da
bulunan şeyhi Aziz Mahmud Efendi Hazretlerinin camisinin civarında türbe
yaptırılmasını isteyen Halil Paşa, Eyüp’te ise ağabeyi Mehmet Paşa için türbe
yaptırılmasını belirtmiştir.
Zevcesi Hatice Hanım tarafından Hacc-ı Şerîfe sarf olunmak için iyi bir
meblağ ayrılmasını isteyen Halil Paşa, gücü yetmeyenleri hacca göndermek,
fakir ve fukarayı ihya etmek, camii, tekke, ve türbenin görevlileri ve ayrıca
yukarıda sayılan hizmetlerin gereği olan çeşitli ihtiyaçlara sarf edilmek üzere
ödenekler tahsis etmiştir.
Vakfiyede yukarıda sayılan eserlerin ve hizmetlerin yapılması ve
bunların kıyamete kadar ayakta kalması için, beş yüz bin akçe hazır edildiğini
belirten Halil Paşa, bunun dışında Kocaeli Sancağında Kılanca karyesi,
Kaysar karyesi, Yeniköy karyesi, Bağçecik karyesi ile Maraş Eyaletinde
Zeytun karyesi yakınında bulunan ve doğduğu yer olan Fernos karyesi
gelirleri ile değişik yerlerde bulunan çiftliklerinin, zeytinliklerinin, tarla ve
bahçelerinin gelirlerini de vakfedilmiştir.
Vakfiyede vakıf hizmetlerini yerine getirmek üzere tayin edilmesi
istenilen görevliler ve bunlarda aranacak şartlar ile kendilerine ödenecek
ücretler de gösterilmiştir. Mütevelli, Kâtip, Câbî,30 İmam, Hatip ve Devrhânlar,31 Müezzinler, Mu‘arrif,32 Na‘t-hân, Vâi‘z, Kayyum,33 Ferraş,34
Çerağcı,35 Meremmetçi,36 Su Yolcu,37 Türbedar, Hâfızü’l-Kütüb38 belli başlı
görevlilerdir.
Vakfiyede yer alan bir diğer husus nukud para vakfının işleyişine dair
açıklamalardır. Bu vakıf aracılığı ile yapılması istenilen hizmetler ve
29 V 19b, 20a.
30 Tahsildar.
31 Kur’anı daima okuyup devreden kimse.
32 Cami ve tekkelerde hayır sahiplerinin adlarını saymakla görevli müezzin veya derviş.
33 Cami hademesi.
34 Cami hademesi
35 Caminin kandillerini vaktinde yakarak camiyi aydınlatmak üzere görevli kimse.
36 Tamirci
37 V37a, V44a,b. Suyolları ile maslakların tamiri ve suların şehrin muhtelif yerlerinde düzenli
akması işiyle görevli olanlar için kullanılan bir tabir. (PAKALIN M. Zeki, Osmanlı Tarih
Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1993, C. III, s.286.)
38 Kütüphaneci.
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görevliler hakkında bilgi verildikten sonra39 “Ve şart eylediler ki, nukûd-ı
mevkûfe-i ma‘hûde ki, mecmû‘î kâmil-i beş yük ta‘bîr olunur. Beş kere yüz
bin akçedür. Onu on birden ziyâde mu‘âmele ile verilmiye.”40 Cümlesi ile
vakfın gelirinin beş yüz bin akçe olduğu ve muamele oranının ona on bir (%
10) olarak belirlendiği görülmüştür. % 10 oranı Osmanlı para vakıflarında o
dönemde yaygın olarak kullanılan bir orandır.41
Halil Paşa vakfın şartlarını tamamlayıp Süleyman Ağa’yı mütevelli
tayin ettikten sonra, kadı ve müşahidler huzurunda vakfın tescil işlemi
gerçekleştirilirken42 Şeyhülislam Ebüssuûd Efendi’nin fetvasına göre tatbik
edilmiş olan uygulama bazı araştırmacılar tarafından Halil Paşa’nın mütevelli
Süleyman Ağa ile anlaşmazlığa düşüp, vakfını feshetmek istediği ve kadı
tarafından haksız bulunarak isteğinin reddedildiği şeklinde yorumlanmışsa da
doğru değildir.43Zira vakfiye de yazıldığı üzere Halil Paşa sağ olduğu sürece
vakıf hakkında tek söz sahibi kendisidir.44 Süleyman Ağa ile anlaşmazlığa
düşmüş olsa vakfı feshetmek yerine mütevellisini değiştirmeyi tercih etmesi
gerekirdi. Aksine kurduğu her iki vakfa da Süleyman Ağayı mütevelli tayin
etmiştir. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu durum vakfın sahih olması yolunda
İmam Züfer görüşüne göre Ebussuud Efendi tarafından hazırlanmış fetvanın
uygulanmasına dair mutad bir yoldur. 45
Vakfiyede yer alan Mirimiran Mehmed Paşa Vakfı’nın da Halil Paşa
tarafından kurulan 1626 tarihli ilk vakıfla aynı tarihte kurulup, tescil edildiği
anlaşılmaktadır. 46 Vâkıf kardeşi ruhu için şunların yapılmasını istemiştir:
Mehmed Paşa Sarayının karşısında bir çeşme, sakkâyu, bir mektep, Mehmed
Paşa için türbe, türbeyi şerifinde bir kurrâ ve huffâz odaları.47 Bu hizmetler
için vakfettiği akarlarda yine vakfiyede yer almıştır.48
Mehmed Paşa Vakfında hizmetleri yerine getirmek üzere tayin edilecek
görevliler ise şu şekilde tespit edilmiştir: Mütevelli, Cüz-han49, Reisül-kurra
ve ser-mahfil, Noktacı50, Sâkî51, Muallim, Halîfe-i Mekteb52, Hatabiyye-i
Mekteb53, Hafız, Türbedar, Ferraş ve Buhûrî.54
39 V44b-45a.
40 V47a.
41 KURT, İsmail, Para Vakıfları Nazariyat ve Tatbikat, İstanbul 1996, s. 101.
42 V50a-56a.
43 COŞKUN, Turhan, Kapudan-ı Deryâ ve Sadrâzam Halil Paşa, (1560–1629) Hayatı ve Siyasi
Faaliyeti, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Mezuniyet Tezi, İstanbul
1958, s.27.
44 V48a.
45 Bu usul hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (ÖZCAN, Tahsin, Osmanlı Para Vakıfları Kanunî
Dönemi Üsküdar Örneği, TTK, Ankara 2003, s.51,52.)
46 V70a,b.
47 V62a.
48 V63a-65b.
49 Kur’an-ı Kerimden cüz okuyan kimselere verilen isim.
50 İmârethanelerde ve medreselerde inzibat işlerine bakan görevli.
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Halil Paşa tarafından kurulmuş olan vakfın 1105-1106/ 1215-1216
yılları arasına ait muhasebe kayıtlarının önemli bir bölümü Başbakanlık
Osmanlı Arşivleri’nde mevcuttur. Burada yaptığımız ilk incelemelerde vakfın
zaman zaman sıkıntılı durumlara düşmekle beraber uzun süre varlığını
sürdürmeyi başardığı görülmektedir.
1210 tarihli bir belgeye göre ise Mîr-i Mîran Halil Paşa, Fatma Hanım
Sultan ve Ayşe Sultan Evkafının Hüdayi Aziz Mahmud Efendi vakfına
ilhakları vechile yazılan bir Ferma-ı Âli’ye göre vakfın, mütevellilerinin arzı
ile Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına mülhak olduğu anlaşılmaktadır. 55
Bu çalışmada Halil Paşa ve vakfiyesi hakkında verilen bu kısa
bilgilerden sonra vakfiyenin metninin araştırmacıların hizmetine sunulması
amaçlanmıştır. Vakfiye ve vakıfla ilgili diğer bilgi ve belgelerin
değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak çalışmamızın ayrı bir
kitap halinde yayınlanması planlanmaktadır.
Metin hazırlanırken içerisinde yer alan ayet mealleri ile Farsça
beyitlerin anlamları ve vezinleri dipnot olarak gösterilmiştir. Farsça beyitler
ile yer ve yabancı kişi isimlerinin orijinal halleri yanlarında gösterilmek
suretiyle olası yanlış okumaların düzeltilmesi fırsatını araştırmacılara vermek
amaçlanmıştır.
Vakfiye’nin orijinal metni ile Süleymaniye nüshası ve VGM 100.
numaralı defterde kayıtlı sureti karşılaştırılarak farklılıklar dipnotlarda
gösterilirken orijinal metin(V), Süleymaniye nüshası (S), suret ise (N) olarak
gösterilmiştir. Nüshalar arasında yer alan farklı kelime ve cümlelerden hangisi
daha anlamlı görüldüyse o metne dahil edilmiştir. Örneğin (V)’de dakîk
olarak geçen kelime yerine (N) tedkik olarak geçen kelime metne daha uygun
görüldüğü için tercih edilmiş ve dipnotta [tedkîk N :dakîk V] olarak
gösterilmiştir. Metinde geçen Türkçe fiillerin sonundaki b/p’ ye
dönüştürülmüştür. Arapça ve Farsça kelimelerdeki [ - و- ] اharflerinin â, î, û
olarak gösterilmesine dikkat edilmiştir. [ ]نharfinin transkripsiyon işareti
kelimelerin ortasında ve sonunda [‘] şeklinde, hemzeler [  ] ءise [  ] ׳şeklinde
gösterilmiştir.
[Halîl Paşa İbn-i Pirî Vakfiyesi]
[1a]56
Sâri‘û ila-mağfiretin min-Rabbiküm ve cennetü'n-na‘îm57 Vema-tef‘alû
min-hayrin fe-inna'llâhe[kâne] bihî alîm58
51 Sebil-hânelerde su dağıtan görevli.
52 Muallim yardımcısı.
53 Mektep oduncusu,V68b.
54 Tütsü işi yapan görevli.
55 BOA, C. EV. Dosya No:91, Gömlek No: 4521.
56 VGA 100–38–1/1(38)
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Ketebehu'l-fakîr ila'llâhi'l-ganiyyi'l-vedûd Mahmud bin Fazlullâh bin
Mahmud59
Şâh Murad bin Ahmed Hân El-Muzaffer Dâ’imâ60
[1b] (S1b) Bismillahirrahmanirrahîm
Hezârân cevâhir-i rahşân hamd ü senâ ki bir lem‘a-i safâ karînine
hazâ’in-i zemân ü zemîn fedâ ola. Ol pâdişâh-ı serîr-i kibriyâ aftâb-ı küngüre-i
evc-i bekâ. Zü’l-mülki ve’l-melekût. Rabbü’l-izzeti ve’l-cebberût. Alîm-i
habîr-i bî-zevâl semî‘-i basîr-i vâkıfü’l-hâl. Vasfıhu celle (S2a) an ihâtati
hadd. Ehadün lem yelid velem yûled.61 Celle celâluhu. [2a] ve amme ale’lâlemîn. Birruhû ve nevâlühû hazretlerinin cenâb-ı büzürgvâr-ı nüh nisâr ü îsâr
olsun ki, ber muktezâ-yı fehvâ-yı küntü kenzen muhaffiyen fe-ahbebtü ena‘rife62 ol kenz-i meknûn. Ve îzid-i bî-çün dilediğim cevâhir-i şu’ûn-ı cemâl-i
ezelî. Ve letâ’if-i fünûn-ı kemâl-i lem-yezelî. Birle tehallî. Ve âyine-i ukûl-i
ehl-i kabûle tecellî idüp sahâyîf-i dil-i erbâb-ı safâya (S2b) bess-i ulûm ve
me‘ârif ve defâyin-i sîne-i zevî’n-nihâye nesr-i dürer-i letâyif ide. Lâ-cerem
câmi‘-i câmi‘ü’l-cevâmi‘-i âlemi üslûb-ı acîb üzre ibdâ‘. Ve vaz‘-ı dilfirîb
üzre ihtirâ‘ idüp sakf-ı zerrînin zînet-i [2b] fehvâ-yı ve lekad zeyyene’s-semâ63
ile tezyîn. Ve sath-ı anberinin nakş-ı münebbet-i gül ü reyyâhîn ile reşk-i
nigâristân çîn idüp nüsha-i insânı ahsen-ı takvîmde (S3a) imlâ ve eymen-i
üslûbda inşâ buyurup ve alleme Ademe’l-esmâ’e küllehâ64 mûcibince tezâ‘îf-i
ümmü kitâbda mastûr olan âmme-i esmâyı ta‘lîm ve kâffe-i hakâyık-ı lâtuhsâyı tefhîm idüp câme-i kâbiliyyet-i benî Ademi tırâz innâ ce‘alnâke
halîfeten fi’l-arz65 ile mutarraz ve cerîde-i dilkeş-i hılkatini ve enzelallâhu
aleyke’l-kitâbe ve’l-hikmete66 mazmûn-ı hümâyûnuyla müşerrez kılup t‘azîm
ü tekrîm ve iclâl [3a](S3b) ü tefhîm ile ol câm‘i-i behişt âyîn içre hitâbet ve
imâmet emrin anlara ta‘yîn idüp sâkinân-ı rûy-i zemîn olan ashâb-ı vücûdu
mürtezika-ı hân vakf-ı bî-dirîğ-ı nâ-ma‘dûdî eyledi. Zalike fazlullâhi yü’tîhi
men yeşâ’u Vallâhu zü’l-fazli’l-azîm.67 Ve sad-hezâr salavât-ı zâkiyât. Ve
teslîmât-ı nâmiyât ki nefhât âsârından meşâmm-ı cân mu‘attar (S4a)ve lem‘âtı envârından zemîn ü âsumân münevver ola. Ol hâce-i cihân medîne-i ilm ü
57 “Rabbinizin bağışına ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar
olan cennete koşun!”Âl-i İmrân 3/133.
58 “Hayırdan ne yaparsanız şüphesiz Allah onu bilmektedir.” Nisâ Sûresi 4 /127.
59 Aziz Mahmud Hüdayi’nin takrizi.
60 Sultan IV. Murad’ın tuğrası.
61 “ [Deki, O, Allah] birdir, O, doğurmamış ve doğmamıştır.” İhlas 112/1,3.
62 Ben gizli bir hazineydim, bilinmekliğimi istedim.
63 “Andolsun ki biz,(dünyaya) en yakın olan göğü kandillerle donattık.” Mülk 67/5.
64 “Allah Adem’e bütün isimleri öğretti.”Bakara2/31
65 “[Ey Davud!] Biz seni yeryüzünde halife yaptık. Sâd 38/26.
66 “Allah sana Kitab’ı ve hikmeti indirmiş (tir).” Nisa 4/113.
67 “Bu Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.” Cuma 62/4.
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irfân pîşvây-ı gül, rehnümâ-yı sü[n]bül. İmâm-ı enbiyâ vü mürselîn, [3b]
muktedâ-yı evvelîn ü ahirîn, Fâtiha-i nüsha-i pür-nûr-ı dîn hâtime-i silsile-i
mürselîn Hazretlerinin ravzâ-i raziyye ve hazîre-i hatîrelerine hediyye68 olsun
ki zebân-ı hakâyık-tercümânlarından feyezân iden ulûm-ı gûnâ-gûn ile derûn-ı
dârü’l-ilm (S4b) kün fe-yekûn69 ve butûn-ı evrâk çarh-ı bukalemûn memlû ve
meşhûn oldı.
Te‘âlallâh mu‘allim inçünin bâyed ki mi hâned
Sipihr-i münhanî ebced çü tıflân der debistâneş 70
Ve dürer-i rıdvân-ı ilâhî ve bârân-ı rahmet-i nâ-mütenâhî zümre-i âli
ethâr ve sahb-ı ahyârları ervâhına nisâr ola ki her biri zâviye-i dîn içre sadrnişîn [4a] bir şeyh-i nâmdâr (S5a) ve pîr-i rûşen-zamîr sâhib-i ihtiyârdur.
Sallallâhu Te‘âlâ aleyhi ve aleyhim ecma‘în. Ve alettâbi‘în lehüm bi-ihsânin
ilâ yevmid-dîn.
Salat u tutlâ-i lâ şevârıkuhâ
Fî meğârib ü’l-arz ve meşârikihâ
Mâzeyyenet ü’l-guberâ’i bi’l-mesâcid.
Ve hassanetü’l-cevâmi‘i be’r-râki‘i ve’s-sâcid71.
(S5b)[4b]72 Mâ-ibânihi benânü’l beyân fî zamir-i hâtikü’s-sütûr ve
rakamihi yürâ‘atü’l-berâ‘atihi fî tayyi hazerıkku’l-mastûr min asli’l-vakfi ve
tebeyyene’ş-şürût ve ta‘ayene’l-masârıf ale’l-hatti’l-mebsût ve sahhâ ledeyye
ve sahha beyne yedâ ve inni hakemtü fihi bi’s-sihhati ve’l-lüzûmi fil-husûsî
ve’l-umûmî hükmen câriyen alâ menâhîci’ş-şer‘i muvâfıkan linnevâsiü’l-asli
ve’l-fer‘i âlimen bi’l-hilâfeti’l-cârî mine’l-eşrâf ve mürâ‘iyen limâ yuhibbu
ri‘ayetihi fi’l-hükmi bi-lüzûmi’l-evkâf. Vallâhu te‘âla huvel mes’ûl fî entekabbele haze’l-amel min hazreti’l-vâkıfı bi-ahsenil kabûl ve yûczâ bihi elcezâi’l-hûsnâ(?).Ve ketebe lehüzziyâdetü vel-hûsnâ hurrire el-abdü’l-fakir
68 hediyye SV: hedâye N.
69 “[Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı] “Ol” demekten ibarettir. Hemen oluverir.”
Yasîn 36/82.
70  ت الى م ل اينچنين ااي ك مي وان/ د هر من نى ااج کو ط ال ار ااس انر
Subhanallâh, Öğretmen; gökkubbenin, onun okulunda çocuklar gibi ebced okuduğu kişi
olmalıdır. (Vezin :Mef‘ûlü fâilâtü mefâilü fâilün)
71 Yeryüzünün doğusu ve batısı rüku ve secde edilen güzel camiler ve mescidlerin gölgeleri ile
süslendi.
72 Mâ-ibânihi benânü’l beyân fî zamir-i hâtikü’s-sütûr ve rakamihi yürâ‘atü’l-berâ‘atihi fî tayyi
hazerıkku’l-mastûr min asli’l-vakfi ve tebeyyene’ş-şürût ve ta‘ayene’l-masârıf ale’l-hatti’lmebsût ve sahhâ ledeyye ve sahha beyne yedâ ve inni hakemtü fihi bi’s-sihhati ve’l-lüzûmi filhusûsî ve’l-umûmî hükmen câriyen alâ menâhîci’ş-şer‘i muvâfıkan linnevâsiü’l-asli ve’l-fer‘i
âlimen bi’l-hilâfeti’l-cârî mine’l-eşrâf ve mürâ‘iyen limâ yuhibbu ri‘ayetihi fi’l-hükmi bilüzûmi’l-evkâf. Vallâhu te‘âla huvel mes’ûl fî en-tekabbele haze’l-amel min hazreti’l-vâkıfı biahsenil kabûl ve yûczâ bihi el-cezâi’l-hûsnâ(?).Ve ketebe lehüzziyâdetü vel-hûsnâ hurrire elabdü’l-fakir ilâllâhil gâniyü’s-sâmed Hüseyin bin Muhammed el-Kâdî bi’l-asâkiri’l-mansûre bi
vilâyet-i Rumeli el-ma‘mûre afâllâhü te‘âla. Anhü ve an eslâfihi ve hasseme an-yedid tâkati.
Mühür (Hüseyin bin Muhammed Rumeli Kazaskeri) (S6a) Tekabbelallâhü’l-Melikü’l-Mu‘in fe
innallâhe lâ-yûziu ecrel muhsinîn. Ketebehü’l-fakir ilallâhi’l-Vedûd Mahmûd bin Fazlullâh bin
Mahmûd S: -VN.
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ilâllâhil gâniyü’s-sâmed Hüseyin bin Muhammed el-Kâdî bi’l-asâkiri’lmansûre bi vilâyet-i Rumeli el-ma‘mûre afâllâhü te‘âla. Anhü ve an eslâfihi
ve hasseme an-yedid tâkati. Mühür (Hüseyin bin Muhammed Rumeli
Kazaskeri) (S6a) Tekabbelallâhü’l-Melikü’l-Mu‘in fe innallâhe lâ-yûziu ecrel
muhsinîn.
[5a]73 Elhamdü li'llâhi vahdehû ve's-salâtü alâ-men lâ-nebiyye
ba‘dehû74 Mâ-hurrire fîhi min-asli'l-vakfi ve şurûtihî ve zavâbitihî ve
kuyûdihî vaka‘a küllühû ledeyye Ve cerâ beyne yedeyye ve innî hakemtü bisıhhatihî ve lüzûmihî fî-husûsihî ve umûmihî75 âlimen Bi-hilâfi'l-cârî beyne'le’immeti'l-eslâfi ve ene ez‘afü ibâdi'llâhi'l-Mennân76
Hasan bin Şaban el-Kâdî bi-asâkiri Anadolu El-ma‘mûre afâ anhümâ
Rabbü'l-beriyye77 (Mühür)
Fîhi mâ-yu‘beru inde sübûtihî şer‘an ketebehû Yahya el-fakîr ufiye
anhu. Yu‘melü bi-mazmûnihî inde sübûtihî ve âdem-i münâfîhi şer‘an
Ketebehû efkarü'l-verâ Hüseyin bin Mehmed el-Kâdî Be-asâkir-i Rumeli
ufiye anhümâ (Mühür)
Yu‘beru mâ-fîhi inde sübûtihî arabiyyen osmâniyyen fîhi şer‘an
Ketebehu'l-fakîr Yahya bin Mehmed el-Kâdî bi-asâkiri Rumeli ufiye anhümâ
(Mühür)
Elhamdülillâhi muhikku’l-hakku ve mülhîmü’s-sevvâb mâ zübire fî
hazihi’s-sâhâifi ve’l-evrâk min usûli’l-evkâfî ve şerâitihâ ale’l-ıtlâk vaka‘a
küllûhû ledeyye ve cerâ cemi‘ihi beyne yedeyye ve sadare’l- hükmü annî bi’ssihhâti ve’l-lüzûmi fi’l-asli ve’l-fer‘i südûren câriyen alâ kavânîni’ş-şer‘i
hasbemâ nazame fî samti’s-sütûr ve rakame fi tayyî hazel hatti’l-mastûr
vâkıfan vallâhü’l-hamdi ve’l-minneti alâ mevâkıfil-hallâfi’l-câri fimâ beyneleşrâf ve ene’l-abdü’l-fakir ilâllâhi’l-gâniyyi Ahmed bin Ivaz el-ma‘rûf bi’lÇelebi El-Kâdî yevme izin bi-Medine-i Üsküdar el-mahmiyye el-me’mûr
hazihi’l-kaziyetü min kıbeli vekilü’s-saltanatül-aliyyeti afa anhüm ecmâin.
(Mühür) 78

73 VGA 100–38–1/2 (39).
74 Elhamdü li'llâhi vahdehû ve's-salâtü alâ-men lâ-nebiyye ba‘dehû VN:-S.
75 husûsihî ve umûmihî VN: umûmihî ve husûsihî S.
76 ene ez‘afü ibâdi'llâhi'l-Mennân VN: ene Abdü’l-fakîr ilâ el-ganiyü’l-mennân S.
77 Rabbü'l-beriyye VN:-S.
78 Elhamdülillâhi muhikku’l-hakku ve mülhîmü’s-sevvâb mâzübire fî hazihi’s-sâhâifi ve’levrâk min usûli’l-evkâfî ve şerâitihâ ale’l-ıtlâk vaka‘a küllûhû ledeyye ve cerâ cemi‘ihi beyne
yedeyye ve sadare’l- hükmü annî bi’s-sihhâti ve’l-lüzûmi fi’l-asli ve’l-fer‘i südûren câriyen alâ
kavânîni’ş-şer‘i hasbemâ nazame fî samti’s-sütûr ve rakame fi tayyî hazel hatti’l-mastûr
vâkıfan vallâhü’l-hamdi ve’l-minneti alâ mevâkıfil-hallâfi’l-câri fimâ beynel-eşrâf ve ene’labdü’l-fakir ilâllâhi’l-gâniyyi Ahmed bin Ivaz el-ma‘rûf bi’l-Çelebi El-Kâdî yevme izin biMedine-i Üsküdar el-mahmiyye el-me’mûr hazihi’l-kaziyetü min kıbeli vekilü’s-saltanatülaliyyeti afa anhüm ecmâin. (Mühür) S:-VN
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[5b] Emmâ79 ba‘d, (S6b) her andelîb-i bâğ-ı hünere gül gibi zâhir ve
nergis-i ter gibi sâhib-i nazara ayne’l-yakîn bâhirdir ki bu gülzâr-ı hezâr-etvâr
ve bu mürg-zâr-ı mürg-âzâr cây-ı sürûr ve sarây-ı huzûr değildir. Âlemi pâbeste-i elem nagamında gam-ı müdgam vefâsı cefâ ile meşûb gınâsı anâ ile
mashûb, keremi mekre maklûb lezzeti zillete mağlûbdur. Lâ tahsebenne
sürûran dâ’imen ebeden80 men surrehu (S7a) zemen si’âtühû ezmân semend-i
devleti tünd ü serkeş kabâ-yı zerkeşi serâser ateş dînârının nâr-ı kenâr alâ-ilm
ve dirheminin hemmi ciger-sûz ve bî-merhem binâ-yı [6a] refi’inin kıbâbı
habâb-ı âb gibi bir dem içre nâ-yâb ve revâk u manzara ve eyvânı âşiyâne-i
bûm u gurâbdır şemse-i eyvânı mühr-i zî-zevâl ve gül-i tâbdânı dâğ-ı inkisâr
ve melâl ve (S7b) kemer-i pür-nakş. Zer-nişânı kavs-ı kuzah gibi mahzâ
nümâyiş ü hayâldir. Kemân-ı pürham tâkış ki hest der hurze, keşîde berhedef-i dîn u dil-i hadenk belâst fürûğ-ı şemse-i o âftâb-ı tâbânest velî dirîğ ki
vakt-ı zevâl ân peydâst dâmen-i kühsâr-ı celîlü’l-mikdârda görünen her lâle âl
bir şehr-i yâr-ı felek ikbâlin [6b] hayme-i gülgûnudur ki, tünd-bâd-ı fenâ ile
ser-nigûn (S8a) olmuş ve miyân-ı gülzâr içre cilveger olan her süsen-i bîmisâl bir şehzâde-i fârigu’l-bâlin hançer-i mevzûnıdır ki hâk-ı siyâh içre jeng
tutup jengâr-gûn olmış, her lâle ki ber-kenâr cû-yîst ruhsâre-i âl-lâle rû-yîst
her berk ki ber ser-çınârâst hâlî-şude dest-i şehri-yârâst.
El-kıssa bu ma‘ber-i pür hatar ve köhne ribât-ı du-derde temennî (S8b)
sebât ve ümmîd-i devâm-ı hayât hayâlât-ı muhâlât kabîlinden idüği gâyetle
zâhir ve sagir ü kebîr katında [7a] gün gibi bâhir olduğundan gayri ulemâ-yı
isbât bu müdde‘âyı bürhânla isbât idüp buyurmuşlardır ki, fünûn-ı
hikemiyyede sâbit olmuşdur ki her cevher-i kâ’in be-her-hâl fâsid ve metâ‘-ı
mükevvenât elbette âtıl ve kâsid olur. Ve ma‘lûmdur kim81 kâ’inât-ı bîsebâtın (S9a) birisi dahi beden-i insânî ve ten-i cismânîdir ki köy-i dil-cûy
sipihr-i teng-hûy hezârân-ı hezâr tekâ-pûy ile dört zıddı bir yere cem‘ idüp, ol
ejdehâ-yı demânları birbiriyle mümâna‘a ve hısâmdan bir mikdâr i‘tidâl
virmekle men‘ itmişdir. Ve yerinde müberhendir ki [7b] i‘tidâl hakîkî âlemde
nâbûd ve kimyâ ve ankâ gibi bî-vücûddur. În âdemî ki zübde-i erkâneş (S9b)
mî nehend peyveste der keşâkeş-i în çâr ejdehâst82 mûcibince zikr olunan
ezdâd-ı düşmen-nihâd dâ’imâ keşâkeşde olup bi-haseb-i tıbâ‘ihim biri
birinden infikâke dâ‘i ve iftirâka sâ‘îlerdir.
În seyl-i müttefik be-kened rûzî în dıraht
Vîn bâd-ı muhtelif be-küşed rûzî în çerâğ83
79 Emmâ SV: - N.
80 “Sanma ki bu sevinç daimî ve ebedî olarak sürsün.” Âl-i İmrân 188, Nur 57.
81 kim SV: ki N.
82 . اين اامى ك زا اركانر مى نهن يود اركااكر اين کاراژاهادت
Bu bütün benliği ile sürekli bu dört ejderha ile mücadele eden (savaşan) insandır.
83  اينك ديل م و اكن روز اين ارختBu güçlü sel bir gün bu ağacı (kökünden) söker.
 واين ااام ل اكا روز اين کراBu muhtelif rüzgar bir gün bu lambayı söndürür
(Vezin: Mef‘ûlü fâilâtü mefâilü fâilün)
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Eyle olsa mizâc-ı acîbü’l-imtizâc-ı insânî âkıbet âfiyetden ayru düşüp
(S10a) bu terkîb-i acîb halel pezîr olmağla hâkinin her zerresi iklîm-i fenâdan
bir vâdîde [8a] cây-gîr olmak mukarrerdir.
Hurşîd bûdeend ki reftend zîr-i hâk
În zerrehâ ki her yekeşender hevâ şodend84
Ve esâtîn-i selâtin-i irfândan ba‘zı ekâbir-i âlîşân bu ma‘nâyı ayân85 ve
bu müdde‘âyı tahkîk u beyân tarîkiyle bu bâbda buyurmışlar ki cenâb-ı
vâcibü’l-vücûd86 fâizü’l-cûd mübtedâ-yı (S10b) her mevcûd gâyet-i her
maksûd cellet hikmetühû ve allet kelimetühû87 hazretleri maşrık-ı ezelden
mağrib-i ebede varınca harem-i hürrem-vücûdda cilveger ve harîm-i kerîm-i
şühûdda sâye-güster olacak hakâyık-ı kâ’inât ve zevât-ı mümkinânın suver-i
dilpezîrini levh-i ilm-i ezelîsinde [8b] tasvîr idüp irâdet-i aliyye ve meşiyyeti88 celiyyesi iktizâ eyledi ki zikr olunan mâhiyyât-ı nâ-mütenâhî ve hakâyık-ı
eşyâ (S11a) kemâ-hiye nihân-hâne-i kümün-ı gaybîden mınassa-i vücûd-ı
aynîye gelüp kehl-i89 vücûd-ı kâmil ile her biri karîrül-ayn ve âlem-i cân ü
cihâna zînet ü zeyn olalar. Lâkin fuhûl-i90 zevî’l-ukûle ma‘lûmdur ki
cismâniyyâtın cem‘iyyetle nüzûlüne vüs‘at-i âlem-i kevn ü fesâd vâfî ve
mevâlîd-i gayr-i mütenâhiyenin ma‘iyyetle hulûlüne füshat-i mukâdîr ve
eb‘âd kâfî değildir. Ol sebebden hazret-i sân‘-i (S11b) hakîm cellet âlâ’ühû ve
cemmet ni‘amâ’ühû zikr [9a] olunan masnû‘âtın bu neş’etde zuhûrlarında
tarîk-i senâ ve bî-îsâr ve üslûb-ı te‘âkubı ihtiyâr91 buyurup innâ küllü şey’in
halaknâhu bi-kaderin92 mazmûn-ı sa‘âdet-perverî üzere her müsâfirin bu
menzil-i93 âb ü güle su gibi gelüp geçmesine bir hadd ta‘yîn ve bu mürg-zâr-ı
bî-hâsıla bâd-veş konup göçmesine bir emed tebyîn buyurup feizâcâ’e
ecelühüm (S12a) lâyeste’hirûne sâ‘aten ve lâ-yestakdimûne94 mûcibince
kânûn-ı kadîm-i ilâhî ve üslûb-ı hakîm-i şehinşâhî de hiç bir kes içün sultân ü
vezîr, bende vü emîr, ganî vü fakîr ve cüvân ü pîr ol hadd-i ma‘hûd ve emed-i
mahdûddan [9b] tecâvüze mesâg ü mecâl ve tedbîr yokdur. Zalike takdîrü’l-

84 اوا ان ك رف ن زير خاك- خراي
Güneş idiler toprağın altına gittiler.
اين زر هاك هر يكر ان ر هواا ن
Onların her bir zerresi havaya yükseldi (toz oldu).
(Vezin: Mef‘ûlü fâilâtü mefâilü fâilün.)
85 VGA–100–38–2/1 (40).
86 vâcibü’l-vücûd SV: vâcib N.
87 Kelimetühû SV: -N.
88 meşiyyet-i SV:-N.
89 kehl-i SV:-N.
90 fuhûl-i SV:-N.
91 ihtiyâr SV:-N.
92 Biz her şeyi bir ölçü üzerine yarattık.
93 menzil-i SV:-N.
94 “[Her ümmetin bir eceli vardır.] Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri
gidebilirler.” A‘râf 7/34.
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azîzi’l-alîm.95 Ve len-tecide li-sünnetillâhi tebdîlâ96 ve len tecide lisünnetillâhi tahvîlâ.97 Lâkin hadîs-i şerîf (S12b) inne’l-cennete kay‘ân ve inne
garâsehâ subhânallâhi ve bihamdihi eser-i sa‘âdet-perverî98 mûcibince
cemî‘ esbâb-ı ins ve huzûr ve levâzım-ı behcet ve sürûr bu mezra‘a-i
fâhireden hâsıl ve bu mahsade‘i zâhireden vâsıl olup
Dehkân-ı sâl-horde çi hoş goft bâ püser
Key nûr-ı çeşm-i men be cuz ez kişte nedrevî 99
anda tedârik-i esbâb ve mühimmât ve tehiyye’i levâzım ve müttemimât
(S13a) mümkin olmayup yevme yeffirü’l-mer’u min ahîhi [10a] ve ümmihi ve
ebîhi ve sâhibetihî ve benîhi100 mûcibince her kişinin keyfiyyet-i hâli
a‘mâline101 menût ve ef‘âline merbûtdur. Bir ferdden meded ü fâ’ide ve bir
kimesneden menfe‘at ve âîde tasavvuruna mecâl muhâldir. Eyle olsa her
bülend-himmet ve âlî-nazara emr-i lâzım ve hükm-i mütehattimdir ki hâb-ı
gafletden nesgis-i ter gibi gözün açup bu dünyâ-yı dûnun (S13b)
müzahrafâtından geçüp
Kâr încâ kün ki teşviş est der mahşer besî
Ab ezîncâ ber ki der deryâ besî şûr u şer est102
mazmûnı üzere ol gülşen-i kuds ve civâr-ı üns cânibine sefer yarağın
görüp ve mâ-tükaddimû li-enfusiküm [10b] min hayrin tecdûhu indallâhi103
fehvâ-yı sa‘âdet ihtivâsı mûcibince iddihâr-ı zâd-ı ahiret ve i‘tâd u i‘dâd-ı
levâzım-ı sefer-i âkıbet kıla. Bu dahi (S14a) mahall-i şübhe değildir ki sadaka
ve infâk ale’l-ıtlâk enfa‘-ı vesâ’il ve efdal-i nevâfildir. Kemâ-kâle azze minkâ’il meselü’llezîne yünfikûne emvâlehum fî sebîlillâhi ke-meseli habbetin
enbetet seb‘a senâbil.104 Ve kâlen’n-nebiyyü salavâtüllâhi aleyhi ve selâmühû
leyse leke min mâlike illâ mâ-ekelte fe-efneyte ve lebiste fe-ebleyte ve
tesaddakte fe-ebkayte ve kıyle fi-hâze’l-bâb yâ gâfilen (S14b) an harekâti’l-

95 “İşte bu, azîz olan (ve her şeyi) bilen Allah’ın takdiridir.” En‘âm 6/96.
96 “Allah’ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.” Ahzâb 33/62.
97 “Allah’ın kanununda kesinlikle bir sapma da bulamazsın.” Fâtır 35/43.
98 Şüphesiz cennet düz bir ovadır. Onu ağaçlandırma vakti geldi. Hadis-i Şerif.
99  اهقا دال خورا ک خو ك ت اا سرYaşlı çiftçi oğluna ne güzel söyledi ki:
 كا نور کا من اج از كا ن رويEy gözümün nuru, ne ekersen onu biçersin.
(Vezin: Mef‘ûlü Fâilâtü Mefâilü Fâilün)
100 “İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından
kaçar.”Abese 80/.34,35,36.
101 a‘mâline SV: -N.
102  كاراين جاكن ك تاوير ادت ارم ار اسىBurada çalış, çünkü mahşerde çok karışıklık var.
 اب ازين جاارك اراريا اسى اورواردتSuyu buradan götür, çünkü denizde çok tuz ve kötülük var.
(Vezin: Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün)
103 “Önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah’ın katında bulacaksınız.” Bakara
2/110.
104 “Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir.” Bakara
2/261.
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feleki nebbeheka’llâhû femâ-ağfelek mâleke li’l-gayr [11a] izâ sanetehû ve
küllü mâ enfaktehû fe-hüve leke.105
Ez zer ü sîm est be bâğ-ı na‘îm.
Kasr-ı to râ hışt-ı zer u hışt-ı sîm.
Hışt-i zer-i puhte deh u sîm-i hâm
Tâ ki bu ved kasr-ı to ferdâ temâm 106
Ve envâ‘ı sadakâtın efdalî ve esnâf-ı hasenâtın ekmeli vakfdır ki
fevâ’idi bî-gâyet mevâ’idî bî nihâyet müdedi (S15a) ber-devâm mededî bîhitâm. Na‘îm-i cinân gibi feyzi kesilmez. Rahmet-i Rahmân gibi bezille
eksilmez. Kemâ kâle’n-nebiyyü sallallâhu te‘âlâ aleyhi ve sellem izâ mâte
ibnü âdemin inkat’a amelühû illâ an selâsin sadakatün câriyetün ve ilmün
nâfi‘un ve veledün sâlihun yed‘û-lehû ve bu atiyye-i aliyye-i uzmâ [11b] ve
hibe-i behiyye-i kübrâ ki mahz-ı tevfîk-i subhânî ve te’yîd-i samedânî ve
inâyet-i ezeliyye ve hidâyet-i (S15b) lem-yezeliyye birle müyesser olur. Hâlâ
vezîr bî-nazîr düstûr-ı rûşen-zamîr müdebbir-i umûrü’l-cumhûr107 bi’r-re’yi’ssâ’ib mütemmim-i mehâmmi’l-enâm bi’l-fikiri’s-sâkıb el-mücâhid fîsebîlillâh berren ve bahren râgıbü’l-hayrât ve tâlibü’l-hasenât sırran ve cehren
zînet-efzâ-yı Divân-ı Osmânî kâr-sâz-ı kâr hâne-i cihânbânî şehinşâh-ı cihânın
hayr-hâhı sıyânetkâr-ı ırz-ı pâdişâhî (S16a) kapudânlık hidmeti ile rûy-i
deryâda gazavât-ı ma‘dûdesi meşhûr bilâd-ı acem ü efrencde [12a] fütûhât-ı
celîlesi elsine-i âlemiyânda mezkûr vezîr-i a‘zam ve serdâr-ı asker-i muzafferalem oldukları eyyâmda şecâ‘at ü şehâmet ve hidemât-ı meşkûresi gayr-i
mahsûr esâs-ı sulh ü salâhı ihkâm ve itmâma ikdâm ü ihtimâmı ma‘lûm-ı
cumhûr sâbıkâ vezîr-i a‘zam-ı (S16b) Sultân-ı zamân nizâmü’l-mülk-i devlet-i
Osmâniyân a‘ni-bihî’s-sadrü’l-ecell e’r-refi’ül-mahal Halîl Paşa İbn-i Pirî
lâzâle refî‘ü’l-kadr bi-lütfillâhi’l-hafiyy ve kerimihi’l-vefiyy hazretlerine
müyesser olup İstanbul’da Fatih Sultan Mehemmed Hân Hazretlerinin
mihmân [12b] hâneleri ahûrı kurbunda Mustafa Ağa mahallesinde bir câmi‘-i
bâri‘-i refî‘ü’l-binâ ile ol havalîyi (S17a) ihyâ ve câmi‘-i şerîfin mihrâbı
tarafında âmme-i halka nef‘i şâmil çeşmeler icrâ ve havâlî-i câmi‘-i şerîfde
mürtezika-i câmi‘-i şerîf içün mesâkin ve menâzil inşâ ve her sene câmi‘-i
şerîfde mâh-ı mübârek-i Rebiülevvelin onbirinci gün ki on ikinci gice olur
kıra’at-i mevlid-i şerîf-i Seyyid-i kâ’inât aleyhi min-Allâhi te‘âlâ efdalü’t105 Allah Resûlü (Salat ve selam O’nun üzerine olsun) şöyle buyurdu: Senin malın olarak
ancak yediğin, tükettiğin, giydiğin, belâları savuşturmak üzere sadaka olarak verdiğin ve
bunların dışında elinde kalanlar vardır. Bu konuda şöyle denmiştir. Ey bu kâinatın
hareketlerinden gafil olarak bulunan kişi! Allah seni bu gafletten şu şekilde uyarmıştır; Elinde
bulunan malların senin değildir, bir başkasınındır. Ancak sadaka olarak verdiklerin sana aittir.
106
اززرودي ادت ابا ن ي
Cennetin bahçesinde altın ve gümüşten
قصرتراخات زرووخات دي
Senin köşkün için kerpiçler var
خا ر ه ودي خا
Pişmiş altın ve ham gümüş kerpiç ver ki
تاك اوا قصرتوفرااتما
Yarın senin köşkün tamamlansın.
(Vezin: Müfte‘ilün Müfte‘ilün Fâ‘ilün)
107 VGA–100–38–2/2 (41).
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tahiyyât ve ekmelü’t-teslîmât eser-i cemîlini ibkâ ve küllü sene taraf-ı
şerîflerinden ve halîle-i celîleleri (S17b) mefharü’l-muhazzerât Hadice Hanım
[13a] tarafından Hacc-ı Şerîfe sarf olunmak içün mebâliğ-i latîfe ve
harameyn-i muhteremeyn ve makâmeyn-i mükerremeyn fukarâsına ta‘yîn-i
surre-i şerîfe, ba‘dehu Anadolu tarafının arâzî-i mukaddeseye ittisâli
cihetinden tercîh ü takdîm ve mürşid ü muktedâlarına iktidâ ve rızâ ve teslîm
maslahatı içün mahrûse-i Üsküdar’da kutb-ı dâ’ire-i vücûd Sultân-ı evliyâ
Şeyh Seyyid (S18a) Mahmud Efendi Hazretlerinin câmi‘-i bâr’ilerinde ihdâs-ı
cihât-ı münîfe ve her sene mâh-ı Muharremde leyle-i yevm-i âşûrâda it‘âm-ı
fukarâ ile isticlâb-ı hayr-du‘â ve azîz-i mezbûrun câmi‘-i şerîfleri [13b]
civârında binâ-yı türbe-i şerîfe ve civâr-ı türbede yedi bâb hücerât-ı latîfe ve
Anadolu tarafında Maraş eyâletinde Zeytun nâm karyede menzil-i ebnâ-yı
sebîl olmak üzere biri nefs-i nefiseleri içün, biri birâderim merhûm
Mehemmed Paşa rûhiyçün (S18b) iki hân-ı refi’ü’l-binâ ve memerr-i hâss ü
avâm ve ma‘ber-i asker-i İslâm merkez kal‘ası kurbunda olan nehr üzerinde
bir cisr-i bî-hemtâ ve Üsküdar kazâsında ziyâretgâh-ı ashâb-ı hâcât Saru Kâdî
nâm azîzin merkad-i mübâreklerine müteveccih olanlara asân olmak içün ol
mahalde bir köpri binâ idüp ba‘dehu Rumeli Kalem-revinde [14a] dahi zikr-i
cemîllerini ibkâ ve ol taraf (S19a) fukarâsının dahi hakk-ı uhuvvetlerini ifâ
maslahatı içün vel-akrabûn evlâ bi’l-ma‘rûf müsted‘âsınca evvelâ mahmîye-i
Galata’da vâki‘ sarây-ı Sultânîde ta‘yîn-i tilâvet-i eczâ-yı şerîfe ve Galata
kazâsında Rumili Hisârında Balta oğlı Limanı nâm mahalde bir köpri ve
İstanbul kurbunda Hazinedar köyünde vâki‘ çiftliklerinde bir çeşme ve
kasaba-i Hazret-i Ebâ Eyyûb-ı Ensârî (S19b) (Radiye Anhü Rabbühü’l-Bârî)
de vâki‘ bağçelerinde cârî olup hasbeten Lillâh-i Te‘âlâ vakf buyurdukları su
fâyizinden bağçenin kapusı önünde tarîk-i âmm [14b] üzerinde bir çeşme ve
bir sebîl binâ buyurup bundan sonra gazavât-ı şerîfelerinde uğradıkları
memâlikden Kilidü’l-bahr-ı Rumili tarafında vâki‘ Boğaz hisârında Sarı Kulle
dibinde hisârda vâki‘ Fatih Sultân Mehemmed Hân merhûm (S20a) câmi‘-i
imâmı içün bir menzil ve câmi‘-i şerîf pürnûr olmak içün leyâlî-i şehr-i
Ramazân-ı mübârekde on aded kandîl ve yine hisâr-ı mezbûrda Piyale Paşa
Bağçesi dimekle ma‘rûf mevzi‘de iki çeşme ve iki havz-ı dâ’imü’l-bekâ ve
Kızıl Hisar nâm kasabada bir havz ve İnecik nâm kasabada bir çeşme [15a]
(S20b) binâsı ile ol arâzî fukarâsın ihyâ ve Ağriboz  ا ريبوزnâm kasaba
kurbunda Kıvrıntı  قِورن ىnâm bi’r-i mâ ve hân ve çeşme ve musallâ ve kal‘a-i
mezbûrede ve kasabanın dâhilinde ve hâricinde kırkdan mütecâviz çeşme-i
zülâl-âsâ ve Anavarin  اناوارينKal‘ası câmi‘-i şerîfinde inşâ-yı cihât-ı münîfe
ve (S21a) ihdâs-ı revâtib-i nazîfe ve vezâyif-i latîfe buyurup hâlisân
livechi’llâhi’l-hamîd bu cümleyi vakf ve tahlîd ve te’bîd itmekle binâ-yı
metîn-i dîn-i mübîni te’yîd buyurup108 bi-fazli’llâhi’l-azîzi’l-allâm hulûs-ı
tâmm ve ikdâm ü ihtimâm ile bu bikâ‘-ı hayrât ve ebniye-i (S21b) müberrât
vâsıl-ı mertebe-i tamâm oldukda [15b] sâhibü’l-hayrât sâhib-i temkîn çeşm-i
108 VGA–100–38–3/1(42).
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akl-ı maslahat-bîn ile nazar-ı sa‘âdet-karîn idüp zikr olunan ebniye-i hayrâtın
mühimmâtı ve bekâ-yı rakabelerinin levâzım ve mütemmimâtı içün evkâf-ı
âtiyetü’l-evsâfı tedârik buyurdılar. Tâ ki asâr-ı (S22a) bedi‘atü’l-etvârları
sahîfe-i rûzgârda hâl-i ruh-i yâr gibi sâbit ve pâyidâr olup bu gülzâr-ı fânîyi tâ
kıyâm-ı kıyâmet geşt ü güzâr idenlere bir eser yadigâr kalup zikr-i cemîlleri
elsine-i nâsda dâ’imâ mezkûr ve defter-i hasenâta ecr-i cezîlleri dem-be-dem
mastûr ola.
Garaz nakşîst kezmâ bâz mâned
[16a] Ki hestî râ nemî bînem bekâyî 109
Cümle (S22b) evkâf-ı mezbûreden biri târîh-i kitâbda memâlik-i
İslâmiyye-i Osmâniyyede dâmet zılâlü Sultânihâ ale’l-milleti’l-îmâniyye fîcemî‘i’l-havâyic nâfiz ü râyîc olan akçeden kâmil beş kerre yüzbin ceyyîd110
ü cedîd akçedir ki nısfı te’kîden li-aslihî ve tavzîhen li-küllihi ikiyüz elli bin
akçe olur. Sâyir emvâl-i111 şerîfelerinden ifrâz ile mahsûs ve müşâhed ve
mu‘ayyen ve mümtâz oldukdan sonra tafsîl-i âtî (S23a) üzere hâlisan livechi’llâhi’l-cemîl vakf ü habs ve tahlîd ü tesbîl buyurmışlardır. [16b] Zikr
olunan nukûd-ı ma‘dûdeyi mesâlih-i vakf-ı şerîf içün tedârik buyurdıklarından
sonra akâr kısmı vakfa elyak ve bekâ ve devâma evfak olmağla akârât-ı
atîyeyi dahi vakf eylediler ki zikr ü tafsîl olunur. Cümle akârâtdan biri kazâ-i
Üsküdar muzâfâtından karye-i Bulgurlı kurbunda Kısıklı nâm karyede (S23b)
yigirmi sekiz bin ceyyid ü cedîd akçe112 semen-i şer‘î ile Saliha Hatun
ibnetü’l-merhûm Mehemmed Efendi’den iştirâ buyurdukları menzildir ki bir
tarafı merhûm Abdullah Ağa mescidi ve mezâristân ve bir tarafı Meryem
Hatun ibnet-i Hamza113 [17a] bâğı ve iki tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd114 bir
bâb tahtânî evi üzerinde gurfeyi ve bir bâb süflî evi ve üzerinde iki bâb
gurfeyi ve yanında bir fırını ve hammâmı ve üç mevzi‘de su kuyularını ve
eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı müsmireyi müştemil olup bin (S24a) otuz dört
senesi Zilhiccesi târîhi ile mü’errah ol târîhde mahmiye-i mezbûrede kâdî-ı
şer‘i mübîn Mevlânâ Şemsü’d-dîn imzâsı ile mümza hüccet-i şer‘iyye
mûcibince mülk-i sarîhleridir. Biri dahi dârü’s-saltanati’s-seniyye mahmiye-i
Kostantiniyye harrasehâ’llâhu Te‘âlâ an-külli afetin ve beliyyede [17b] binâ
buyurdukları câmi‘-i bâri‘-i mübârekleri kurbunda fevkânî ve tahtânî odaları
müştemil üç menzil ma‘mûr ve bir fevkânî kebîr selâmlık ve bunlara muttasıl
109 رض نقايست ك مااازمان
Amaç bir nakıştır ki bizden geriye kalsın
ك هس ى رانمى اين اقايى
Çünkü varlığı ebedi görmüyorum.
(Vezin: Mefâ‘ilün Mefâ‘ilün Fe‘ûlün)
110 ceyyîdSV: -N.
111 emvâl-i SV:-N.
112 Akçe SV:-N.
113 [16b Derkenar] Bâ-ma‘rifet-i mütevellî bâ-ma‘rifet-i Şeyhü'l-ârifîn Şeyhülislâm Ali Efendi
Karye-i Bulgurlı kurbunda Kısıklı nâm karyede vâki‘ altı dönüm Vakfın bağını bâ-fermân-ı âlî
Üsküdar'da nâ’ibü'ş-şer‘ olan İsmail Efendi keşf eyleyüp [silinmiş okunmuyor] Bağ mezbûr
vakf-ı şerîf için zabt olmağile bu mahalle şerh verildi. Mühür.
114 mahdûd SV:-N.
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bir menzil-i kebîrdir ki mesâkin-i (S24b) müte‘addideyi müştemildir. Ve on
bir bâb dükkândur ki civâr-ı câmi‘-i şerîflerinde vâki‘ olup vâkıf-ı sâhibü’lme‘ârifin ihyâ ve inşâsı olmağla ta‘yîn ve tahdîdden müstagnidir. Menâzil-i
mezbûrenin hedm ve tağyîri melhûz-ı zamîr-i âyîne-nazîrleri olmağla
inşâ’allâhu te‘âlâ ne hâl üzere müstekarr olur ise zeyl-i kitâb-ı vakf-ı celîlde
bast ü tafsîl olunur. Biri dahi [18a] Anadolu Kaleminde Kocaili sancağında
İznikmid kazasında Kazıklı (S25a) derbendi kurbında Kılanca  قيالنجnâm
karyedir ki Çiftlik-i Siyavuş Paşa nâm mezra‘ayı ve Çiftlik-i Kurd Paşa nâm
mezra‘ayı müştemildir. Biri dahi Kaysar nâm karyedir. Biri dahi mahall-i
mezbûrda Yeni Köy nâm karyedir. Biri dahi Bağçecik nâm karyedir ki
kadîmden vâkıfın mülk-i sahîhî olup yeniçeri ağalığı hidmetinde oldukları
eyyâmda kondurmağıla Yeniçeri ağası Halil Ağa mezra‘ası dimekle (S25b)
ma‘rûf çiftliği ve Ferhad çiftliği nâm mezra‘ayı müştemildir. [18b] Bu
mecmû‘ ki dört karye ve dört mezra‘adır. Arâzîsi hilâline ahar müdâhale
itmeyüp cümlesi birbirine muttasıl olup, hudûd-ı erba‘ası huccet-i şer‘iyye-i
ma‘mûlün-bihâda ehl-i vukûf ve şu‘ûr ihbârı ile muharrer ve mastûr olduğı
üzere cânib-i garbîsi deryâ sâhilinden Batakdere nâm mevzi‘a andan Beyyolı
(S26a) kaldırımından Kılanca deresi nâm mevzi‘a cânib-i kıbelîsi Sakarya
Bıçkısı nâm mahalden Doğan deresine andan At yaylakı nâm mevzi‘a ve
şimâlîsi Karadere nâm mahalden Abdü’s-selâm evkâfı sınuruna andan
Yörükan mandırası [19a] dimekle ma‘rûf mahalden Sekban İskelesinde vâki‘
Taşköprüden sâhil-i bahra varup şarkîsi sâhil-i bahrile mahdûddur. Kurâ-yı
mezbûre ve (S26b) mezâri‘-i mesfûreyi merhûm-ı cennet mekân dâric-i
medâric-i rahmet-i Rahmân Es-Sultân Osman Hân ibnü’l-merhûmü’d-dâric
ilâ-medâric-i Rahmeti’l-Hayyi’l-Kayyûm Es-Sultân Ahmed Hân efâda’llâhu
te‘âlâ aleyhimâ sicâle’r-rahmeti ve’r-rıdvân ve115 eskenehümâ bi-fadlihi’lazîm fî-a‘lâ gurefi’l-cinân vech-i şer‘î üzere beyt-i mâl-i müslimîn
zâbıtlarından şirâ-yı şer‘î ile kendüler temmellük ve teslîm-i semen buyurup
hükkâm-ı (S27a) şerî‘at [19b] beytü’l-mâlde zarûret iktizâsı ile sıhhat-i akd-i
mübâya‘aya hükm itdiklerinden sonra cemî‘-i arâzî vü mezâri‘ ve cibâl ü
merâti‘i ve eşcâr ü esmârı ve âbâr ü enhârı a‘şâr-ı şer‘iyye ve rüsûm-ı
örfiyyesi ile tekâlîf-i sultâniyyeden mu‘âf olmak üzere merfû‘ü’l-kalem ve
maktû‘ü’l-kadem temlîk buyurup sene seb‘a ve ışrîn ve elf Recebi evâili ile
müverrah tuğrâ-yı gurrâ-yı (S27b) sultânî ile mu‘anven mülk-nâme-i
hümâyûn ve berât-ı şerîf-i meymenet-makrûn ihsân buyurmışlardır. Biri dahi
yine Anadolu tarafında Maraş eyâletinde [20a] maskat-ı re’sleri ve mevlid-i
şerîfleri olup birâderleri merhûm Mehemmed Paşa rûhiyçün vakf
buyurdukları Zeytun nâm karye kurbında vâki‘ Fernos  فرنوnâm karyedir ki
harâb olup Haleb hazînesine ancak (S28a) üç bin akçe maktû‘u olmağıla
taraf-ı mîrîden alup ma‘mûr oldukdan sonra vakf-ı şerîflerine ilhâka lâyık
olmağıla emlâk-ı şerîfelerinden olup, on bin guruş bahâ ile mâlikinden

115 VGA–100–38–3/2 (43).
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müşterâ mülk-i sahîhleri olup, Diyârbekr eyâletinde Pertek116 sancağında
vâki‘ olan Til  تيلnâm karye nef‘an ve rey‘an bir nice117 mertebe beyt’ül-mâle
(S28b) nâfi‘ olmağıla izn-i şer‘-i [20b] şerîf ile mübâdele buyurmışlardır. Ve
Til nâm karye mîrî olmakda beytü’l-mâle menfa‘at ve karye-i Fernos vakf
olmakda zabtında mütevelliye sühûlet olmağıla sıhhat-i mübâdeleye hükkâm-ı
şerî‘at-ı şerîfe hükm itmişlerdir. Ma‘a-zalik bu mertebeye kanâ‘at
buyurmayup vakf-ı şerîflerinin kemâl-i istihkâmına (S29a) himmet ve rikâb-ı
hümâyûn-ı pâdişâhîden istid‘â-yı inâyet buyurduklarında karye-i mezbûreyi
dahi bin otuz beş senesi Muharremü’l-harâmı evâîli ile müverrah ve vüzerâ-yı
ızâm ve vükelâ-yı fihâm ve kudât-ı asker-i İslâm imzâları ile müşerref
menşûr-ı mu‘teber [21a] ile Sultânü’l-İslâm ve’l-müslimîn Zıllullâhi te‘âlâ
fî’l-arzîn (S29b) hâdimü’l-harameyni’ş-şerîfeyn hâkimü’l-mekâneyni’lmünîfeyn Pâdişâh-ı zemîn ü zemân güzîde-i selâtîn-i Osmâniyân Sultân-ı
aktârü’l-âlem bi’t-tûl ve’l-arz mazhar-ı hitâb-ı müstetâb-ı innâ ce‘alnâke
halîfeten fî’l-arz118 hâfız-ı bilâdi’llâh hâmî-i ibâdi’llâh Es-sultân ibnü’s-sultân
Es-sultân Murad Hân ibnü’l-merhûm Ahmed Hân (S30a) temlîk buyurup
mazmûn-ı münîfî bu ibârât ile müveşşehadır ki karye-i mezbûre cümle yazusı
ve hudûd u sınurında dâhil olan arâzî vü cibâl ve mezâri‘ [21b] ü tilâl ve
çayır u bayırı ve enhâr u eşcârı ve re‘âyâ ve perâkende-i re‘âyâ ve evlâd-ı
re‘âyâsınun hukûk u rüsûmu ve beytü’l-mâl ve mâl-i gâ’ib ve mefkûd ve yâve
ve kaçgun ve bâd-ı hevâ ve sayd u şikâr ve öşr gallâtı (S30b) ve bâkî
müteveccihâtı ve cizye ve ziyâde-i cizye ve ma‘dencilik ve kıst-ı boyahâne ve
bâc-ı bâzârı ve rüsûm-ı acemiyân ve debbâğ hâne ve bi’l-cümle kâffe-i hukûkı şer‘iyye ve âmme-i rüsûm-ı örfiyyesiyle mimmâ zükire ev lemyüzker ve
hurrire ev lem-yuharrer serbest mefrûzü’l-kalem ve maktû‘ü’l-kadem tekâlîf-i
örfiyye ve avârız-ı dîvâniyyeden min külli’l-vücûh [22a] mu‘âf ve müsellem
olmak üzere mûmâ-ileyh mülk-i mahzı ve hakk-ı (S31a) sarfı olup neslen
ba‘de neslîn ve fer‘an b‘ade aslin ebeden ve sermeden ilâ en yerisa’llâhü’larza ve men aleyhâ envâ‘-ı vücûh-ı mülkiyyet üzere karye-i mezbûre ma‘mûr
ü abâdân oldukdan sonra tekrâr taraf-ı mîrîden bir vechile dahl ü ta‘arruz
olunmamak şartıyla mutasarrıf ola. İsterse sata dilerse bağışlıya murad
idinürse vakf eyliye. Ol bâbda benim evlâd-ı emcâd-ı âlî-nijâdımdan ve
vüzerâ-yı ızâm (S31b) ve vükelâ-yı fihâm ve ümerâ-yı kirâmımdan ve vülât ü
hükkâm ve kudât-ı enâm ve defterdârân-ı emvâl ve sâyir [22b] mübâşirîn-i
a‘mâl hiç ferd kâ’inen-men-kân ve keyfe mâ-kân bi-vechin mine’l-vücûh ve
nev‘in mine’l-envâ‘ mâni‘ ve dâfi‘ olmaya. Ve dahl ve ta‘arruz kılmıya ve
tebdîl ü tağyîr itmeye. Her kim iderse inde’l-meliki’d-dâim mücrim ü âsim
olup dâreynde şerm-sâr ü melâm ve mazhar-ı gadab-ı Rabbi’l-enâm ola deyu
tansîs ve tasrîh buyurulmışdır. (S32a) Ve biri dahi Kilidü’l-Bahr-ı Rumili
tarafında vâki‘ Boğaz hisârında vâki‘ fevkânî ve tahtânî on bâb oda ve
116 Pertek S; Bertek VN.
117 Niçe S: nice VN.
118 “[Ey Davud!] Biz seni yeryüzünde halife yaptık.” Sâd 38/26.
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yanında bir koltuk mahzenidir ki vâkıf-ı refî‘ü’ş-şâna intimâ ile müstağnî
ani’l-beyândır. [23a] Biri dahi mahall-i mezbûrede Piyale Paşa nâm mevzi‘de
bağçedür ki sâhil-i bahr ve Kuloğlı tarlası ve Dere Kemer havz bağçesi ve
tarîk-i âmm ile mahdûddur. Ve biri dahi mahall-i mazbûrede havz
bağçesidürki (S32b) vâkıf-ı kerîmü’ş-şânın vakf havz ve çeşmesini müştemil
olup mahallinde ma‘lum olmağıla ta‘rîfden müstağnidir. Biri dahi Ağriboz
kazâsında Aya-Tiryada  اياتريااsınurunda119 bir yarı suyı ile dâir bir göz
asiyâbdur ki bin otuz bir senesi Zilkaadesi evâyili müverrah Ağriboz Kâdısı
Ali Efendi İbn-i İbrahim imzâsı ile [23b] mümzât hüccet-i şer‘iyye mûcibince
Cafer Çavuş oğlı (S33a) Mehemmed Ağa’dan seksen bin akçe semen ile iştirâ
olunmuş mülk-i sahîhleridir. Biri dahi Ağriboz  ا ريبوزkazâsında Komi قومى
nâm mezra‘a sınurunda Piragadı  را ااnâm mevzi‘de Şef Kulı Suyı
 ا قولىصويىile dâir bir göz mülk değirmen ve muhâzîsinde arz-ı hâliyedir ki
kâdı-ı mezbûr hücceti ile altmış bin akçe semen ile erbâb-ı müteferrika ve
ashâb-ı müte‘addideden iştirâ olunmuş mülk-i sahîh ve hakk-ı sarîhleridir.
Biri dahi Ağriboz ( ا ريبوزS33b) sancağında nefs-i kasaba-i Ağriboz bağları
dâhilinde Dikoz  ايقوزnâm karye kurbunda Ahmed Yazıcı [24a] tarlası ve
Emir Yusuf tarlası ve tarafeynden tarîk-ı âmm ile mahdûd dört yüz dib mülk
zeytunlukdur ki tarlaları ile mukaddemâ kapudan ba‘dehû vezîr-i a‘zam olup,
vâsıl-ı rahmet-i Rahmân olan vezîr Ali Paşa İbnü’l-merhûm Ahmed Paşa’dan
bin yirmi beş senesi Şabanı evâili ile müverrah ol tarihde donanma-yı
hümâyûn kâdısı olan fahrü’l-müderrisîn Mehemmed Efendi (S34a) İbn-i
İsmail imzâsı ile mümzât hüccet-i şer‘iyye mûcibince mülk-i müşterâlarıdır.
Biri dahi yine Ağriboz bağları dâhilinde Dikoz  ايقوزharkı ile saky olunur
tahminen on beş [24b] dönüm tarla ve içinde seksen dib frengî ve kırk dib
Türkî zeytundur ki Ahmed Yazıcı ve Emir Yusuf mülkleri ve tarîk ile
mahdûddur. Bu akâr dahi vezîr-i sâlifü’l-beyân Ali Paşa’dan müşterâ mülkleri
(S34b) olduğını sene-i mezbûre Ramazanı evâhiri ile müverrah Ağriboz
Kâdısı Seyyid Mehemmed İbn-i Seyyid Abdü’l-Halim’den sâdıra hüccet-i
şer‘iyye ve vesîkâ-i mer‘iyye-i nâtıkadır. Biri dahi Koron  قروkazâsı
muzâfâtından Kastel  قس لnâm karyede Bostan Çelebi ve Yusuf Çelebi ve
Murad Bin Abdullah mülkleri ve vâkıf-ı celîlü’l-kadr120 mülki ile mahdûd yüz
dib zeytundur ki [25a] bin yirmi beş senesi Şabanı (S35a) evâhiri ile
müverrah Koron  قروkadısı Mehemmed Efendi imzâsı ile mümzât hüccet-i
şer‘iyye mûcibince Galandine Bint-i Papas Marudi  الن ين انت ا ا مارواnâm
zimmîyeden iştirâ tarîkiyle mülk-i sarîhleridir. Biri dahi yine karye-i
mezbûrede İstemati veled-i Melagamiye  اد ماتى ول مال ميnâm zimmîden iştirâ
itdikleri on bir aded eşcâr-ı zeytundur ki bir tarafı Yani Podakr  يانى واقرve
etrâf-ı selâse vâkıf-ı refî‘ü’l-mahall mülki ile mahdûd olup târih-i (S35b)
mezbûr ile müverrah kâdî-i mezkûr imzâsı ile mümzât hüccet-i şer‘iyye
mûcibince mülk-i sahîhleridir. Biri dahi yine karye-i mezbûrede Rantene
119 VGA–100–38–4/1 (44).
120 celîlü’l-kadr SV: Halîlü’l-kadr N.
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[25b] Bint-i Kotroni  ران ن انت قوترونىnâm nasrâniyyeden iştirâ itdikleri kırk
aded eşcâr-ı zeytundur ki Erhondu  ارخون وnâm nasrâniyye ve etraf-ı selâsede
vâkıf-ı refî‘ü’l-kadr mülki ile mahdûddur. Tarîh-i mezbûr ile müverrah kâdî-i
merkûm imzâsı ile mu‘anven hüccet-i şer‘iyye121 mûcibince mülk-i
mahzlarıdır. (S36a) Biri dahi yine karye-i mezbûrede İzmiro bint-i Papa
Komo  ازميرو انت ا ا قوموnâm nasrâniyyeden iştirâ itdikleri yetmiş altı aded
eşcâr-ı zeytundur ki Haçokaztali 122 خاکوقازتالىVokofe oğlı Derviş او لى اروير
 وقوفmülkleri ve vâkıf-ı âlî- kadr mülki ile mahdûddur. Târîh-i (S35b) mezbûr
ile müverrah kâdî-i mezbûr imzâsı ile mu‘anven hüccet-i şer‘iyye [26a]
mûcibince mülk-i sahîhleridir. Biri dahi karye-i mezbûrede mülk çiftlikleridir
ki Hasan bin Ramazan ve vâkıf-ı celîlü’ş-şân (S36b) ve Papas Mavridi ماوري
 ا اmülkleri ve sâhil-i bahrde arz-ı hâliye ile mahdûd ve eşcâr-ı zeytunı
hâvîdir. İçinde bir kârgîr burgaz dört bâb tahtânî iki bâb fevkânî evler bir bâb
tahtânî azabhâne ve on kirişlü ahûr-ı kebîr ve çiftçiler içün dört bâb tahtânî
evler vardır. Yanında bağçe ve birer dam içinde dâir ikişer taşlu mükemmel
yağhâne vardır. Ve alât-ı çift ve devâbb ve yigirmi dokuz küb ve on (S37a)
bir aded zeytun bezleri vardır. Çiftliğe [26b] muttasıl on kıt‘a tarla vardur
kim123 biri tahmînen yüz keyl tohum alur içinde eşcâr-ı zeytun vardur sâhil-i
bahrda arz-ı hâliye ve câru ve Osman Dayı ve vâkıf-ı aliyyü’l-kadr mülki ile
mahdûddur. İkinci Eyveşendro ( ايوان روS37b) mülki dimek ile ma‘rûf bir
kıt‘a tarladur. Tahmînen altı keyl tohum alur. İçinde eşcâr-ı zeytun vardur. Üç
tarafı Osman Dayı mülki ile mahdûddur. Üçüncü Espanoylu  اد انويلوmülki
dimekle ma‘rûf bir kıt‘a tarladur. Tahminen altı keyl tohum alur. İçinde eşcârı zeytun vardur. Dördünci Löksi  لوكسىmülki dimekle ma‘rûf bir kıt‘a tarladur.
[27a] Tahmînen kırk keyl tohum alur. İçinde eşcâr-ı zeytun vardur.124 Osman
Dayı, Yorgo Hırıto يور وخري و, Papas Mavridi  ا ا ماوري, Polihiro ولي رو
mülki ile mahdûddur. Beşinci Papa Konlu  ا ا قونلوmülki. Altıncı tuzla mülkü
dimek ile ma‘rûf tahmînen yigirmi keyl tohum alur tarladur. İçinde (S38a)
bostanlık ve eşcâr-ı zeytun vardur. Timur Çelebi Yorgo Avroto يور و اوروتو
mülkleri ve sâhil-i bahrda arz-ı hâliye ile mahdûddur. Bir tarafı nehre müntehî
olur. Yedinci büyük tarla dimek ile ma‘rûfdur. Tahmînen125 keyl-i İstanbul ile
seksen keyl tohum alur nısfından ziyâdesin subasar içinde eşcâr-ı [27b]
zeytun vardur. Timûr Çelebi mülki ile sâhil-i bahrde arz-ı hâliye ile Todori
Ramiyani  تواور راميانىmülki ile mahdûddur. (S38b) Bir tarafı Kardeme قرام
mülkine muttasıldur. Sekizinci Mazekli126  مازكلىmülki dimek ile ma‘rûfdur.
Tahmînen on keyl tohum alur tarladur. Ekserini su basar içinde eşcâr-i zeytun
121 hüccet-i şer‘iyye SV: hüccet N.
122 Haçokaztali  خاکوقازتالىSV: Haçokrabali  خاکوقرااالىN.
123 kim SV:-N.
124 vardurSV:-N.
125 VGA–100–38–4/2 (45).
126 Mazekli  مازكلىV: Marekli  ماركلىSN.
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vardur. Kurd Ali Çelebi oğulları mülki ve Betro Andersen  ا رو ان ردنmülki
Todor  تواورve Nikte Dimitri Buye  نك ايم ر اويmülkleri ile mahdûddur.
Dokuzuncu Kazdeme  قازامmülki dimek ile ma‘rûfdur. İçinde escâr-ı zeytun
vardur. Kostondi Yeramoço  قود ون ي يراموکوİstemari (S39a) Melagım مال
 اد مارAnagosti Mankalavetni [ انا ود ى مانقالوتنى28a] mülkleri ile
mahdûddur. Bir tarafı büyük tarlaya muttasıldır. Onuncu bu hudûd dâhilinde
olan ormanlık ve çayırlık ve arâzidir ki tahmînen hudûd-ı mezkûre içinde üç
bin dib eşcâr-ı zeytun vardır. Evkâf-ı şerîfelerinden biri dahi yine kazâ-i
Koron  قروmuzâfâtından Lunka  لونقnâm karye sınurında dâhil çiftlikdür.
Sinîn-i mübârekeden bin yigirmi altı senesi (S39b) mâh-ı Şevvâl-i mübâreki
evâili ile müverrah Holomec  ُخلومجnâm kasabada hâkim-i şer‘i sâmî Mevlânâ
İbrahim İbn-i Bâlî imzâsı ile mümzât hüccet-i şer‘iyye nâtıka olduğı üzere
Kurd Çavuş İbn-i Mestan nâm kimesneden [28b] kâmil bir yük akçe semen-i
râyic ile müşterâ mülk-i mahz ve hakk-ı sarflarıdır. Mevki‘ ve mevzi‘inde
bâyi‘ine intimâ ile kemâl-i şöhreti olmağla beyân ü ta‘rîf ve tahdîd ü tavsîfden
mustağnîdür. (S40a) Çiftlik-i mezbûr cevânib-i erba‘adan dîvâr çekilmiş
harîm içinde üç bâb fevkânî kerpiç binâlu hâneyi ve hammâmı ve çeşmeyi ve
bağçeyi ve taş binâlu kiremid örtülü bir bâb kârgîr fevkânî burgazı ve hâric-i
harîmde mehâzi-i harîm eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı müsmireyi müştemil iki
kıt‘a bâğçeyi ve tahmînen ol diyâr ıstılâhı üzere kırk çapalık iki kıt‘a bâğı ve
beş bâb tahtânî hâneyi [29a] ve asiyâbı ile bir mükemmel yağhâneyi (S40b)
ve Kalı ve Ayvandırma ve Kafdanı nâm mevâzı‘da127 vâkı‘a eşcâr-ı zeytunî
ve zirâ‘at ve hırâset olunacak yetmiş bir kıt‘a arâziyi müştemildür. Emlâk-ı
mezbûre zikr olunan menâşîr-i Sultâniyye ve temessükât-ı hâkâniyye ve
hucec-i şer‘iyye ve sukûk-i mer‘iyye mûcibince silk-i mülklerine dâhil ve
havze-i tasarruflarında olan emlâke muttasıl oldukdan sonra cenâb-ı hazret-i
vâkıf Amenehu’llâhu te‘âlâ min-cemî‘i’l-mehâ’if vel-mehâvif (S41a) meclis-i
şer‘-i şerîf-i refî‘i’ş-şân ve mahfil-i dîn-i münîf-i râsıhü’l-erkânda sadr-ı kitâbı mustetâbı tevkî‘-i şerîfi ile kabul-i kulûba karîn iden [29b] hâkim-i
mahkeme-i dîn-i mübîn sadr-ı pür-kadr-i âlî-cenâb merci‘-i ashâbü’n-nühâ ve
erbâbü’l-elbâb efdâl-i meşâhîr-i zemân ekmel-i nehârîr-i devrân asumân
a‘lem-i zemâneş hâned dehr allâme-i cihâneş hâned.128 Hâdim-i şer‘-i metîn
câlis-i seccâde-i Resûl-i emîn. (S41b) Lâ-zâlet akdü’l-müşkilât mahlûlet-i biesnân-i aklâmuhû ve muhadderâti’l-kazâyâ mütetavikatü bi-kalâ’idi ahkâmihî
huzûr-ı şerîfinde kâffe-i tasarrufât-ı şer‘iyyelerinin cevâzı zemânında ve
amme-i teberru‘ât-ı mer‘iyyelerinin nefâzı evânında niyyet-i safiye-i vâfiye ve
azîmet-i muvâfakat-i kâfiye ile ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i‘tirâf-ı [30a] sarîh-i
mer‘î idüp bu kitâb-ı anber-bâr-ı güher-nisâr ki sevâd-ı sutûrı pâye pâye
nerdübân-ı sedâd (S42a) ve beyâz-ı safha-i pür-nûrı sâha-i semîn-i kasr-ı
reşâddır mecârî-i mazmûnında zikri cârî olan evkâf-ı meşrûhatü’l-evsâfı cemî‘
127 mevâzı‘da SV: mevzı‘da N.
128 .  ادما امل زمانر خوان ا ِهرمالم ٔ جها ْنر خوا ْنGök ona zamanın en bilgilisi der, felek ona
dünyanın bilgesi der.
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tevâbi‘ u levâhık ve hudûd u hukûk ve tarâ’ik u merâfıkı ile ve hudûd içinde
dâhil olan ebniye129 ve arâzîsi ile hurrire ev lem-yuharrer suttire ev lemyusatter tarîk-i şer‘î ve üslûb-ı mer‘î ile silk-i mülk-i sahîhimden ifrâz ve
hakk-ı sarf-ı sarîhimden mümtâz idüp, evvelâ câmi‘-i (S42b) mezbûreyi
ikâmet-i salavât-ı mektûbe ve edâ-yı ibâdât-ı mergûbe [30b] iden kâffe-i ehl-i
İslâm ve âmme-i ubbâd-ı ibâd-ı Rabbü’l-enâm içün hâlisen li-vechi’llâhi’lkerîm ve ibtigâ’en li-merzâti’r-Rabbi’r-rahîm vakf u habs ve teslîm eyledim.
Ve ol ebniyye-i mâ’î müslimîn abdest alup sâyir menâfi‘-i ma‘lûmesiyle
müntefi‘ ve avâyid-i ma‘rûfesi ile mütemetti‘ olmak içün fî-sebîli’llâh vakf ve
tesbîl etdim. Ve nukûd-ı ma‘hûde ve mebâliğ-i (S43a) mevsûfe-i ma‘dûdeyi
ve zikr olunan kurâ ve akârât ve mezâri‘ ve arâzî ve ebniyye ve merâti‘i içinde
olan, edevât-ı zirâ‘at ve alât-ı hirâset ile ve kûl ve câriye ve bârgîr130 ve
ağnâm [31a] ve su sığırı ve karasığırları ile bâliğân-mâ-belağ mesâlih-i câmi‘i mezbûr ve mühimmât-ı ma‘bed-i mezkûr ve mesârif-i hayrât-ı mezkûre ve
levâzım-ı müberrât-ı mesfûre içün vakf eyledim, deyüp akârâtı ve nukûdı ve
menkûlât kısmından müstakıllen müntefe‘un-bih (S43b) olup vakfiyyeti
müte‘âref olanı asâlet ile müstakıllen müntefe‘un-bih olmıyanı akâra
teba‘iyyet ile tecvîz iden e’imme-i müctehidîn Rıdvânu’llâhi te‘âlâ aleyhim
ecma‘în re’y-i şerîfleri üzere vakf131 ve tesbîl itdiklerinden sonra müşârünileyh hazret-i vâkıf vâkıfü’l-hâl vezîr-i hatîr-i huceste [31b] hisâl
nazzama’llâhu te‘âlâ ahvâlehû ve karrane bi’n-necahi emâlehû fikr-i sedîd ve
re’y-i reşîd idüp, evkâf-ı mezbûretü’l-evsâfın mahsûlunı mesârifine (S44a)
sarfda bir kânûn-ı latîf ve dahlini mevâcibine harcda bir üslûb-ı münîf vaz‘
itdiler. Mâdâm ki hâsılî harca kâfî ve mahsûl masrûfa vâfî ola. Ol minhâc-ı
kavîm ve kıstâs-ı müstakîmden rücû‘ ve udûl ve gaflet ve zühûl olunmaya.
Sebbeta’llâhu te‘âlâ de‘â’ime izzihi ale’l-übûd ve essese kavâime sa‘âdetihî
ale’l-hulûd132 vezîr-i müşârün-ileyh kârdân-ı müşîr habîr-i amîmü’l-ihsân
hazretleri şöyle (S44b) şart [32a] eylediler ki; vakf-ı mezbûre bir müstakîm ve
mütedeyyin emânet ve sadâkatı mütte‘ayyin sâhib-i re’y-i reşîd mâlik-i fikr-i
sedîd âkıl ve kâmil ve perhîz-i kâr müttakî ve müteverri‘ ve müteşerri‘ ve
dîndâr mütevellî nasb oluna. Tâ ki kurâ-yı mezbûre ve mezâri‘-i mesfûre ve
nukûd-ı meşrûha ve akârât-ı mastûreyi tasarrufât-ı vakfiyye ile mutasarrıf
olup hâsıl olan rub‘ u nemâsından şürût-ı âtiye-i vakfı kemâ-yenbağî merâ‘ât
ve dâ’imâ (S45a) gallât-ı evkâfın nemâ ve izdiyâdı mukaddimâtına sarf-ı
evkât idüp vazîfe-i tevliyet yevmî otuz akçeye mutasarrıf ola. Ve vakf-ı şerîfe
küttâb-ı [32b] sikât ve ümenâ-yı esbâtdan bir muhâsib ve müttakî ve deyyin-i
emânet ve sadâkati müte‘ayyîn kemâ-yenbağî ahvâl-i hesâba ârif tefâsîl-i
kavâ‘id-i defâtire vâkıf bir kâtib nasb olunup vazîfe-i kitâbet yevmî on akçeye
mutasarrıf ola. Ve sikât-ı müslimîn ve sulehâ-yı muvahhidînden iki atlu
129 ebniye SV: ebniyye N.
130 bârgîr SV: bâgîr N.
131 VGA–100–38–5/1 (46).
132 Allah onun halk üzerinde olan yüceliğini daim kılsın ve kıyamete kadar mutlu olsun.
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(S45b) bir piyâde üç nefer câbî nasb olunup atlu câbîler kurâ-yı mezbûre ve
mezâri‘-i mastûreden cem‘-i emvâl ve hasbe’l-mu‘tâd mütevellî-i vakfa isâl
eyleyüp cinâyet itmedikleri takdîrce vazîfe-i cibâyet her biri yevmî sekizer
akçeden ikisi yevmî on altı akçe [33a] vazîfeye mutasarrıf olalar. Ve câbî-i
gayr-ı câ’î-i piyâde nukûd-ı mesfûre ve akârât-ı mastûre rub‘ u nemâsını
tahsîle ictihâda hadden ziyâde sa‘y idüp (S46a) hidmet-i vakfı cemî‘-i
masâlihinden takdîm ve bâkî komayup bervech-i istikâmet mütevellîye teslîm
idüp yevmî beş akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve mücevvid-i hazret-i Kur’ân
salâh-ı hâlîyle müşârün-ileyh bi’l-benân şürût-ı sıhhat-i salâta vâkıf bir imâmı deyyin-i ârife yevmî on altı akçe vazîfe virile. Ol şartla ki küllü yevm câmi‘i şerîfde evkât-ı hamsede imâmet ve mihrâbda ba‘de salât [33b] i’l-fecr sûre-i
Yâsîn ve ba‘de salâti’l-asr sûretü’n-Nebe’ ve beyne’l-ışâ’eyn sûre-i (S46b)
Elif-Lâm-Mim e’s-secde ve ba‘de salâti’l-ışâ’ sûretü’l-Mülk tilâvet idüp,
ba‘de’l-itmâm pâdişâh-ı İslâm ve asâkir-i mansûre-i muzafferetü’l-a‘lâm ve
vâkıf-ı refî‘ü’l-makâma du‘â-yı hayr ile hatm-i kelâm ide. Meblağ-ı
mezbûrdan on akçe mihrâbiyye altı akçe133 Kur’âniyye ola. Ve bir sâlih ehl-i
Kur’ân câmi‘-i sıfât-ı sâlifetü’l-beyân ser-mahfil-i zümre-i devr-hânân hâtîb ü
lebîb-i hoş-elhâna yevmî on dört (S47a) akçe vazîfe virile. Ol şartla ki eyyâmı Cum‘a-i mübârekede devr- [34a] hânlara re’îs olup vakt-ı salât-ı şer‘î dâhil
olunca Kur’ân-ı azîmü’ş-şândan bir cüz-i şerîf tilâvet ba‘dehû vech-i şer‘î
üzere hitâbet ve salât-ı cum‘ayı ikâmet ve imâmet ide. Meblağ-ı mezbûrdan
on akçe vazîfe-i hitâbet ve ikisi vazîfe-i devr ikisi vazîfe-i ser-mahfilî ve134
riyâset ola. Hatîb ile devr-hânlar yedi nefer ola. (S47b) Ve üç nefer hoş-âvâz
savt-ı bülend ile emsâlinden mümtâz mü’ezzinlere yevmî her birine sekizer
akçeden küllü yevm yigirmi dört akçe vazîfe virile. Tâ ki evkât-ı hamsede
münâvebe ile hidmet ve a‘yâd [34b] ve leyâlî-i şehr-i Ramazan ve eyyâm-ı
Cum‘ada salâ mü’ezzinleri ile beş mü’ezzin ittifâk ve cem‘iyyet ideler. Ve iki
kimesne dahi salâ mü‘ezzinleri olup eyyâm-ı Cum‘ada cemâ‘ât-i müslimîne
vakt-ı mu‘tâdda iktirâb-ı vakt-ı (S48a) salâtı i‘lâm ve hâb-ı gaflet-i iştigâlden
îkâza ikdâm ve salât-ı Cum‘a içün vakti ile teheyyü’ ve isti‘dâda tenbîh
bâbında ihtimâm ideler. Bu mukâbelede her birine yevmî ikişer akçeden küllü
yevm dört akçe vazîfe virile. Mü’ezzinîn zümresinden her kim re’îsü’lmü’ezzinîn olursa, cihet-i riyâset yevmî bir akçeye [35a] dahi mutasarrıf ola.
Ve her mü’ezzin nevbetinde kable’l-ikâmet135 üç ihlâs-ı şerîf tilâvet idüp
(S48b) ve on bir kerre salavât-ı şerîfe virüp, Server-i enbiyâ aleyhi ekmelü’ttehâyâ rûh-ı pür-fütûhlarına sevâbın ihdâ idüp, bu mukâbelede yevmî birer
akçe vazîfeye mutâsarrıf olup, vazîfe-i yevmiyyeleri dokuzar akçe ola. Ve altı
nefer devr-hâna yevmî ikişer136 akçe vazîfeden küllü yevm on iki akçe vazîfe
virile. Tâ ki eyyâm-i Cum‘ada hatîb ile hem-zebân olup yedi nefer ehl-i
133 VN- : meşrût-ı sûre-i S.
134 ve SV: -N.
135 VGA–100–38–5/2 (47).
136 ikişer SV: -N.
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Kur’ân kable salâti’l-Cum‘a kırâ’at-ı Kur’ân-ı (S49a) azîmü’ş-şân ile bermûceb-i [35b] ve izâ tüliyet aleyhim ayâtühû zâdethüm îmânen137 kulûb-ı
huzzâr-ı138 câmi‘-i şerîfî pür-nûr ve ziyâ ideler. Ve bir kimesne mu‘arrif olup
kable salâti’l-Cum‘a ve ba‘dehâ pâdişâh-ı İslâma du‘â ve nâm-ı vâkıf-ı
refî‘u’l-kadri zikr ve ihyâ idüp yevmî iki akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve bir
kimesne na‘t-hân olup eyyâm-ı Cum‘ada ba‘de tamâmi’t-tilâvet nakl-i na‘t-ı
şerîf-i Nebiyy-i latîf ile kalb-i ehl-i meclisi (S49b) pür-nûr ve câmi‘-i bâri‘-i
mübâreki nümûne-i Beyt-i Ma‘mûr idüp, yevmî üç akçe vazîfeye mutasarrıf
ola. Ve bir âlim bi’l-kitâb ve’s-sünne kemâl-i vera‘ ve takvâya mazanne
vâ‘ize küllü yevm [36a] yigirmi akçe vazîfe virile. Tâ kim ba‘de salâti’lCum‘a Kitâb-ı Kerîmden bir iki ayât-ı beyyinâtı takrîr-i dil-pezîr ile tefsîr ve
ehâdîs-i kudsiyye ve nebeviyye ile huzzâr-ı meclise tenbîh ve tezkîr ide. Ve
bir kimesne kayyım olup, esbâb-ı câmi‘-i mübâreki (S50a ) hıfz ile takayyüd-i
tâmm ve bâb-ı câmi‘-i bâri‘i zemâniyle feth ve iğlâk bâbında ihtimâm idüp,
küllü yevm beşer akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve bir kimesne ferrâş olup
câmi‘-i şerîfin dâhilini ve hâricini kens ve tanzîfi âdet ve kayyım ile yek-dil
ve yek-cihet olup, edâ-yı hidmetde i‘ânet idüp, ol sâhib-i ferâset cihet-i firâşet
yevmî iki akçe vazîfeye [36b] mutasarrıf ola. Ve bir kimesne câmi‘-i (S50b )
şerîfde çerâğî olup, vakti ile iş‘âl-i kanâdîl itmekle câmi‘-i bâri‘i pür-nûr ve
nümûne-i Beyt-i Ma‘mûr idüp, bu mukâbelede yevmî üç akçe vazîfeye
mutasarrıf ola. Ve yed-i mütevellîden küllü yevm ikişer akçe dahi alup, câmi‘i şerîfin kandîl ve miknese ve fitîl ve sâyir levâzımına sarf eyleye. Ve bir ehl-i
hendese âdem meremmetci olup, muhtâc-ı meremmet olan mevâzi‘i ıslâh ve
vakt ü zamânı ile vâki‘-i hâli mütevellîye i‘lâm ve ifsâh (S51a) idüp, bu
mukâbelede yevmî iki akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve bir kâbil ü âkıl ve
fenninde kâmil [37a] kimesne suyolcu olup, yevmî altı akçe vazîfeye
mutasarrıf ola. Ol şartla ki kendülerin çeşmelerine ve vakfiyye-i sâniyede
inşâallâhu te‘âlâ derc olunup, merhûm ve mağfûrun-leh birâderleri rûhiyçün
vakf buyurdukları çeşmeye ve sikâyeye hidmet ve iki vakf-ı şerîfin mesâlihine
kifâyete sa‘y ü himmet eyliye. (S51b) Ve câmi‘-i mübârekin zeyt ü şem‘-i
revgan ve hasîr ve sâ’ir mühimmâtıyçün küllü yevm onar akçeden senevî üç
bin altı yüz akçe sarf olunup, ferrâş ve kayyım zemânı ile kanâdîli iş‘âl ve
izâ‘at-i esbâb-ı câmi‘den ihtirâz idüp, bilâ-ihmâl hıfz u savnı [37b] ile iştigâl
ideler. Ve şart eylediler ki sultân-ı ashâbü’t-tahkîk bürhân-ı erbâbü’t-tedkîk
ser-defter-i evliyâ tâc-ı ser-i asfiyâ masdar-ı (S52a) esrâr-ı Rabbâniyye
mazhar-ı envâr-ı subhâniyye zu’l-hasebi’z-zâhir ve’n-nesebü’t-tâhir sülâle-i
Seyyîdü’l-mürselîn mürşidü’s-sâlikîn ve merrebîü’t-tâlibîn azîz ü pîrleri ve
şeyh-i vâcibü’t-tevkîrleri kutb-ı dâ’ire-i vücûd Üsküdarî Seyyîd Mahmud
Efendi Hazretleri kaddesa’llâhu sırrahû ve ebkâhû ve edâmehû fî-makâmi’lirşâd ilâ-gâyeti’d-dehri ve müntehâhû mâdâm ki vücûd-ı bihbûdları dâhil-i
137[Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen] kendilerine Allah’ın âyetleri
okunduğunda imanlarını artıran [ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen ] kimselerdir. Enfâl 8/2.
138 huzzâr-ı SV: huzzâ N.
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dâyire-i vücûd ola. (S 52b) Vakf-ı şerîflerine nezâret [38a] ve mürâ‘ât-ı şürûtı mesfûreye nazar-ı inâyet buyurup, bu mukâbelede zâviye-i şerîflerine cânib-i
vakfdan yevmî otuz akçe virile. Ba‘dehû cihet-i nezâret zâviye-i şerîfelerinde
seccâde nişîn ve makâm-ı mübâreklerinde mukîm ü mekîn olan şeyh-i sâhib-i
besârete meşrûta olup, her kim ol zâviyede şeyh olursa vazîfe-i mezbûreye
mutasarrıf ola. Ba‘dehüm nasb-ı nâzır re’y-i hâkimü’ş-şer‘a (S53a ) müfevvaz
ola ve hazret-i Azîz-i mezbûrun ebkâhu’llâhu ilâ-nihâyeti’d-dühûr Medîne-i
Üsküdar’da makarr-ı zât-ı139 mekârim-asârları olmağla menzil-i ebrâr u
mehbit-i envâr [38b] olan zâviye-i şerîfeleri fukarâsından elli beş nefer
dervîşâna küllü yevm her birine üçer akçeden yevmî yüz altmış beş akçe
virilüp, otuz neferi cümlesi hamele-i Kur’ân-ı azîmü’ş-şândan olup azîz-i
mezbûrun câmi‘-i bâri‘lerinde bir vakt-i münâsibde Kur’ân-ı (S53b ) azîmü’şşândan birer cüz-i şerîf tilâvet itmekle küllü yevm bir140 hatm-i şerîf olunup
on cüz-i şerîfin sevâb ve fazîletini Seyyîd-i kâ’inât sened-i mevcûdât sultân-ı
evliyâ sened-i asfiyâ resûl-i sakaleyn imâm-ı kıbleteyn Resûl-i cenâb-ı kibriyâ
hazret-i Muhammed Mustafa’nın aleyhi efdalü’t-teslîmât ve ekmelü’t- [39a]
tahiyyât rûh-ı mutahharlarına ihdâ ideler. Ve beş cüz-i şerîfin ecr ü sevâbını
hazret-i Resûlullâhın (S54a) sallallâhu te’âlâ aleyhi ve sellem ezvâc-ı
mutahhara-i zâkiyât ve evlâd-ı kirâm câmi‘ü’s-sa‘âdât ve çehâriyâr-ı güzîni ve
sâyir ashâb-ı sa‘âdet-karîni ervâh-ı şerîfelerine hibe eyliyeler. Ve beş cüz-i
şerîfin sevâbını bu fakîrin ketm-i âdemden memleket-i vücûda kadem
basmasına sebeb-i sûrî ve bâ‘is-i zâhirî olup, şer‘ân zimmetimde hukûk-ı
ihsânları vâfir ve taharruzen ani’l-hukûk hukûk-ı vâlideyni merâ‘ât üzerime
(S54b) deyn belki farz-ı ayn idüği zâhir iken, harem-i muhterem-i sultânide
[39b] hidemât-ı sultâniyyeye sarf-ı ömr-i azîz itmekle, anların hidmetinden
mahrûm olduğum vâlideynim rûhlarına hibe eyliyeler. Rabbi irham-hümâ
kemâ-rabbeyânî sagîran141 bâkî on cüz-i şerîfin sevâbını vâkıf-ı kesîrü’lma‘ârif rûh-ı şerîfine hibe eyliyeler. Ve yigirmi beş nefer dervîşân ki her biri
Cüneyd ve Bayezid’den nişân vire. Her biri yine mahall-i mezbûrede bin aded
tevhîd-i hayy-i mecîd ve yüz (S55a) aded salâvât-ı şerîfe ve üç sûre-i
mübâreke-i İhlâs tilâvet idüp, on neferi tevhîd ü tasliye ve tilâvetinin sevâbını
azîzim ve mürşidim nûr-ı velâyet kevkeb-i dürrî-felek-i hidâyet bâ‘is-i
sa‘âdet-i dünyâ [40a] ve ahiretim merkûm Seyyîd Mahmud Efendi Hazretleri
rûh-ı tayyiblerine hediyye ideler. Ve beş neferi tevhîd ü tasliye ve tilâvetinin
sevâbını halîle-i celîlem seyyidetü’s-sâlihât râbi‘atü’l-vakt ve tâcü’l- (S55b)
mestûrât Hadice Hatun ibnet-i Abdullah rûhına hibe eyliyeler. Ve üç neferi
tevhîd ü tasliye ve tilâveti sevâbını müte‘allikâtımdan Fatma Hatun ruhına
hibe eyliyeler. Ve bir neferi tevhîd ve tasliye ve tilâveti sevâbını Ruh-ı
Zîbâbula rûhına hibe eyliyeler. Ve bir neferi tevhîd ü tasliye ve tilâveti
139 VGA–100–38–6/1 (48).
140 bir SV: birer N.
141 “Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, (şimdi de sen onlara öyle
rahmet et!)” İsrâ 17/24.
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sevâbını hazret-i azîzin kadîmî emekdâr ve bi’l-fi‘l [40b] hâmil-i esrâr ve
türbedârı Osman Dede rûhına hibe eyliye. Ve bir neferi tevhîd u tasliye ve
tilâveti sevâbını li-ümm birâderim İlyas Ağa rûhına ve bir neferi tevhîd ü
tasliye ve tilâvetî sevâbını hazînedârım Ali Ağa rûhına ve (S56a) bir neferi
tevhîd ü tasliye ve tilâveti sevâbını müte‘allikâtımdan Emine Hatun rûhına ve
bir neferi tevhîd ü tasliye ve tilâveti sevâbını müte‘allikâtımdan Meleksima
Hatun rûhına ve bir neferi tevhîd u tasliye ve tilâveti sevâbını
müteallikâtımdan Can Fida Hatun rûhına hibe eyliye. (S56b) Cümlesi yigirmi
beş ola. Ve şart buyurdılar ki Azîz-i mezbûr hazretlerinin [41a] türbe-i
şerîfleri civârında kendüler içün binâ buyurdıkları türbe-i şerîfede Azîz
Hazretlerinin fukarâsından iki merd-i sâlih türbedâr ve vakf buyurdıkları
kütüb-i kerîmeye hâfızü’l-kütüb olup, her birine yevmî beşer akçeden küllü
yevm on akçe vazîfe ve mu‘tâd üzere gıtâ-yı türbe ve dülbend mühimmâtı
içün senevî bin akçe virile. Ve ravza-i raziyye-i Seyyîd-i kâ’inât ve türbe-i
aliyye-i mefhar-i mevcûdât aleyhi’s-salâtü (S57a) ve’s-selâmda sebeb-i
sa‘âdet-i dünyâ ve ahiretim olan hidmet-i ferâşet-i merkad-ı pür-sa‘âdetde
kâim-i makâmlarım olan Şeyh İbrahim ve el-hâc Hasan’a küllü sene her birine
[41b] yigirmi beşer akçe sürh filoriden senevî elli kırmuzı altun surre
emînlerine teslîm idüp, huccâc-ı zevî’l-ibtihâc müteveccih olduklarında irsâl
ve mezbûrlara îsâl ide. Ba‘dehümâ fukarâ-yı harameyn-i muhteremeynden iki
müstehıkkın surresi olup, vâkıf ve mevkûfün-(S57b) aleyhimâya noksân
gelmekle şart-ı mezbûr mütegayyîr olmayup ebedü’l-ebedeyn ma‘mûlün-bih
ve mu‘teber ola. Ve her sene mâh-ı vilâdet-i Hazret-i bâ-izzet şehr-i
Rebiülevvelin on birinci güni ki on ikinci gice olur, vâkıf-ı mezbûrun câmi‘-i
bâri‘inde ale’l-vechi’l-mu‘tâd mevlid-i şerîf okudup, mecmû‘-ı levâzımına elli
sürh [42a] filori sarf ide. Ve her sene Azîz-i mezbûrun fukarâsından ıskât-ı
farz-ı hacc itmiş bir kimesneye yüz aded (S58a) sürh filori virilüp, vâkıf-ı
muhtâc tarafından ihcâc oluna. Ümmîddir ki yevm-i ihtiyâcda nâfi‘ ve cezâ-yı
taksîr-i kesîri dâfi‘ ola. Minnâ’s-sa‘y ve mina’llâhi’l-kabûl ve her sene leyle-i
Berâtda üç bin akçeye her biri bin beşer yüz akçeye iki şem‘-i kâfûrî iştirâ
olunup, mihrâb-ı şerîfin iki tarafında vaz‘ ü iş‘âl oluna. Ve her sene fâtiha-i
şühûr-ı sinîn olan Muharremü’l-harâmın142 dokuzuncu gününde kâmil üç bin
(S58b) akçe sarf olunup, âşûre aşı bişürüp [42b] hazret-i şeyh-i Azîzin zâviyei şerîfeleri fukarâsına it‘âm oluna. Ve şart buyurdılar ki Azîz-i Azîzü’l-vücûd
Üsküdarî Şeyh Mahmud Efendi Hazretlerinin lâzâlet ıtnâbe hıyâmi bikâ’ihi
ma‘kûdeten bi-evtâdi’l-hulûd zâviye-i şerîfeleri tarafına ta‘yîn buyurdıkları
yevmî iki yüz beş akçeye hâlâ Azîz-i mezbûrin türbedârları olan Osman Dede
müstakill câbî (S59a) olup, vazîfe-i cibâyet yevmî beş akçeye mutasarrıf ola.
Tâ ki zâviye-i mezbûreye müte‘allik vazâ’if cem‘an yevmî iki yüz on akçe
ola. Ba‘dehu her kim türbedâr olur ise, cihet-i cibâyet anlara meşrût ola. Ve
cem‘an ta‘yîn olunan [43a] yevmî iki yüz on akçe ki küllü şehr altı bin üç yüz
akçeden küllü sene yetmiş beş bin altı yüz akçe olur. Hâlâ cenâb-ı âlîlerine
142 VGA–100–38–6/2(49).
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sene bin otuz beş Recebi gurresinde (S59b) vâkıf-ı refî‘ü’l-kadr ber-vech-i
pîşîn bi’t-tamâm teslîm buyurup Azîz-i mezbûr her şehr gâyeti geldikçe tevzî‘
buyurmak üzere, inşâallâhü te‘âlâ bin otuz altı senesi Cemaziyelahire gâyetine
varınca vazîfe-i mustehıkkîn vâsıl olduğı gibi mütevelli-i vakf dahi küllü sene
ibtidâ-yı sene gurre-i Receb olup, gurre-i Recebde kâmil yetmiş beş bin altı
yüz akçeyi Azîz Hazretlerine ve kâim-i makâm-ı şerîflerine (S60a) teslîm
[43b] idüp, anlar dahi fukarâ-yı mürtezikaya alâ-hasebi’l-mu‘tâd re’s-i şehr
geldikçe taksîm ve tevzî‘ buyuralar. Garaz oldur ki âhir-i şehre ta‘lîk ve
mahsûl gelmedi deyu tesvîf ve ta‘vîk olunup, bu denlu sa‘y-i firâvân ve bezl-i
lütf ve ihsândan maksûd olan ecr ve sevâba noksân ve zarar terettüb itmeyüp,
garaz-ı vâkıf kâmil alâ-ahseni’l-vücûh hâsıl ola. Şürût-ı mezbûre görilüp
mesâlih-i mezbûrenin (S60b) mühimmâtı virilüp murâd-ı vâkıf alâ-ahseni’lvücûh hâsıl ve müstehıkkîne hukuk-ı şer‘iyyeleri alâ-vechi’t-tamâm vâsıl
oldukdan sonra bakiyye-i mahsûl-i evkâfdan Rumili’nde Anavarin اناورين
[44a] cedîd kal‘asında olan câmi‘-i şerîfin imâmına yevmî dört akçeden
senevî bin dört yüz kırk akçe irsâl oluna. Ol şartla ki rûh-ı vâkıf-ı câmi‘u’lma‘ârif içün küllü yevm ba‘de salâti’l-fecr (S61a) sûre-i Yâsîn ba‘de salati’lasr sûretü’n-Nebe’ ba‘de salati’l-İşâ sûretü’l-Mülk tilâvet ide. Ve Ağriboz
kurbunda Kurundi  قورنnâm karyede hafr etdirdikleri bi’r-i mâdan su çeken
iki nefer âdeme küllü yevm onar akçeden ikisine yevmî yigirmi akçe ve
suyolcuya yevmî onar akçe vazîfe virile. Ol şartla ki kal‘a içinde getürdikleri
suyoluna ve kal‘adan taşra hâliye [44b] tarafında olan çeşmelerinin (S61b)
suyollarına hidmet eyliye ve yevmî otuz akçeden senevî on bin sekiz yüz akçe
su çekmeğe katır veyâhûd öküz iştirâsına ve nafaka-i devâbba ve dolab
hânede kandîl harcına ve neccâriyeye ve sâyir levâzımına sarf oluna. Ve bi’lcümle zikr olunân çâh-ı Kurundi  قورنve suyolları ve çeşmeler levâzımına
yevmî altmış akçe ta‘yîn buyurmışlardır. Vech-i meşrûh üzere143 bî-kusûr sarf
oluna ve (S62a) mahmiyye-i Galata’da vâki‘ sarây-ı sultânîde yevmî ikişer
akçe vazîfe ile sekiz eczâ-yı şerîfe ki vaz‘ buyurup tilâvetini gılmân-ı sarây-ı
hümâyûna ve nezâretini sarây ağalarına [45a] ve tevliyetini sarâyda kilerci
başı olanlara şart idüp yevmî dört akçe, cihet-i tevlîyet ve yevmî üç akçe
cihet-i nezâret ve yevmî bir akçe cihet-i kitâbet ve yevmî bir akçe cihet-i
cibâyet ta‘yîn buyurup, meblağ-ı mezbûrdan cem‘an (S62b) kâmil yüz bin
akçeyi cihât-ı merkûme içün vakf idüp, müstakill kitâb-ı vakf tahrîr buyurup
mütevellîsine teslîm buyurmuşlardır. Ol vakfa ve İstanbul’da Gül câmi‘-i
mahallesinde fukarâ-yı tâife-i aliyye-i Nakşbendiyyeden bir müstahıkka vakf
buyurdukları menzile dahi mütevellî-i vakf-ı şerîfleri nazâret idüp, her sene
tamâmında evvel-i şühûr-ı sinîn olan Muharremü’l-harâm ibtidâsında [45b]
ma‘rifet-i şer‘ile mütevellî-i mezbûrun muhâsebesin (S63a) görüp zıyâ‘-ı mâli mevkûfdan hazer ve şürût-ı vâkıfa zarar terettüb itdirmemeğe sa‘y-i evfer ve
menzil-i mezbûri tebdîl ve tağyîrden sıyânet ve vakf-ı şerîfe halel ve zarar
arûzundan hıfza sarf-ı himmet eyleye. Ve câmi‘-i şerîfin ardında binâ olunan
143 üzere SV:- N.

126

HALİL PAŞA İBN-İ PİRİ VAKFİYESİ…/MELTEM AYDIN

üç bâb menâzilden birinin süknâsı imâma ve birinin süknâsı re’îsü’lmü’ezzinîne ve birinin süknâsı kayyıma meşrût ola. Ve vakf-ı şerîflerinin
(S63b) câbî ve kâtibi ve meremmetçi ve suyolcusu bu dört kimesne kitâb-ı
vakf-ı sânîde beyânı âtî olan evkâf-ı şerîfeye dahi hidmet idüp144[46a] vakf-ı
şerîflerinden ta‘yîn itdükleri vazîfe ile iktifâ idüp vakf-ı sânîden vazîfe
ricâsına ictirâ’ etmiyeler. Ve vakf-ı şerîfleri mütevellîsi SüleymanAğa hayâtda
oldukça vakf-ı sânîye dahi mütevellî olup, ol vakfdan dahi ta‘yîn buyurdukları
yevmî yigirmi beş akçe (S64a) vazîfeye mutasarrıf olup vazîfe-i tevliyeti
yevmî elli beş akçe ola. Ba‘dehû vakf-ı sânînin mütevellîsi müstakill olmak
olur ise vakf-ı şerîflerinin mütevellîsi re’y üzere hareket ve iki mütevellî
ittifâkla intizâm-ı ahvâl-i vakfa sa‘y ve himmet ideler. Ve ehad-i vakfeynde
bi-emri’llâhi te‘âlâ za‘f [46b] ve zarûret müşâhede olunur ise vakf-ı sanîden
mesâlihi itmam olunup, garaz-ı vâkıf-ı câmi‘ü’l-ma‘ârife noksân (S64b)
terettüb itmemeğe ikdâm ve ihtimâm ideler. Ve şart buyurdılar ki, inşâallâhü
te‘âlâ kuvette olan niyyetlerini fi‘ile ve inşâ-yı hayrâta azîmetlerini vücuda
getirmek mukadder ise civâr-ı câmi‘-ide inşâallâh inşâ olunacak zâviyede bir
şeyh-i müstehıkk müyesser olur ise va‘iz ola ve illâ va‘ziyye olan yevmî
yigirmi akçe ve mühimmât-ı câmi‘e ta‘yîn olunan yevmî on akçe ve
meremmetçiye ta‘yîn olunan yevmî iki akçe ve mü’ezzin-i sâlis (S65a) içün
[47a] ta‘yîn olunan yevmî sekiz akçe ki, cem‘an yevmî kırk akçeden küllü
şehr bin iki yüz ve senevî on dört bin dört yüz akçe olur. Hâcet olmadıkça bir
kese dahl itdirmeyüp mütevellî der-kîse idüp, evkâf-ı şerîfeleri muhtâc-ı
meremmet oldukça ma‘rifet-i hâkimü’ş-şer‘ ile sarf ide. Ve her sene nâzırü’lvakf145 muhâsebe idüp muhâfaza-i emvâl-i vakf ve müra‘ât-ı şurût-ı vâkıfa
sa‘y ide. Ve şart eylediler ki, (S65b) nukûd-ı mevkûfe-i ma‘hûde ki, mecmû‘u
kâmil beş yük ta‘bîr olunur. Beş kere yüz bin akçedür. Onu on birden ziyâde
mu‘âmele ile verilmiye. Ve kurâ [47b] ve mezâri‘den a‘şâr-ı şer‘iyye ve
rüsûm-ı örfiye alınmakda hakk ve adlden udûl olunmaya. Ve akârât-ı mezbûre
ecr-i mislinden zâyid ücret ile virilmiye, rub‘-ı vakf-ı mezbûrdan husûlü
müyesser olan cihât-ı mezbûreye sarf olunmak müte’azzir olduğı surette
fukarâ-yı müslimîn ve (S66a) mesâkîn-i muhtâcîne sarf oluna. İlâ-en–
yerisa’llâhu’l-arza ve men-aleyhâ ve hüve hayrü’l-vârisîn146 ve şart eylediler
ki, vakf-ı şerîfin bakâ-yı aynî ve devâm-ı menfa‘ati ve kıyâm-ı rakabesi nemâyı gallesi ki asl-ı maksûd ve bâ‘is-i bezl-i mechûd ve sebeb-i sarf-ı
mevcûddur. Cümleden [48a] takdîm olunup, cemi‘ gallât rakabe-i vakfa sarf
olunmak dahi lâzım gelür ise cümle mesâlihden takdîm ve cümleden evvel
usûl-ı (S66b) vakf tekmîl ve tetmîm oluna. Ve müşârün-ileyh vezîr-i hatîr
hazretleri şöyle şart eylediler ki, kendüler serîr-i sıhhat ü âfiyette câlis ve
kabâ-yı selâmeti lâbis olduklarınca zavâyid-i evkâfda re’y-i münîrleri
müstakill olup, evkâf-ı mastûretü’l-evsâfda tevcîh-i cihât vesâir tasarrufât
144 VGA–100–38–7/1 (50).
145 nâzırü’l-vakf VN: hâkimü’l-vakf S.
146 Allah onu yer yüzüne ve orada bulunan kullara vâris kıldı. O vârislerin en hayırlısıdır.
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re’y-i münîrlerine merbût ve tedbîr-i dil-pezîr menût olup, keyf mâ-yahtâr ve
yürîd min-gayri münâza‘ min-karîb ve ba‘îd nazm-ı mesâlih ve (S67a) ta‘yîn-i
mesârıf [48b] ve azl u nasb-ı erbâb-ı vezâîfde müstakill olup, usûl-ı evkâf ve
şerâit-i meşrûhatü’l-evsâfda tebdîl ve tağyîr ve taklîl ve teksîr keyfiyet-i
istiğlâl-i mâl ve zıyâ‘-ı serî‘atü’z-zıyâ‘ enfa‘ına istibdâl ve sâyir ahvâl
kâ’inen-mâ-kân mimmâ izz ü hân kabza-i kudretlerinde olup, kûy-i misâl-i
savlecân irâdetleri birle her ne hâl üzerine isterlerse döndereler. Ve masârıf-ı
mezbûreden bâkî (S67b) olanı ne araya dilerlerse göndereler. Kimesne aslâ
müzâhim ve mâni‘ ve mu‘ârız ve müdâfi‘ olmaya. Tasarrufât-ı mezbûreye
mübâşeretden kendüler fariğ olduklarından [49a] sonra, mütevellî re’y-i
münâsibi ile vücûh-ı hayrâtdan mümkin olanı ibdâ‘ idüp, verese-i vâkıfdan bir
ferd nizâ‘ itmeyüp, ancak re’y-i nâzırü’l-vakfa147 müfevvaz ola. Ve tevliyet-i
vakf-ı mezbûr Rumili beylerbeyisi iken şerbet-i şehâdeti nûş iden, (S68a)
birâderleri merhûm148 Mehemmed Paşa’nın mu‘takı fahrü’l-eşbâh El-hâc
Süleyman Ağa ibn-i Abdullah nâm kimesneye meşrûta olup149, ba‘dehû
emânet ve diyânet ile ârâste olup umerâ-yı piyâdegândan olan İbrahim Ağa’ya
meşrûta olup ba‘dehû utekâmın aslahına meşrût ba‘de’l-inkırâz re’y-i
hâkimü’l-vakte müfevvaz ola. Kezâlik kitâbet [49b] ve cibâyet dahi utekâya
meşrûta olup utekâdan müstahık variken150 âhara tevcîh olunmayup ba‘dehüm
re’y-i hâkime müfevvaz ola. (S68b)Ve fî-zemânınâ vazîfe-i kalîleye kanâ‘at
ve râtibe-i cüz’iyye ile ma‘işetde su‘ûbet olmağla şart eylediler ki,
müe’zzinler151 ve mu‘arrif ve na‘t-hân ve ferrâş ve kayyım, mücevvid-i
hazret-i Kur’ân-ı azîmü’ş-şân olurlar ise devr-hânlık hidmeti dahi bunlara
verilüp, anlardan müstahık var iken âhara tevcîh olunmaya. Müstahık
olmadıkları takdîrce ecânibe tevcîh oluna. Ve bi’l-cümle cem‘î memnû‘
olmadıkça cihât-ı vakf mürtezika-i vakfa [50a] virilmekle (S69a) vakf-ı âhara
ihtiyaçdan istiğnâ hâsıl olmağıla rûh-ı vâkıfa me’mûldan ziyâde hayr du‘â
vâsıl ola deyüp, bu mahalde şerâît tamâma ve zevâbıt encâma irüp, vâkıf-ı
celîlü’ş-şân yine meclis-i şer‘-i şerîf şâmihü’l-bünyânda hâkim-i sâlifü’z-zikr
sâbıkü’l-beyân huzûr-ı âlî mekânında, “bu vesîka-i enîka-i dil-sitân içre şerh ü
beyân olunan esnâf-ı evkâf ve ecnâs-ı ehibbâsı şerâit-i muharrere ve zevâbıt-ı
mukarrere üzere vakf (S69b) ve habs u tesbîl etdim,” diyüp mukaddimât-ı
tescîlden her şey dakîk152 ve celîl ve tamâm-ı garaz tavakkuf eyledüği emr-i
tescîl içün mütevellî nasb [50b] idüp, meclis-i hükm ve mürâfa‘ada hâzır ve
147 nâzırü’l-vakfa VN: hâkimü’l-vakte S.
148 Merhûm VN: merhûm ve mağfûrun-leh S.
149 ba‘dehû emânet ve diyânet ile ârâste olup umerâ-yı piyâdegândan olan İbrahim Ağa’ya
meşrûta olup ba‘dehû utekâmın aslahına meşrût ba‘de’l-inkırâz re’y-i hâkimü’l-vakte müfevvaz
ola.VN: Dâire-i hayatda oldukça vazife-i tevliyete bunlar mutasarrıf olup ba‘dehu utekâmın
aslahına meşrûta ola ba‘dehu re’y-i hâkimü’l-vakte müfevvaz ola S.
150 variken SV: var iken N.
151 VGA–100–38–7/2 (51)
152 dakîk SV: tedkîk N.
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mahfil-i mu‘âraza ve müdâfa‘ada fasl-ı husûmete müterakkıb ve muntazır
olan, mezbûr Süleyman Ağa’ya bi-esrihâ teslîm; anlar dahi, tesellüm idüp
mütevellîler sâyir evkâfda tasarruf itdikleri gibi mutasarrıf oldı diyu, ikrâr
itdükde mütevellî-i mezbûr, (S70a) nukûd-ı mesfûreyi husûsan evkâf-ı
mastûreyi umûmâ153 kabz idüp, meblağ-ı mârrü’l-evsâfı sâyir mütevellin-i
evkâf gibi üç ay tasarruf idüp, rub‘-ı vakfdan vazîfe-i tevliyyet diyü evvelâ,
ecr-i misl dokuz yüz akçe, ba‘dehû ta‘yîn-i vâkıf hükmünce ecr-i mislden
zâyid, bin sekiz yüz akçe alduğına mu‘terif oldukda [51a] vâkıf-ı mûmâ-ileyh
esbeğa’llâhu te‘âlâ ni‘amehû aleyh ile mütevellî-i mezbûr ehadühümâ uhrâ
ikrâr u i‘tirâflarında vicâhen ve şifâhen (S70b) tasdîk itdikden sonra, vâkıf-ı
mezbûr cânib-i vifâkden semt-i şikâka teveccüh idüp, evvelâ vakf-ı nukûd
e’imme-i nehârîr ve ecille-i meşâhîr re’y-i münîrleri üzre bâtıl ve bâzârı sıhhat
ü kabûlde kâsid ü âtıldır. El-mebnî ale’l-fâsidi fâsidün mukaddimesi
mûcibince ana müteferri‘ olan şürût dahi sahîhe olmamağın “mütevellî-i
mûmâ-ileyhin üç ayda vazîfe-i tevliyet deyu ecr-i mislden zâyid ahz itdüği bin
sekiz yüz akçeyi taleb iderim” (S71a) deyüp mütevellî-i mezbûr istintâk
olundukda; [51b] “Eğerçi e’imme-i mezbûrîn-i müctehidîn rıdvânu’llâhi
te‘âlâ aleyhim ecma‘în mezheb-i şerîfleri üzere vakf-ı nukûd bâtıldur. Lâkin
Hazret-i İmâm Züfer’den İmâm Ensârî rivâyeti üzere, vakf-ı nukûd sahîh
olmağın ana müteferri‘ olan şürût dahi sahîhadır. Binâen alâ hazâ rub‘-ı
vakıfdan ecr-i misliden zâyid vazîfe deyü, kabz itdüğüm akçenin reddi lâzım
olmaz.” deyü meblağ-ı müdde‘â-bihi (S71b) virmekden imtinâ‘ itdikde,
hâkim-i mûmâ-ileyh dahi, İmâm Züfer kavlî üzere vakf-ı nukûd-ı mezbûrenin
sıhhatine ve mütevellî-i mesfûrdan da‘va olunan akçeden zimmetinin
berâ’etine hükm itdikden sonra, vâkıf-ı mûmâ-ileyh semt-i âhara sülûk idüp,
[52a] eğerçi hükm-i mezbûr ile vakf-ı mezbûre sıhhat ve mütevellî tarafına
kuvvet hâsıl oldı, lâkin İmâm Züfer aslı üzere vakf-ı mezbûr lâzım olmamağın
vakfdan rücû‘ ve asl-ı mâl-i (S72a) vakfı istirdâda şürû‘ iderin didikde
mütevellî-i mezbûrine cevâb virüp, eğerçi sıhhat-ı vakf-ı mezbûr, re’y-i
imâm-ı mezkûr üzere lüzûm ve te’bîdden ârî ve hükm-i hâkim ol re’y üzere
cârîdir. Lâkin ba‘de’l-hükm sıhhat-i ârâ-yı e’imme-i mezkûrine dahi sârîdir
zâyirâ kâffe-i selâtîn serîr-i ictihâd ittifâk ve itbâk itmişlerdir ki hükm-i
hâkim-i ârif mahall-i ictihâda müsâdif olsa ol hükm-i nâfiz u mübrem ve
(S72b) cumhûr katında makbûl [52b] ve müsellem olur. Pes mahall-i nizâ‘da
hükm-i mezbûriyle asl-ı sıhhat cumhûr u ulemây-ı ümmet katında sâbit ve
zâhir olıcak İmâmeyn-i Hümâmeyn-i Bedreyn-i Temâmeyn re’y-i şerîflerinde
hod ba‘de’t-teslîm ile’l-mütevellî vakfa lüzûm-ı lâzım ve ubûd ü hulûd emr-i
sahîh mütehattim olur. Lâ cerem anların re’y-i reşîd ve mezheb-i sedîdleri
üzere lüzûma dahî hükm taleb idem didikde hâkim-i nâfizü’l- (S73a) ahkâm
meblağ-ı mezbûrun lüzûm-ı vakfiyyetine dahî hükm idüp hükm-i sâbıkın
ahkâm ve kazâ-i lâyıkın itmâm ve ibrâm idüp nukûd-ı mezbûrenin vakfiyyeti
mütehakkık oldukdan sonra, vâkıf-ı mezbûr ta‘yîr-i kelâm ile bast-ı merâm
153umûmâ SV : umûman N.
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idüp, evvelâ kurâ-yı mezbûrenin [53a] cânib-i saltanat-ı aliyyeden
edâma’llâhü te‘âlâ hâmîhâ ilâ nihâyeti’l-ezmân temlîki cevâz-ı hâyiz olmayup
sâniyâ mürûr-ı dühûr ve eyyâm u kürûr-ı şühûr ve a‘vâm ile vakfa (S73b)
fütûr ve gallâtına kusûr gelmek ihtimâli karîbü’l-vukû‘ ve vâzıhü’s-sutû‘
olduğı ecilden İmâm-ı A‘zam hümâm-ı efham sultân-ı serîr-i ictihâd
huccetü’l-hakk alâ kâffeti’l-ibâd evvel-i evâhir-i her müntehâ zâhir-i evcîb-i
temennâ tehî muktedî ve İmâmımız Ebu Hanîfe Numan bin Sabit Zâ‘afa’llâhu
te‘âlâ ecrehû ed‘âfe adede’n-nücûm ve’s-sevâbit hazretleri katında zikr olunan
esnâf-ı evkâfdan akârât-ı mârrü’l-evsâf [53b] (S74a) cinsinin vakfı lâzım
olmamağın vakfiyetlerinden154 rücû‘ itdim. Ve ahsenü’l-birri a‘celehû
mefhûmı üzere kendü yedim ile fukarâya tasadduk semtine gitdim. Mütevellîi mezbûr emlâk-i mezkûreden ref‘-i yed itsün ve menkûl ve muhavvel ve
edevât-ı nâ-mu‘avvel kısmının aslâ vakfiyyeti câyiz olmamağla ana mebnî
olan şerâyit dahi sıhhata fâ’iz ve cevâzı hâ’iz olmaz. Zikr olunan menkûlâtı
bana teslîm idüp kendü kârına (S74b) gitsün deyü da‘va itdikde mütevellî-i
müşârün-ileyh cevâb-ı savâb ve hitâb-ı müstetâba müteveccih olup, didiğüm
evkâf-ı sâlifetü’l-beyân içinde câmi‘-i bâri‘-i cennet- nişân ve masâlih-i [54a]
âmme içün binâ ve ihyâ olunan aynân-i tecriyân bi-tarâ’ikihâ ifrâz ve silk-i
mülklerinden mümtâz kılınup, vâkıf-ı müşârün-ileyh savblarından izn ü icâzet
ve ezân ve ikâmet ile cemâ‘ât-ı müslimîn câmi‘-i mezbûrda (S75a) edâ-yı
şe‘â’ir-i dîn idüp, çeşmelerden garaz-ı matlûb mu‘teber minnasa vücûd ve
zühûrda cilveger ve âmme-i müslimîn izn-i vâkıf ile intifâ‘ itdikleri
mukarrerdir. Ol takdîrce kâffe-i e’imme-i kibâr ekremehümu’llâhu te‘âlâ fî
dâri’l-karâr katlarında vakf-ı lâzım olduğında şübhe ve inkâr yokdur. Ve kurâyı mezbûrenin bey‘i beytü’l-mâle zarûret olıcak tecvîz olunmağıla sultân-ı
zemân [54b] iştirâ ve temellük buyurdukdan sonra, (S75b) mülk-i sahîh ve
hakk-ı sarîhlerini temlîk buyurmışlardır. Ve vâkıfın mülki ile tebdîl olunan
karye husûsında, hôd tebdîl bâbında beytü’l-mâle nef‘-i cezîl olduğı ke’ş-şems
zâhirdür ve evkâf-ı mezbûreden sâyir akârât ve tebe‘ân li’l-akâr vakf olunan
menkûlât, İmâmeyn-i hümâmeyn-i bedreyn-i temâmeyn katlarında vakf
olunup mütevellîye teslîm olundukdan sonra, anlar dahi vakf-ı lâzım
kabîlinden olup, (S76a) menkûlâtdan asâlet ile vakf olunup, vakfiyyeti
müte‘ârif olanlar dahi hümâm-ı nûrânî İmâm Muhammed Şeybanî katında
ba‘de’t-teslîm ile’l-mütevellî vakf-ı lâzım olur cümle mevkûfât-ı [55a]
meşrûhü’s-sıfâtın takrîr-i mezkûr ve tertîb-i mesfûr üzere inde hâ’ulâ’i’s-sikât
vakfiyyeti sahîh ve lâzım olıcak şerâ’it-i muharrere ve zevâbit-i mukarrerenin
dahi alâ-mezhebihim sıhhati mukarrer olur deyüp, vâkıf-ı kerîmü’z-(S76b)
zâtî iskât ve müdde‘âsın bürhân ile isbât ve meydân-ı mu‘ârazada hasma gâlib
ve hâkim-i sâlifü’z-zikrden hükm-i şer‘î nâfize tâlib olıcak müşârün-ileyh
hâkim-i hatîr-i nâkıd-ı basîr te’emmül-i kesîrden sonra, cânib-i mütevellîden
rüchân-ı kavî ve yedinde bürhân-ı celî müşâhede idüp, zikr olunan akârât ve
menkûlâtın, alâ-re’yi men-yerâhu min-uli’l-intibâh şerâyit-i mukarrere ve
154 VGA–100–38–8/1 (52).
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zevâbıt-ı [55b] muharrere üzere sıhhat ve (S77a lüzûm-ı vakfiyyetine hükm-i
muhkem-i şer‘î ve kazâ-i mübrem-i mer‘î idüp cemî‘-i evkâf-ı mezbûre resmi ma‘lûm ve üslûb-ı mergûb-ı merkûm üzere vakf-ı sahîh lâzım olup min-ba‘d
nakz u naksa-i mecâl muhâl ve ihlâl ve ibtâlî mümteni‘ü’l-ihtimâl oldı. Femen
beddelehû ba‘de mâ-semi‘ahû feinnemâ ismuhû alellezîne yubeddilûnehû
innallâhe semî‘un alîm.155 Fesubhâne rabbi’l-arşi leyse limülkihi tenâhin ve
haddun mübdâun156 ve hitâm (S77b) hurrire fî evâili şehr-i Rebiülevvel. Elmübârek inşâallâhû te‘âlâ min-şühûri sene sitte ve selâsîn ve elf. Mine’lhicretin-nebeviyye alâ-sâhibihâ mina’llâhi te‘âlâ elfü teslîm ve elfü tahiyye.
[56a]Şühûdü’l-Hâl
El-fakîr ila’llâhi te‘âlâ Ahmed bin Abdünnebi (El-müderris),
Hayreddin Efendi (El-müderris), Şeyh Mehemmed Efendi Necatîzâde157,
İsmail Ağa (Kethüdâ-yı Hazret-i Vezîr), Muhammed Ağa İbn-i Handan Ağa,
Yunus Ağa İbn-i Handan Ağa, İbrahim Ağa İbn-i Ömer,Süleyman Ağa İbn-i
Abdullah, Rüstem Ağa İbn-i Abdullah, Ali Çelebi İbn-i Veli(Eş-şehir binâdiri’l-kâtib), Anber Ağa158 İbn-i Abdullah, Muhammed Ağa İbn-i
Abdullah, Ali Ağa İbn-i Abdullah, Yusuf Bin Muhammed (El-Mü’ezzin) ve
gayrihim mine’l-hâzırîn.159
Ba‘de-hümâ Androsa  ان رُودkazâsında Kirepeni  كِر ٓنىnâm karye
dâhilinde [56b] ta‘yîn-i hudûddan müstağni umûmen mülk siyâh tût
eşcârlarının nısf-ı mahsûli ve Lotruz  ُلوتروزsuyıyla dâ’ir olan üç bâb âsiyâbın
nısfın ve yine Kirepeni  كِر ٓنىzimmîleri tasarruf eyledikleri arâzî-i mîriyenin
nısfını sâhib-i arz ma‘rifetiyle ki bin otuz bir senesi Zilkaadesi evâili ile
müverrah Ağriboz kâdısı Ali Efendi ibn-i İbrahim imzâsı ile mümzât hüccet-i
şer’iyye mûcibince karye-i mezkûre zımmîlerinden elli bin akçe semen ile
müşterâ olunmış mülk-i sahîhleridür. Ve şart idüp buyurdılar ki azîz ve pîrleri
ve Şeyh-i vâcibü’t-tevkîrleri Seyyîd Mahmud Efendi hazretlerinin câmi‘-i
bâr‘ilerinde iki nefer mü’ezzîn [57a] zamm olup, evkât-ı mefrûzayı edâ
eyledükden sonra, cihet-i vazifeleri dörder akçeden küllü yevm sekizer akçe
virile. Ve Hazreti Azîz kuddise sırruhû fukarâsından yedi nefer müstakîm
evsâf-ı hasene ile mümtâz kimesneler bi-tarîki nevbet hücre-i türbede bekçi
olup, her birleri kendi nevbeti vâk‘i olduğı160 günün leyâlinde kandîl hizmetin
dahi edâ eyliyeler. Ve harem-i türbe dâhilinde vâk‘i yedi aded hücrevât
bekçilere meşrût olup, derûnında mukîm ve hıfz ü hirâseti bâbında nihâyet
mertebe ihtimâm idüp, vazîfe-i yevmiyeleri ikişer akçeden küllü yevm on dört
akçe vazîfe virile. Ve otuz nefer eczâ-hân ve yigirmi beş nefer [57b]
155“Her kim bunu işittikten ve kabullendikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı onu
değiştirenleredir. Şüphesiz Allah (her şeyi ) işitir ve (her şeyi) bilir.” Bakara2/181.
156 Mülkünün başı, sonu ve hududu olmayan Allah her türlü noksanlıklardan münezzehdir.
157 Necatizâde NS: Atîzâde V.
158 Ağa S: -VN.
159 Bundan sonraki kısımlar Süleymaniye Nüshasında bulunmamaktadır.
160 VGA–100–38–8/2 (53).
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müsebbihâna bir mümtâz ve muhtâr ve sâyirlerinden tefevvukı aşikâr kimesne
ser-mahfil olup, yevmî bir akçe vazîfe virile. Ve sâf niyyet ile ma‘rûf bir
kimesne noktacı olup bir ferde hizmetinde ihmâl itdürmiye ve yevmî bir akçe
virile. Ve bir üstâd-ı mâhir ve basîr ve ahvâl-i buhûrdan habîr kimesne buhûrî
olup, levâzım-ı terkibiyesiyle yevmî iki akçe vazîfe virile. Ve bir racül-i emîn
tâhir kimesne ferrâş-ı türbe olup, her gün bi-gayr-i ihmâl dâhîlini ve hâricini
kemâl-i mertebe pâk ve ârî idüp, müdâvîm-i hidmet oldukça yevmî üç akçe
vazîfeye mutasarrıf ola. Ve üstâd kimesne destârî olup hidmet-i lâzımesin edâ
idüp [58a] yevmî bir akçe vazîfe virile. Ve merhûm birâderim Mîr-i mîrân
Mehmed Paşa evkâfı ve vâkıfımızın kâtib-i vakfı olan Kâtib Süleyman’un
cihet-i kitâbeti şey-i kalîl olmağın mâl-ı vakfdan yevmî iki akçe terakkî zamm
olunup, küllü yevm on iki akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve Hazreti Ebu
Eyyub Ensarî aleyhi’r-rahmetü’l-bârî kurbunda vâki’ sebîle bir tâhir ve sâlih
kimesne sebîlî olup, yevmî bir buçuk akçe vazîfe virile. Ve câmi‘-i şerîfde
ferrâş olan kimesne kemâl-i mertebe sâlih ve hidmet-i lâzımesinde mukdîm
olmağla mâl-ı vakfdan yevmî bir akçe terakkî zamm olunup, küllü yevm üç
akçe vazîfe virile. Ve câmi‘-i bâri‘de dahi bir üstâd-ı basîr ve ahvâl-i
buhûrdan [58b] habîr kimesne buhûrî olup, be-her yevm-i Cum‘a üç aded
buhûru müheyyâ idüp, iki aded buhûru mihrâbın tarafeynine ve birin devrhânân huzûrunda vaz‘ ve ol mahalde ihrâk idüp ve sâyir eyyâm ve leyâl-i
mübârekelerde, vech-i meşrûh üzre icrâ eyleyüp, cümle mülâzemesiyle yevmî
üç akçe vazîfe virile deyü, hatm-i kelâm ve ihtitâm-ı bast-ı merâm kılındı.
Hurrire fî-evâhir şehr-i Cemaziyelahir li sene semâne ve selâsîn ve elf.
Mine’ş-şühûdü’l-hâl.
59a- 59b-60a-60b-61a (Boş)
[61b] Bismillahirrahmanirrahîm
Elhamdü li’llâhi hamde’l-kâmilîn. Ve’s-salâtü alâ-Muhammedin
hâteme’n-nebiyyîn. Ve alâ âlihî ve ashâbihî ecma‘în. Sâhibü’l-hayrât ve’lhasenât tâlibü’l-ücûr ve’l-mesûbât. Kitâb-ı vakf-ı sâlifde zikr-i cemîli sâbık
sunûf-ı medh u senâ ve ulûf-ı hayr du‘âya lâyık sâhibü’l-kadri’l-a‘lâ sâbıkâ
vezîr-i a‘zam pâdişâh-ı kesîrül-alâ hazreti Halîl Paşa yessera’llâhû te‘âlâ
murâdehû fevka mâ-yeşâ nefs-i nefîseleri içün evkâf-ı şerîfe-i sâlifetü’lbeyânı [62a] vaz‘ ü ta‘yîn ve vücûh-ı şürût ve mesârifini tafsîl ve tebyîn
buyurduklarından sonra, üzkurû mevtâküm bi’l-hayr mûcibince li-ebeveyn
birâderleri olup, Rumili Beylerbeyisi hem musâhib hem vezîr iken seyf-i
sitem ile maktûl ve huzûr-ı Hak’da zümre-i şühedâdan ma‘dûd ve makbûl
olan vâsıl-ı rahmet-i Rahman dâric-i medâric-i mağfiret ü rıdvân cennet
mekân Firdevs-aşiyân El-muhtâc ilâ rahmeti’llâhi te‘âlâ merhûm ve
mağfûrun-leh Mehemmed Paşa rûh-ı şerîfleriyçün sarây-ı mübârekleri
mukâbilinde bir çeşme ve sakkâye ve mekteb binâ ve merhûm-ı merkûma
türbe ve türbe-i şerîfesinde kurrâ ve huffâz inşâ buyurup [62b] mesâlih-i
hayrât-ı mezkûra ve levâzım-ı müberrât-ı mesfûre içün evkâf-ı âtiyetü’l-evsâfı
tedârik buyurdılar. Tâ ki merhûm-ı merkûmun rûh-ı latîfine ecr ü sevâbı vâsıl
olmağla indallâhi’l-kerîm merâtib-i aliyyeye nâyil ve kendülere dahi ayet-i
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kerîme men yeşfe‘u şefâ‘aten haseneten [yekün] felehû nasîbun minhâ161
muktezâsınca ve men senne sünneten haseneten felehû ecrehâ162 hadîs-i şerîfî
fehvâsınca sebeb oldukları cihetden hisse-i külliye hâsıl ola. İnna’llâhe te‘âlâ
lâ yudî‘u ecra’l-muhsinîn163
Rûh-ı mevtâya du‘â eylemeğe gel elün aç.
Bir gün ola olasın sen de du‘âya muhtâc
Cümle evkâf-ı şerîfelerinden biri Anadolu [63a] Kalem-revinde kazâ-i
Maraş tevâbi‘inden Zeytun nâm karyedür ki merhûm cennet mekân güzîde-i
Al-i Osman Sultân Murad Hân Eskenehû’llâhu te‘âlâ buhbûhati dâri’l-cinân
sene hamse ve tis‘în164 ve tis‘a-mi’etin şehr-i Rebiülahiri gurresi ile müverrah
mülk nâme-i hümâyûn ile tarîk-i şer‘î üzere temlîk buyurup, mülk
nâmelerinde arâzî ve mezâri‘i ve tilâl u cibâl ve enhâr u eşcâr ve re‘âyâ ve
evlâd-ı re’âyâsının hukûk ve rüsûm ve beytü’l-mâl ve mâl-i ga’ib ve mâl-ı
nukûd ve yave ve kaçkun ve âdet-i ağnâm ve vâk’i olan harâc-ı şer‘îsi ve bi’lcümle kaffe-i hukûk-ı şer‘iyye ve rüsûm-ı örfiyyesi ile mimmâ zükire evelem
yüzker serbest mefrûzü’l-kalem [63b] maktû‘u ü’l-kadem müşârün-ileyh
hazretlerinün mülk-i mahzı ve hakk-ı sarfı olup neslen ba‘de neslin ve fer‘an
gıbbe aslin kendülerinden sonra evlâdı ve evlâd bulunmaz ise ekâribinden
vârislerinden vücûhu mülkiyyet üzre mutasarrıf olup dilerler ise satalar
dilerler ise bağışlıyalar dilerler ise vakf ideler deyu beyân-ı sahîh ve tansîs ü
tasrîh buyurmuşdur. Arâzi-i karye-i mezbûre tevâbi‘ ve levâhiki ile inde’lahâlî ma‘lûm ve mümtâz olmağıla ta‘yîn ve tavsîf ve tahdîd ve ta‘rîfden
mustağnîdur. Biri dahi İstanbul’da Hoca Üveys165 mahallesinde vâkıf-ı
sâhibü’l-ma‘ârifin birâderleri [64a] olup bu vakf-ı şerîfe bâdî ve bâ‘is ve bu
hayr u birre sebeb-i hâdis olan merhûm Mehemmed Paşa’dan mevrûs mülkleri
ve hâlâ cenâb-ı âlîlerinin sarây-ı mübârekleri olup ba‘zı şürût ve kuyûd ile alâvechi’l-übûd ve’l-hülûd, evvelâ nefs-i nefîselerine ba‘dehû harem-i
muhterem-i nebevî ve mekân-ı mübârek-i Mustafavî Salla’llâhu te‘âlâ alâsâkinihî mâdâm ehl ü’l-arz muhtâcen ilâ mesâkinihî fukarâ-yı ba-izzetine livechi’llâhi’l-celîl ve kitâb-ı vakf-ı âharda beyân ve tafsîl ve mütevellî-i evkâfı Haremeyn-i muhteremeyne teslîm ve tescîl ile vakfiyyenin itmâm ve tekmîl
buyurdukları sarây-ı âlîye muttasıl sarây-ı [64b] mezbûrun fırını ardında vakfı sakkâyeleri mukâbilinde tahtânî dört bâb dekâkîn ve fevkânî beş bâb
odalardır ki sarây-ı mezbûr ile ve Halil Çelebi menzili ile ve Behrâm kapucı
kızı Raziye Hatun menzili ile ve tarîk-i âmm ile mahdûddur. Biri dahi bu
dıl‘ın mukâbilinde sakkâyeye muttasıl Kara Kedi mahallesinde vâki‘ Hân-ı
azîmü’l-bünyândır ki bir tarafı fevkânî ve tahtânî yigirmi altı bâb ulu odalarını
161 “Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur.” Nisâ4/85.
162 Kim benim güzel bir sünnetimi yeniden ihyâ ederse onun ecrinden bir kat da ona yazılır.
Hadis-i Şerîf.
163 Allah iyilerin iyiliklerinin sevaplarını zayi etmez.
164 VGA–100–38–9/1 (54).
165 Üveys V: Veys N.
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müştemildür. Ve bir tarafı kapu üzerinde şâhrâha nâzır fevkânî bir büyük
odayı ve eyvânî ve müte‘addid odaları ve on dört bâb dükkânı müştemildir.
Vâkıf-ı ârifin [65a] ve kâla’llâhû te‘âlâ an cemî‘i’l-mehâvif tâyifesi meskeni
olmağıla kendü icârelerindedir. Etrâf-ı erba‘ası Helvacıbaşı Hânı ve Derviş
Paşa odaları ve sakkâya mevkûfe ve tarîk-i âmm ile mahdûddur. Biri dahi
İstanbul’da Sarrâchâne kurbunda Yusuf Paşa mescidi yanında tahtânî ve
fevkânî dokuz bâb odalardır ki tarafeynden tarîk-i âmm ile mahdûddur. Ve
mescid-i mezbûr ve Hüssam Bey vakfı ile mahdûddur. Biri dahi Medîne-i
ma‘mûre-i hazret-i Ebâ Eyyûb-ı Ensârî radiye anhû Rabbühu’l-bârî
mahallâtında Kasım Paşa-yı Cezerî mahallesinde on sekiz bâb tahtânî oda ve
altı [65b] bâb mahzenlerdür ki etrâfı Ahmed Çelebi evleri ve Balçık iskelesi
ve sâhil-i bahrda arz-ı hâliye ile mahdûddur. Evkâf-ı mezbûreyi vech-i şer‘i
üzere vakf ve te’bîd ve habs ve tahlîd itdiklerine hâkim-i müşârün-ileyh
esbega’llâhu te’âlâ ni‘amehû aleyhi huzûr-ı ma‘âli-evsâflarında bi-tav‘in
sâf166 ikrâr ve i‘tirâf buyurduklarından sonra, bast-ı şerâyit ve beyân-ı zavâbit
idüp evvelâ mütevellî vakf-ı şerîfleri evkâf-ı mezbûrede dahi tasarrufât-ı
vakfiyye ile mutasarrıf oldukdan sonra hâsıl olan rub‘ ve irtifâ‘ ve nemâ ve
intifâ‘ından yevmî yigirmi beş akçe cihet-i tevliyet ihrâc eyledükden sonra
mahsûl-i bâkîden küllü [66a]yevm kırk beş nefer hâmil-i kelâm-ı mecîd Ellezi
lâ ye’tîhi’l-bâtılu min-beyni yedeyhi ve lâ min-halfihî tenzîlün min-hakîmin
hamîd167 kimesnelere yevmî her birine ikişer akçeden küllü yevm doksan
akçe vazîfe vire. Ol şartla ki zikri sebk iden birâderleri merhûm Mehemmed
Paşa’nın medîne-i Ebâ Eyyûb-ı Ensârî de radiye’llâhû anhu vâki‘ kabr-i şerîf
ve merkad-i latîfinde onbeş nefer kimesne ba‘de selâti’s-subh ve on nefer
kimesne ba‘de selâti’z-zuhr ve onbeş nefer kimesne ba‘de selâti’l-asr cem‘
olup ber-nehc-i ma‘lûm vech-i kitâb-ı merkûma nazar-ı şerifîyle müşerref ve
müstes‘ad olmak tarîkî üzere her biri tecvîd [66b] ve tertîl ile birer cüz’i şerîf
Kur’ân-ı Celîl tilâvet idüp on beş cüz’i şerîfin sevâbını birâderim merhûm
Mehemmed Paşa rûh-ı şerîfine168 ve on beş cüz’i şerîfinin sevâbını bu fakîr-i
kesîrü’t-taksîr rûhına hibe eyliyeler. Ve on beş cüz’i şerîfinin sevâbını
müte‘allikâtımdan merhûme Sakine Hatun rûhına hibe eyliyeler. Ve üç
kimesne huzûrunda üç cüz’i şerîf tilâvet idüp fazîlet ve ecr ü sevâbını liebeveyn birâderim merhûm İbrahim Ağa rûhına hibe eyliyeler. Bu
mukâbelede yevmî ikişer akçeden küllü yevm altı akçe vazîfeye mutasarrıf
olalar. Zümre-i aliyye-i mezbûreden tekaddüme ehakk tefevvuka evfak ve
elyak [67a] olan ta‘yîn-i hâkimü’ş-şer‘ ile re’isü’l-kurrâ ve ser-mahfil olup
iftitâh ve ihtitâm-ı hidmet-i bâ-izzet-i sa‘âdet- encâm re’is-i mezbûr ma‘rifeti
ile olup anın vazîfesi küllü yevm üç akçe ola. Ve bilcümle üç meclis-i şerîfde
üç ser-mahfilin vazîfeleri yevmî üçer akçe olup bâkî kırk iki nefer her biri
166 bi-tav‘in sâf V: bi-tav‘ü’l-sâf N.
167“ Ona önünden de ardından da bâtıl gelemez. O, hikmet sahibi, çok övülen Allah’tan
indirilmiştir.” Fussulet 41/42.
168 VGA–100–38–9/2 (55).
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küllü yevm ikişer akçe vazîfeye mutasarrıf olalar. Ve bunlardan birisi hâfız-ı
sandûk ve mufarrık-ı eczâ-yı şerîfe olup, bu mukâbelede yevmî üç akçe
vazîfeye dahi mutasarrıf olup, mecmû‘-ı vazîfesi yevmî beş akçe ola. Ol şartla
ki noktacılık hidmetine dahi himmet [67b] ve eczâ-hânâna terk-i hidmet
itdirmemeğe bezl-i kudret ve akîb-i hatm-i Kur’ân-ı azîmü’ş-şânda du‘âyı
hayr ile rûh-ı merhûm-ı merkûma tahmîl-i minnet eyleye. Ve zikri sebk iden
sebîl-hânede dört nefer tîb-i tâhir zâhiren ve bâtînen televvüsden hâzir
kimesneler sâkîler olup, münâvebe ile edâ-yı hidmet ve def‘i ataş-ı muhtâcîne
sarf-ı himmet idüp, her biri küllü yevm üçer akçeden yevmî on iki akçe
vazîfeye mutasarrıf olalar. Ve bir ehl-i Kur’ân-ı salâh ve takvâ ile müşârünileyh bi’l-benân nefs-i enfes-i mübârek ile meşhûr nefs-i zekiyye ve hüsn-i
ta‘lîm ile mezkûr kimesne mekteb-i [68a] mezbûrda mu‘allim olup, evlâd-ı
müslimîn ve etfâl-ı muvahhidîne umûmen husûsâ eytâm ve evlâd-ı erâmil ve
fukarâ ve mesâkîne ta‘lîm-i Kur’ân-ı Azîm ve ifâde-i tarîk-i kitâbet-i
müstehabbü’t-ta‘lîm idüp, yevmî altı akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve bir
sıfât-ı mezkûre ile ma‘rûf hüsn-i hâl ve ma‘rifet ve kemâlle mevsûf kimesne
halîfe-i mekteb olup, hüsn-i hulukla etfâle ta‘lîm-i Kur’ân ve lütf ve rıfk ve
edeb ile sebkâ sebkâ tefhîm ve iz‘ân hidmetine sa‘y-i firâvân idüp, bu
mukâbele de yevmî dört akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve yevmî ikişer
akçeden senevî yedi yüz yigirmi akçe [68b] hatabiyye-i mekteb olup, şiddet-i
şitâda derûn-ı mekteb teshîn olunmağıla hiddet-i sermâ teskîn oluna. Ve dört
kimesne merhûm-ı merkûm birâderleri Mehemmed Paşa’nın türbeleri hâfızı
olup, bi-tarîki’l-münâvebe hidmet-i muhâfaza-i türbe-i şerîfeye muvâzabe
idüp, her biri küllü yevm dörder akçe vazîfeden yevmî on altı akçe vazîfeye
mutasarrıf olalar. Ve bir kimesne türbedâr olup, hafaza-i türbeye hâkim ve
sabâh ve ahşâm bekçileri tefakkud ile tekayyüd hidmetine mülâzim olup, bu
mukâbelede yevmî beş akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve bir kimesne ferrâş
olup, kabr-i şerîf [69a] ve etrâfının kens ve ferş ve tanzîf idüp, yevmî bir akçe
vazîfeye mutasarrıf ola. Ve bir kimesne buhûrî olup, revâyih-i tayyibe ile
vakt-i tilâvetde dimâğı huffâzı ta‘tîr ve huzzâr-ı meclisi tebhîr eyleyüp, yevmî
iki akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve sebîl hânenin gözesine ve suyolu
levâzımına yevmî üçer akçe sarf oluna. Ve türbe-i şerîfenin kanâdîl ve sâyir
mühimmâtına yevmî üçer akçeden senevî bin seksen akçe sarf oluna. Ve küllü
yevm ikişer akçeden senevî yedi yüz yigirmi akçe berf-i behâ ola ki, eyyâmı169 hârre-i sayfiyyede kadr-i kifâye tebrîd-i mâ olunmağıla [69b] harâret
sudûr ashâbından isticlâb-ı hayr du‘â oluna. Ve merhûm-ı merkûmun kabr-i
şerîflerine gıtâ içün sof bahâ ve mübârek başları üzere vaz‘ olunmak içün,
dülbend behâ ve sârıkçı ve hayyât harcına, küllü yevm dörder akçeden senevî
bin dört yüz kırk akçe sarf oluna. Ve cihât-ı mezbûrede170 men‘-i cem‘
olmayup mümkin oldukça cihâtın ictimâ‘ından mütevellî imtinâ‘ itmiye.
Maksûd iğnâ-yı fukarâ ve celb-i hayr du‘âdır. Şart-ı mezbûr kitâb-ı vakf-ı
169 eyyâm N: enâm V.
170 mezbûrede V: mezbûreden N.
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evvelde dahi mastûrdur. Bundan mâ‘adâ vakfiye-i ûlâda mu‘tebere olan
kuyûd ve şürût [70a] ale’l-vechi’l-meşrûh ve’n-namti’l-mebsût bu vakf-ı
şerîfde dahi i‘tibâr olunup, nakîr ü kıtmîr maksûd-ı vâkıf-ı habîrde taksîr
olunmamağa bezl-i iktidâr oluna deyü itmâm-ı merâm ile hatm-i kelâm
buyurduklarından sonra, mütevellî-i merkûm ile ale’n-nehci’l-meşrû‘i’lma‘lûm murâfa’a-i şer‘-i kavîm ve muhâkeme-i dîn-i lâzımü’t-ta‘zîm
itdiklerinde hâkim-i sâlifü’l-beyân dâm-ı müşârün-ileyh bi’l-benân taraf-ı âlîşânından ibkâ-yı vakf-ı şerîfde rüchân iktizâsı ile sıhhat u lüzûm-ı vakf-ı fâîka
ale’t-tafsîli’s-sâbık hükm-i171 muhkem-i şer‘î lâhık olmağın mâ vaka‘a bu
mahalle sebt ü tahrîr ve kayd ü tastîr [70b] olundı. Ve mâ tef‘alû min-hayrin
fe inna’llâhe bihî alîm. Ve ecrâ’l-vâkıf ale’l-hayyi’l-cevâdi’l-kerîm. Vaka‘a
zalike küllühü fî‘t-târîhi’l-mübâreki’l-mezkûr. Şühûdü’l-hâl. El-mezkûrûn
mine’l-eşrâf ve’r-ricâl.
Kayd bâ-vakfiyye-i ma‘mûlün-bihâ bâ-hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn
ve bâ-fermân-ı âlî an-muhâsebe-i Anadolu fî 2 N(ramazan)Sene 1210
Târîh-i mezbûrda bâ-hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ve bâ-fermân-ı âlî
Anadolu Muhâsebesine kayd olunmuşdur. Tahrîren fi't-târîhi'l-mezbûr.
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MÛSİKÎ KAVRAMLARININ GÜCÜ
VE KULLANIM YAYGINLIĞI ÜSTÜNE
FAZLI ARSLAN1
ÖZET
Mûsikî kavramları, hem günlük konuşmalarda hem de edebiyatta
önemli bir yer tutar. Konuşmalarda bir meseleyi izah ederken mûsikî
kavramları kullanıldığı gibi konusu bizatihi mûsikî olmayan birçok
metinde ve şiirde meramı açıkça ifade etmek için yine mûsikî
kavramlarından yararlanılır. Güzel sanatların diğer dallarının
kavramları da benzer bağlamlarda kullanılmaktadır ancak hem bir ilim
hem sanat dalı olarak çok zengin terminolojiye sahip olan mûsikînin bu
hususta daha etkin olduğu anlaşılıyor. Bu çalışma ile mûsikî
kavramlarının teşbîh ve temsîl unsuru olarak kullanıldığı örneklerden
bir derleme sunulacak ve mûsikînin edebiyat ile ilişkisine farklı bir
açıdan bakılacaktır.
ABSTRACT
Music concepts take very important place both in literature and
in dailiy conversations. As well as we use musical terms explaining any
topic in conversations, the musical terms also used in poetry and in
many texts in order to express the ideas more clearly. The very rich
musical terminology, both in the way of science and art, appears to be
more effective than the terminology of other branches of the fine arts
used in similar contexts. In this study, the examples of musical concepts
used as an allegory and comparison will be represented and the
relationship between literature and music will be examined from this
view.
Key words: music, literature, conception, poem

Giriş-Yazı ve Konuşmalarda Mûsikî Kavramları
İlk olarak DPT tarafından yayımlanan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporlarının olduğu Milli Kültür adlı
yayından (Ankara 1983, s. 512) nakledeceğim örnek bu yazıda anlatılmak
isteneni net olarak ortaya koyuyor. DPT’nin yayınladığı bu raporlar bilindiği
gibi eğitim, mimari, mûsikî vb. çeşitli ihtisas komisyonları tarafından
hazırlanmıştır. Din eğitimi komisyonu raporunun giriş paragrafı mûsikî
kavramları kullanılarak şöyle başlıyordu:
“Tabiatta, cemiyette ve dünyada cereyan eden çeşitli hadiseler
karşısında bunalan, zaman zaman dengesini ve ölçüsünü kaybeden insan
ruhuna bir destek, bir teselli ve bir sığınak arar. Dengesini bulmak ve
ayarını yapmak için bir ölçüye ihtiyaç duyar. Tıpkı bir mûsikî aletinin
durduğu yerde ayarının bozulması gibi ondan daha hassas olan insan
1 Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü
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ruhunun da zaman zaman ayarı bozulur. Bozulan bu ayarın düzeltilmesi
için akordunun yapılması lazımdır. Nasıl ki bir aletin akord edilmesi
için bir diyapazona ihtiyaç vardır. Bunun gibi ruhun ayarı için gerekli
diyapazon, Allah fikri ve din inancıdır...”

Mûsikî kavramları kullanılarak yazılan bu ve benzeri metinlere
rastlarız. Şiirler başta olmak üzere diğer edebi metinlerde de mûsikî
kavramları sıklıkla yer alır. Hatta günlük yaşantımızda da bu kavramlarla
konuşur, espriler dahi yaparız. Temelde mûsikî ile ilgisi olmayan metinlerde
mûsikî kavramları son derece etkileyici, anlamlı biçimde kullanılır.
Anlatılmak istenen husus, bu kavramlarla net olarak ifade edilir.
Kavramların bu biçimde kullanılması yazarın ifade kabiliyetini, bir ölçüde
mûsikî bilgisini gösterdiği gibi, okurların da kulak hassasına ve zihinlerine
zevk veriyor. Farklı ilimlerin terminolojisine hâkim olan yazarların, yazıları
ve konuşmaları bu açıdan hemen dikkat çekmektedir. Sıkça karşılaşılan bu
kavramlarla, meleklerin dili kabul edilen, Yaratıcının evrene lütfettiği
rügârın bir nefhası sayılan, birçok kültürde dinin ve ibadetin bir ögesi olan
mûsikînin ne kadar değerli bir sanat ve tabii ki bir ilim olduğunu ve insan
yaşamını her daim sarmaladığını anlıyoruz. Yazılardan bir başka örnek
verecek olursak, Hikmet İlaydın (1961: 24) Hasan-Âli Yücel’i anlatırken
onun çocukluk ve ilk gençliğinin Mevlâna atmosferi içinde geçtiğini
belirtmiş ve şöyle devam etmiştir: “Mevlevilik, Türk şehirlerinde yıllarca
işlenerek, nihayet operayı hatırlatan bir terkiple, tefekkürün, şiirin,
musikinin, raksın, plâstik güzelliklerin, ince ve fevkalâde ölçülü bir
muaşeretin Doğu memleketlerinde benzeri bulunmayan bir imtizacı haline
gelmişti.”
Başbakan Erdoğan, 9 Eylül 2011 tarihinde Gaziantep’te yaptığı bir
konuşmada meramını anlatmak için mûsikî kavramları kullanıyor. Siyaset
meydanındaki karmaşayı izah için senfoni, uyum, kakofoni terimlerini tercih
ediyor:
“Çukurova Senfoni orkestrası bir konser icra etti. Burada farklı
enstrümanlar eğer bir senfoni oluşturuyorsa, sizi farklı bir dünyaya
götürür, sizi dinlendirir. Ama bu farklı enstrümanlar o uyumu
sağlayamazsa o zaman ortaya senfoni çıkmaz, bir kakofoni çıkar.
Türkiye’de şu anda siyaset meydanında yapılan işte budur, bir
kakofonidir. Biz ise bir senfoniyi oluşturmaya çalışıyoruz. Farklı dil,
kültürler olsun bütün bunlarla bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı,
Türk milletinin zenginliği meydana gelir, bunu istiyoruz…” diye

devam eden konuşmaydı.
İfadesinin ilk bölümünde, siyasetteki uyumsuzluğu anlatmak için
kullanıyor bu kavramları. Sözlerin devamında görüyoruz ki senfoniyi, farklı
dillerin, kültürlerin bir arada uyum içerisinde yaşamını anlatmak için de dile
getiriyor. Başbakanın, bir mûsikî terimini yanlış telaffuz etmemek için
“kakofoni”yi adeta heceleyerek söylemesi gözlerden kaçmıyor.
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Bilim felsefecisi Caner Taslaman, bir televizyon programında
Cern’deki fizikçilerin çalışmalarından bahsederken söz, bilim adamları ve
bilim felsefecilerinin vazifelerine gelince bilim adamlarını piyano
yapımcılarına, mûsikî, beste yapanları da felsefecilere benzetiyordu. “Piyano
olmazsa piyano çalamazsınız, neyi birisi yapmazsa ney çalamazsınız.
Piyanoyu, gitarı yapmak yetmez ancak çalarsanız amaç gerçekleşir”
diyordu. (16.12.2011 Haber Türk Bilinmeyen prg.)
Bir bakan parti liderinin görevini anlatırken; “Totaliter, otokratik
yapılarda lider lokomotiftir. Onun peşinden giden vagonlar meyyittir yani
ölüdür) yani onların bir iradesi yoktur. Ama demokratik yapılarda lider
orkestra şefidir. Herkes kendi enstrümanını çalar, lider onu armoniye
dönüştürür.” (16.01.2012 CNN Tarafsız Bölge Prg.) Bu ve benzeri temsîl ve
teşbîhlere sık tesadüf ederiz. Mûsikî bilgisi nispetinde hocaların ve vaizlerin
de mûsikî kavramlarını sohbetlerine malzeme yaptıkları görülür.
Doğu ve Batı kaynaklarında mûsikînin ilahi yönü hep vurgulanmıştır.
Mûsikî sadece insanları birbirleriyle kaynaştıran bir unsur olarak
görülmemiş aynı zamanda onun insanı Allah ile birleştirdiğine inanılmıştır.
Bu sebeple mûsikî unsurları birçok çalışmada, şiirde, edebiyatta, güzel
sanatların diğer alanlarında, ahlak kitaplarında kendine yer bulmuş,
mûsikîye ilişkin kavramlar çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Şunu vurgulamak
istiyorum ki bu yazı, mûsikî kavramlarının geçtiği her metni, her şiiri değil,
girişteki örnekte olduğu gibi, bir mesele izah edilirken, bir hususa örnek
verilirken teşbîh ve temsîl sadedinde sunulan mûsikî kavramlarını ele alıyor.
Mütevazı bir derleme olan bu çalışma, mûsikînin dil ve edebiyatla ilişkisine
ince bir dokunuşu amaçlıyor.
Edebiyatta Mûsikî Kavramları
Edebiyatta, özellikle divan şiirinde mûsikî teminin çeşitli şekillerde
yer aldığı bilinmektedir. Birçok divan tahlil edilerek neşredilmiştir. Yapılan
bu çalışmalara bakıldığı zaman eserlerde bizzat mûsikî başlığının yer
aldığını ve o divanda geçen mûsikî konularının tahlil edildiğini görürüz.
Birkaç örnek verelim: Cemal Kurnaz, Hayali Bey Divanı’nın Tahlili, M.
Nejat Sefercioğlu, Nev’î Divanı’nın Tahlili, Ali Nihat Tarlan, Şeyhî
Divanı’nı Tetkik, Hüseyin Güftâ’nın Divan Şiirinde İlim, Gönül Ayan’ın
Lâmi’i Vamık u Azrâ adlı çalışmalarda yazarlar, eser içerisinde geçen mûsikî
temasını bizzat başlıklar altında incelemişlerdir. Her şeyden önce Şarkİslam klasik edebi metinlerini hatırlayalım. Mevlana’nın, Sadi, Nabi, Nedim
ve Şeyh Galib’in musiki kavramlarını ustalıkla kullandıklarını biliyoruz.
Yeri olmadığı için burada örnekleri çoğaltamıyoruz. Mesnevi’yi
hatırlayalım. İlk beyitleri mûsikî ile başlar ki bu tesadüf değildir.
Mevlana’nın mûsikî ilgisini gösterir. İbrahim Tennuri, Gülzâr-ı Manevi adlı

140

MÛSİKÎ KAVRAMLARININ GÜCÜ…/FAZLI ARSLAN

eserinde çeng, ney ve def sazlarına ayrı başlıklar halinde yer vermiş, onların
sembolik anlamlarını ele almıştır. (Arslan 2011: 279)
Pek tabiidir ki mûsikî yönü olan şairler, yazarlar eserlerinde mûsikî
temini daha sık ve daha derinlikli kullanılmıştır. Yahya Kemal, Halit Ziya,
Mehmet Rauf, Tevfik Fikret, Cenab Şehabeddin ilk akla gelen birkaç
örnektir. Mehmet Kaplan’ın “Cenab Şehabeddin’in Şiirlerinde Ses ve
Mûsikî” başlıklı meşhur makalesi bu konuyu işler. C. Şehabeddin’in
eserlerinde, şiirlerinde sesin ve mûsikî teminin nasıl ustalıkla kullanıldığı
örneklerle anlatılır. (Kaplan 1956: 45-60) Neredeyse her şiirini mûsikî
terimleri ile yazan Yahya Kemal’i, “Her eserimin başında -en küçük şiirimin
bile- garptan veya bizden bir mûsikî eseri vardır. Ve belki de beni
şahsiyetimin asıl idrakine ancak eriştiğimiz zaman varlığını öğrendiğimiz
noktalara götüren mûsikîdir. Kompozisyon için örneğim de mûsikî
olmuştur” (Nabi 1976: 51) diyen Tanpınar’ı özellikle anmak isterim. Halk
edebiyatında da durum aynıdır.
Edebi Metinlerden Örnekler
İlk sözü Mevlana’ya verelim. O, sesin insan karakterini yansıttığını
şöyle ifade eder: (Mesnevi, III, 63-64). “Testi aldığın zaman testileri sınar, o
testilere vurursun değil mi? Neden vurursun? Sesinden kırık testiyi anlamak
için. Kırık testinin sesi daha başka türlü olur. Ses çavuşa benzer, önde gider.
Ses gelir de o şeyin ne olduğunu anlatır, onun ahvalini sayar, döker. Ses
mastara benzer fiil de o mastarı tasrif eder!”
Halit Ziya Uşaklıgil, yazı hayatında en verimli dönemin başlangıcı
sayılan Ferdi ve Şürekası’nı yazıyor. Bu romanı yazmaya başlarken nasıl bir
ruh hali içinde olduğunu mûsikî terimlerini kullanarak anlatıyor ki son
derece estetiktir. Bu cümleleri okuduktan sonra, bu ruh halinin, güzel
sanatların mûsikî dışında hangi dalına ait terimlerle bundan daha güzel ifade
edilebileceğini düşünmemek elde değil:
“Nasıl kurulduğu tahattur edilemeyen sazı elinde müphem bir tehassüs
ufkunda serseriyane dolaşan, dağınık bir düşünceyle hangi perdede tevakkuf
edeceğinden, hangi makamlarda gezineceğinden bi haber neye karar
vereceğinden mütehayyir aletinin gergin telleri ne verirse onu alıp onun
arkasından bi irade giden bir sazende gibi ne okuduklarımda ne
yazdıklarımda bir ittirad bir imtizac gözetemez halde idim.” (Önertoy 1999,
103)
Ahmet Hamdi Tanpınar Beş Şehir’de Erzurum’u anlatırken, Selçuklu
mimari eserlerinin Ahlat’tan başlayarak Konya’ya kadar dizilişini mûsikî
terimleri ile açıklıyor. Türkçe’nin üstadlarından olan Tanpınar’dan bu
satırları okumak muhteşem bir zevk doğrusu:
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“Her şeyin altüst ettiği, örf, adet, akide, efsane, her şeyin birbirine
girdiği bu zengin fakat karışık devirde, çok hususi şartları haiz bir
medeniyetin, bir istiladan mukadder doğuşu bütün hayatı bir sıtma gibi
sararken, Ahlat’tan başlayarak Erzurum’un, Sivas’ın, Kayseri’nin,
Konya’nın camileri, medreseleri, kervansarayları, çok usta bir elin çektiği
yay gibi, bu yeni kuruluşun ilk notasını, bütün bu yeniyi hazırlamak için
dağılmış unsurları içine alacak olan senfoninin ana temini verirler.”
(Tanpınar, 2006: 50)

Sufi Inayet Han’dan bir örnekle devam edelim ve onun semaı nasıl
kullandığına bakalım:
“Sema kelimesi dinleme anlamına geldiği için, dinleme ve dinleme
adabını ifade eden bir terimdir. Dervişler, ruhsal gelişimi sağlayan
yollardan birisine “sema” adını vermişlerdir. Sufiler için sema ayini, en
kutsal hazinedir. Neden? Çünkü stresin başlıca sebebi aşırı aktivitedir.
Hayat, her geçen gün doğallığından biraz daha kopmakta ve daha da
yapay bir hale gelmektedir. İleriye doğru atılan her adım, insan ruhu adına
geriye doğru atılmış bir adım olmaktadır. İnsanların ruhsal sağlıklarına
kavuşabilmeleri, kendilerini gerçek yüzleri ile ve özleri ile tanıyıp,
yeniden keşfedebilmelerine bağlıdır. Bunu sağlayabilmek için de “kendini
dinleme” sanatını hayata geçirmeleri şarttır.” (Sufi Inayet Khan 2001: 53)

Alıntının yazarı semaı insanın kendini dinlemesi ve özüne dönmesi
olarak nitelendiriyor. Aksi takdirde hayatın stresi altından çıkmak, insan için
zorlaşmaktadır. Bu da insan hayatında çeşitli sıkıntıların doğmasına sebep
olacaktır. Huzursuz insanların oluşturduğu toplumlar da ahlaken doğru yöne
gitmeyecektir. Kısacası semayı sadece mûsikî eşliğinde zahiri bir döngüden
ibaret saymamak, bilakis semayı önce kendini dinleme, iç dünyasına dönme
onu kemale erdirme gayreti olarak görmek gerekir. Yine Inayat Khan
eserinde bir hikâye naklederek azarlama ile güzel ses tonunu, insanda tanrı
sevgisinin olması ve olmaması ile izah ediyor. (s. 157)
Bir örnek de Sabri Esat Siyavuşgil’in bir yazısından. İki yüz ellinin
üstünde eser yazan Tanzimat Dönemi edebiyatçılarından Ahmet Mithat
Efendi, bazı çevrelerce, çok farklı alanlarda eser verdiği ve yazdıklarında
edebi kaygı gütmediği için eleştirilmiştir. Sabri Esat Siyavuşgil, Ahmet
Mithat’ı savunuyor. Tabii ki bütün ilimleri aynı derecede bilmek mümkün
değildir. Her sazı aynı maharetle çalmanın imkânsız olması gibi: “İlk
bakışta dağınık, hatta perişan gibi gelen bir ceht ve gayretin psikolojik
vahdetini daha iyi kavrıyoruz. Şüphesiz bugün, bütün ilmi kavramaya insan
ömrünün yetmediğini, aynı maharetle her telden saz çalmanın mümkün
olmadığını biliyoruz. İhtisas bilgisini ansiklopedik malumata, derinleşmeyi
genişlemeye, yaratmayı nakletmeye tercih ediyoruz. Ama gene bize bütün
beşeri bilgilerin mebadisini öğreten ilkokul öğretmenini asla hor
görmüyoruz.” (Siyavuşgil 1946: 25).
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Gülistan’da, insanı terbiye etmek için kulağının çekilmesi, bir sazın
akort edilmesine benzetilerek anlatılır: Düzgün insanın kulağı mı çekilirmiş?
“Şeyhlerden birinin huzurunda: ‘Filanca benim hakkımda kötü söylemiş’
diye şikâyette bulundum. Şeyh: ‘Sen onu iyilikle utandır!’ dedi. ‘Sen doğru
yürü de kötü fikirli kimse senin eksikliğini söylemeye mecal bulmasın.
Kopuzun ahengi düzgün olunca onun kulağını çalgıcı burar mı?”(Sadi-i
Şirazi 2005: 100-101)
Yine kulak burmakla ilgili bir hikâye de Sadi’nin Bostan’ında geçer:
“Artık kim eline bir kopuz alsa halkın elinden tef gibi sille yiyor. Hangi
sapkın adam omzunda bir çenk götürse tanbur gibi kulağı buruluyordu.”
(Sadi 2001: 187-188) Bu sözün evvelindeki hikâyede yine birkaç mûsikî
terimi kullanılmıştır. Bir nasihatçi bilgin, padişahın sarayına gidince bir
sefahet manzarası görüyor. Sadi bunu şöyle dile getiriyor: “Çenkçinin başı
uykudan çenk gibi göğsüne düşmüş. Mağrur nedimlerin içinde nergisten
gayrı gözü yumulmamış kimse yok. Def çenke uymuş, ney, aradan yanık bir
şikâyetle yükseliyor.” (Sadi 2001: 187) Nasihatçiden utanmış ve bu hale son
vermişler ve halktan da bu yolda davranmalarını istemişler. Elinde çenkle
yakalananın, tanbur gibi kulağı bükülmüş. Nergis aynı zamanda Yunan
mitolojisindeki Narcissos’tur. Nedimlerden birisi olduğuna göre böyle de
anlaşılabilir. Ayrıca sazların teşhîsi dikkate değer.
Bostan’da def ve çengin konu edildiği bir başka hikâyede de çengin
telleri saça, defe vurmak da insan tokatlamaya benzetilmiştir: “Tekke
müridlerinden biri, bir çalgıcının defini, çengini kırmış. Oradaki delikanlılar
da müride saldırmış, çengin tellerini gerercesine saçlarını çekmişler, defe
vurur gibi suratını tokatlamışlar. Mürid yediği dayakların acısıyla o gece
uyuyamamış. Ertesi gün piri ona nasihat etmiş ve demiş ki; “A kardeşim,
eğer yüzün def gibi yaralanmasın istiyorsan başını çeng gibi aşağıda
tutarsın.” (Sadi 2001: 255-256) Ağır başlı olmayı, üstüne lazım olmayan
şeylere burnu sokmamayı anlatmak için yapılan bir benzetme.
Bostan’dan birkaç örnekle devam edelim: Sadi, Tanrı aşkının samimi
olması gerektiğinden bahseder. Önce aşık kendi benliğinden sıyrılmalı ki
Tanrı aşkı ona ulaşsın. Mûsikî kavramları ile şöyle seslenir Sadi: “Eğer
sende aşk ve cezbe varsa çalgıcı şöyle dursun, hayvanların ayak sesi bile
senin için mûsikîdir. Yanı başında bir sinek kanat çırpsın da o cezbeli aşık
sinek gibi ellerini başına vurmasın, kabil değildir. Varlığı perişan olan kimse
ne tizi fark eder, ne pesi. O bir kuşcağızın ötmesiyle de feryada gelir.” (Sadi
2001:168) Ona göre insanın evrendeki mûsikîyi duyabilmesi için kalp
gözünün açık olması gerekir. “Zaten kainatın mûsikîsi susmaz; ama kulak
her zaman açık değildir. Cezbeli aşıklar içtikleri zaman kuyu çıkrığının
sesinden bile sarhoş olurlar…” (s. 168) Ahlak eğitimi alanında mûsikî
terimleri, kalp gözleri kör olanların hakikatleri duyamayacaklarına “sema”
ile bir örnek yine Sadi’den: “Şehvete tapanlar nasıl sema eri olabilirler?
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Tatlı seslerle ancak uykuda olanlar uyanır, sarhoşlar değil. Ve seher
yelinden gül perişan olur, odun perişan olmaz. Çünkü onu baltadan gayrı
şey parçalamaz.”(s. 169)
Sancak, davul ve kös, bir devletin bağımsızlığının alameti olduğu gibi
kişinin özgürlüğünün de işareti sayılmıştır. Bostan’da geçen bir hikâyede bir
köle öldürülmek üzereyken birtakım sözler söyler ve bu sözlerden padişahın
kalbine rikkat gelir. Köle, Sadi’nin ifadesiyle “Sancak, davul ve kös sahibi”
yapılır. (s. 201) Bu ifadenin açıklamasında mütercim şunları söyler: “Bu
gibi şeyler o devirlerde emirlere, valilere verilen salahiyet alametleriydi ve
yarı bağımsızlığa delalet ederdi.” Tabii ki bu hikâyedeki köleye valilik
verilmedi. Kös ve davul sahibi yapmak, onu özgürlüğüne kavuşturmak, ihya
etmek anlamına gelir ki mehter sazlarının kullanıldığı bu bağlam dikkate
değer doğrusu.
Sünbülzade Vehbi Efendi’nin,
Dime mutrible yelella yeleli
Olma her tanburanun orta teli
Perdesizlikdür amân itme gümân
Yakışur sîne-i Corci’ye kemân (Kaplan, 2002).
Her tanburanın orta teli olmak Türkçe’de benzer anlama gelebilecek
başka deyimleri de hatırlatıyor. Perdesizliğe gelince şair bu kavramla hem
ahlaken kötüleşmeyi -ar perdesi yırtılmak, ar damarı çatlamak deyimlerini
hatırlayalım- hem de mûsikîdeki perdesizlik yani perde dışında icrayı da
ifade ediyor olmalı.
Arif Nihat Asya tamamen savaş ve mûsikî kavramlarını içi içe
geçirdiği Estergon Kalesi’nde şöyle der:
Germekte Türk sanatının erkek elleri
Serhatte yay gerer gibi tamburda telleri…(Yıldız 1997: 261).
Görüldüğü gibi sanatkârın elindeki tambur telleri ile savaşçının
elindeki yay aynı beyitte ancak önemli olan her ikisini de aynı el aynı
ustalıkla kullanıyor. Türk sanatının erkek elleri tambur tellerini yay gerer
gibi germektedir. Türk’ün savaşta da sanatta da son derece başarılı olduğunu
anlatmak için seçilmiş kavramlar şairin kudretini gösterdiği gibi mûsikînin
de duygu ve düşünceleri ifadedeki kabiliyetini gösteriyor. Bu beyti
okuduğumuzda Türk’lere ait en ünlü sazlardan ıklığı hatırlamamak mümkün
değil. Gazimihal ıklığın kök anlamlarından birinin de “ok” olduğunu
belirtir. (Gazimihal 1958: 6, 72) Ok atarken çıkan sesin bu tür yaylı sazlara
ilham verdiği rivayetler arasındadır. Beyti okurken zihin bu noktalara da
gidiyor doğal olarak. “Türk’ün millî bünyesiyle ilgili her unsura karşı büyük
bir hassasiyet gösteren Arif Nihat bunun tabii bir sonucu olarak imajlarında
milli ve mahalli kültür unsurlarını da kullanmıştır:
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Tarihte selsebil olup çağladılar…
Yıllar yılı nağmeyle gülüp ağladılar…
Nevres’le Cemil kucakta tambur ile ud,
Tarihimi mızrap ile imzaladılar.
(Udi Nevres ve Tanburi Cemil Bey gür bir ırmak gibi akıp duran Türk
tarihine berrak birer çeşme olarak katılmışlardır. Onların her mızrap vuruşu,
Türk tarihinin nağme nağme imzalanması demektir). (Yıldız 1997: 391392).
Koca Ragıb Paşa’dan bir beyit şöyledir:
Hem sinesi pür-dâğ u hem âvâzesi muhrik
Neyden bilinir sûz-ı mahabbet neye derler.
Anlamı şöyledir bu beytin: “Aşkın yakıcılığının nasıl bir şey olduğu
kamıştan yapılan nefesli çalgı aleti olan neyden anlaşılır. Çünkü bu aletin
hem göğsü yarayla doludur, hem de yanık bir sese sahiptir.” (Yorulmaz
1998: 97) Ney sazının metafor olarak Mevlana başta olmak üzere birçok
edebiyatçı şair tarafından kullanıldığı bilinir. Buraya Koca Ragıb’tan bir
örnek aldık.
Neşâti der ki;
Esbâb-ı tarab cümle perişan u mükedder
Def sille-hor-ı gussa vü ney kâm şikeste
(Eğlence araçlarının hepsi üzgün ve darmadağın: Def kederin
tokadını yemiş, neyin keyfi kaçmış, umutsuzluk içinde). (Ünver 1986:
118).
Nef’î, (1572?-1635) bir beytinde; gül dalına konarak öten bülbülü,
mûsikî aleti çenge benzetiyor. Çengin gümüş telleri ise bahar bulutundan
inen yağmura benzetiliyor. Çeng gibi inleyen bülbülün içi yanar ve dumanı
havaya yükselir. Kuşlar da mûsikîyi gül bahçesindeki bu havadan öğrenirler:
Konup çeng edicek bülbül nihal-i gülbün-i sebzi
Gümüş telden dizer ebr-i bahârî ana evtârı
(Bülbül yeşil gül fidanına konup onu çeng yapınca bahar bulutu onu,
gümüş telden ona kirişler dizer).
Bir başka beyitte Nef’î şöyle der:
Görün dûd-i derûnun halka halka bülbül-i zârın
Havâdan öğrenir murgân-i gülşen ilm-i edvârı
(İnleyen bülbülün gönlünden yükselen halka halka dumanı görüp gül
bahçesindeki kuşlar mûsikî ilmini havadan öğrenir). (Karahan 1985: 134135).
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Bir başka beytinde ise, aşıkın iniltisi mûsikî olarak değerlendirilmiş.
Bu mûsikî aşığın kendisine yeter, gönül cezbeden başka bir mûsikîye gerek
yoktur:
Âşıka nâlesi eğlence yeter ey Nef’î
Nağme-i dil-keş için minnet-i bülbül ne belâ.
(Ey Nef’î, aşıka kendi iniltisi eğlence olarak yeter; gönül çekici
nağme için bülbüle minnet ne beladır (minnet sıkıntısına katlanmaya
değmez). (Karahan 1985: 149).
Cinâni’den, bir insan hâlinin mûsikî unsurları ile izahı: Der ki Cinâni;
Gelse eyyamı şita berd ile lerzan oluruz.
Çeng çalmak o makam içre oluptur kanun
(Kış günleri gelince soğuktan titreriz. O hal içinde çeng çalmak sanki
kanun haline gelmiştir). Beyti açıklayan Cihan Okuyucu şunu eklemiştir:
Kanun burada kullanılan manasından başka bir mûsikî aletinin de adıdır. Bu
manasıyla kanun, çeng ve makam, anı bahse ait kelimelerdir. Şair soğuktan
titremeyi çeng yahut kanun çalmaya benzetiyor. (Okuyucu 1996: 62-63)
Bazı metinlerde sazlara, insani hissiyat yüklenmiştir:
İnce telli nazlı saz
Sana bakan, sana dokunan,
Seni duyan, özgür kalır o an
Bir Brahman’ı vurmuş bile olsa, (S. Inayet Khan, s.71) Bir Brahman’ı
vurmanın Hint dinlerinde ne kadar ağır bir suç olduğunu biliyoruz. Şiirde
incelikle, naz sıfatları yan yana getirilmiş. İyi bir sazı dinlemenin insan ruhu
üzerindeki etkisi tartışılmaz ancak bu şiirde özellikle saz ince ve nazlı.
Bir teşhîs de İskender-Name yazarı Ahmedî’den. Ahmedî, ney sazının
yüreğinin ayrılık acısından yaralandığını, bu yaraların şerha şerha olduğunu,
insan tenindeki bendlerin de bu acıdan kaynaklandığını dile getirir. Ney de
insan gibi acı çeker, yaralanır, inler:
Yüregi binüm gibidür tolı baş
Lîki ben yaşluyam yok anda yaş
Gâh inüldiyle dirilür gâh ölür
Yârdan ayru düşen eyle olur
Şerhâ şerhâ olupdur bu derdmend
Anun içündür teninde nice bend (Ünver, 1983: vr. 25a)
Yavuz Sultan Selim'e sunulan nasihat-nâme türündeki Deh Mug adlı
mesnevide bülbül Allah’ın birliğine inanan tevhid ehlindendir ve tanbur
sesini duyunca Rahman suresini okuyarak ona eşlik eder:
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Yirde gökde ol Hudâyı birledüm
Hem dügâhı ol segâhda söyledüm
Okıram gülşende Rahmân sûresin
Gûş idüp 'âşıkların tanbûresin (aktaran Kaplan 2002: 3)
Neşâti’den bir teşhîs:
XVII. yüzyılın en büyük bestekârı Itri’nin bestelerinde kullandığı
güftelere göz atalım. Sazlar nasıl dövünür, figan eyler tıpkı ah u zar eden
insan gibi.
Kadeh kan ağlayıp def sine döğer ney figan eyler
Furug-i sagar u sahbadan olmuş pür ziya meclis
(Kadeh kan ağlar, def kalbi döver, ney inler.
Bu içki meclisindeki kadehin parıltısından ışıkla dolsun meclis).
(Şardağ 1989: 46)
Itrî’nin başka şiirinde de “Reg-i can târ-ı çeng âsâ, figâna mübtelâ
oldu. (Can damarım çeng adlı çalgı gibi yüksek sesle inlemeye tutuldu.)
(Şardağ 1989: 64).
Yahya Kemal’e söz vermemek olmaz. Birçok şiirini mûsikî ile ören
Yahya Kemal Eski Mûsıki’de şöyle der İstanbul ve mûsikîten bahsederken.
Bu yaz kemençeyi bir dinledinse Kanlıca’da
Baharda bir gece tanburu dinle Çamlıca’da
Bu sazların duyulur her telinde sade vatan
Sihirli rüzgâr eser daima bu topraktan. (Yahya Kemal 1992: 35)
Sazların her telinde vatanın nesi duyulur? Her bir telinde duyulan,
vatanın ayrı bir hususiyeti mi acaba?
Son olarak Meşhur Hint şairi Rabindranath Togore, eski
başbakanlardan Bülent Ecevit’in tercüme ettiği Gitanjali İlahiler’inde
(1999: 182) Tanrı’ya; “Ve şimdi ben, ölümsüzlüğe gitmek için ölmeye
hasretim. Tellerden çıkan mûsikînin yükseldiği, sonsuz toplantının salonuna
hayatımın arpını götüreceğim. Onu ölmeyecek nağmelerle seslendireceğim
ve o, son mırıldanışını da hıçkırdıktan sonra sessiz arpımı sessizliğin
ayakları dibine gömeceğim.” diye hitap ettiği şiirde ahiret, büyük bir
konserin gerçekleşeceği bir âlem olarak tanımlanıyor.
Sonuç olarak denebilir ki lisan, insanların birbirleri ile anlaşmalarını
sağlayan bir vasıta ise mûsikî lisandan da önce insanoğlunun yaşamında yer
almış ve dilin ifade edemediği noktalarda o devreye girmiştir. Newton bu
hususta, “Heyecanların ifadesi olan mûsikî, kelime ve fikirlerin durdukları
yerde başlar… Çünkü fikirler nisbeten derin ve ciddi olmakla beraber daima
hissiyata kapılmaya müsaittir” der. (akt. Kesova 1975: 33) Arnold
Bennett’in “Mûsikîyi bütün sanatların üstüne çıkaran şey, heyecanları
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fikirsiz ifade edebilmesidir. Edebiyat ruha fikir yolu ile nüfûz eder, mûsikî
ise fikri yardıma lüzum görmeksizin doğrudan doğruya girer” sözü aynı
fikrin başka bir ifadesidir. (akt. Kesova 1975: 25) Mûsikî hakkında Doğu’da
ve Batı’da söylenmiş birçok özlü söz vardır ki bunlar tümüyle “Musiki
ruhun gıdasıdır” biçimindeki meşhur ifadenin tefsiri sayılır. Dolayısıyla bu
tefsir her türlü metinde ve şiirde karşımıza çıkmıştır. Mûsikî hakkında söz
söyleyenlere bakıldığı zaman her alandan, her meslek grubundan insanları
bulabiliyoruz. Sadi’den, Cervantes’e, İbnülemin’den Nietzsche’ye,
Mevlana’dan, İkbal’den, Ahmet Mithat Efendi’ye, Goethe’ye varıncaya
kadar birçok ilim ve sanat adamının mûsikîyi öven fikirleri, kitapları
süslemektedir. Konunun bir de özellikle edebiyata ilişkin tarafı var ki o da
edebiyatçıların dilinde ifadesini buluyor ve mûsikî kavramları onların
dilinde çeşitli bağlamlarda kendini gösteriyor. Bu metinde de o
bağlamlardan birine örnekler verildi. İkbal’den bir alıntıyla noktalıyor (akt.
Kesova, 144) ve bu yazının, mûsikînin kıymetini bir nebze olsun tekrar
hatırlamamıza vesile olmasını diliyorum.
Bağlarda bahçelerde inci gibi nağmeler
Saçıyorum. Nağmeler, çok kıymetli bir maldır
Lakin böyle sürümsüz
Pazarda bu metalar ne ucuza gidiyor.
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DOĞULU VE BATILI DİL BİLİMCİLERE GÖRE
KUR’AN-I KERİM’DEKİ YABANCI KELİMELER VE
KÖKLERİ
İBRAHİM USTA*
ÖZET
Yazının icadı ile kayıt altına alınmış olan dil, bir yandan soyut bir
kavram olan düşünce ve fikri somut hale getirirken, diğer yandan
insanlar arasındaki iletişimi sağlayan en önemli araç olmaktadır. Dilin
tarihi süreci incelendiğinde, dillerin bir şekilde - komşu olsun veya
olmasın -, diğer dillerden etkilendiği, onlardan kelimeler alıp, kelimeler
verdiği görülmüştür. Başka bir tabirle dünya üzerinde saf dil
kalmamıştır. Bu çalışmada Kur’an-ı Kerim’deki bazı yabancı kökenli
kelimeler incelenip, kökenleri hakkında hem doğulu hem de batılı
dilbilimcilerin görüşlerine özet halinde yer verilecektir.
FOREİGN VOCABULARY OF THE QUR’AN ACCORDİNG
TO THE EASTERN AND WESTERN PHİLOLOGİST AND
THEİR ROOTS
ABSTRACT
The language that was taken under registeration with the invention of
writing, on one hand, makes thought and idea, which are abstract
concepts, become concrete, on the other hand, is the most important
tool that allows communication among people. While examining the
historical process of the language, it is clear that language in a way whether or not adjacent -has influenced by other languages, has taken
words from them and has given them many words. In other word,
there isn’t any pure language survives in the world. In this study both
the words of some foreign origin in the Holy Quran, and the origins
of the eastern and western views of linguists will shortly be examined.

GİRİŞ
Dünya üzerinde gerek kelimelerle konuşarak gerekse bir takım sesler
vasıtasıyla anlaşabilen varlıklar vardır. Hem doğuda hem de batıda Kendisine
“Hayevân en-Nâtık” ismi verilen insan1, başkaları ile iletişimde yetenek
olarak diğer canlı türlerine göre en yüksek seviyededir. İnsanoğlu var olduğu
tarihten bu zamana kadar yaşamında vazgeçilmez bir parçası haline getirdiği
ve bunu “Dil-Lisan” şeklinde isimlendirdiği bu yüce değer, insanlar arasında
anlaşmasını sağlayan bir aracı, duygu, düşünce, fikir ve sorunlarını
birbirlerine aktarmakta kullandıkları en önemli vasıtadır. İnsanoğlu asırlardır
biriktirilmiş olan düşünce, bilgi ve diğer değerler hazinesini dil denilen araç
*- Yard. Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi, Doğu dilleri ve Edebiyatı bölümü öğretim üyesi.
1 - “Homo animal rationale quia orationale” insan aklı olan hayvandır, çünkü konuşur. Bkz;
Vardar, Berke, Dilbilim yazıları, Multilingual yayınları, İstanbul 2001, s.30.
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sayesince birbirlerine aktarmışlar, bazen ittifak bazen de ihtilaflı da olsa, ortak
çözümü dil sayesinde günümüze kadar ulaştırmışlardır.
Çalışmamız dil nedir? sorusuyla başlayıp, Kur’an-ı Kerim’deki yabancı asıllı
kelimelerin açıklanmasıyla bitecektir. Mezkûr konu hem doğu hem de batılı
kaynaklar tarafından mukayeseli olarak incelenmeye çalışılacaktır.
Öncelikle dil hususundaki açıklamalara göz atmakta fayda vardır. Dil
ile alakalı olarak gerek eski ve gerekse yeni tanımlamalar arasında çok fazla
bir fark bulunmamasına rağmen, eski tanımlamalar daha çok yüzeysel, yeni
tanımlamalar ise biraz daha derinlik içermektedir. İbn Cinnî dil hakkında “Dil,
milletlerin amaçlarını ifade ettikleri meramlarını anlattıkları sesler
bütünüdür”2 derken, Suyuti ve İbn Hacib ise “Bir mana için ortaya konulmuş
tüm lafızlar” için dil ifadesini kullanmıştır3. İbn Haldun’un tarifini gerek
doğu, gerekse batılı dilbilimciler hala kullanır olmuşlardır. Şöyle der İbn
Haldun: Kişinin meram ve isteklerini anlatmak için kullandığı sesler bütününe
dil denmektedir.4 Çağdaş dilbilimcilere göre dil; insanlar arasında anlaşmayı
sağlayan tabii bir vasıta, kendi kanunları içerisinde yaşayan ve gelişen canlı
bir varlık, seslerden örülmüş bir ağ, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir
gizli antlaşmalar sistemidir5. Aynı zamanda dil; duyguların, düşüncelerin ve
isteklerin serbestçe oluşturulmuş semboller sistemi aracılığıyla aktarılması
için ayrıcalıklı olarak insanlara özgü, içgüdüsel olmayan bir yöntemdir6. Daha
basit bir ifadeyle dil insana Allah vergisi bir yeti olmakla birlikte, insanın
kendi iç doğasından ortaya çıkan bir ürün değil, bilakis etkinliktir7. Tüm bu
sunumlardan sonra dil ile alakalı şu sonuca varmak mümkündür: “Dil İnsanlık
tarihin de, belli bir topluluğun veya toplulukların içerisinde, günübirlik
kullanılması sonucunda kendisini geliştirip, günbegün değer kazanmış ve
tanınır hale gelmiş, bunun birlikte bir takım sistem ve kurallara göre
düzenlenip telaffuz edilegelmiş boğumlu seslerden oluşan bir anlatım ve
anlaşma aracıdır8, veya düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da
dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır. Bu tanım
bütün canlıların kendi aralarındaki bildirişimlerle ilgili işaret sistemlerini
olduğu kadar, insanlar tarafından doğanın ve eşyanın ortak kalıplar halinde
anlamlandırılması olgularını da kapsamaktadır.9 Dil hakkında bu girişi
2 - İbn Cinnî, Osman, Kitabü’l-Hasâis, el-Mektebü’l-İlmiyye, (Baskı yeri ve tarihi yok) c.1
s.(112)33.
3 - Suyuti, Celaleddin, el-Muzhir fi Ulûmi’l-Lugati ve Envâ’uhâ, Mektebetü’l- Asriyye, Sayda
1987, s.8.
4 - İbn Haldun, el-Mukaddime, Dar İhya et-Türas el-Arabi, Beyrut (tarihsiz), s.546.
5 - Ergin, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım, İstanbul 1992, s. 4.
6 - Sapir, Edward, Selected Writings in Language, Culture, and Personality, University of
California Press, California 1992, s.7.
7 - Akarsu, Bedia, Dil-Kültür Bağlantısı, İnkılab Yay., İstanbul 1998. s. 20.
8 - Dilaçar, Agop, Dil, Diller ve Dilcilik, Türk Dil Kurumu, Ankara 1968, s. 3.
9 - Kaplan, Mehmet, Sevgi ve İlim, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2002, s. 207.
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yaptıktan sonra, o halde Yazı nedir sorusunun cevabına gelebiliriz. Yazı
denilince yukarıda bahsettiğimiz fikir, duygu ve düşünce gibi soyut
kavramların kâğıt, tablet, papirüs, taş vb. gibi somut cisimlere bir takım
işaretlerle dökülmüş halidir. Yazı icat edilmemiş olsaydı ne olabilirdi? Eğer
yazı icat edilmemiş olsaydı duygu ve düşünceler, fikir ve idealler, sevinç ve
hüzün gibi sayısız kavramları ya konuşarak ya da çizerek ifade ederdik. Tüm
bu kavramlar yazıya dökülmediği müddetçe akılda kalıcı olmazdı. Bu nedenle
yazı olmasaydı geçmişimize yabancı kalır, medeniyet kuramaz, teknolojik
gelişmeler yaşayamazdık. 10
DİLLERİN DEĞİŞEBİLİRLİĞİ VEYA KARŞILIKLI ETKİLEŞİM
Dünya dilleri incelendiğinde, bu dilleri oluşturan kelimelerin yerli ve
yabancı olmak üzere ikiye ayrıldığı bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Toplumlar ve Medeniyetler arasında meydana gelen askerî, siyasî, ekonomik
ve sosyokültürel sebeplere bağlı olarak, diller arasında çeşitli alışverişleri
gözlemlemek mümkündür. Bünyesinde yabancı kelimelerin olmadığı saf ve
hâlis bir dil, ancak küçük kabilelerde veya uygarlıktan uzak kalmış
topluluklarda görülebilir. Bu bağlamda Arapça, asırlar boyunca farklı dil ve
kültürleri etkilediği gibi, başkalarından da etkilenmiştir. Bunu bir Batı’dan
örnekle açıklamak gerekirse; Normanlar İngiltere’yi ele geçirince birçok
Sakson mükemmel Fransızca konuşmaya başladılar ve böylece iki dilli
oldular. Hem Cermence hem de Fransızca konuştuklarından, Cermence
kullanırken de Fransızca kelimelerden yararlandılar. Bugünkü İngilizce bunu
açık bir şekilde göstermektedir ki; biryandan bazı evcil hayvanların Saksonca
isimleri kullanılırken, öte yandan aynı hayvanların etleri Fransızcadan alınma
kelimelerle ifade edilir. Böylece, öküzün, koyunun, domuzun Saksonca
isimleri yanında, bu hayvanların etinden bahsedilirken Fransızca isimler
kullanılmıştır: örneğin; “ox”, “sheep”, “pig” isimlerine karşılık “beef”,
“mutton”, “pork” gibi kelimelerinin kullanılması dillerin değişkenliğine en
büyük örnektir.11
Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, Normanlar yapmış oldukları fetihle,
mevcut Sakson diline hem ekonomik ve siyasî, hem de ekonomik ve kültürel
alanda etki etmişler ve bu etkiler yüzyıllardır, dildeki değişim olarak kendisini
göstermiştir. Bütün bunların dışında sıradan komşuluk ilişkileri yoluyla
diller, en azından birbirinden kelime alabilir. Bu şekilde herhangi bir dil,
kendisini ifade etmekte geliştirip zenginleştirebilir. Çünkü akraba dillerin
zaman içerisinde coğrafî açıdan birbirlerinden ayrı düşmeleri, dolayısıyla
birbirlerinden uzaklaşarak farklılaşmaları her ne kadar doğal ise, akraba
olmayan dillerin birbirleriyle olan sıkı ilişkilerinin neticesinde kültür
alışverişinde ve karşılıklı etkileşimde bulunmaları da o kadar tabiîdir. Dillerin
birbirleri üzerindeki etkileri çoğunluk itibarıyla kelimelerde; nadir olmak
10 -bkz: Karaağaç, Günay, Dil, Tarih ve İnsan, Akçağ Yay., Ankara 2002, s .16.
11 - Vendryes, J. V., Dil ve Düşünce, Multilingual yay., İstanbul 2001, s.79.
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üzere dilin şekil bilgisi ve söz dizimi alanlarında görülür.12 Dil niye değişir
sorusunu Macit Gökberk şu şekilde cevaplamıştır:” Dil yalnız başına
değişmez, içinde yer aldığı kültürün bütününün devinimine ayak uydurur.
Onun için kültürdeki değişmeler ilk kez dil olarak açığa vurur. Zekâca
yükselmiş uluslar dillerini de iyi kullanırlar. Buna örnek Grek, Roma ve
Araplardır. Dil nerede gelişmişse orada bütün bilgi kollarında sivrilmiş
insanlar yetişmiştir.”13
Dillerin zamanla değişebilirliği konusunu Vendryes`in şu sözleri ile bitirmek
mümkündür: “Hiç bir zaman her hangi bir dil yabancı etkileşim olmadan
gelişemez; tam tersi komşu dillerin onu etkilemesi genelde onun gelişiminde
büyük önem taşır. Dillerin birbiriyle temas halinde olması tarihi bir
gerekçedir ve bu temas bir dilin diğerini etkilemesine yol açmaktadır”14
BATI VE KUR’AN-I KERİM’İN KÖKENİ ÜZERİNE
İslam’ın üçüncü halifesi Hz. Osman zamanında Kur’an-ı Kerim’in
çoğaltılıp, başka coğrafyalara gönderilmesiyle birlikte, Arap kültüründe yazılı
kitap olarak bilinen ilk kaynak olup, Ortaçağ’da parlayan Arap kültürünün
başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir. Kur’an-ı Kerim bir din kitabı
olmakla birlikte içerisinde, mevcut toplumun kültür, din, gelenek ve en
önemlisi dil kültürünü de yansıtmakta, bir bakıma topluma önderlik
etmektedir. Bununla birlikte Kur’an-ı Kerim’in dil veya gramer kitabı
olmadığını ister doğulu ister batılı olsun herkesin kabul ettiği bir gerçektir.
Kur’an-ı Kerim’in dil yönüyle ilgili doğu ve batıda sayısız eserler
neşredilmiştir. Batılı yayınlara baktığımızda tarafsızlıktan daha çok, taraflı
yayınları buluruz. 19. Yüzyıldan itibaren Kur’an metinleri, ifade tarzları,
içerisindeki yabancı kelimelerle alakalı neşredilmiş makale ve kitaplardan
türü eserlerden bazılarını tanıtmak istiyoruz.
1- Abraham Geiger (1810-1874): Meşhur Alman Oryantalist, Bonn
Üniversitesi’nde sunmuş olduğu ”Was hat Mohammed aus dem Judentum
aufgenommen?- Muhammed Yahudilikten neler aldı? ” isimli doktora
(1833) çalışmasında Yahudi kültüründe mevcut olan dini terimlerin,
Kur’an’ı kerimdeki anlatım ve yansımalarını incelemiştir. Çalışmasının
temelini özetlemek gerekirse, yazar Kur’an’ı ilahi bir kitap olarak
görmeyip, insan ürünü şiirler manzumesi olarak görür.15

12 - Özkan, Fatma; Musa, Bagdagül, Yabancı Dillerin Türkçenin Söz Dizimi Üzerindeki Etkisi,
Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, bilig, yaz 2004/Sayı:30, s.97.
13 - Macit Gökberk, Değişen Dünya Değişen Dil,Yapı Kredi yay. İstanbul 2011, s.90.
14 - Vendryes, J. W., Language: A Linguistic Introduction to History [Paperback] Routledge
2008. S. 11-15.
15 - Abraham Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen,

[Mit einem Vorwort Hrsg. Von Friedrich Niewöhner], Parerga Verlag, Berlin
2004.
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2- Theodor Nöldeke (1836-1930): Meşhur Alman Oryantalist Göttingen
Üniversitesinde yapmış olduğu “Geschichte des Korans-Kur’an tarihi ”
isimli doktorasında konuyu üç ayrı noktada incelemiştir. Birinci kısımda
Kur’an’ın orijinalliği ve aslı üzerindeki tartışmalara katılmış, ikinci
kısımda ise günümüze kadar ulaşmış muhtelif Kur’an yazmaları ve
bunların kökenleri üzerine çalışma yapmıştır. Üçüncü ve son kısım ise
Kur’an’daki ayetlerin(metin) tarihini incelemiştir.16
3- Siegmund Fränkel (1855-1909): Nöldeke’nin öğrencisi olan Fränkel,
1886 yılında birincisi olmak üzere iki ayrı çalışma yapmıştır. Birinci
çalışmasında Fränkel, Kur’an-ı Kerim’deki Ârâmîce kökenli olan yabancı
kelimelerin geniş bir listesini çıkarmış Kur’an’daki yabancı kelimeleri
tartışmaya açmıştır. İkinci çalışmasında ise bu çalışmayı tüm Arap diline
yayarak, Arap diline girmiş olan Ârâmî kökenli yabancı kelimeleri
çıkarmıştır.17
4- Karl Vollers (1835-1909): Meşhur Alman Oryantalist “Volkssprache und
Scriftsprache im alten Arabien - Eski Arapçada konuşma ve yazma dili”
isimli bir çalışma telif etmiştir. Mezkûr çalışmanın beşinci bölümündeki
iddiası ise bir hayli ilginçtir. Yazar Kur’an’ı kerimin batı Arap diyalekti
olan Mekke ve Medine lehçesine göre oluştuğu, fakat Arap dilbilimciler
tarafından hicri II. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren (H.250) eski arap
şiirine göre yeniden uyarlandığını iddia etmektedir.18
5- Theodor Nöldeke (1836-1930): Carl Vollers’e reddiye niteliğindeki
“Neue Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft - Semitik dilbim
yazıları ” isimli eseri üç ayrı çalışmadan oluşmaktadır. “Kur’an ve Arapça,
Kur’an’ın cümle yapısı ve şekil uyumu, Gelişigüzel ve yanlış anlaşılan
yabancı kelimeler” isimli çalışmalarında Kur’an’daki farklı lehçe ve
ağızların varlığını kabul etmekle birlikte, Vollers’in iddialarını
çürütmüştür. Yazar Kur’an’ın dilinin tipik Arap dilinin özelliklerini
taşıdığını, Arapçanın güzelliği ve Arap dilbilimcilerinin gayreti (gramer
açıklamaları vs.) sayesinde Kur’an’daki dil yetersizliğinin korunduğunu,
Kur’an’ın gramer kitabı olmamasına rağmen kendi edebiyatını oluşturmayı
başardığını, Kur’an’da anlaşılmayan ibare veya kelimelerin yine Arap
dilbilimcilerinin gayreti(Fıkhu’l-Luga ve Tefsir gibi yan alanlar) ile
anlaşılması sağlandığını ifade etmiştir.19
16 - Theodor Nöldeke, Geschichte des Qorans: Teil 1. über den Ursprung des Qorâns; Teil 2.
Die Sammlung des Qorans, mit einem literarhistorischen Anhang über die muhammedanischen
Quellen und die neuere christliche Forschung. Adamant Media Corporation, Boston 2004.
[Kur’an tarihi, Theodor Nöldeke, trc;Muammer Sencer, İlke yayınları, İstanbul 1970] .
17 - Siegmund Fränkel, Die Aramäischen Fremdwörter im Arabischen. Hildesheim; New
York: G. Olms, 1982.
18 - Karl Vollers, Volkssprache und Schriftsprache im alten Arabien, (BiblioLife, LLC) –
Hardcover 2009.
19- Theodor Nöldeke, Neue Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft, Strassburg: K.J.
Trübner 1910.
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6- Jakob Barth (1851-1914): Kur’an’la ilgili yazılmış olan tefsir
çalışmalarına kritik çalışmasını içeren 35 sayfalık makalesinde, Arapçadan
anladığı kadarıyla Kur’an’da manası muğlak (izole edilmiş) ayetlerin farklı
okunması gerektiğini ifade etmiş, başka bir tabirle Kur’an’ı eleştirisel
okumanın gerekliliği üzerinde durmuştur. Yazar Kur’an’daki kutsal
metinlerin farklı anlamlara gelebileceğini söylemeye cesaret eden Avrupalı
ilk bilim adamı olarak görülmektedir. Mezkûr eserde Kur’an’daki,[Saffat
76-78, Yusuf 9, Tevbe 112-113, Tahrim 5] 4 ayetin tekrardan gözden
geçirilmesi ve tekrardan incelenmesi gerektiğini ifade etmiştir.20
7- İgnaz Goldziher (1850-1921): Tefsir okulları tarihi isimli çalışmanın
sahibi olan Macar asıllı alman müsteşrik, mezkûr eserin birinci bölümünde
Kur’an’daki ihtilaflı olduğu iddia edilen bazı ayetlerin(metinlerin)
yorumunda kendisini tarafsız olarak göstermiş ve mevcut tartışmayla
alakalı olarak öneri veya alternatif sunmaktan kaçınmıştır. Bu çalışmada
Kur’an’daki bazı ayetlerin veya surenin tamamının gerçek olmadığına
dikkat çekmiş, ihtilaflı konularda tarafsız kalarak, bir bakıma Kur’an’ın
kutsal kitap olmadığı yönündeki görüşlere destek vermiştir.21
8- Josef Horovitz(1874-1931): Almanya’lı Oryantalist, iki kısımdan oluşan
“Koranische Untersuchungen; Studien zur Geschichte und Kultur
des islamischen Orients – Kur’an Araştırmaları; İslami Doğunun tarih ve
kültürü üzerine çalışmalar ” isimli bu çalışmanın birinci bölümünde
konularına göre seçilmiş Kur’anî terimler ve ikinci bölümde ise
Kur’an’daki özel isimleri incelemiştir.22
9- Alfons Mingana(1881-1921): Iraklı asıllı meşhur Oryantalist telif etmiş
olduğu” Syriac Influence on the Style of the Kur'ān - Süryanicenin Kur’an
üslubu üzerindeki etkisi” isimli makalesinde Ârâmîce ve Süryanicenin
Kur’an’ı kerime etkilerini incelemiş bu şekilde Kur’an dilinin gizemini
çözmeye çalışmıştır. Bu makale çalışmasında Mingana kendisinden önceki
Kur’an araştırmacılarının eleştiri ve analizlerinin yetersiz olduğundan yola
çıkarak onları eleştirmiş, Voller ve Nöldeke’nin görüşleri arasında bir
bağlantı oluşturmaya çalışmış, fakat kendi görüşlerini destekleyecek
örnekler veremediği için, kısırdöngüde kalmıştır. Yazar kendi hipotezini
ispatlamak için genelde Süryani ve Ârâmî dilbilimcilerin görüşlerine yer
verdiği ve onların eserlerinden delil getirdiği için, eleştirileri batılı bilim
adamları tarafından tutarsız bulunmuş ve çalışmalarına değer
verilmemiştir.23
20 - Jakob Barth, Studien zur Kritik und Exegese des Qorāns, Der Islam , Volume 6 (2) de
Gruyter – Jan 1, 1915.
21 - Ignaz Goldziher, Richtungen der islamischen Koranauslegung, Adamant Media
Corporation 2001.[ İslam
Tefsir Ekolleri, trc. Mustafa İslamoğlu, Denge yayınları, İstanbul1997.]
22 - Josef Horovitz, Koranische Untersuchungen, Studien zur Geschichte und Kultur
des islamischen Orients, 4, Berlin [u.a.]: Gruyter, 1926.
23 - Alphonse Mingana, Syriac Influence on the Style of the Kur'ān, Bulletin of The John
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10- Heinrich Speyer(1897-1935): Abraham Geiger’in çalışmasının bir
devamı niteliğinde olan “Die biblischen Erzählungen im Qoran Kur’an’da İncil hikâyeleri” isimli bu çalışmasında yazar hem İncil, hem de
Eski Ahit ve Rasullerin mektupları gibi kutsal sayılan metinlerdeki ayet ve
ifadelerin Kur’an’daki izdüşümlerini incelemiştir.24
11- Arthur Jeffery (1892-1959): “The Foreign Vocabulary of the Qur'an;
Texts and Studies on the Quran - Kur’an’daki yabancı kelimeler” isimli
meşhur çalışmasında, 1938 yılına kadar Kur’an’daki yabancı kelime
araştırmalarının bir özetini teşkil etmektedir. Aynı zamanda Arap
dilbilimcileri ve müfessirlerin yorumlarına başvurarak, Kur’an’da geçen
yabancı kelimelerin kökenini ele almıştır. Mezkûr kelimeleri sadece
etimolojik olarak incelediğinden ve batılı dilbilimcilerin görüşlerine yer
vermediği için çalışması Batıda yetersiz görülmüştür. Bu çalışmada yazar
içerisinde elli kadar özel isimle birlikte yaklaşık üç yüz kelime
incelemiştir.25
12- Christoph Luxenberg: Müstear isim kullandığı için gerçek ismini ve
yaşamını bilemediğimiz Alman Oryantalist 2000 yılında çıkarmış olduğu
“Die Syro-Aramäische Lesart des Korans; Ein Beitrag zur
Entschlüsselung der Koransprache - Kur’an’ın Süryâni-Ârâmî Okuma
Biçimi; Kur’an dilinin çözümlenmesi üzerine bir çalışma” isimli
çalışmasında, Ârâmî dilinin Kur’an’da kullanılmış olan Arapçayı direkt
olarak etkilediğini, çünkü Kur’an’ın indiği devrin en gelişmiş dilinin
Ârâmîce olduğunu iddia etmektedir. Bunun yanında bugünkü kullanılan
fasih Arapçanın Kur’an’ın indirilmesinden çok sonraları geliştiğini, bu
yüzden dolayı Kur’an kelimelerinin o günkü Arap diliyle değil, Ârâmîce
asılları ile tekrardan okunup, yorumlanması gerektiğini ifade etmektedir.
Söz konusu çalışmada yazar Kur’an’da bulunan 314 yabancı kökenli
kelimeyi Süryani ve Ârâmî köklerini temel alarak incelemeye çalışmıştır.26
13- Günter Lüling: 1928 doğumlu olan Alman Oryantalist Jakob Barth’ın
muğlak manalı ayetler üzerindeki çalışmasının bir devamı niteliğinde ve
daha geniş kapsamıyla el aldığı “Über den Urkoran: Ansätze zur
Rekonstruktion der vorislamisch-christlichen Strophenlieder im Koran Kur’an’ın kökeni üzerine; Kur'an'da İslam öncesi
Hıristiyan
şarkılarının yeniden yapılanması üzerine yaklaşımlar” isimli
Rylands
Library, Manchester: University Press, Longsmans, Green, & Co., London, England, Vol. 11,
No. 1,
1927, p. 77-98.
24 - Heinrich Speyer, Die biblischen Erzählungen im Qoran, Georg Olms
Publishers, Hildesheim 1961.
25 - Arthur Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur'an; Texts and Studies on the Quran,
Brill Academic Publishers 2006.
26 - Christoph Luxenberg, Die syro-aramäische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur

Entschlüsselung der Koransprache, Das Arabische Buch, Berlin 2000.
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çalışmasında; bir yandan manası tam anlaşılamayan (muğlak) Kur’an
ayetlerinin sebepsiz olmadığını, bunun bir bilmeceden ibaret olduğunu
ifade ederken, diğer yandan ise bunu İslam öncesi Hristiyan kaynakları ile
açıklamaya çalışmış ama bunu başaramamıştır. Yazar, kendisini devam
eden bu teolojik tartışmaya dahil ederek muğlak olan ayetlerin izahını
kısmen de olsa yapabilmişken, Kur’an dil ve üslubunun bilmecesini
çözmekte başarısız kalmıştır27.
KUR’ÂN-I KERİM’DEKİ YABANCI KELİMELER VE BUNLARIN
DİL GRUPLARINA GÖRE ÖRNEKLENDİRİLMESİ:

ب خس

زمهري را
ق طم ير

األرائك

ال راو

I.
FARSÇA KÖKENLİ KELİMELER
[Kur’an’da geçtiği yer: Yusuf, 20] Farsça asıllı bir kelime
olup manası susuz yetişen ot demektir. Arapçaya ise Kureyş
lehçesinden girmiş olup, değersiz, eksik, noksan manalarına
gelmektedir28.
[Kur’an’da geçtiği yer: İnsan, 13] Farsça asıllı bir kelime
olup [Zem/soğuk+Herīr /gerekli, zorunlu] manasındadır.
Arapça aynı şekilde Şiddetli soğuk anlamına gelmektedir29.
[Kur’an’da geçtiği yer: Fatır, 13]Farsça asıllı bir kelime olup,
manası basit işlerde kullanılan şey, ahmak demektir.
Arapçada ise Hurma çekirdeği ve bu çekirdeği örten örtü/zar
manasında kullanılmaktadır30.
[Kur’an’da geçtiği yer: Kehf, 131] Aslının Habeşçe veya
Yunanca [Ari-koité] kelimesinden türediği söylenmekle
birlikte, tercih edilen görüşe göre Farsça [ōronk-ōronkeh]
kökenli bir kelime olup buradan Arapçaya girmiştir. Anlamı
süslenmiş yatak demektir.31
[Kur’an’da geçtiği yer: Kehf, 107] [el-Ferdese] kelimesinden
müştak olup bolluk, bereket, refah ve genişlik anlamına
geldiği söylenmekle birlikte, eski Farsça-Pehlevîceden
[Pairidaeza] asıllı olarak Yunancaya [Pardeisos] şeklinde
geçmiş, oradan Süryaniceye [Pardaysā] ve oradan da
Arapçaya girmiştir. Cennetin isimlerinden birisi olarak
kullanılan bu kelime, bostan, üzüm bağı, birçok çeşit bitkinin
bittiği vadiler bahçe ve sulak arazi manasına gelmekte olup,

27 - Günter Lüling, Über den Urkoran: Ansätze zur Rekonstruktion der vorislamischchristlichen Strophenlieder im Koran, Erlangen 1993.
28 - el-Müneccid Kitabü’l-Lüğât, s.52; Müheysin, el-Muktebes, s.117; Addai Sher, Elfâzü’lFarisiyye, s. 27; Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an, s.179.
29 - Müheysin, el-Muktebes, s.219.
30 - Addai Sher, Elfâzü’l- Farisiyye, s. 126;Müheysin, el-Muktebes, s.282.
31 - Arthur Jeffery,The Foreign vocabulary of the Qur'an, Oriental Institute, Baroda-İndien
1938, s.52;Addai Sher, Elfâzü’l- Farisiyye, s. 9; Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an, s.154.
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halen birçok Avrupa dillerinde [Paradies, Paradise, Paradis,
Paradiso] şeklinde kullanılmaktadır.32
[Kur’an’da geçtiği yer: Rahman, 37] Eski Farsça-Pehlevîce [
Vardā] şeklinde ifade edilen bu kelime, önce Yunanca ve
Süryaniceye girmiş, son olarak ta Arapçaya geçmiştir.
Farsçada manası baharda koklanan şey, çiçek açan her ağaç
demektir.33
[Kur’an’da geçtiği yer: Vakia,18] Kelime manası sert ve
kaba demek olan bu kelime, [Ȃb-riẖten-suyun dökülmesi]
veya [Ȃb-râh-Suyun yolu] kökeni ve içerisine su konulan
kap, çömlek, testi anlamında Arapçaya geçmiştir.34
[Kur’an’da geçtiği yer: İnsan, 21 ] Eski Farsça(Pehlevîce)
kökenli olan bu kelimenin aslı [istebr- stebr -stawr-stapr]
şeklinde olup manası kalın ve sert ipek demektir. Arapçaya
( )قharf fazlasıyle geçmiştir.35
[Kur’an’da geçtiği yer: Furkan, 38 ]Farsça kökenli bu
kelime, Arapçaya Ezd-Şunûe lehçesinden girmiştir. Manası
kız çocuğu demektir. Bir başka rivayet ise bu kelimenin
Cürhüm lehçesinden gelmiş olduğunu söylemektedir.
Arapçadaki manası Kuyu demektir.36
[Kur’an’da geçtiği yer: Furkan, 61]Aslı farsça olan bu
kelime Ȃrâmîce vasıtasıyla Arapçaya geçmiştir. Süryanice
asıllı [šrāgā] farsça ise [çırağ] ihtimal o dur ki Süryaniceden
Farsçaya oradan Arapçaya geçmiştir.37
İBRȂNİCE KÖKENLİ KELİMELER
[Kur’an’da geçtiği yer: Fatiha, 2]İbranice [raḥm-reḥemraḥamānī]asıllı olan kelime Süryanicede [raḥmono, raḥmā]
şeklinde kullanılmaktadır.38
[Kur’an’da geçtiği yer: Mutaffifin, 9] Yazılı, yazılmış olan
şey anlamına gelen bu kelime İbraniceden [rāķam] Arapçaya
Himyer lehçesi üzerinden geçmiştir.39

32 - A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.223; Ebu Mansur el-Cevâlîkî, el-Mu’arrab min
Kelamil’l-A’cemi ‘ala Hurufi’l-Mu’cem, Daru’l- Kalem, Dimaşk 1990, s. 470; Müheysin, elMuktebes, s.269.
33 - A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.287; el-Cevâlîkî, s. 625; Müheysin, el-Muktebes,
s.325.
34 - Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an, s.152; Addai Sher, Elfâzü’l- Farisiyye, s. 10; el-Cevâlîkî,
s.120.
35 - el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.35; Addai Sher, Elfâzü’l- Farisiyye, s. 10; Bilasî, ElMu’arrab fi’l-Kur’an, s.158; el-Cevâlîkî, s.108; A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.58.
36 - el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.39; Müheysin, el-Muktebes, s.119.
37 - Addai Sher, Elfâzü’l- Farisiyye s. 89; Müheysin, el-Muktebes, s.228; A. Jeffery, The
Foreign Vocabulary, s.165.
38 - Rafael Nahle, Garâibu’l-Lugati’l-Arabiyye, Darul’l- Meşrik, Beyrut 1986, s.182; A.
Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.140-141; Müheysin, el-Muktebes, s.207.
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[Kur’an’da geçtiği yer: En’am, 74] Bu kelimenin Süryanice
veya Farsçadan geldiği iddia edilmekle beraber, kabul edilen
görüşe göre kökeni İbranice olan özel isimdir. İhtiyar, hatalı
kişi, bir put ismi, eğri, virajlı gibi manaları vardır.40
[Kur’an’da geçtiği yer: Araf, 176] Ȃrâmîce olduğu
söylenmekle birlikte, aslı İbranice bir kelimedir.
Sakinleşmek, birine yaslanmak, güvenmek gibi manalara
gelmektedir.41
[Kur’an’da geçtiği yer: Araf, 160 ]Farsça olduğu
söylenmekle birlikte [šebeț] asıllı İbranice bir kelime olup
kabile ve torun manalarına gelmektedir.42

إِ ًال

[Kur’an’da geçtiği yer: Tevbe, 8]İbranice asıllı bir kelime
olup, Nabatça vasıtasıyla Arapçaya girmiştir. Yakınlık veya
Allah manasına gelmektedir.43

لي

[Kur’an’da geçtiği yer: Haşr, 5] İbranice kökenli bu kelime,
Arapçaya ilk defa Medine Yahudileri tarafından
sokulmuştur. Evs kabilesi lehçesinden Arapçaya girmiş olan
bu kelime Hurma anlamına gelmektedir.44

جهن

[Kur’an’da geçtiği yer: Bakara, 6] İbranice veya Farsçadan
Arapçaya girdiği iddia edilmektedir. Farsça [kehennam veya
cihinnam], Ȃrâmîce [gēhinnam veya guihano],
İbranice
[gehennom, gehennon] veya [guey+hinnom-hinnom vadisi],
Süryanice [kehinna veya gihanna], Yunanca [keinna],
Habeşçe [gahanam, cehnam veya cenehham] gibi kullanıma
sahiptir. Sahih olan görüşe göre, İbranice kökenli olması
muhtemel olmakla birlikte, aslı Ȃrâmîce olup Habeş dili
vasıtasıyla Arapçaya geçmiştir.45
[Kur’an’da geçtiği yer: Yusuf, 65] Tüm Sami dilerinde ortak
kullanılmakla birlikte, Arapçaya İbraniceden geçmiş bir
kelimedir. Ȃrâmîce [baʿīro], Süryanice [baʿīrā], Habeşçe

ا ير

39 - Müheysin, el-Muktebes, s.299; el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.54.
40 - el-Cevâlîkî, s.134; Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an,s.156; A. Jeffery, The Foreign
Vocabulary, s.54.
41 - Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an,s.153.
42 - Christoph Luxenberg, Die syro-aramäische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur
Entschlüsselung der Koransprache, Das Arabische Buch, Berlin 2000, 5.58; Bilasî, ElMu’arrab fi’l-Kur’an,s.157; A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.57.
43 - Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an,s.166.
44 - el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.48; Müheysin, el-Muktebes, s.294.
45 - Garâibu’l-Luga, s.211; A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.105-106; Müheysin, elMuktebes, s.193; el-Cevâlîkî, s.249.
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[beʿrāwī], İbranice [beʿir] şeklinde telaffuz edilmekte olup,
manası eşek ve bilumum yük hayvanlarına verilen isimdir.46
[Kur’an’da geçtiği yer: Bakara, 10] Her ne kadar Amharikçe
olduğu iddia edilse de, gerek Tevratta tüm kökenleri ile
bulunması, gerekse filologların ittifakıyla bu kelime İbranice
asıllı [‘ālam] kökünden Arapçaya girmiştir. Manası acı ve
eziyet veren demektir.47
II. ȂRȂMİCE KÖKENLİ KELİMELER
[Kur’an’da geçtiği yer: Kalem, 1 ] Arapçaya Ȃrâmîce
[noûno] kökünden geçen bu kelime, büyük bir balık
anlamındadır. Ayrıca Arapçaya Farsçadan geçtiği iddiası da
mevcut olup, Farsçada “dilediğini yap” manasında bir edat
olarak kullanılmaktadır.48
[Kur’an’da geçtiği yer: Hud, 44] Aslının Hintçe olduğu
söylenmekle birlikte, tercih edilen görüşe göre, Ȃrâmîce bir
kelime olup, buradan Habeşçeye ve oradan da Arapçaya
geçmiş bir kelimedir.49
[Kur’an’da geçtiği yer: Hud, 40] Aslı Ȃrâmîce olup, Farsça
bu dilden, Arapça ise Farsçadan almıştır. Ȃrâmîce [tannūra],
Süryanice [tanoūro, tannūrā], Asurca [tinūru], İbranice
[tannūr], Akadça [tīnūru], Pehlevîce [tanura] gibi kullanımı
olan bu kelime, tandır, fırın, yeryüzü, azap vakti, sabah vakti
gibi manaları vardır. 50
[Kur’an’da geçtiği yer: En’am, 75] Arapçaya Ȃrâmîce
[malkoûto] kökeninden girmiş olup, kral ve krallık
manalarına gelmektedir.51
[Kur’an’da geçtiği yer: Araf, 136] Arapçaya girmiş olan bu
kelime; Ȃrâmîce [yamo], Süryanice [yama], İbranice [yam],
Asurca [ʿamu], Akadça [iamu] şeklinde kullanımlara
sahiptir. Jeffrey’e göre Ȃrâmî asıllı bir kelime olmayıp, kökü
Süryaniceye dayanmakta ve deniz anlamına gelmektedir.
Tercih edilen görüş ise kelimenin Ȃrâmî olduğudur.52

46 - Garâibu’l-Luga, s.174; A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.82; Bilasî, El- Mu’arrab
fi’l-Kur’an, s.181.
47 - el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.40; Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an,s.168.
48 - Suyuti, el-Mühezzeb fî mâ vakaʿa fi’l Kur’an, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 1998, s. 92;
Müheysin, el-Muktebes, s.316; A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.282.
49 - Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an,s.148.
50 - İbni Kemal Paşa, Risaletün fî Tahkiki Ta’ribi’l-Kelimeti’l-A’cemiyye, Ceffan ve Cabi
Matbaası, Kıbrıs 1991 s.132; Addai Sher, Elfâzü’l- Farisiyye s. 89; el-Cevâlîkî, s.213; A.
Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.92-94; Garâibu’l-Luga, s.175.
51 - Garâibu’l-Luga, s.206; A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.270; Müheysin, elMuktebes, s.306.
52 - Garâibu’l-Luga, s.210; A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.293. el-Cevâlîkî, s.645.
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YUNANCA KÖKENLİ KELİMELER
[Kur’an’da geçtiği yer: Bakara, 34] Yunanca [Diyabolus]
kelimesinden Arapçaya giren bu kelime laf taşıyan ve
düşman anlamında kullanılmaktadır. Bu kelime ilk olarak
Süryaniceye girdiğinde bu (d)harfi düşmüş, oradan da
Arapçaya geçerek, ümitsizliğe düşmüş, pişman olmuş
anlamında kullanılmaktadır.53
[Kur’an’da geçtiği yer: Yusuf, 20] Aslı Yunanca [Drachme]
olup Süryanice ve eski Farsça (Pehlevîce) vasıtasıyla
Arapçaya geçmiştir. Pehlevîcede [diram-diraxm-dirham],
Farsçada ise [direm] şeklinde kullanılmakta olup, manası
gümüş para demektir.54
[Kur’an’da geçtiği yer: Kehf, 9] Yunanca asıllı bir kelime
olup, kurşun levha ve kitabe anlamına gelmektedir. Köpek
anlamı verenlerde olmuştur.55
[Kur’an’da geçtiği yer: Enbiya, 47] Yunanca [kćoty], hak ve
adalet anlamına gelen bu kelime, Ȃrâmîce [ķušṭā- kušoţ],
Süryanice [kušţa], İbranice [košţ] olarak hala
kullanılmaktadır.56
[Kur’an’da geçtiği yer: Bakara, 26] Nabatice olduğu iddia
edilmekle birlikte Yunanca [sarkazō] kökene sahip bu
kelime, bedendeki eti parçalamak demektir. Ayrıca
Süryanice [sro] kesmek ve [serio] kapıyı ayırmak,
parçalamak manasına gelir. Arapçaya Süryanice vasıtasıyla
Yunancadan girmiştir.57
[Kur’an’da geçtiği yer: Rahman, 22]Kökeni Yunanca
[merkitis] olan bu kelime, Süryanice [merkena-merkānitā]
ve farsça vasıtasıyla Yemen lehçesinden Arapçaya
girmiştir. Bugünkü İngilizce dahi bu kelimeyi [Margaret]
şeklinde kullanmakta olup, manası küçük incidir.58
[Kur’an’da geçtiği yer: Zümer, 63] Hem Farsça, hem
Nabatice ve hem de Habeşçe olduğu iddia edilmesine
rağmen, tercih edilen görüş bu kelimenin Yunanca [klidha]

53 - el-Cevâlîkî, s.122; A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.47; Bilasî, El- Mu’arrab fi’lKur’an, s.150.
54 - İbni Kemal Paşa, Risale, s.49; Müheysin, el-Muktebes, s.203; Addai Sher, Elfâzü’lFarisiyye s. 62; el-Cevâlîkî, s.129; A. Jeffery, The Foreign Vocabulary,.s.307.
55 - C. Luxenberg, s.80-84; el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.35; A. Jeffery, The Foreign
Vocabulary, s.143; Müheysin, el-Muktebes, s.213.
56 - Müheysin, el-Muktebes, s.276; A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.237; el-Müneccid,
Kitabü’l-Lüğât, s.27.
57 - Müheysin, el-Muktebes, s.246. el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.22.
58 - Addai Sher, Elfâzü’l- Farisiyye, s. 144. Müheysin, el-Muktebes, s.298. A. Jeffery, The
Foreign Vocabulary, s.261. Müheysin, el-Muktebes, s.131. el-Cevâlîkî, s.602.
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asıllı olduğudur. Bu dilden direk olarak Arapçaya geçtiği
söylenmiştir. Farsçada [kilbid], Türkçede [kilit],
Süryanicede ise [ķlīdā- iķlīdā]) şeklinde söylenmektedir.59
[Kur’an’da geçtiği yer: Kehf, 31] Arapçaya Hintçeden
geçtiği iddia edilmekle birlikte, Yunancada[Send-kus]
manası ince ipek demektir. Buradan Farsçaya ve Arapçaya
geçme ihtimali üzerinde durulmuştur.60
[Kur’an’da geçtiği yer: Araf, 22] Arap diline Beni Gassan
lehçesinden girmiş olduğu söylenmekle birlikte, gerek Arap
dilindeki yaygın kullanımından, gerekse tüm iştikaklarının
bulunmasından, bu kelimenin köken olarak Arapça bir
kelime olduğu ifade edilmiştir.61
[Kur’an’da geçtiği yer: En’am, 91] Meyve taşınan kap ve
kâğıt manasına gelen bu kelime, Yunanca kökenli olup,
Süryaniceye [ẖ/kartisa], Habeşçeye ise [kertas] şeklinde
geçmiştir.62
LATİNCE KÖKENLİ KELİMELER
[Kur’an’da geçtiği yer: Âli İmran, 75] Latince [denarius] 10
as demektir. As bakır paraya verilen isimdir. Latinceden
Yunancaya ve Süryanice vasıtasıyla Pehlevîce’ye [denār]
şeklinde ve oradan Arapçaya geçmiştir.63
[Kur’an’da geçtiği yer: Enbiya, 104] Latince [sigiliumsigilla] şeklinde ifade edilen bu kelimenin manası, yüzük
üzerindeki nakış demektir. Yunanca [sigillon] kelimesi
vasıtasıyla Arapçaya girmiştir. Süryanicede de [sigilliyun]
vesika, belge demektir. Bu kelimenin üç türlü manası
vardır. Habeş dilinde adam, Hz. Peygamberin kâtibi ve
üzerine yazılan herhangi bir sayfa.64
[Kur’an’da geçtiği yer: Fatiha, 9] Her ne kadar bu
kelimenin [serṭā, srāṭā, surṭā] kökenli Ȃrâmî asıllı
olduğunu söylense de65, bu kelime Latince [stratum-strabisterno] asıllı olan kelime Yunanca ve Süryanice vasıtasıyla
Arapçaya girmiştir.66

59 - el-Cevâlîkî, s.579. Müheysin, el-Muktebes, s.305. A. Jeffery, The Foreign Vocabulary,
s.267. el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.43.
60 - el-Cevâlîkî, s.361. A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.179.
61 - el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.27; Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an,s.249.
62 - el-Cevâlîkî, s.529. A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.235.
63 - Müheysin, el-Muktebes, s.205. A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.133. el-Cevâlîkî,
s.290.
64 - el-Cevâlîkî, s.384. Müheysin, el-Muktebes, s.225. A. Jeffery, The Foreign Vocabulary,
s.163.
65 - C. Luxenberg, s.226-227.
66 - A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.195-196. Müheysin, el-Muktebes, s.247.
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[Kur’an’da geçtiği yer: İsra, 35] Latince kökenli bir kelime
olan [constans] doğru dosdoğru anlamına gelmekte olup,
[kćotis] adalet ve terazi anlamında Yunancaya, buradan da
Arapçaya girmiştir.67
[Kur’an’da geçtiği yer: Âli İmran, 14] Bir ağırlık ölçüsü
birimi olan bu kelime (12x200 gr:2400gr) hem Süryanice,
hem de Berberice olduğu iddia edilmiş olmakla birlikte;
mezkûr
kelime
Latince
[centrumcentenarium]
kelimesinden türemiştir. Süryanice bu kelimeyi [ķantîrâķanṭīnārā] şeklinde almış ve Arapçaya bu şekilde geçmiştir.
Berberice olduğu söylemiştir.68
HABEŞÇE KÖKENLİ KELİMELER
[Kur’an’da geçtiği yer: Sad, 17] Habeşçe asıllı bir kelime
olup Arapçaya Kinane, Hüzeyl, Kays ve Ğayelan kabile
lehçelerinden girmiştir. Zikretmek, hatırlamak çok tesbih
etmek ve geri dönmek manalarına gelmektedir.69
[Kur’an’da geçtiği yer: Enbiya, 95] Habeşçe asıllı bir
kelime olup, Arapçaya Hüzeyl lehçesinden girmiştir. Vacip,
zorunlu veya şart oldu manasına gelen bu kelimeyi beni
Hüzeyl [ḥirmun] şeklinde okumaktadır.70
[Kur’an’da geçtiği yer: Bakara, 144 ] Kinane lehçesinden
Arapçaya giren bu kelime, Habeşçe asıllı olmakla birlikte
Farsça olma ihtimali de bulunmaktadır. Farsça yarım, bir
şeyin yarısı,
Habeşçe ise yön ve taraf anlamına
gelmektedir.71
[Kur’an’da geçtiği yer: Nur, 35] Habeşçeden Arapçaya
girmiş olan bu kelimenin Habeşçede ki manası; ışık veren,
parlak şey demek olup, Arapçaya aynı şekilde girmiştir.72
[Kur’an’da geçtiği yer: Müddesir, 51 ] Habeşçede aslan
demek olan bu kelime Arapçaya Kureyş ve Ezd-Şunûe
lehçesinden girmiştir. Luxenberg’e göre bu kelime
Ȃrâmîceden türeme olup, aslı [qusrā, qasūra veya
qāsōrā]şeklindedir.73

67 - el-Cevâlîkî, s.448. A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.238. Müheysin, el-Muktebes,
s.278.
68 - Suyuti, el-Mühezzeb fî mâ vakaʿa fi’l Kur’an, s.34. A. Jeffery, The Foreign Vocabulary,
s.243. Müheysin, el-Muktebes, s.284. el-Cevâlîkî, s.516.
69 - el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.42; Müheysin, el-Muktebes, s.122, 126, 129. Bilasî, ElMu’arrab fi’l-Kur’an,s.175. Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an,s.173.
70 - el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.37; Müheysin, el-Muktebes, s.121.
71 - el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.21; Müheysin, el-Muktebes, s.128. Bilasî, El- Mu’arrab
fi’l-Kur’an, s.242.
72 - Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an, s.201.
73 - Bilasî, El- Mu’arr
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[Kur’an’da geçtiği yer: Nur, 35]Habeşçeden Arapçaya
geçen bu kelimenin Habeşçedeki kökü [maskōt-maškōt]
olup, duvardaki oyuk, kandil konulan yer ve pencere
manasına gelir.74
[Kur’an’da geçtiği yer: Yasin, 1] Habeşçe kökenli bir
kelime olup, Arapçaya Tayy kabilesi lehçesinden girmiştir.
Habeşçede ki manası; Manası ey İnsan, ey adam
demektir.75
[Kur’an’da geçtiği yer: Nisa, 5] Habeşçeden Arapçaya
geçmiş olan bu kelime; şeytan ve sihirbaz anlamlarına
gelmektedir.76
[Kur’an’da geçtiği yer: Bakara, 256] Kökeni Habeşçe
[ṭāʿōt] olan bu kelime kâhin manasına gelmektedir. Bu
kelime önce Ȃrâmîce [ṭoqwto], sonra Süryanicede [ṭoʿoūto]
ve son olarak Arapçaya geçmiştir.77
[Kur’an’da geçtiği yer: Ra’d, 29] Mutluluk anlamına gelen
bu kelime Sâmî dillerinde ortak kullanıma sahip olup,
Süryanice, Hintçe ve Habeşçe kökene sahip olma ihtimali
vardır. Eski eserlerde bu kelimenin Hintçe olduğu
söylenmiştir. Süryanicede Hint kelimesi Habeş bölgesi için
kullanılırdı. Dolayısıyla bu kelimenin aslı Habeşçe [tubo])
olup, Süryanice - [ṭoūbo, ṭūbā] -vasıtasıyla Arapçaya
girmiştir denilebilir. Ayrıca cennet ismi, cennette bir ağaç,
güzel ve iyi hayat, iyilikler gibi anlamlarda
kullanılmaktadır.78
[Kur’an’da geçtiği yer: Maide, 112] Habeşçe kökeni
[mâ’ed] olarak Arapçaya giren bu kelime, Farsçada ise
[mîde]” veya “[mâde]” şeklinde kullanılmaktadır. Sofra ve
lezzetli ekmek anlamlarına gelmektedir.79
KIPTÎCE KÖKENLİ KELİMELER
[Kur’an’da geçtiği yer: Furkan, 38] Kıptîce temel, asıl,
derinlik manasına gelen bu kelime Farsça dili vasıtasıyla

ab fi’l-Kur’an, s.279. el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.52. Müheysin, el-Muktebes, s.117; C.
Luxenberg, s.60-63.
74 - el-Cevâlîkî, s.568. el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.38; Müheysin, el-Muktebes, s.129.
Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an, s.304. A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.266.
75 - el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.41. Müheysin, el-Muktebes, s.129. Bilasî, El- Mu’arrab
fi’l-Kur’an, s.328.
76 - A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.99. Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an, s.190.
77 - Garâibu’l-Luga, s.194; Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an, s.256.
78 - A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.206. el-Cevâlîkî, s.445. Bilasî, El- Mu’arrab fi’lKur’an, s.252; Garâibu’l-Luga, s.194.
79 - Addai Sher, Elfâzü’l- Farisiyye, s. 148. A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.255. Bilasî,
El- Mu’arrab fi’l-Kur’an, s.314.
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Ezd-Şunûe lehçesinden Arapçaya girmiştir. Manası kız
çocuğu demektir. Bir başka rivayet ise Kuyu anlamında
kullanılan bu kelimenin Cürhüm lehçesinden Arapçaya
geçmiş olduğudur.80
[Kur’an’da geçtiği yer: Yusuf, 25] Kıptîce’den Himyer
lehçesi vasıtasıyla Arapçaya giren bu kelime, eş ve zevce
anlamına gelmektedir.81
[Kur’an’da geçtiği yer: Rahman, 54] Görünüş, zahir
manasına gelen bu kelime Kıptîce’den Arap diline
girmiştir.82
[Kur’an’da geçtiği yer: Sebe, 1] Bu haliyle Kıptîce’de
kullanılmaktadır. Birinci kelimesi sonuncu, sonuncu
kelimesini ise birinci olarak kullanmaktadır.83
SÜRYÂNİCE KÖKENLİ KELİMELER
[Kur’an’da geçtiği yer: Cuma, 5] Süryanice [séfro] olmakla
birlikte, Nabatice vasıtasıyla Arapçaya girmiştir. Diğer bir
görüşe göre ise; Süryanice asıllı bu kelime Arapçaya Beni
Kinane lehçesinden girmiştir.84
[Kur’an’da geçtiği yer: Maide, 44] Süryanice [rabono,
rabbūnî] kökünden Arapçaya giren bu kelime, İbranice
[rabbt- rabbi] şeklinde kullanılıp, efendi, öğretmen, lider,
buyruğu-yasağı bilenler anlamlarına gelmektedir.85
[Kur’an’da geçtiği yer: Âli İmran, 146] Süryanice kökenli
olan bu kelime Arapçaya Hadramevt lehçesinden
girmiştir.86
[Kur’an’da geçtiği yer: Bakara, 58] Süryanice [sgued, sged]
kökenine sahip olan bu kelime lügatta, maskeli olmak,
kafasına maske geçirmek anlamına gelmektedir. 87
[Kur’an’da geçtiği yer: Bakara, 255] Hem Süryanice, hem
de Ȃrâmîce
[ķayyūma-ķayyām]
asıllıdır. Kureyş
lehçesinden Arapçaya girmiş olup, Hz. Ömer bunu

80 - el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.39. Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an, s.212. Müheysin, elMuktebes, s.119.
81 - el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.23; Müheysin, el-Muktebes, s.124. Bilasî, El- Mu’arrab
fi’l-Kur’an, s.241.
82 - Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an,s.181.
83 - Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an,s.171.
84 - Müheysin, Muhammed Salim, el-Muktebes mine’l-Lehecâti’l-‘Arabiyyeti ve’l-Kur’âniyye,
el-Mektebetü’l-Ezheriyye, Kahire 1978, s.129; el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.49. Bilasî, ElMu’arrab fi’l-Kur’an,s.162. A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.170; Garâibu’l-Luga, s.187.
85 - A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.137. el-Cevâlîkî, s.330. el-Müneccid, Kitabü’lLüğât, s.23. Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an, s.207; Garâibu’l-Luga, s.182.
86 - el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.24; Müheysin, el-Muktebes, s.125; Garâibu’l-Luga, s.185.
87 - Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an, s.222; C. Luxenberg, s.69.
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[ķayyām] şeklinde okumuştur. Uykusu olmayan, uykusuz
manasına gelmektedir.88
[Kur’an’da geçtiği yer: Abese, 15] Ȃrâmîce, Habeşçe ve
Süryanice gibi Sami dillerinde ortak olarak kullanılan bu
kelime, Arapçaya Süryaniceden Kinane lehçesi vasıtasıyla
girmiş olup, yazıcı veya okuyucu anlamına gelmektedir.89
[Kur’an’da geçtiği yer: Hacc, 40] Süryanice [ṣloūto, ṣalōta
ṣalāwātā], İbranca ise[ṣalūṭā]şeklinde ifade edilen bu
kelime, ibadet evi, mabet gibi anlamlar taşımaktadır.90
[Kur’an’da geçtiği yer: Bakara, 63] Süryanice [ṭoūro, ṭorā,
ṭūrā] kelimesi,
dağ, köy ve kara parçası anlamına
gelmektedir. Süryanice.91
[Kur’an’da geçtiği yer: Şuara, 22] Süryanice [ʿadan,
uddānā, ʿeden] şeklinde ifade edilen bu kelime, asma
yaprağı ve üzüm manasına gelmektedir.92
[Kur’an’da geçtiği yer: Hacc, 40] Süryanice’de [bīʿto,
bīʿatā] köküne sahip olan kelime, bu gün hala
Mezopotamya ve Arap bölgelerinde yaşayan Hıristiyan
Araplar tarafından kullanılmaktadır. Kilise ve Hıristiyan
mabedi anlamına gelmektedir.93
BERBERÎCE KÖKENLİ KELİMELER
[Kur’an’da geçtiği yer: Rahman, 44] Farsçaya benzemekle
birlikte, Berberice’den Arapçaya Hüzeyl lehçesi vasıtasıyla
girmiştir.94
[Kur’an’da geçtiği yer: İnsan, 15] Berberice kökene sahip
olan bu kelime Arapçaya Medyen lehçesinden girmiştir. 95
[Kur’an’da geçtiği yer: Kehf, 29 ] Berbericeden Arapçaya
giren bu kelime, bozuk ve bulanık yağ anlamına
gelmektedir.
[Kur’an’da geçtiği yer: Ahzab, 53] Olgunluk ve erişkinlik
anlamına gelen bu kelime, Arapçaya Berbericeden
girmiştir.96

88 - C. Luxenberg, s.60; el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.22. A. Jeffery, The Foreign
Vocabulary, s.244-245. Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an, s.286.
89 - Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an, s.232. el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.53.
90 - el-Cevâlîkî, s.419. A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.197. Bilasî, El- Mu’arrab fi’lKur’an, s.248; Garâibu’l-Luga, s.193.
91 - el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.20. el-Cevâlîkî, s.435. Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an,
s.253.
92 - C. Luxenberg, s.47; Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an, s.259.
93 - C. Luxenberg, s.305; A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.86. el-Cevâlîkî, s.207.
94 - Suyuti, el-Mühezzeb fî mâ vakaʿa fi’l Kur’an, s.11. Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an,s.176;
el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.23.
95 - Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an,s.177. Suyuti, el-Mühezzeb fî mâ vakaʿa fi’l Kur’an, s.11

166

DOĞULU VE BATILI DİLBİLİMCİLERE…/İBRAHİM USTA

أب
ي صهر
IX.
أكواب

ت ت ب يرا
اواريو

َد َرة
دينا
قِ نا
صُرْ هن

[Kur’an’da geçtiği yer: Abese, 31] Berberice Ot ve diğer
bitkiler için kullanılan bu kelime, başka bir rivayete göre ise
kökü [ébo] Ȃrâmîcedir.97
[Kur’an’da geçtiği yer: Hacc, 20] Berberice ait olan bu
kelime, olgunlaşmak manasına gelmektedir.98
NABATÇA KÖKENLİ KELİMELER
[Kur’an’da geçtiği yer: Zuhruf, 71] Nabatça asıllı bir kelime
olup, Latinceye [Cupa], buradan ise Arapçaya girmiştir.
Başka bir görüşe göre Farsçadan gelen bu kelime, kulpsuz
bardak manasında kullanılır ve Ȃrâmîce deki [Cup]
kelimesiyle aynı köke sahiptir.99
[Kur’an’da geçtiği yer: İsra, 7] Nabatça asıllı bir kelime
olup, Arapçaya Sebe lehçesinden girmiştir. Helak olmak,
yok olmak anlamlarını taşımaktadır.100
[Kur’an’da geçtiği yer: Âli İmran, 52] Arapça’da Rasul ve
gönderilmiş elçi anlamında kullanılan bu kelime
Nabatçakçkünde [hewārī] şeklinde olup, Yıkayıcı, yıkayan
anlamına gelmektedir. Habeşçe aynı kökten gelen
[ʿawārayā] kelimesi ise, beyazlatıcı, yıkayıcı demektir.101
[Kur’an’da geçtiği yer: Abese, 15 ] Kinane lehçesinden
Arapçaya giren bu kelimemin kökü Nabatça olup, okuyucu
ve kura manasına gelmektedir.102
[Kur’an’da geçtiği yer: Nur, 43] Nabatça kökenli bir kelime
olup, dağ anlamında kullanılmaktadır.103
[Kur’an’da geçtiği yer: Sad, 16] Kitap anlamına gelen
Arapçaya girmiş bu kelime, Nabatça kökenine sahiptir.104
[Kur’an’da geçtiği yer: Bakara, 26] Nabatça veya Yunanca
olduğu hususunda ihtilaf hâsıl olmakla birlikte, Nabatça
olması daha muhtemeldir. Kesmek ve parçalamak anlamına
gelmektedir.105

96 - Suyuti, el-Mühezzeb fî mâ vakaʿa fi’l Kur’an, s.10. Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an,s.171.
97 - Arthur Jeffery,The Foreign vocabulary of the Qur'an, Oriental Institute, Baroda-İndien
1938, s.43. Suyuti, el-Mühezzeb fî mâ vakaʿa fi’l Kur’an, s.21. Bilasî, Muhammed, ElMu’arrab fi’l-Kur’ani’l Kerim, Darü’l Kütübi’l- Vataniyye, Bingazi 2001. s.147; Garâibu’lLuga, s.172.
98 - Suyuti, el-Mühezzeb fî mâ vakaʿa fi’l Kur’an, s.39; Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an, s.331.
99 - Addai Sher, Elfâzü’l- Farisiyye, s. 139. Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an,s.165. A. Jeffery,
The Foreign Vocabulary, s.252.
100 - A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.89. el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.41. Bilasî, ElMu’arrab fi’l-Kur’an,s.184.
101 - Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an, s.200. A. Jeffery, The Foreign Vocabulary, s.115-116.
102 - el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.53; Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an, s.231.
103 - Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an, s.237; el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.38.
104 - el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.42; Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an, s.280.
105 - Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an, s.245; el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.22.
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[Kur’an’da geçtiği yer: Âli İmran, 81] Nabatça asıllı bir
kelime olup, buradan Arapçaya geçmiştir.106
X. TÜRKÇE-HİNTÇE VE AMHARİKÇE KÖKENLİ KELİMELER

اصم
سَّا

م سك

[Kur’an’da geçtiği yer: Enbiya, 98 ] Odun anlamına gelen
kelime Amharikçe (Zenci dili) kökenine sahip olup,
Arapçaya Kureyş lehçesinden girmiştir.107
[Kur’an’da geçtiği yer: Nebe, 25] Suyuti ve Cevalikiye göre
bu kelimenin kökü Türkçe asıllı [sougkh] kelimesinden
türemiştir. Bunu ispatlayacak bulgulara rastlanmadığından
dolayı, kelime Arapça asıllı olarak kabul edilmiştir. Kelime
anlamı yaşarmak, akmak manasına gelen bu kelime,
Cehennemliklerin vücudu ndan akan sıvıya verilen
isimdir.108
[Kur’an’da geçtiği yer: Mutaffifin, 16] Hintçe asıllı olan bu
kelime, Farsçaya [mişka], Arapça ve Ȃrâmîceye ise [muškā]
şeklinde geçmiştir. Yunanca [uooxos] ve Latince [muscus]
şeklinde kullanılmaktadır.109
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107 - Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an, s.196. el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât, s.37.
108 - el-Cevâlîkî, s.461. Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an, s.265-266.
109 - Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’an, s.302. el-Cevâlîkî, s.598. A. Jeffery, The Foreign
Vocabulary, s.264.

168

DOĞULU VE BATILI DİLBİLİMCİLERE…/İBRAHİM USTA

10. Edward Sapir, Selected Writings in Language, Culture, and
Personality, University of California Press, California 1992.
11. Fatma Özkan, Bagdagül Musa, Yabancı Dillerin Türkçenin Söz Dizimi
Üzerindeki Etkisi, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, bilig, yaz
2004/Sayı:30, s.97.
12. Günay Karaağaç, Dil, Tarih ve İnsan, Akçağ Yay., Ankara 2002.
13. İbn Haldun, el-Mukaddime, Dar İhya et-Türas el-Arabi, Beyrut
(tarihsiz)
14. İbni Kemal Paşa, Risaletün fî Tahkiki Ta’ribi’l-Kelimeti’l-A’cemiyye,
Ceffan ve Cabi Matbaası, Kıbrıs 1991.
15. İbnü’l- Cinnî, Kitabü’l-Hasâis, el-Mektebü’l-İlmiyye, (Baskı yeri ve
tarihi yok)
16. J. V. Vendryes, Dil ve Düşünce, (trc:Berke Vardar)Multilingual yay.,
İstanbul 2001.
17. -------------------,Language:
A
Linguistic
Introduction
to
History [Paperback] Routledge 2008.
18. Macit Gökberk, Değişen Dünya Değişen Dil,Yapı Kredi yay. İstanbul
2011.
19. Mehmet Kaplan, Sevgi ve İlim, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2002.
20. Muhammed Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’ani’l Kerim, Darü’l
Kütübi’l- Vataniyye, Bingazi 2001.
21. Muhammed Bilasî, El- Mu’arrab fi’l-Kur’ani’l Kerim, Darü’l
Kütübi’l- Vataniyye, Bingazi 2001.
22. Muhammed Salim Müheysin, el-Muktebes mine’l-Lehecâti’l‘Arabiyyeti ve’l-Kur’âniyye, el-Mektebetü’l-Ezheriyye, Kahire 1978.
23. Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım, İstanbul 1992.
24. Rafael Nahle, Garâibu’l-Lugati’l-Arabiyye, Daru’l- Meşrik, Beyrut
1986.
25. Salahaddin el-Müneccid, Kitabü’l-Lüğât fi’l- Kur’an, Matbatü’rRisale, Kahire 1946.

KANUNİ DÖNEMİNDE YAZILAN VE İSTANBUL’DAKİ SEL
FELAKETİNİ ANLATAN BİR MESNEVİ
)(ا ايت م ديل ا اد انبول
RAHMAN MOSHTAGH MEHR*-NİHAT DEĞİRMENCİ**
ÖZET
İstanbul’da 1563 yılında büyük bir sel felaketi meydana
gelir. Şehirde büyük hasara ve can kaybına neden olan
selden etkilenenlerden biri de Kanuni Sultan Süleyman’dır.
Yağmur yağmaya başlamadan önce ava çıkmış olan Kanuni
sele kapılmaktan güçlükle ve son anda kurtulur. Tenkidli
metnini sunduğumuz mesnevi bu dönemde yazılmış ve sel
felaketini konu edinmektedir. Abdullatif Eflatun b. Şeyh
Derviş Muhammed aş-Şirvani tarafından Farsça yazılan
mesneviye ait tek el yazması nüsha Topkapı Müzesi
Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Beş başlık (söz başı) altında
yazılmış olan mesnevi 466 beyitten oluşmaktadır.
Anahtar kelimeler: Sel, Kanuni Sultan Süleyman, İstanbul,
İran Edebiyatı
ABSTRACT
In 1563 there was a huge flood disaster in Istanbul. This
flood disaster caused big damage and loss of lives in the city
and Kanuni was one of them who was influenced badly from
this flood disaster. Kanuni was hunting before it started to
rain and he could hardly survive in the last moment from this
flood disaster. This criticized masnavi is written in that time
and is about that flood disaster. The only handwritten text
which was written by Abdullatif Eflatun b. Şeyh Derviş
Muhammed aş-Şirvani is in the Topkapı Museum Library.
The masnavi is written under five heading and includes 466
couplets.
Keywords: Flood, Kanuni Sultan Suleyman, Istanbul,
Persian Literature

Hicri 971 (1563) yılının Eylül ayında İstanbul’da büyük bir sel
felaketi meydana gelir. Selânikî Mustafa Efendi tarafından yazılan Tarih-i
Selânikî adlı eserde bu olay anlatılır. Buna göre Halkalı deresinde ava çıkmış
olan padişah, yani Kanuni Sultan Süleyman, havada yağmur belirtileri
görününce denize yakın olan Ayestefanoz’daki İskender Çelebi bahçesine
* Azerbaijan Tarbiat Moallem University, Tebriz, İran.
** nihatdegirmenci@yahoo.com
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sığınır. Bir gün bir gece devam eden yağmur neticesinde Halkalı deresinden
deniz gibi sel akmaya başlar. Önüne çıkan hayvan ve insanı yok eden sel
İskender Çelebi bahçesine ulaşır. Genç ve güçlü içoğlanlardan biri Kanuni’yi
sırtına alıp kurtarır.1
Mustafa Efendi sel ve etkileri konusunda birçok bilgi vermektedir:
Gök gürlemesi, şimşek ve yıldırımlardan sonra yağmur yağmaya başlar,
yetmiş dört defa yıldırım yıldırım iner ve sel önüne çıkan her şeyi beraberinde
götürür. Gece boyunca devam eden yağmur ile iyice azgınlaşan sel su
kemerlerinin gözlerini taşıdığı şeylerle doldorup suyun akmasını engeller ve
her vadi bir baraj halini alır. Bu suya karşı koyamayıp zarar gören kemerler
yıkılmaya başlar ve yıkılan ilk kemer Mağlava kemeridir. Yazar suyun
yüksekliğini tahayyül edebilmemiz için, Kâğıthane’deki yüksek çınar
ağaçlarının tepelerinde bu suyun taşıdığı çalı çırpı gib şeylerin olduğunu ifade
eder. Kâğıthane’den akan sel Eyüp’e ulaşır ve epey yüksekte olan Eyüp
Ensari türbesinin içine su girer ve bir zira’(yaklaşık bir metre) yükselir. Haliç
ve Galata kıyılarındaki saraylar yıkılır. Çok akıntılı olmasına rağmen
Sarayburnu’nda sular bir hafta boyunca bulanık akar. Büyükçekmece,
Küçükçekmece ve Haramidere’deki köprüler yıkılır.2
Bu olayı anlatan tenkidli metnini sunduğumuz eserin el yazma
nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’de 784 H.1570 no ile kayıtlıdır.
Sel felaketinin meydana geldiği hicri 971 yılında Abdullatif Eflatun b. Şeyh
Derviş Muhammed aş-Şirvani tarafından mesnevi nazım biçimi ile ve Farsça
yazılmıştır. Serlevhası tezhipli olan eserde beş başlık altında yazılan eser 14
varaktan oluşmakta ve her sayfa 14 satır mevcuttur.
Mesnevi’de sel olayı ve Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili olarak
anlatılanlar ve Mustafa Efendi’nin naklettiği bilgiler arasında, Kanuni’nin
selden kurtulma şekli hariç tam bir uyum vardır. Padişahın İskender
Çelebi’nin bahçesine sığınması konusu bir başlık altında anlatılmıştır. Tarihî
Selanikî’de padişahın bir içoğlanın sırtında kurtulduğu ifade ediliyor fakat
mesnevide ise Kanuni’nin bir gemi yanaştırılmasını emrettiği ve gemiye
ulaşmak için suyu at sırtında aştığı anlatılır. Bunun yanında mesnevi birçok
ayrıntılı tasvir ve benzetme ile sel felaketi anlatılmaktadır. Sel elleri ve
pençesi sürüklediği ağaçlardan oluşan bir ejderhaya benzetilir ve önüne çıkan
her şeyi yuttuğu ifade edilir. İlk başlıkta Allah’a övgü ve Allahı’ın
gökyüzünden yağmur yağdırması işlenir. İkinci başlıkta Hz. Nuh zamanında
meydana gelen tufan Hz. Nuh’un gemi yapması anlatılır. Üçüncü başlıkta,
Kanuni’nin ava çıkması yamur emarelerini belirmesi ve padişahın İskender
Çelebi’nin bahçesine sığınması anlatılır. Dördüncü başlıkta padişahın sel
sonrasında Allah’a duası dile getirilir. Beşinci başlıkta vhayvanların suda
boğulması anlatılır ve son olarak başlık kısmı ayrılan fakat bir başlık
konulmayan bölümün konusu, padişahın tahta oturması sel sonrası faaliyetleri
ve selden zarara gören halkın yaralarının sarılması için verdiği buyruklardır.
1 Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selanikî, Haz. Prof. Dr. Mehmet İşpirli, Edebiyat Fakültesi
Basımevi, İstanbul, 1989, s.2
2 A.e, s.3
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اببببببببببب نبببببببببببا خببببببببببب ايي مبببببببببببن اا ببببببببببب ا
جهببببببا را ميببببببا دبببببباخت اببببببر روي ب
از و اببببببب کبببببببو ا بببببببر م لببببببب دببببببب هر
ابببببببب اايبببببببباي امببببببببوا ل ببببببببر ممببببببببي
هببببي رو ا ابببب ابببب خببببا از دببببب اب
اببببببببرين هببببببببر او م نببببببببي ببببببببوا ف ببببببببو
اببب هبببر مبببار او 3را اسبببي ا مبببت ادبببت
ت بببببببببببالي اي قببببببببببباار ابببببببببببر ممبببببببببببال
ز ا تبببببببببببببببو ابببببببببببببببااا اروا و يبببببببببببببببا
مبببببب ابببببب ل بببببب او مابببببب مببببببار مببببببا
اببببببببببر ل و اببببببببببر اصبببببببببب اب و ازوا او
از ايابببببببببا ابببببببببوا اببببببببببن ابببببببببا ايبببببببببن
مببببب ين کبببببار کبببببو کبببببار منصبببببر مببببب ا
بببببب از امبببببب و ن ببببببت ردببببببول امببببببين
امببببببببببببببباي دبببببببببببببببالطين واالق ببببببببببببببب ار
«اطي بببوا » مببب «اطي بببوا الردبببول»
از بببببب اولببببببوا االمببببببر مببببببن نهببببببر
ابببببب ت صببببببيخ اببببببر ا ايببببببن اااببببببا
ببببببببر فبببببببببا يبببببببببر
خببببببببب يو جهبببببببببا ا ب
ِ
ابببببببببهي م دبببببببببمانها زمبببببببببين اودببببببببب
فريبببببب و ا ببببببر مببببببين ماببببببي از او مببببببار
ز ُدبببببببب دببببببببمن مبببببببب ابببببببب ابببببببب ار
تبببببببببببببويي ااابببببببببببببا ِ مببببببببببببببار اثبببببببببببببر
تببببببببببرا نيسببببببببببت ار ااابببببببببباهي نظيببببببببببر
ابببببب ملبببببب تببببببو ااابببببب نمبببببباز اردببببببت
ز ا بببببببببب ِ يمبببببببببببر ابببببببببب ردبببببببببب بببببببببب ا
مببببببب همچبببببببو تببببببببو اا ِا اليبببببببري اهبببببببب
ز قببببببببرج دببببببببب ر کرخبببببببببت يينببببببببب ااا
رف بببببي اببببب تيبببببه و اببببب بببببرز و دبببببنا
جهبببببا اُببببب خبببببراب و خلبببببل ااابببببت ايبببببن
مجبببببببا يافبببببببت ايبببببببن اولبببببببت افرادبببببببياب
ابببببب اريبببببباي مَّببببببرب ابببببب ت ببببببت ه ببببببر
ابببببب خببببببوا مانبببببب ايببببببرا تمببببببا جهببببببا
تبببببببرا بببببببرا لاببببببب ر مببببببب اببببببباال اببببببب
ز خببببببو مبببببب و تيببببببه تببببببو مببببببا 4رفببببببت
نبببب از مببببو ابببب تببببم ابببب ا ببببر ابببب ار
 3ار م ن ماري ورا
 4ما ماءا ب

مبببببببببب و يافببببببببببت ببببببببببراو ببببببببببراا انببببببببببا
اببببببببر و اببببببببت ببببببببوهر فاببببببببا از دبببببببب اب
وز و اببببببببب ابببببببببناور ابببببببببر افبببببببببال مهبببببببببر
ا ببببببببوا « ميبببببببب ي يببببببببي ال ظببببببببا رمببببببببي »
هبببببببببي رقببببببببب دبببببببببازا جهببببببببباني اببببببببب ب
ي ببببببببببي نواهببببببببببار و هببببببببببي اببببببببببال نببببببببببو
مبببببب مبببببباج از مقببببببل ببببببر ملببببببت ادببببببت
تبببببببببببرا مبببببببببببي ردببببببببببب مبريبببببببببببا و جبببببببببببالل
ن ببببببببببببببببار م مبببببببببببببببب مليبببببببببببببببب السببببببببببببببببال
اببببببببببببببببب ي ناهبببببببببببببببببا اسبببببببببببببببببيار مبببببببببببببببببا
مبببببببببب ااانبببببببببب رونببببببببببب ابببببببببب م بببببببببببرا او
ابببببببر ايابببببببا ز اببببببب صببببببب هببببببب ار فبببببببرين
ببببببببببببب يرا طببببببببببببببباي ز ابببببببببببببرن ان ظببببببببببببببا
ابببببببببببببببببببببوا الز جملبببببببببببببببببببببة مبببببببببببببببببببببؤمنين
مبببببببببب اااببببببببببن اياببببببببببا مبببببببببب الت ابببببببببب ار
مبببببببببب ااابببببببببب همبببببببببب مومنببببببببببا را قبببببببببببول
ابببببببببب دببببببببببوي امبببببببببباي اببببببببببها را اببببببببببر
و اليبببببببببببببببت مببببببببببببببب ب و مببببببببببببببب الت نبببببببببببببببا
دبببببببببببببب ن ر دبببببببببببببب ا دببببببببببببببليما دببببببببببببببرير
فرابببببببببببببب دببببببببببببببر دبببببببببببببب ين اودبببببببببببببب
تبببببببببو از صببببببببب فريببببببببب و ابببببببببر ري امبببببببببار
زمبببببببين را اببببببب نظبببببببار اببببببب کاببببببب کبببببببار
ز اابببببببببببوال اراببببببببببباب ايبببببببببببن ابببببببببببا خببببببببببببر
مبببببببب ببببببببا ام قببببببببااي و رواببببببببن ببببببببمير
مببببببببب ايباکبببببببببة مببببببببب ل ابببببببببر نبببببببببا تسبببببببببت
نيببببببببباورا مببببببببب ايبببببببببن تهبببببببببور اببببببببب جبببببببببا
ابببببببب ااببببببببت و ببببببببا اانبببببببب اببببببببير اهبببببببب
مببببببببببب انمبببببببببببوا ار و مبببببببببببرو جهبببببببببببباا
ز دببببببببببرا کببببببببببين تببببببببببا ابببببببببب هن ودبببببببببب ا
و هبببببببب ايببببببببن
ابببببببب ابببببببباا از تببببببببو هبببببببب
ب
از ايبببببببن جبببببببا مبببببببي خبببببببورا مببببببباوو
تبببببببببوي ار جهبببببببببا مالببببببببب ا بببببببببر و ابببببببببر
ز ارفببببببببببببببا ان ببببببببببببببا ايببببببببببببببن خانبببببببببببببب ا
ز ت ببببببببببببت ال ببببببببببببر تببببببببببببا ثريببببببببببببا ابببببببببببب
ز ابببببببببببنهر دبببببببببببيماب دبببببببببببيما رفبببببببببببت
ز طببببببببببب دبببببببببب ا تببببببببببو لببببببببببرزا ا ببببببببببار
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ز جبببببببببببببببوا تبببببببببببببببو اي ااور نبببببببببببببببامجو
ز ايمبببببت مببببب و رادبببببت رنبببببج و مببببب اب
کبببببو قبببببارو مابببببي خصببببب را ار زمبببببين
ابببببم تبببببار خصبببببمت مببببب دبببببواا رفبببببت
اهبببببببببببار کنبببببببببببا مبببببببببببرا تبببببببببببتثير را
تبببببببببرا اببببببببباا اقببببببببببال و اولبببببببببت زيببببببببباا
ِ زنهبببببببببار و
اآلهبببببببببي ابببببببببرين دببببببببب ِ
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کبببببببو ارويبببببببر اببببببب مبببببببا اب ابببببببا ابببببببر او
ببببببب ر از ا بببببببت [اببببببب ] رو ا بببببببواب
فلبببببب
کبببببببو ميسبببببببي روا بببببببر اببببببب کبببببببرخ ابببببببرين
ارازي اببببببببببببببببببببهاي يلببببببببببببببببببب ا رفبببببببببببببببببببت
مببببببببببب دبببببببببببازا جبببببببببببوا مبببببببببببال يبببببببببببر را
مببببببب اببببببب از تبببببببو اببببببب مارهبببببببا را اببببببباا
تبببببببببببرا اااببببببببببب ثبببببببببببار رف بببببببببببت فببببببببببب و
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ابببببببببببين اور ببببببببببراو ِ ببببببببببر انقببببببببببالب
اببببببببببر را ازيببببببببببن ا ببببببببببر زنهببببببببببار و
مببببببببببب ادببببببببببب رار را ن انببببببببببب مسبببببببببببي
نببب هبببر مببب ابببر ادبببرار اببب ببب ادبببت
ولببببببي کابببببب مببببببببر نهببببببر ار جهبببببببا
ز هببببر مببببار يبببب نبببب يببببرا ابببب ببببو
ت نقبببر و خيبببال
جهبببا دبببر اببب دبببر مسببب ِ
مسببببببي ببببببر اقيقببببببت نظببببببر مببببببي منبببببب
اببببببب ف لبببببببي مببببببب اورا منببببببب اببببببب ار
مببببببب ار بببببببير هبببببببر ماقبببببببل هوابببببببمن
نظبببببر مبببببن ابببببر اطببببببا ايبببببن کبببببرخ خببببب
کبببو هبببر بببرا ا اببب اببب رنهبببي نهبببار
ههبببببببببور مجايبببببببببم از و جلبببببببببو بببببببببر
فلبببببببب را مجببببببببم نقاببببببببي مبببببببب يبببببببب
ابببببب خلبببببب جهببببببا ابببببب دبببببب رهنمببببببو
مبببببب ابببببب ز انجبببببب زاهببببببر اببببببر فلبببببب
اببببببت هببببببباهر ابببببب روي زمبببببببين
وز
مهبببببببببببر ابببببببببببوا تنبيهبببببببببببي از دبببببببببببما
مببببببب از لبببببببت خبببببببوير ببببببب ابببببببون
نبينبببببي مسبببببي را مببببب رف ببببب اببببب خبببببواب
ببببببببببافلي
مبببببببببب هاببببببببببيار ببببببببببراا از
تببببببو نيبببببب اي ال از خببببببواب ايبببببب ار اببببببو
زانببببببب ب ازيبببببببن دبببببببيل ابببببببر روي تبببببببو
منبببببببو ابببببببر دبببببببر قصببببببب يببببببب ميبببببببا
ابببببببببب ا اي ابببببببببب انر نمببببببببببوا هجببببببببببو
ابببببر و ابببببت هبببببباهر ز بببببير و ز ا بببببب
ابببببب نببببببومي ز افببببببال ابببببب اببببببا خبببببببر
ملبببببببب مببببببببن مببببببببن يبببببببب
از و مبببببببب
اببببببببال م اببببببببو ابببببببب
ابببببببرو نيبببببببب
کبببببو او مببببب از جبببببور امبببببت اببببب جبببببا
نمبببببببببببببوا اا يبببببببببببببا ِط زمبببببببببببببا امبببببببببببببا

مببببببب صببببببب نقبببببببر هبببببببر ا نمايببببببب ابببببببر ب
هبببببببببببب ارا نهنبببببببببببب اببببببببببببوااث فبببببببببببب و
اراينجادببببببببببت ا مببببببببببت ز يبببببببببب اا اسببببببببببي
مببببببببببب « ال ي لببببببببببب الَّيبببببببببببم اال » ادبببببببببببت
کببببببببو اينبببببببب ابببببببب مبببببببببر اريببببببببن اور
مببببببب نبببببببر ف ايببببببب اسبببببببي مقبببببببل و هبببببببو
بببببببببببي نببببببببببب ااا اببببببببببب اراببببببببببباب ابببببببببببال
ز امسببببببببببببير او خببببببببببببا زر مببببببببببببي منبببببببببببب
ااببببببببببببار اسببببببببببببي ااابببببببببببب از مرا ببببببببببببار
جهبببببببا دبببببببر اببببببب دبببببببر هسبببببببت اورا نببببببب
مببببببب هبببببببر يببببببب اببببببب نقابببببببي ببببببب يرا رقببببببب
از اببببببببب اببببببببب البببببببببوا نقبببببببببر اببببببببب ار
اببببببببببب دبببببببببببوي رايبببببببببببم اببببببببببب راهببببببببببببر
خبببببببب جببببببببور اببببببببر دبببببببب ِ مببببببببال ماببببببببي
روا اببببببببت از ايبببببببب هببببببببا دببببببببيل خببببببببو
نمايببببببببببا قببببببببببرا از دببببببببببما تببببببببببا دببببببببببم
اسبببببببببي دبببببببببيل و ابببببببببارا و انهبببببببببار مبببببببببين
اببببببببر اهببببببببل زمببببببببين از مببببببببرا تببببببببا مببببببببرا
اببببببببب ار بببببببببا اببببببببب روي ابببببببببا ر ابببببببببون
ابببببببببب رويببببببببببر زنبببببببببب مببببببببببرا ايبببببببببب ار ب
ابببببببببب ابببببببببب ايبببببببببب اهابببببببببباي از مبببببببببباقلي
اريبببببب اابببببب ازيببببببن دببببببيل و ار مببببببار اببببببو
نبايببببببببب مببببببببب لبببببببببت ابببببببببوا خبببببببببوي تبببببببببو
کببببببببب اببببببببباال اببببببببب هببببببببباهر از دبببببببببما
مببببببببب مببببببببب اببببببببب ااريببببببببب ملببببببببب نجبببببببببو
قبببببببببببرا موامبببببببببببم ز ن ببببببببببب و ز دببببببببببب
مبببببببببببب صببببببببببببور نبنبببببببببببب ا از خببببببببببببوا ر
مببببببببب نوابببببببببت اببببببببب نبببببببببو يمببببببببببر ردبببببببببي
ابببببببببب ا ملبببببببببب او نيبببببببببب م ببببببببببرو ابببببببببب
نظببببببببببببببر مببببببببببببببرا ار مومببببببببببببببم دببببببببببببببما
مبببببب اببببببر ابببببب منبببببب مببببببرض هببببببر مبببببب ما
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کبببببو ايببببب از ابببببوااث اببببب و ببببب دببببب هر
مبببببببب ار اببببببببر اببببببببي موامببببببببم تمببببببببا
مبببببببب از انجبببببببب زاهببببببببر هببببببببر طببببببببر
کنبببببببا خيببببببب ا ب از دببببببب هر و دببببببب اب
ابببببببببب امببببببببببت خبببببببببببر ااا از االهببببببببببا
ولببببببببي جمبببببببب مببببببببرا نبببببببباا اببببببببنا
مببببببببب مبببببببببار نببببببببببو کنبببببببببا دببببببببباخ ي
نبببببب اري ايببببببن اببببببر و صببببببوتت قبببببببول
کبببو نبببو ايبببن خببببر بببت و نابببني مببب
ابببببب از خا ُماببببببم اببببببر خرامنبببببب نيسببببببت
ببببببببب نهبببببببببا نبببببببببو نببببببببببي اببببببببب ار
اسببببي کببببوب و ت بببب ابببب هبببب جمبببب مببببرا
ار ورا او بببببببببان ماببببببببب ي اببببببببب هببببببببب
کببببببو مابببببب ي ابببببب و ف ببببببر نببببببر تمببببببا
ز اجنببببببا ايببببببوا ز واببببببر و طيببببببور
ابببببب مابببببب ي ار ورا از ج ببببببت ج ببببببت
ز هبببببببر نسبببببببل مانببببببب اببببببب روي زمبببببببين
ببببب از و ببببب ِ ماببببب ي و ايبببببن اخ بببببران
مبببببببببب يَّمبببببببببببري را نمببببببببببواي تمببببببببببا
نببببببببب اني ابببببببببال امبببببببببا تبببببببببو کيسبببببببببت
اه بببببببا مببببببب اي قبببببببو مبببببببرا و خيبببببببل
ببببببر ايبببببببا
کبببببببو اببببببب از ابببببببما اور مهب ِ
امببببببببببا مببببببببببرا نهبببببببببب ز روي ابببببببببب اب
ابببببببببب امبببببببببب اا جبريببببببببببل مبببببببببب نبببببببببب ا
ز قبببببببببو و قبايبببببببببل کبببببببببو ه ببببببببباا تبببببببببن
ز امبببببببببببت مسبببببببببببي را نيامببببببببببب ف بببببببببببو
ازيببببببن اببببببال نببببببو نبببببببي نوابببببب نببببببا
اببببببببب و اببببببببباز از اببببببببب نببببببببب ايي ردبببببببببي
مسبببببببي مببببببببو م انببببببب اببببببببوا ابببببببا بببببببب ر
کبببببو او تبببببر تبببببو مبببببرا تبببببرمر نمببببباي
ز فرزنببببببببببب خبببببببببببوا ار جهبببببببببببا فنبببببببببببا
منبببببب دببببببما اببببببر زمببببببين صبببببب ن ببببببار
نببببببببببب ان مببببببببببب از ميبببببببببببوة ال کبببببببببببرا
دببببب اب ار کببببب ريببببب ا اببببب اريبببببا هبببببر
کبببببب ببببببوي ار خببببببر ز طوفببببببا ناببببببا
بببببببرض مببببببب از بببببببرا ِ روز بببببببار
ابببببب ا ونبببببب ابببببب از او مومببببببم قببببببرا
اببببب نبببببومي ز دبببببيالب اببببب ادبببببت ابببببرا
ابببببب نببببببومي فروري ببببببت اببببببارا مظببببببي
مبببب خواهبببب انبببباير ز هبببب ري ببببت ببببا

قببببببببببرا موامبببببببببببم اببببببببببب دبببببببببببيرا مهبببببببببببر
نماينبببببببببببب اببببببببببببا هبببببببببببب قببببببببببببرا اببببببببببببر اوا
ابببببببببوا خلقبببببببببي از دبببببببببيل و ابببببببببارا تلببببببببب
خلبببببببببببب رانبببببببببببب مَّببببببببببببرو ِ ب
مبببببببببببب
ميبببببببببببببا مبببببببببببببرا ماببببببببببببب ِ ااوالهبببببببببببببا
نهاانببببببببببب ابببببببببببر طبببببببببببر خنببببببببببب ادبببببببببببا
مبببببببببببب اببببببببببببا دببببببببببببما نيبببببببببببب رااخ ببببببببببببي
اببببببب هبببببببر مبببببببار تبببببببا مبببببببم نمبببببببايي ف بببببببول
کبببببببو نابببببببني مببببببب مبببببببرا از ابببببببر اببببببب
کببببببببو اينبببببببب مبببببببب تببببببببتثير ار نبببببببب نيسببببببببت
ببببببببي دبببببببباز مابببببببب ي ار مبببببببب ابببببببب مببببببببار
بببببببببببور تبببببببببببب اير را اببببببببببببم مببببببببببببرا
ار نب
ِ
هببببببببر کيبببببببب ار وي اببببببببوا اببببببببير و مبببببببب
ابببببببببببب تبببببببببببب ايرهاي ا ببببببببببببر ابببببببببببب قيببببببببببببا
اسبببببببببي جمببببببببب مبببببببببرا او ز ن ايببببببببب و اور
مببببببب هبببببببر جبببببببن ايبببببببوا نهبببببببراا نه بببببببت
بببببببب از دببببببببيل اببببببببارا و طوفببببببببا ِ مببببببببين
ا بببببببببببر قبببببببببببو مرانببببببببببب قصببببببببببب نببببببببببب ان
مببببببببب امنبببببببببو اببببببببب نجببببببببباري ري قيبببببببببا
مسببببببببي مببببببببو نمايبببببببب مببببببببال تببببببببو ميسببببببببت
ا واهيبببببببببببب مَّببببببببببببرو ابببببببببببب ن ز دببببببببببببيل
از ايببببببببببببن ببببببببببببب نبينيبببببببببببب روي نجبببببببببببببا
امببببببببببببببباي يمببببببببببببببببر ابببببببببببببببوا مسببببببببببببببب جاب
هبببببببببببب ايت اهبببببببببببب ببببببببببببت قببببببببببببو تببببببببببببرا
اببببببب مابببببببب ي اببببببب ن انبببببببب رو ابببببببي ِم َ ببببببببن
سبببببر نيببببب اببببب مبببببا و ماصبببببي اببببب نبببببو
مبببببب خواهبببببب جهببببببر وابببببب ا ابببببب هببببببال
مبببببببب از قببببببببو تببببببببو مببببببببي اببببببببوا منيبببببببب
تببببببببببو ايهانبببببببببب خببببببببببوانر مبببببببببب انر سببببببببببر
مبببببببب از قهببببببببر مببببببببا اينبببببببب خببببببببر جبببببببب اي
مابببببببببببببببي ن يَّمببببببببببببببببرا هببببببببببببببب ج بببببببببببببببا
ولبببببببببي از زمبببببببببين اببببببببب نصبببببببببيبر ببببببببببار
خبببببببببورا اا ببببببببببا خبببببببببو ِ ِ رنبببببببببج و منبببببببببا
ولبببببببببي ن ز ا بببببببببر ابببببببببوا کاببببببببب تببببببببببر
هسبببببببت وا بببببببِ اببببببب خلببببببب جهبببببببا
مبببببب
ز او بببببببببببان بببببببببببراو و ليبببببببببببل و نهبببببببببببار
ابببببببببببب ا اببببببببببببر ابببببببببببب انجبببببببببببب دببببببببببببما
مبببببببببب ويببببببببببا جهببببببببببا را همبببببببببب ب اببببببببببرا
مبببببببببب ا اببببببببببوا افببببببببببال را جبببببببببباي اببببببببببي
اريببببببن دببببببيل خواهبببببب ابببببب او نيبببببب خببببببا
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و بببببر نبببببب روا مببببببي اببببببوا اببببببا ابببببب اب
ايبببببببببببا دببببببببببباقيا اور بببببببببببراو اببببببببببببين
ابببببب مببببببن ا َمببببببي نبببببباب و منمبببببباي نبببببباز
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روز ابببببببارا اببببببب مببببببب و اببببببب و
ار
ِ
هبببببببي ايببببببب ابببببببا نببببببباز کاببببببب ببببببب ال
يبببببببب ار ابببببببب کببببببببو ز اببببببببارا اثببببببببر
اببببببببا ااابببببببب اهاببببببببت اببببببببرين
مبببببببب
ار و هببببببببببر طببببببببببر خانببببببببببة الهاببببببببببا
ابببببب مببببببا اببببببي ِن لبببببب ار منبببببببر دراببببببت
ار مبببببب ابببببب يبببببب خانبببببب دببببببل ا ايببببببن
مسببببببباني مببببببب اوانببببببب انببببببب ر رمببببببباب
کببببببو ي قببببببوب بببببباي اببببببا مبببببب و جببببببوا
کببببببو فرهبببببباا ببببببا مبببببب مبببببب لر بببببب ين
کببببو اودبببب انجي اااببببي مبببب از ابببب اببببرو
ابببببب خبببببب مت دبببببب اان اببببببر هببببببر طببببببر
مابببببببببببببببي ن از اهبببببببببببببببر صببببببببببببببباابقرا
همببببببب صببببببب ن کينبببببببي نمبببببببوا دبببببببرا
ز نا بببببببببببببببا از خبببببببببببببببال والجبببببببببببببببالل
ابببببب ي بببببببار ابببببب دببببببما تيببببببر ببببببو
مهببببببببر از ُخبببببببب ِ نيلهببببببببو اببببببببا ابببببببب اب
ببببببببببر م لبببببببببب يبببببببببب
ثببببببببببار ا
ابببببببببب
ِ
ِ
ن سبببببببت انببببببب مي دبببببببيل ار مبببببببار اببببببب
مببببب خواهببببب ازيبببببن ببببب ردبببببي کنبببببا
ا رمبببببببببببوا تبببببببببببا ماببببببببببب ي رنببببببببببب زوا
ابببببببب فريبببببببباا از ا ببببببببر مابببببببب ي ردببببببببي
ي بببببببي دبببببببيل از مبببببببو مببببببب اببببببب زيبببببببر
ابببببب هببببببر کيبببببب ار ر ردببببببي ابببببب زور
ز بببببببباو زرامببببببببت ز ادببببببببم و ق ببببببببار
اببببببب فريببببببباا و افَّبببببببا مابببببببي خبببببببرو
ابببببببببببا از ابببببببببببين َمنببببببببببب
ارخ بببببببببببا
بببببببور قيامببببببببت مهببببببببر
ب
ص
ز
بببببببي
تببببببببو ب
ِ
کبببببو ارمنبببببب هبببببر خيمبببببب را ابببببا طنبببببباب
ار خيمبببببب هببببببا اببببببوا يببببببر و جببببببوا
ي بببببي را همبببببي دبببببوخت ابببببر و ابببببرار
ي ببببي خببببورا از مببببر اببببر فببببر اببببر
ازيبببببببببن اامهببببببببب ابببببببببا تبببببببببباهم اببببببببب ن
ز صببببببببببببن و هبببببببببببباي خ انبببببببببببب ار ب

ملببببببب ابببببببوا ار دبببببببير ابببببببر اابببببببت و مبببببببو
هببببببببي از ابببببببب ار ابببببببب ال صبببببببب خيببببببببال
ابببببببببب اببببببببببا ي نمببببببببببوا از دبببببببببب اا مقببببببببببر
ابببببب لهبببببباي الببببببوا ابببببب هببببببر دببببببو قببببببرين
ار و اببببببببببببببا ببببببببببببببر الجببببببببببببببورا و طببببببببببببببال
اببببببببب قصبببببببببرها همچبببببببببو قصبببببببببر اهابببببببببت
مابببببببببببر نمبببببببببببوا م بببببببببببا از م بببببببببببين
مابببببببببي ن از خيمببببببببب هبببببببببر دبببببببببو طنببببببببباب
مببببب ار ملببببب و ف بببببل ادبببببت مامبببببل وجبببببوا
نيامببببببببببب اببببببببببب بببببببببببامي ي ابببببببببببر زمبببببببببببين
اببببببببببببوا ار اليببببببببببببري و جببببببببببببرأ فبببببببببببب و
همببببببب ادبببببببت ابببببببر ادبببببببت اسببببببب ن صببببببب
ار خانببببببببب از خبببببببببوراني کنببببببببب خبببببببببوا
ببببببببببببر از امببببببببببببل و در واببببببببببببهاي طببببببببببببال
ابببببببب نببببببببخ «و ينسببببببببم السبببببببب اب ال قببببببببال»
فروري بببببببببببت اببببببببببباراني از اببببببببببب ابببببببببببرو
فلببببببببب ابببببببببا دببببببببببوها همبببببببببي ري بببببببببت ب
ب جملبببببببببب ابببببببببب ايببببببببببا ردببببببببببي
مبببببببببب
مببببببببببب صببببببببببباابقرا ز خببببببببببببراار اببببببببببب
مببببببببببب مَّبببببببببببرو مرانببببببببببب ار و جهبببببببببببا
مبببببببببب دببببببببببيل از ار و اببببببببببا يبببببببببب فببببببببببروا
ار ابببببببال ابببببببين م ب بببببببي خبببببببوا مابببببببي
کببببببببو تنبببببببب اژاهببببببببايي ابببببببب رفبببببببب ن اليببببببببر
اببببببببببب خبببببببببببوا مبببببببببببرا همبببببببببببرا از را اور
اببببببببب کبببببببببرخ مرااببببببببب ابببببببببرو از ابببببببببمار
ب جببببببببببببو
زا از اببببببببببببا و اطببببببببببببرا ِ
اببببببببب البببببببببوا ميبببببببببو اببببببببب اريبببببببببا ف نببببببببب
فروري بببببببببببببببت انجببببببببببببببب ار ب از ثمبببببببببببببببر
اببببببر ب ابببببب خيمبببببب هببببببا کببببببو اببببببباب
ابببببببببب ابببببببببباا فنببببببببببا جملبببببببببب ااانبببببببببب جببببببببببا
ي ببببببببببي مببببببببببرا از ب و يبببببببببب ز نببببببببببار
ي بببببببببي اببببببببب ار ب تبببببببببا فبببببببببر بببببببببر
همببببببببب ط مببببببببببة مبببببببببر و مبببببببببباهي ابببببببببب ن
تبببببو بببببويي مببببب اببببب ا بببببر بببببر دبببببي ِ نببببباب
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ز ابببببب مببببببرا جببببببوهر ار ا ببببببر جببببببا
طويلبببببببببببب ببببببببببببر از ااا ايببببببببببببا تنبببببببببببب
ار دبببببيل اسببببب دبببببر و ببببباي دببببب ت
ز زيبببببببببببببببن م بببببببببببببببال ابببببببببببببببر ب روا
خبببببرو قيامبببببت ز هبببببر دبببببوي خادبببببت
روهبببببببببببي اوي نببببببببببب اببببببببببباالي مبببببببببببو
نموانبببببببببببببببب از مببببببببببببببببو و فَّببببببببببببببببا
ي بببببي بببببت اابببببوا ِل دبببببل ا کببببب اببببب
ي ببببببي ادببببببت اببببببر دببببببر زا و ا ببببببر
روهبببببببببببي اوي نببببببببببب اببببببببببباالي ابببببببببببر
فَّبببببا مبببببرا ز ابببببر از ابببببير و مببببب
ار خبببر ز هبببر دبببو کبببو اببب دبببيل ابببير
ار مببببببببب ار نجبببببببببا مببببببببب صببببببببباابقرا
همببببببببب صببببببببب نها رفبببببببببت اببببببببب روي ب
تبببببو بببببويي کنبببببا خبببببوا ااسبببببا مابببببي
کبببببو دبببببوا از ل ببببب او مبببببر و مبببببور
نهنهبببببببببببببببببا ز ل بببببببببببببببببر ار ب روا
کنببببببببببا ابببببببببب دببببببببببما ِط دببببببببببليماني ا
نمببببببببوا ز در واببببببببها جببببببببا ابببببببب جببببببببا
و بببببببر نببببببب روا اببببببب ز دبببببببيل فببببببب و
کببببببو ابببببب مبببببباهي بببببب ابببببببر رو ب
ببببببب مببببببب ابببببببر رابببببببوا
اسبببببببا مبببببببر
کبببببببو ادبببببببباب خانببببببب را دبببببببيل ابببببببرا
اببببب ابببببباالي خانبببببب يبببببب ت ببببببت اببببببوا
اببببببببب دبببببببببيل ماننببببببببب امبببببببببوا ِ ايببببببببببو
کببببببببو ردبببببببب از و ابببببببب صبببببببباابقرا
مببببببب مبببببببار جهبببببببا ابببببببا اليبببببببرا ابببببببوا
ابببببب ا رنبببببب بببببب اببببببا نهنبببببب انبببببب رو
خانبببببببب درتادببببببببر از ب بببببببببر
ابببببببب
ار خانببببببببببب من نببببببببببب و ايبببببببببببوار نيببببببببببب
ِ
نهنهبببببببببببا لاببببببببببب ر اببببببببببب ااا اسبببببببببببي
ارهنببببببببب اببببببببب خلقبببببببببي از ا ببببببببب راب
مابببببببببي ن ادببببببببببي ار ابببببببببال بببببببببير
مهبببببببو ادبببببببم ايبببببببوي بببببببري زاا ابببببببوا
ز خبببببببببببا تابببببببببببي ابببببببببببوا انهي ببببببببببب
هببببي ويبببب کببببو مببببر اببببوا اببببب اب

کبببببببببببو يينببببببببببب اي اببببببببببب مرصببببببببببب ق بببببببببببا
مبببببببببب هر بببببببببب ز رفبببببببببب ن نهابببببببببب ن منبببببببببب
اببببببببب اببببببببباا فنبببببببببا جملببببببببب ااانببببببببب رخبببببببببت
ز ا بببببببببببر فلببببببببببب اببببببببببب اهلببببببببببب ميبببببببببببا
مببببب اببببب ن ببببب ن سبببببي ز هبببببر جببببباي رادبببببت
کبببببببببببببو اي نببببببببببببب ار ب رقببببببببببببب بببببببببببببرو
ز اهببببببببببببببببببببر نجببببببببببببببببببببا ِ فرومانبببببببببببببببببببب ا
ي ببببببي ببببببت کبببببباوو و اراببببببا کبببببب ابببببب
ريبببببببببببببببا زا کببببببببببببببا اهببببببببببببببر سببببببببببببببر
اببببببببر اببببببببر خببببببببوا کببببببببو ار
نموانبببببببب
مبببببببب اهرفببببببببت اطببببببببرا ِ مببببببببا دببببببببيل بببببببب
کببببببببو اژار فرواببببببببرا خلقببببببببي ابببببببب خببببببببوير
اببببببب خبببببببورا قبببببببرين ابببببببوا اببببببباالي خبببببببوا
دببببببببو ي مبببببببباهي ا ببببببببر اببببببببا صبببببببب ابببببببب اب
مبببببببب جببببببببوا ابببببببب مبببببببباهي اريببببببببا ردببببببببي
اببببب مببببباهي هببببب خبببببر ردبببببي ايبببببن ا بببببور
ا ورانببببببببب البببببببببوا ن مبببببببببت اببببببببب خبببببببببوا
مبببببببب ار ا ببببببببر هبببببببب رفببببببببت مهمبببببببباني ا
ب دبببببببببببببيمين ابببببببببببببباب طبببببببببببببال
ابببببببببببببر
ِ
اسبببببببي ابببببببم ابببببببر ا بببببببر دبببببببيماب بببببببو
اببببببببببب از ا بببببببببببر ابببببببببببار ا بببببببببببر ماميببببببببببباب
مبببببببببببببب من ار او مببببببببببببببر اببببببببببببببي نمببببببببببببببوا
همببببببببببببب کيببببببببببببب از ب ابببببببببببببارا فسبببببببببببببرا
مبببببببب صبببببببباابقرا جببببببببا اببببببببر نجببببببببا نمببببببببوا
زمببببببين را اريبببببب ابببببب صبببببب م ببببببر و ريببببببو
ار ا بببببببببر ابببببببببر ت بببببببببب بببببببببار ميببببببببببا
همببببببببببين دلسببببببببببل اهببببببببببر اببببببببببيرا اببببببببببوا
هببببببببم ار مصببببببببا انبببببببب ار ا ببببببببر خببببببببو
اريببببببببببن اببببببببببال جم ببببببببببي جوانببببببببببا ُاببببببببببر
مبببببببب رفببببببببت ب و ادببببببببباب زرمببببببببار نيبببببببب
اببببببببببببببببناور ار ب روا هببببببببببببببببر مسببببببببببببببببي
زا ادبببببببببت و بببببببببا اهبببببببببر مالببببببببب رقببببببببباب
ابببببببر مبببببببرا صببببببباابقرا جببببببباي خبببببببوير
ابببببببب رفبببببببب ن از ب کببببببببو ابببببببباا اببببببببوا
وز و ب کبببببببببببببببببو اببببببببببببببببباا اهري ببببببببببببببببب
هببببببم اببببببت کببببببو مببببببر اببببببي اببببببر ب5

کبببببببو ممبببببببر م يببببببب ا از اببببببب روا
ز ن لبببببببببر مببببببببب ار ب اريبببببببببا مابببببببببي

مبببببببب منقببببببببا اببببببببر و مببببببببرا اببببببببوا اببببببببيا
اسببببببببببي واببببببببببوار ابببببببببب مبببببببببباهي ردببببببببببي
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8b

200

201

ا ب ادببت کو ببا ص ب ت دببو ا ب دببو
ابببببببببببب امبببببببببببب اا اقبببببببببببببال صبببببببببببباابقرا
ابببببب خبببببب مت اميببببببرا ابببببب مببببببا اببببببي ِن ب
کبببببببو لهببببببباي نيلبببببببوفر از هبببببببر طبببببببر
ردببببببان ن او را ابببببب مابببببب ي کببببببو اببببببر
ا را ابببببببب نجببببببببا
کببببببببو از اببببببببي ا
ز ماببببببب ي اببببببب و نبببببببور و تبببببببااي فببببببب وا
ز مابببب ي ابببببوا هبببببر مسببببي بببببر ا بببببر
ت اببببب اببببب منبببببوا خببببباج
اببببببين ا مببببب ِ
اريبببببببن بببببببرا اببببببب قببببببب ر ِ مرا ببببببببار
اببببب ني بببببا ز يببببب اا اببببب ي مبببببي ردببببب
ابببببببب ت صببببببببيخ ا ِ کنببببببببين ماميبببببببباب
کببببببببببو اتببببببببببر نببببببببببا ِ فقيببببببببببرا اببببببببببوا
ا ببببببببر لَّبببببببب ا بببببببباي رف ببببببببت ز جببببببببا
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مبببببببب مببببببببي زا ز و بببببببب دببببببببل ا ببببببببو
ب روا
ب روا اببببببببببببببب ابببببببببببببببر ِ
کبببببببببببببببو ِ
ببببببببير مالببببببببب رقببببببببباب
ب
ار
بببببببب
ممبببببببببر اسب
ِ
ب روا اسببببببببب صببببببببب
اببببببببب مبببببببببا ابببببببببين ِ
ا ر مببببببببب ا بببببببببر مهبببببببببر ا ببببببببب ر ز ابببببببببر
ببببببببببببب يرفت نببببببببببببببور و صببببببببببببب ا ماينببببببببببببببا
مبببببببببب خوراببببببببببي ار اببببببببببر اببببببببببي نمببببببببببوا
ا بببببببر کببببببب منببببببب جببببببباي ابببببببر فبببببببر ا بببببببر
مببببببب ا رقبببببببب ماببببببب ي نمببببببببوا خببببببببالج
ببببببببببي مببببببببببرا خبببببببببباج ا مببببببببببت نهببببببببببار
ز هببببببر ورطبببببب جبببببب ا ببببببراي مببببببي ردبببببب
مببببب او م بببببو خيبببببر ادبببببت و مبببببين ثبببببواب
ز اببببببببب مبببببببببي اببببببببب ا ا نقصبببببببببا ابببببببببوا
فرابببببببببببببب نهبببببببببببببب اارا اببببببببببببببا امببببببببببببببا

در مناجات حضرت صاحبقراني به درگاه يزداني جهت آساني خلق از آن بالي طوفان و سرگرداني و اجابت دعاي
آن حضرت
9a
210

211

220
9b

221

230

ار ايبببببببن ابببببببال از صببببببب صببببببباابقرا
ت مناجبببببببببا را
کبببببببببو ارااابببببببببت ادببببببببب ِ
مبببببببب يببببببببا رب تببببببببرا مم ببببببببرين انبببببببب ا
نباابببببببب ار ايببببببببن منبببببببب ِل ببببببببر ف ببببببببور
نهببببببببوي مبببببببب دببببببببل ا هببببببببر ماببببببببور
ابببببببببببمارن خلقببببببببببب دبببببببببببليما اببببببببببب ار
مبببببببب اببببببببا همبببببببب ااابببببببباها تبببببببببويي
تبببببببو اااي مبببببببرا ابببببببر ا انببببببب ير ادبببببببت
مبببببببببرا بببببببببر نببببببببباهي ابببببببببوا ار ببببببببب ير
و ببببببر خلبببببب را هسببببببت جببببببر و واببببببال
مبببببببرا ابببببببر رمايبببببببا ابببببببوا راببببببب ابببببببير
ابببببببببببال را نمبببببببببببا از دبببببببببببر خلببببببببببب اور
اببببب دبببببيل نبببببا انببببب هبببببر کنببببب بببببر
نبااببببببببب مبببببببببرا طاقبببببببببت ايبببببببببن مببببببببب اب
نيببببببببببببار نمببببببببببببوا ا ياببببببببببببا مبببببببببببب ا
الهبببببببببي جهبببببببببا را ز م نبببببببببت رهبببببببببا
م ببببببن خلبببببب را رقبببببب ار دببببببيل ميببببببه
ابببببببب ار اهببببببببت ار جببببببببر اارا ابببببببببا
و بببببببببر هسبببببببببت از ودببببببببب ن ا خ بببببببببا
ز نببببببببببباااني ار خلببببببببببب مرانببببببببببب اببببببببببب
الهبببببببببببي همببببببببببب خلببببببببببب را ا نجبببببببببببا
اببببببببببب اوالا و اصببببببببببب اب واالا بببببببببببرا
امببببببببباي اببببببببب مببببببببباال از ا ببببببببب راب

توجبببببببب ابببببببب ابببببببب مببببببببرا ال ببببببببر فَّببببببببا
بببببببببار ااجببببببببببا را
ابببببببببب ابببببببببب مببببببببببرا اههب
ِ
اببببببب يابببببببت اببببببب خببببببب مت دبببببببر اف نببببببب ا
مبببببببببببرا ار دبببببببببببر از اااببببببببببباهي بببببببببببرور
ابببببببببب ار اهببببببببببت از هببببببببببر بببببببببب ا مم ببببببببببر
ابببببببب ياببببببببت نبببببببب ار کببببببببو مببببببببور ام بببببببببار
اميببببببببببببببب همببببببببببببببب ر ناهبببببببببببببببا تبببببببببببببببويي
ابببببب ال ببببببا تببببببو يبببببباف هببببببر کبببببب هسببببببت
اببببببببب ا جُبببببببببر خلببببببببب جهبببببببببا را مهيبببببببببر
اببببببببب مبببببببببن ا بببببببببر اي خبببببببببال والجبببببببببالل
جهرهبببببببببا ابيبببببببببن از ايبببببببببن دبببببببببيل ريبببببببببر
مينهيببببببببببببب طوفبببببببببببببا نبببببببببببببو از تنبببببببببببببور
مسبببببببببببببببببوزا ال خلقبببببببببببببببببي از ِ ابببببببببببببببببر
مبببببببببب ايببببببببببن همبببببببببب خلبببببببببب مَّببببببببببرو ب
ت را
کببببببببببو از جانببببببببببم تببببببببببو اببببببببببوا ادبببببببببب ِ
مببببببببببب ين دبببببببببببيل ياانببببببببببب امبببببببببببن و امبببببببببببا
مبببببببب ا ببببببببر م ايببببببببت اببببببببوا اببببببببي اريببببببببه
م بببببببببببببببببن ودببببببببببببببببب ن ا از نببببببببببببببببباتوا
مبببببببر مبببببببن اببببببب مبببببببن ا بببببببر جبببببببر را
ت را
نمبببببببا م بببببببو و ابببببببر مببببببب منببببببب ادببببببب ِ
ابببببببببب ابببببببببب م مبببببببببب مليبببببببببب الصببببببببببلوا
مببببببببب از اببببببببب هي ا اببببببببب مبببببببببال نظبببببببببا
مقببببببببببرر اببببببببببوا ببببببببببير ابببببببببب مسبببببببببب جاب
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ز يمببببببببببببببن مناجببببببببببببببا ِ صبببببببببببببباابقرا
ميببببا نببببور ابببب هلمببببت از ببببير رفببببت
جهببببببا ابببببب اببببببوا از مبببببب ور دببببببيا
مببببب اببببب را اببببب دبببببل ا ِ مببببباال نظبببببر
مبببببب ااابببببب ولببببببي اهببببببر خببببببوا ار فَّببببببا
از ايببببببببببببة ايببببببببببببن فبببببببببببب و مبببببببببببب
از رو امببببببببببباير ابببببببببببوا مسببببببببببب جاب
مجبببببببا هسبببببببت از ايبببببببن ااابببببببا ببببببب ين
اببببب وق بببببي مببببب صببببب ا ببببب راار ابببببوا
ا ب وق ببي م ب هببر م ب ا ب ن ب ادببت ادببير
الهبببببببي ابببببببرين صببببببب انببببببب و جبببببببا
بببببور البببببب
کببببببو هببببببل ابببببب ادببببببت او و نب ِ
مببببببببب اتبببببببببر ابببببببببوا ملجبببببببببت مبببببببببالمي

جهبببببببببا يافبببببببببت طَّبببببببببرا امبببببببببن و امبببببببببا
بببببببببب دببببببببببيل از مببببببببببنج ارويببببببببببر رفببببببببببت
ار اببببببببببا نببببببببببور امببببببببببا اببببببببببت مببببببببببا
اببببببببببببببببوا از همبببببببببببببببب اوليببببببببببببببببا ايابببببببببببببببب ر
ولبببببببي مهبببببببر دبببببببل ا اببببببب ايبببببببن و اببببببب
مبببببببببب ايببببببببببن خلبببببببببب را رهنمببببببببببو مبببببببببب
مبببببببب اجببببببببر مبببببببب الت اببببببببوا اببببببببي اسبببببببباب
مبببببببب مابببببببب اببببببببوا اببببببببر رميببببببببت کنببببببببين
ابببببببببببب ني ببببببببببببي مببببببببببببرا ابببببببببببب اار اببببببببببببوا
جهببببببببببببا را اببببببببببببوا از امببببببببببببا ادبببببببببببب هير
تبببببببببببببنر از ابببببببببببببوااث ابببببببببببببوا ار امبببببببببببببا
خببببببببببببببببببب ا اارا از ابببببببببببببببببببال ار نبببببببببببببببببببا
ز اببببببببببببب خببببببببببببباطر را مببببببببببببببااا مبببببببببببببي

در آوردن سيل همر اه خود جانوران صحرايي را بر صفحة آب [و] تصوير نمودن و محو فرمودن بدين صورت
حيوانات دريايي را
9b
10a

210

211

260
10b

261

ايبببببببببا اي خبببببببببرا ياببببببببب ار روز بببببببببار
مببببب اورا ايبببببن ه بببببت اورنببببب کيسبببببت
مبببب مببببرا اببببرين صبببب از ادببببت يببببم
ارايبببببن مار ببببب نيسبببببت ابببببي مبببببار هبببببي
هبببببببر نَّمببببببب اي مبببببببو ابببببببوا اببببببب ار
اببببب هبببببر مببببب ز تقببببب ير از ابببببير و مببببب
ابببببب رفبببببب ن اببببببوا هببببببر مسببببببي را ابببببب اب
فلببببببب رادبببببببت نجببببببب ِ ابببببببوااث اسبببببببي
بببببببببرض ن ببببببببب از بببببببببرا دبببببببببما
زمانبببببببب مجببببببببم صببببببببورتي زا اببببببببر ب
کنببببببا ري ببببببت اببببببارا ز راببببببال ااببببببر
کنبببببا ا دبببببت اابببببر ب هبببببر دبببببو فابببببان
کببببو روي زمببببين اابببب مجنببببو رفببببت
ميبببببببا ابببببببت از هبببببببر طبببببببر دبببببببيلها
ابببب هببببر قريبببب مببببا دببببيل مببببراي بببب ر
ز جببببببا منبببببب هببببببر خانبببببب را اببببببا ابببببب اب
خانبببببب هببببببا ت بببببب ببببببو
مبببببب اوانبببببب
ابببببب هببببببر مبببببب فروخوانبببببب افسببببببان را
مهبببببببر کابببببببم از هجبببببببر انهي بببببببت ب
از رو ابببببب ز ببببببا تببببببا ابببببب فببببببر
اببببب صببببب را هبببببر جبببببانور ايببببب دبببببيل
ز هبببببببببو و روابببببببببا و ابببببببببير و لنببببببببب
مبببببببب نقببببببببا ا ببببببببر فنببببببببا اببببببببا ابببببببب اب
از مبببببو مبببببو اببببب اببببب کبببببرخ ابببببرين

اببببب مببببببر نظبببببر مبببببن ار ايبببببن مبببببار و ابببببار
ابببر ايبببن م مبببل از مبببا و خبببور رنببب کيسبببت
مجبببببببببم نقابببببببببها دبببببببببر ابببببببببر را ز جيبببببببببم
ابببببببببببرو نيسبببببببببببت از اور ر بببببببببببار هبببببببببببي
ماببببببببببببو افببببببببببببل از قبببببببببببب ر ِ ببببببببببببرا اار
هببببببببببر کيبببببببببب اايبببببببببب کنببببببببببا زا رقبببببببببب
روهبببببببي اببببببب تبببببببر روهبببببببي را اببببببب ب
اهانبببببببببببب ببببببببببببي رفبببببببببببب ن هببببببببببببر مسببببببببببببي
کبببببببببو اببببببببب واقببببببببب ابببببببببر ابببببببببي قبببببببببرا
مببببب مانببببب ايبببببن رقببببب تبببببا اببببب يبببببو ال سببببباب
مبببببببب رفببببببببت از ال خاميببببببببا ببببببببرا صبببببببببر
مبببببببب تببببببببر ناابببببببب ماببببببببت خببببببببامي نمانبببببببب
از ببببببباي هبببببببر ناقببببببب ار خبببببببو رفبببببببت
مبببببببببببببب ورا اببببببببببببببا خويابببببببببببببب ن خيلهببببببببببببببا
نمانببببببببببببببببب ي از مبببببببببببببببببرا و ِا اثبببببببببببببببببر
کببببببببببو مابببببببببب ي روا مببببببببببرا اببببببببببر روي ب
ار مببببببببببرا جببببببببببا اهببببببببببل اارا هببببببببببو
مبببببببببب ااا اببببببببببب دببببببببببيل فنبببببببببببا خانببببببببببب را
مببببببب از دبببببببيل او خانببببببب هبببببببا اببببببب خبببببببراب
ار ب مبببببببببببا همچبببببببببببو مابببببببببببا بببببببببببر
روا مبببببببببرا همبببببببببرا خبببببببببوا خيبببببببببل خيبببببببببل
اببببببببببببر ب اسببببببببببببيار زا ببببببببببببا و کنبببببببببببب
اسبببببببي جببببببببانور دببببببباخت اببببببببر دبببببببي نبببببببباب
ادببببببببببب رفببببببببببب ت ابببببببببببر طبببببببببببار هاببببببببببب مين
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دبببببب ا ببببببر اهببببببوي مبببببب خرکنبببببب هبببببب
ابببب ببببر اببببارا ابببب هببببر دببببوي طيببببر
اببببببب ابببببببيرا ز ب ا ببببببب رااي فببببببب وا
ابببب مببببار هببببر دببببو ابببب صبببب ا بببب راب
ابببب خببببر از مببببو ل ببببا کببببو دببببن
دببببببببببقنقور از ريبببببببببب رف بببببببببب اببببببببببرو
کنبببببا ابببببت دبببببيل و ابببببارا مظبببببي
ز اببببببببب تبببببببببر ابببببببببر و اوا دببببببببب اب
کببببببو اريببببببا اسببببببي ايبببببب اببببببارا و اببببببر
ز اببببب ابببببت روي زمبببببين مبببببو خيببببب
فلببببب اببببب مببببب اببببب بببببر ب دببببب اب
نمببببببببواي اببببببببرين دببببببببيل اهببببببببر ف ببببببببو
کنبببببا مبببببو ابببببر کبببببرخ اببببب ابببببا اببببب اب
َجهبببببببا ابببببببر دببببببباط ار ا اببببببب ا
کنببببا رمبببب زا هببببر طببببر ببببي و تبببباب
کنبببببببا ابببببببت تاانببببببب امابببببببير ابببببببر
اببببب از ابببببر و ابببببارا ماببببب ب دببببب اب
م انهبببببببا همببببببب بببببببر اببببببب از ب دبببببببيل
امانهببببببببببا همبببببببببب ببببببببببر ز ب ابببببببببب ار
کنبببببببا ب هبببببببر دبببببببو خراابببببببي نمبببببببوا
از دببببببببيل خلقببببببببي ابببببببب ابببببببباالي هبببببببب
تببببببو ببببببويي مبببببب دبببببب دبببببب ن ر اببببببوا
ابببببببب ايببببببببوب انصبببببببباري اببببببببي مظببببببببي
نببببببب تنهبببببببا ار ايبببببببوب اببببببب ايبببببببن يببببببب
مبببببب کببببببو اژاهببببببا تيببببببر اببببببوا و دببببببيا
بببرار زمببين ابببت ريبببر
مبب از کنببب
تببببو ببببي مبببب اريبببباي قيببببري کببببو اببببم
کبببببببو اببببببببهاي هجبببببببرا اببببببب اينببببببب ي
اسبببببببببي تيبببببببببر ماننببببببببب ابببببببببا مببببببببببالل
ادبببببببيري اببببببب اببببببببهاي هجبببببببرا اسببببببباز
مبببببببب صبببببببببِ وصببببببببالت ميسببببببببر اببببببببوا
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از مبببببببببو مانببببببببب اببببببببب بببببببببراو قببببببببب
کبببببببببو مر اايبببببببببا مبببببببببرا ابببببببببر ب دبببببببببير
مببببببب روابببببببا همچبببببببو دببببببب ابببببببي نمبببببببوا
کببببببببببببببببو زلبببببببببببببببب االرا اببببببببببببببببر روي ب
اببببببببب اريبببببببببا اببببببببب هببببببببب نببببببببببرا نهنببببببببب
اببببببببببب ار مببببببببببب اجر رطوابببببببببببت فببببببببببب و
مببببببب لبببببببرزا اببببببب از مبببببببو اريبببببببا ز ابببببببي
روا کابببببببببب انجبببببببببب همببببببببببي ري ببببببببببت ب
ابببببب دببببببر مبببببب زنببببببا اببببببوا از اببببببي ببببببر
زمببببببببببببين جُسببببببببببببت از دببببببببببببيل را ريبببببببببببب
کبببببببببببو نيلبببببببببببوفري ابببببببببببت ابببببببببببر روي ب
هببببببببببالل فلبببببببببب همچببببببببببو مابببببببببب ي نببببببببببو
مبببببببب اببببببببو فلبببببببب ابببببببب اببببببببناور ار ب
ن يببببببببببب مسبببببببببببي ب و تبببببببببببر اببببببببببب هببببببببببب
مبببببببببب ابببببببببب قل هبببببببببباي ابببببببببب زو خببببببببببراب
مببببببببب مبببببببببال اببببببببب از ابببببببببي ار ب بببببببببر
مببببببببب از تبببببببببر ابببببببببر مبببببببببي ري بببببببببت ب
نببببب ادببببب ار مببببب خاببببب مانببببب و نببببب يبببببل
وز اببببببببببب همببببببببببب ميبببببببببببو هبببببببببببا ب اار
مبببببب نببببببار همبببببب کببببببو ابببببب اببببببي نمببببببوا
ابببببببببببناور ولبببببببببببي دبببببببببببوي ا بببببببببببر مببببببببببب
مببببببببب يبببببببببتجو ابببببببببارا جهبببببببببا را رابببببببببوا
يبببببببببب ار ابببببببببب اببببببببببوا از او جبببببببببباي اببببببببببي
ز دببببببببببوي مصببببببببببال هبببببببببب اببببببببببي ردببببببببببي
اسبببببببي خبببببببا و مبببببببا مبببببببرا او هببببببب تببببببببا
مبببببب ابببببب ببببببير
فببببببرو اببببببرا هببببببر کيبببببب
ميبببببببببا ابببببببببت از اهبببببببببر رنبببببببببج و ت بببببببببم
ار او هبببببببببببي اميببببببببببب ي نببببببببببب از زنببببببببببب ي
نبببببببببب ار وي اميبببببببببب ي ز صبببببببببببِ وصببببببببببال
مببببببب خبببببببر اببببببب جبببببببايي ردببببببب ايبببببببن نيببببببباز
همببببببب زهبببببببر هجبببببببرا کبببببببو اببببببب ر ابببببببوا
6 ........
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کببببو صبببباابقرا جبببباي اببببر ت ببببت مبببببرا
ابببببب يبببببب دببببببوي ابببببب تير ببببببي دبببببب اب
کبببببو ا اهناببببب مببببب اببببب ابببببر دبببببرير
بببببب از اابببببب ي قببببببوب ايببببببت ال بببببب
اسبببببي دبببببيل ببببب کاببببب مابببببا ااابببببت

 .6ا و منوا

جهبببببببا را ا ببببببببر رواببببببببن از ا ببببببببت مببببببببرا
نمببببببببببببببواار اببببببببببببببب از فلببببببببببببببب ف ببببببببببببببباب
ابببببببببر يببببببببب از ايبببببببببن طبببببببببا مهبببببببببر منيبببببببببر
اببببببببببببر ورا يودبببببببببببب دببببببببببببر از يببببببببببببرهن
ابببببببب رخسببببببببار جانببببببببا نظببببببببر ار مااببببببببت
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زمبببببببين رکببببببب از اابببببببر دبببببببيماب ابببببببوا
زمببين مببرا از ابببي مبب هبببر دببوي خادبببت
از ايببببن طببببا نيلببببي اببببر مبببب کببببو مهببببر
ابببببب هببببببر يبببببب جمببببببالي نمببببببوا نچنببببببا
اهناببببب طلبببببم مبببببرا خببببباز اببببب بببببير
اسببببببببببي زر تصبببببببببب نماينبببببببببب فببببببببببا
مببببببببب ايابببببببببا ار رنببببببببب ادبببببببببت امبببببببببا
نيبببببب راي
ا ببببببر ببببببت اببببببا خبببببباز
مسببببببببباني مببببببببب مرانببببببببب امببببببببب اا مبببببببببن
ا يابببببببببا فردببببببببب اا صببببببببب ميسببببببببب زر
مببببببببب مبببببببببراي نموايببببببببب اي دبببببببببرورا
مسبببببببببي ار جهبببببببببا دبببببببببرفرازي منببببببببب
بببببوار مببببببرا ابببببب ار
ابببببب ين دببببببيل خون ب
ِ
ا بببببببر اببببببب خبرهبببببببا اببببببب صببببببباابقرا
اريببببن دببببيل و اببببارا مبببب ببببراو نمببببوا
اسببببببببا قريببببببببب از ابببببببببين و انيببببببببباا منببببببببب
ز و مببببببببببرا مَّببببببببببرو ابببببببببب ار ب
اصبببباري مبببب کببببو قل بببب ايببببوب اااببببت
ابببببببب از دببببببببيل اازارهببببببببا جملبببببببب ببببببببر
کنبببببببببا اور ايبببببببببوب بببببببببر اببببببببب ز ب
ار دببببببببيل صببببببببن و او اببببببببا ف ببببببببو
مجبببببببببم دبببببببببيل از مبببببببببو مببببببببب فبببببببببرو
کنبببببببا زور او دببببببب ِ اريبببببببا اببببببب افت
ز اببب ااابببت ابببا خبببوير دبببن و اجبببر
دبببببيل ا بببببر ابببببر ارخ بببببي ردبببببي
مببببب
اژار تنبببببببب دبببببببب ت
مهبببببببر دببببببببيل ابببببببب
ِ
از رو اسبببببببي خانببببببب ويبببببببرا نمبببببببوا
کببببببو هببببببر اا و اا اببببببا دببببببليما ردببببببي
مببببب او مبببببرا هبببببر دبببببو جهببببباني خبببببراب
ابببببب هببببببر جببببببا لببببببي اببببببوا از ببببببا ف نبببببب
ز خيببببببببري مبببببببب فرمببببببببوا صبببببببباابقرا
مبببببب ار اببببببهر از ب ديصبببببب زمببببببين
ن يبببببببب جهببببببببا نچنببببببببا کنبببببببب طببببببببا
ابببببببرين صببببببب کبببببببو نبببببببب اهرمبببببببا
ابببببببب ا طاقهببببببببا هبببببببب ا سببببببببت اوف بببببببباا
مجببببببم اار ايببببببن را مبببببب طببببببا دبببببب هر
اببببببببرو ابببببببب کنببببببببا ب از طاقهببببببببا
ار خبببر دببب طبببا از ميبببا رخبببت اسبببت
کبببببببو صببببببباابقرا ايبببببببن خبرهبببببببا ابببببببني
اسببببببي ملبببببب ويببببببرا ابببببب و ا خببببببراب

ز امسبببببببير خبببببببور جملببببببب کبببببببو زر نمبببببببوا
اسببببببببببي ينبببببببببب اهببببببببببر خوراببببببببببي رادببببببببببت
ز ابببببببب قت ابببببببب يينبببببببب هببببببببا مببببببببرا کهببببببببر
مبببببببببب فببببببببببيو ازل اببببببببببر جنببببببببببو ِا جهببببببببببا
اه ببببببببببا ابببببببببب ابببببببببب رانة جببببببببببا خببببببببببوير
اببببببببب ارويبببببببببر و مسببببببببب ين بببببببببي ان بببببببببا
را نهببببببببببراا ابببببببببب ببببببببببير خبببببببببب ا
مبببببببببب
کببببببو مببببببرا ا ببببببر اببببببار اببببببر ت ببببببت جبببببباي
ن واهنبببببببببب ابببببببببب هر بببببببببب از يبببببببببباا مببببببببببن
ا بببببببببر ادبببببببببم و زيبببببببببن و يبببببببببرا و ممبببببببببر
ابببببببما رادبببببببت اجبببببببر نببببببب ابببببببر ايهبببببببرا
مببببببب ابببببببا جبببببببا اريبببببببن اببببببب ابببببببازي منببببببب
اببببببببببببببما را ردبببببببببببببب اببببببببببببببيوة مببببببببببببببارزار
مبببببببببب اي اببببببببببر دببببببببببرير ه ببببببببببر مببببببببببامرا
بببببم هبببببر طبببببر خبببببو نمبببببوا
اسبببببي از
موااببببببببببي و لبببببببببب ابببببببببب صبببببببببب را اف نبببببببببب
ارف نبببببببببببب دببببببببببببوي مبببببببببببب اببببببببببببا ابببببببببببب اب
فببببببر و ري ببببببت صبببببب ت بببببب افسببببببو مااببببببت
ار ب مَّببببببببببببببببببببببببرو زاا و ُاببببببببببببببببببببببببر
مبببببببببببب اف بببببببببببباا ار زايببببببببببببرا ا بببببببببببب راب
نمببببببببببواار ابببببببببب همچببببببببببو مابببببببببب ي نببببببببببو
مبببببببببببب ار يببببببببببببا نهرايبببببببببببب مببببببببببببان ابببببببببببب و
دببببببوي قببببببو ابببببب ين دببببببوي يافببببببت
مبببببب
فببببببببرو ري ببببببببت هببببببببر دببببببببوي ايببببببببوار و ار
روا منببببببب از ابببببببين و ابببببببا خبببببببوا مابببببببي
مببببببب اببببببب کنببببببب و ابببببببازوي او از ارخبببببببت
ز هببببببر ابببببباخ صبببببب رخنبببببب ار جببببببا نمببببببوا
اريبببببببببن صبببببببببور اژار هببببببببب مببببببببب يببببببببب
اناهبببببببببببببببببا از و رفبببببببببببببببببت ابببببببببببببببببر روي ب
اسبببببببببببببا طبببببببببببببا ارواز از جبببببببببببببا ف نببببببببببببب
ب روا
مببببببببببببببببببب ابببببببببببببببببببا طبببببببببببببببببببا ورا ِ
اببببببببببب کابببببببببببم ماننببببببببببب مببببببببببباي م بببببببببببين
مببببببببب ار م مبببببببببي اارا از دبببببببببن دبببببببببا
تبببببببببو بببببببببي اببببببببب ابببببببببا فلببببببببب توأمبببببببببا
ازيببببببببببن دببببببببببيل او نيبببببببببب سببببببببببت اوف بببببببببباا
ابببببب جببببببا مانبببببب از اببببببي مبببببب انمببببببوا کهببببببر
مبببببببببب هبببببببببباهر ابببببببببب ثببببببببببار دببببببببببيل فنببببببببببا
مبببببببب ا کببببببببار طببببببببا ِ فلبببببببب اببببببببوا سببببببببت
مبببببببب ويرانببببببببي دبببببببببيل هببببببببر جببببببببا ردبببببببببي
اببببببب ابببببببومر همبببببببين ابببببببو مانببببببب و بببببببراب
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همبببببببببب تاببببببببببر ب اببببببببببرا کنببببببببببا
اببببب امببببب اا مرمبببببم روا اببببب کبببببو اببببباا
ت جببببببببم ابببببببب و يافببببببببت مبببببببب وصببببببببول
ابببب ا م مببببي ابببب اببببا خببببا رادببببت
ا بببببببببببر امبببببببببببر فرمبببببببببببوا ااابببببببببببا
طاقهبببببببببا را ممبببببببببارا مننببببببببب
مببببببببب
تمبببببببببامر نماينببببببببب ابببببببببا صببببببببب اببببببببب اب
هببببببر اودبببببب ااي مبببببب ار اببببببهر اببببببوا
ابرانبببببببببب و اسبببببببببب ن ار مببببببببببار و اببببببببببار
ابببببببب ا مببببببببار ابببببببب البببببببببر اللبببببببب روي
جببببببو ميببببببا
جوانببببببا اببببببر اطببببببرا

اجبببببببببببببببا مانببببببببببببببب خامسببببببببببببببب ر ايهببببببببببببببب ا
طاقهبببببببببببا اوف ببببببببببباا
اببببببببببب جبببببببببببايي مببببببببببب
مببب هبببر طبببا ابببا ايسبببت ببب مبببرض و طبببول
مبببببب هر بببببب تببببببو ببببببويي ز جببببببا ارن ادببببببت
ابببببببب دببببببببوي وزيببببببببرا اببببببببا مبببببببب و جببببببببا
وزا ار ر ايببببببببببببببببن تجببببببببببببببببار مننبببببببببببببببب
مبببببببب اااببببببببن ااخببببببببل ابببببببب مبببببببب و ثببببببببواب
مبببببببب ار دببببببببن مببببببببارير قبببببببب ر فبببببببب وا
ا بببببببببببببر ابببببببببببببت طاقهبببببببببببببا ادببببببببببببب وار
دبببببببببب اان کببببببببببو دببببببببببرو ابببببببببباالي جببببببببببوي
مببببببببببب يبببببببببببااي همبببببببببببي ااا از اوريبببببببببببا 7

دببببببببر و مببببببببار اوانبببببببب اببببببببر طببببببببا ب
ز دبببببنهين اال ابببببوا کبببببو دببببب ي مبببببار
اناهبببببببباي او اببببببببر فلبببببببب دببببببببر ماببببببببي
ا بببببببر امبببببببر مبببببببرا اببببببب ابببببببا مبببببببر
ابببببب ارويببببببر و م ببببببا و ايببببببو زنببببببا
ي يمبببببببببببا رهي نببببببببببب از کاببببببببببب تببببببببببببر
اببببببب ارويبببببببر نقبببببببر نبببببببا ااا ادبببببببت
ابببببب از اهببببببر قراببببببا او صبببببب ودبببببب ن
ابببببب ايببببببوب انصبببببباري خببببببو مقببببببا
نموانبببببببببببب قسببببببببببببمت ابببببببببببب را خبببببببببببب ا
ا نقصببببببببببببا بببببببببببب ير
نهرايبببببببببببب
وجبببببواي مببببب اامبببببگ اببببب امنيبببببت ادبببببت
وزيببببببببن اسببببببببن افبببببببب وا اببببببببر دببببببببيئا
اسييييييري نببببب هنهبببببا ايبببببن مببببباجرا دبببببت
الهبببببببببببببي اببببببببببببب ين ااابببببببببببببا زمبببببببببببببا
نببببببببببببببب ي نيايببببببببببببببب ز اور دببببببببببببببب هر
ار او ابببببببببببببببباا رب م ببببببببببببببببين
نههبببببببببببببببب ِ
ز دببببببببببيل اببببببببببوااث اببببببببببوا ار امببببببببببا
ز ثبببببببببببببببار و ااوار ايرينببببببببببببببب ايبببببببببببببببر

کبببببببو اابببببببروي خبببببببوا مبببببببايلر ابببببببا اببببببب اب
انببببببببببا کببببببببببو م بببببببببببت نمببببببببببوا ادبببببببببب وار
دببببببببر ف ببببببببر اببببببببر کببببببببرخ اخ ببببببببر ماببببببببي
تصبببببببببببببببببببب نماينبببببببببببببببببببب و ابببببببببببببببببببب ل ار
مببببببببببب اارنببببببببببب جبببببببببببا و ن ارنببببببببببب نبببببببببببا
مببببببببببب اامبببببببببببا نموانببببببببببب بببببببببببر از هبببببببببببر
اببببببببب جم يبببببببببت ال اببببببببب طامبببببببببت ناسبببببببببت
م بببببببببببين مببببببببببب ابببببببببببا ارامنببببببببببب ا اهنببببببببببب
ا ابببببببببببببب ن ايببببببببببببببن ودبببببببببببببب ن ا تمببببببببببببببا
مبببببببب اه اببببببببت اببببببببا خيببببببببر ايببببببببن مبببببببباجرا
مبببببببببب و اهببببببببببر من نبببببببببب ميببببببببببر و وزيببببببببببر
نبينببببببببب ابببببببببال کبببببببببو ن بببببببببو نيبببببببببت ادبببببببببت
مبببببببب از ف ببببببببل ابببببببب يافببببببببت روي نجببببببببا
دبببببب ن طببببببي نمببببببا زان بببببب وقببببببت امادببببببت
مبببببببب ابببببببب اامببببببببگ جملبببببببب امببببببببن و امببببببببا
اببببببببببب و ماببببببببببب ري را ابببببببببببااا اببببببببببب مهبببببببببببر
مببببببببببب او ااا رونببببببببببب اببببببببببب روي زمبببببببببببين
مبببببب ابببببب ب مبببببب لر ابببببب هببببببر دببببببو روا
کبببببببو اول اببببببببوا خبببببببب مبببببببار ابببببببب خيببببببببر
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کبببو ابببت نجبببو زاهبببر روي اببب روي
ابببببب مببببببالمي از م ببببببر اببببببارا ويببببببرا
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جو روا ا م ن تص يِ قيادم ادت.

ابببب کببببو ابببب اَّبببب اا ز اببببارا هببببر جببببوي
از دبببببببيل جهبببببببا خبببببببراب تببببببباري ر بببببببوي
الما هر اافالطو ان اين اروير اروير م م

SARI UYGUR TOPLUMUNDA ETNİK KİMLİĞİN KORUNMA
ARAÇLARI: DİL EDEBİYAT VE BOZKIR HAYATI
EYÜP SARITAŞ*
ÖZET
Sarı Uygur Türkleri ana Uygur kitlesinden ayrıldıktan
sonra, yeni yerleştikleri yurtlarında başta Tibetliler olmak üzere
Çinliler ve Moğollar ile kültürel münasebetlerde bulunmuşlar ve
onlardan önemli ölçülerde etkilenmişlerdir. 19. yüzyılın son
yıllarından itibaren başlayan Sarı Uygur kültürü alanındaki
araştırmalar ortaya koymuştur ki yukarıda sözü edilen kültürel
etkilenme sınırlı kalmış, dolayısıyla Sarı Uygurlar İslami
dönemden kalma dil, edebiyat ve bozkır hayatı gibi kültürel
zenginliklerini etnik kimliklerini koruma ve devam ettirme
araçları olarak etkili bir biçimde kullanmayı başarmışlardır. Sarı
Uygurlar, yeni yurtlarındaki komşuları olan Tibetliler, Moğollar
ve Çinlilerin dil etkilerinden her ne kadar yüzyıllar boyunca
etkilenseler de, kendi dillerini de mümkün olduğunca günümüze
kadar yaşatmışlardır. Bu durum edebiyat alanında da geçerlidir.
Sarı Uygur şair ve edebiyatçıları yazdıkları edebi ürünlerde,
geleneksel inanç ve uygulamalar, göçebe hayvancılığı ve göçebe
hayvancılığının hüküm sürdüğü bozkır hayatına dair temaları
yoğun olarak işlemişlerdir. Biz bu kısa araştırmamızda Sarı
Uygur Türklerinin dil, edebiyat ve bunlara bağlı olarak yazı
sistemleri ile geleneksel yaşam tarzları olan bozkır hayatının,
geleneksel etlik kimliklerinin koruması ve devam ettirilmesi
bakımından nasıl kullandıklarını inceleyeceğiz.
ABSTRACT
Upon leaving the main Uyghur population behind
Yugurs (or Yellow Uyghur) engaged in cultural relationships
primarily with Tibetans followed by Chinese and Mongolians
and they were significantly influenced by them. Researches
performed in area of Yellow Uyghur’ culture, beginning from the
final years of 19th century have proven that the cultural influence
mentioned above was limited therefore they succeeded in using
them effectively as tools in preserving and maintaining their
cultural wealth such as their identity and their language, which
they inherited from the Islamic period, their literature and their
moorland lifestyle. Despite the fact that the Yellow Uyghur was
* Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Çin
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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influenced by the languages of their newly gained Tibetan,
Chinese and Mongolian neighbors, their language survived to
this very day. This condition remains the same for the area of
literature. Yugurs poets and writers treated such themes as their
traditional believes and practices, nomadic animal breeding style
and moorland (nomadic) lifestyle where the nomadic animal
breeding style takes place in detail in their work.
We, in this
brief research of ours, shall examine how Yellow Uyghur Turks
utilized their language, literature and their texting systems and
traditional lifestyle in connection, to preserve and maintain their
traditional ethic identities.

Çin’in Gansu eyaletinin Zhangye iline başlı Sunan ilçesi ve civarı ile
sözü edilen eyaletin Jiuquan şehrinin Huangnipu kasabasında yaşamlarını
sürdüren Sarı Uygurlar, Çin’in en az nüfusa sahip 20 azınlık milletinden
birisini oluşturmaktadır. Uygur, Kazak, Kırgız ve Salar gibi diğer Türk asıllı
topluluklardan coğrafi olarak uzak yerlerde yaşamaları, oldukça eski bir
dönemde İslam dününden çıkıp Lamaizm dinine inanmaları, çok zengin bir
sözlü edebiyata sahip olmaları ve evlenme, ölü gömme gibi geleneksel
uygulamalarını büyük oranda koruyabilmiş olmaları nedeniyle pek çok
ülkenin araştırmacıları Sarı Uygur kültürünün araştırılmasına büyük ilgi
göstermektedirler. Bu ilginin günümüze kadar azalmamasının sebebini, Sarı
Uygurların etnik kimliklerini koruma ve devam ettirme konusundaki
kararlılıklarıdır.
Etnik kimliğin inşasında dil en önemli unsur durumundadır. Öyle ki
dil sadece kişi ölçüsünde değil, etnik bir topluluk ölçüsünde de duydu e
düşüncelerin ifade edilmesinde ve yayılmasında en e etkin araç durumundadır.
Tarihi dönemlerden itibaren dillerini konuşma geliştir ve sahip çıkan milletler
kültürel kimliklerinin temel taşı olan dillerini yaşatma ve geliştirme
noktasında son derece başarılı olmuşlardır. Günümüzde Sarı Uygur Türkleri
günlük hayatta iletişimde mümkün mertebe kendi dillerini kullanmaktadırlar.
Şüphesiz onların iletişimde Sarı Uygurcayı kullanmaları kendi aralarında
gerçekleştirdikleri iletişimde geçerlidir. Resmi ortamlarda Çinliler ve
Tibetlilerle ülkenin ortak dili olan Çince ile iletişimlerini sağlamaktadırlar.
Sarı Uygurların yaşadıkları bölgelerde onların kültürel hayatlarını incelemek
üzere yaptığımız alan araştırmaları sırasında, gerek eğitim düzeyi düşük ve
gerekse yüksek eğitimli Sarı Uygurların Çinceyi konuşurken, kendi dillerinin
etkilerini taşıdığını fark ettik. Bu da bize göstermektedir ki, onlar günlük
yaşamlarının büyük bir kısmında kendi anadillerini kullanmayı tercih
etmektedirler.
Diğer taraftan Sarı Uygurların eğitimin her aşamasında Çinceyi
kullanmalarına rağmen dillerini büyük bir kararlılıkla korumayı başarmaları
ve özellikle modern dönemlerde zengin bir edebiyat alanı yaratabilmeleri,
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oları dillerini ve edebiyatlarını etnik kimliğin korunması konusunda çok
büyük bir başarı sağladıklarının kanıtıdır, zira ana dilleri dışında eğitim
görmelerine rağmen dillerini canlı tutmaları ve bu dille zengin bir edebiyat
ortaya koymaları bu konuda bize açık bir fikir vermektedir.
Sarı Uygurların etik kimliklerinin korunmasında üçüncü büyük
dayanaklarını ise bozkır hayatı oluşturmaktadır. Sunan ilçesinin etrafını uçsuz
bucaksız bir şekilde uzanan bozkırlarda göçebe hayatı süren Sarı Uygurlar bu
yaşam tarzını, globalizmin yıkıcı etkilerine rağmen tüm güçleriyle devam
ettirme gayreti içindedirler. Orta ve ileri yaşa mensup Sarı Uygurlar
atalarından gördükleriyle sürdürmeye çalıştıkları bu yaşam tarzına genç nesil
pek fazla ilgi duymamaktadırlar. Sarı Uygur gençleri göçebeliği sürdürme
konusunda daha fazla hassasiyet göstermedikleri takdirde, Sarı Uygurların
etnik kimliklerinin büyük bir dayanağı ortadan kalkma tehlikesi vardır.
Aşağıda Sarı Uygur Türklerinin dil, edebiyat ve bozkır hayatını etkili bir
şekilde nasıl kullandıklarını ortaya koymaya çalışacağız.
A. DİL
Sarı Uygurların, Moğol kabilelerinin birbirleriyle karışmasından
dolayı, konuştukları diller arasında büyük farklılıklar doğmuştur. Buna bir de
Çin’de yaşadıkları için etraflarındaki çok sayıda Çinliler ve onların dillerinin
etkilerini de unutmamak gerekir. Sarı Uygurlar Budizm dinine girdikten sonra
Sarı Uygurların dillerine çok sayıda Sanskritçe, Tibetçe ve Moğolca sözcükler
girmiştir.1
Dil özellikleri açısından Türk dili için önem taşıyan Sarı Uygurcanın
Türk lehçeleri arasındaki yeri hakkında çeşitli görüşler vardır. Sarı Uygurca
ilk olarak A. Samoyloviç’in tasnifinde yer alır. Samoyloviç, Sarı Uygurcayı
ll. D grubu (kuzeydoğunun) –z bölümüne koymuştur. Bogoroditskiy, Sarı
Uygurcayı Kaşgar şivesi içerisinde; Rasanen Kuzeydoğu grubunun –z
bölümünde; N. A. Baskakov, Doğu Hun dilinin Hakas grubunda; son olarak
Talat Tekin ise V. Azak grubunda Hakasça ile birlikte değerelendirmiştir. Söz
konusu tasniflerin dışında Phlilologiae Turciae Funfamenta l (PhTF)’de Sarı
Uygur ve Salarların dilleri ile birlikte ele alınır ve yeni Uygurcayla ilgili
görülür. S. E. Malov’a göre ise Sarı Uygurca, eski Türkçenin özelliklerini
korumuş “Eski Türkçe”dir.2
Sarı Uygurlar başlıca üç dil konuşmaktadırlar. Bunlardan birincisi
Yaohuer (尧 呼 尔) adı da verilen Altay Dilleri grubundan Türk dillerine
1E. N. Tenishev, “Tujue Yuyan Yanjiu Daolun (Türk Dili Araştırmaları Rehberi)”,
Rusça’dan Çince’ye Tercüme Eden: Chen Peng, Çin Sosyal Bilimler Akademisi Yayınevi,
Pekin 1981, 545.
2 Zeki Kaymaz, “Sarı Uygurca Araştırmalarına Genel Bir Bakış”, Prof.Dr. Fikret Türkmen
Armağanı, Kanyılmaz Matbaası, İzmir 2005, s. 451.
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mensup Batı Sarı Uygurcadır. Adından anlaşılacağı, üzere Sarı Uygurların
yoğun olarak yaşadıkları Sunan Sarı Uygur Otonom İlçesi’nin batı kesiminde
konuşulmaktadır. Sarı Uygurların dillerinde eski Göktürk dilinden kalma pek
çok sözcük muhafaza edilmiştir.
Konuştukları ikinci dil ise Doğu Sarı Uygur dilidir ve buna Engeer (恩
格 尔) adı da verilir. Altay dillerinden Moğol dil ailesi dahil bir dildir. Doğu
Sarı Uygur dili ile Çin’de yaşayan Dongxiang dili, Baoan dili ve Tujia dili ile
Moğolca’ya çok yakındır. Sunan ilçesinin doğu kesiminde Sarı Uygurlar
tarafından konuşulmaktadır. Doğu Sarı Uygurca’da çok sayıda klasik ödünç
Moğolca sözcüklerin varlığı bilinmektedir. Onların konuştukları üncü dil ise
Çincedir. Gansu eyaletinin Sunan ilçesi ile Jiuquan şehri ile Sunan ilçesinin
Minghua nahiyesinde yaşayanlar Sarı Uygurlar sadece Çince
konuşmaktadırlar.3
Sunan ilçesinin Dahe kasabasına bağlı olan Dongling, Guanghua,
Songlingnan, Xiling ve Shuiguan köylerinde Batı Sarı Uygurcası konuşulur.
Bu yöre halkının bir kısmı Batı ve Doğu Sarı Uygurcasını her ikisini de
konuşur.4
Batı Sarı Uygur dilini kullanan başlıca sülaleler başlıca Yağlakar,
Helangge gibi 8 sülale olup Sunan ilçesinin batı kesimi, Minghua ve Dahua
kasabası ve Huangcheng nahiyesi’nin bir bölümünde yaşamaktadır. Doğu Sarı
Uygur dili kullanan sülaleler de 8 sülaleden oluşur ve Damu, Luoer, Yangge,
Dongba ve Dört At sülalesidir ve adı geçen işlenin doğu kesimi ile Kangle
kasabası ve Huangcheng nahiyesinde otururlar. Diğer taraftan Jiuquan
ilçesinin Huangnibao Sarı Uygur kasabası’ında yaşayan Sarı Uygurlar ise
Çince konuşmaktadırlar5
Batı Sarı Uygur dilinde çok sayıda Çince ödünç sözcükler
bulunmaktadır. Bunların yanında sayısı sınırlı da olsa Tibetçe sözcükler yer
almaktadır. Her ne kadar Batı Sarı Uygur şivesi Çince ve Tibetçe dillerinden
pek çok ödünç sözcükler ve gramatik yapılar almış olsa da, Türk dilinin en
eski özelliklerini korumayı devam ettirmiştir.6

3 Wang Wenguang, “Zhongguo Gudai de Minzu Shibie (Eski Çin Milletleri Hakkında
Bilgiler)”, Yunnan Üniversitesi Basımevi, Kunming 1999, s. 223.
4 Dahe Qu Zhi ( Dage Bölgesi Kayıtları), Sunan Yuguzu Zızhıxian Dahe Qu Zhı Bianweihui
(Sunan Sarı Uygur Otonom İlçesi Dahe Bölgesi Kayıtları Yazım Komisyonu), Ed: Quan
Youjun, Zhangye 2008, s. 45.
5 “Yugu Zu Jian Shi (Sarı Uygurların Kısa Tarihi)”, Yazma Ekibi, Minzu Yayınevi, Pekin
2008, s. 10.
6 Litip Tohti, “Aertai Yuyanxue Daolun (Altay Dilleri Rehberi)”, Shanxi Eğitim Yayınevi,
Taiyuan 2004, s. 59.
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Batı Sarı Uygur dili eski Uygur dilinin sayı saymadaki özelliklerini
muhafaza etmiştir. Örneğin, onlar 12’den 10’a kadar olan sayıyı bugünkü
Uygurlar gibi sayarlar. 11’den itibaren farklılık başlar. 11, 12, 13…19’a kadar
olan sayıları bir yirmi, iki yirmi, üç yirmidokuz yirmi diye sayarlar. 20’ye iki
on derler. 21, 22. 23…29’u bir otuz, üç otuzdokuz otuz diye sayarlar. 30’a üç
on derler. Sayılar bu şekilde sayılır. 100’e yüz derler, 10000’e bir tümen,
onbin ya da bir ayak derler.
Aynı şiveyi konuşmayan Sarı Uygurlar iletişimde Çince’yi
kullanmaktadırlar. İster Doğu Sarı Uygurcası olsun ister batı Sarı Uygurcası,
her iki çive de çok sD ahe ile Huangcheng bölgelerinde yaşayan Sarı
Uygurların her iki Sarı Uygur şivesini de konuşabildiklerini keşfetmişlerdir.
Bundan başka Huangcheng bölgesinde yerleşik az sayıdaki Sarı Uygur
Tibetçe konuşmaktadırlar.7
Ming Cheng Hua saltanat yıllarında (1465-1487) Sarı Uygurlar doğu
yönüne göç etmelerinden sonra Çinlilerle yakın ilişkilere girmişler ve bunun
sonucunda özellikle Sarı Uygurların sözcük hazinesinde büyük değişiklikler
meydana gelmiştir. Uygur yazılı belgelerinde Ganzhou Uygurlarının
yaşadıkları bölgede ortaya çıkarılan materyallerde Çince’den Uygur diline
giren Çince sözcüklerin sayısının oldukça az olduğu gözlenmektedir. Onların
doğu yönüne göç etmelerinden sonraki 100 yıllık bir zaman diliminden sonra
Uygur diline giren Çince sözcüklerin sayısını büyük oranda arttığı ortaya
çıkmaktadır.8
1909-1911 ile 1913-1915 yılları arasında iki kez Sarı Uygurların
bölgesine giderek araştırmalar yapan Malov, 40 yıl sonra 1957 yılında
araştırma sonuçlarını “Sarı Uygurların Dili, Dil-Gramer” adıyla
yayımlamıştır. Malov bu kitabında 100’den fazla Çince sözcük de derlemiştir.
Bu sözcüklerin büyük bölümü Ming ve Qing Hanedanları dönemine aittir.9
Malov’un vefatından sonra basılan iki çalışma daha vardır ki, bunlar
“Xinjiang’ın Uygur Lehçesi” (1961) ve “Sarı Uygur Lehçesi: Metinler ve
Çeviriler”dir (1967). Bu çalışmalar sayesinde ilim dünyası, daha önceleri çok
az araştırılan ve Türkoloji ilminde hakkında hemen hemen hiç bilgi olmayan
Türk lehçelerini kazanmıştır. Malov tarafından gerçekleştirilen lengüistik
olguların ön incelemesi, dünyadan kopuk Çin’in kuzeybatı bölgesinde
yaşayan Türk halklarının lehçelerinin ne kadar zor ve ince yapıya sahip
olduğunu belli etmiştir. Böylece dil temsilcilerinin çok uzak ilişkilerinden
7 Lei Jinrui-Chen Jinsheng, “Xibei Minzu Wenhua (Kuzeybatı Milletleri Kültür Tarihi)”,
Gansu Kültür Yayınevi, Lanzhou 2010, s. 90.
8 Chen Zongzhen, “Xibu Yuguyu Zhong de Zaoqi Hanyu Jieci (Batu Yugurca’ya Erken
Dönemde Çince’den Gelen Özdünç Sözcükler)”, Zandan Zhuoga, Cilt II, Lanzhou Üniversitesi
Yayınevi, Lanzhou 2002, s. 262.
9 Chen Zongzhen, a. g. m. s. 262-263.
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kaynaklanan çağdaş Türk dillerinin karışık tabiatı hakkındaki varsayım
ispatlanmasıdır. Malov’un bir dizi merkezi Asya bölgesinin Türk dillerine ait
araştırmaları, Türkoloji ilmine sağladığı en önemli katkılardan biridir.10
Malov, Sarı Uygurların arasında bir yıldan fazla kalmıştır. Onların
Türk kısmından (Sarı Uygurlardan) zengin bir lengüistik ve folklor kaynakları
toplamayı başarmıştır. Onun Sarı Uygurların arasında uzun bir dönem
bulunması, Malov’un Sarı Uygurcayı iyi tanımasına imkan sağlamıştır. Halk
arasında bugünlere kadar, bu büyük bilim adamına olan sevgi ve saygı
yaşamaktadır. Sarı Uygurların dilleri arasında Malov aynı isimli (Sarı
Uygurların Dili) iki kitap yazmıştır. Bu iki kitabın birisi- sözlük ve pek büyük
olmayan gramer kitabı, diğeri ise çevirileriyle akademik transkripsiyonda
metinler takımıdır. 213 notun 32’si ünsüzlerin özelliklerini yansıtan metinler
içermektedir. Aynı metinlerin tüm ünsüzlerinin özelliklerini koruyarak yelle
yazılan Latin transkripsiyonu da mevcuttur. Bu el yazmasının ilmi değerinin
ne kadar büyük olduğu bellidir.
Sarı Uygur dilinin ilk araştırmacısı olan Malov, bu dilin özelliklerini
açıkça belirtmiştir. Örneğin –z’nin isimlerin ortasında ve fiillerin sonunda
gelmesi, nefesli güçlü ve zayıf kapanmalılar ile afrikatlar sisteminin 11’den
29 rakamına kadar eski sayı sisteminin olması, isimlerin ikili çekimi ve
fillerin gayri şahsi çekiminin olmasıdır.
Malov Sarı Uygurca’nın araştırması neticesinde, aşağıda belirtilen
sonuca ulaşmıştır: “Sarı Uygurca’yı Uygur dili olarak kabul etmek zordur,
çünkü biz hem konuşma dilini hem de yazılı (yaygın olan Budist edebiyatının
dili olan) dilini biliriz. Bu ise, ya eski zamanlarda Kırgızcalaşan her hangi bir
Uygur dili ya da bambaşka bir dildir.” Diğer bir ifade ile bu Türk sisteminin
bağımsız bir dilidir ve bu sonuç şüphesizdir.11
Batı Sarı Uygurca ile Doğu Sarı Uygurcanın birbirinden farklı
özellikleri vardır. 19. yüzyıldan bu yana Türkologların bu döneme ait
materyaller ışığında Türk şivelerini 13’den fazla Türk şivesini incelemişlerdir.
Örneğin Malov, ses değişimlerinin tarihi özellikleri ile ödünç sözcüklerin
sayısına göre Türkçe ile Yenisey Yazıtları’nda kullanılan Uygurcayı
mukayese etmiş ve bu konuda şöyle bir tasnif yapmıştır.
En Eski Türk Dili
Eski Türk Dili
Yeni Türk Dili
10 İ. V. Kormuşin-D. M. Nasilov,” S. E. Malov’un Hayatı ve İlmi Çalışmalarına Dair”, Çev:
Asel Tacibayeva, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, No 11-1, s. 229.
11 E. N. Tenishev, “Çağdaş Türk Dillerinin Araştırmacısı S. E. Malov”, Çev: Asel, Tacibaeva,
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2004, No 11-1, s. 235.
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En Yeni Türk Dili
Batı Sarı Uygur dili, Orhun-Yenisey belgelerinde kullanılan dil ile
Uygurca belgelerde kullanılan daha eski dil olan en eski Türk diline dahildir.
Batı Sarı Uygur dili, bir tür eski Türk dilidir ve günümüze kadar eski Türkçe
ve Uygurca sözcüleri muhafaza etmiştir.
Doğu Sarı Uygur dili ise oldukça fazla sayıda Moğolca sözcük
içermektedir. Özellikle –h sesinin bulunduğu pek çok sözcük vardır. Doğu
Sarı Uygurcası 13-14. yüzyıl Moğolcasına daha yakındır ve çağdaş Moğolca
ile aralarında farklar bulunmaktadır.12
Yukarıda da belirtildiği üzere, Sarı Uygurların iki dil tür kullandığı
fikri, tüm bilim bazı adamları tarafından kabul görmemektedir. Bazı
Türkologlar günümüzde Doğu Sarı Uygur dilini konuşan Sarı Uygurlar, daha
önceleri Batı Sarı Uygurca’yı kullanırlardı, bu grup Sarı Uygurlar tarihte uzun
süre Moğollar ile birlikte yaşamaları sebebiyle dilleri yavaş yavaş Moğolcaya
yönelmiş ve bu dili konuşmaya başlamışlar, bu suretle adeta
Moğollaşmışlardır. Bir grup bilim adamı ise batı ve Doğu Sarı Uygurca’nın
özelliklerine göre, ortak dil materyaller analiz edildiğinde tarihte Moğolca
konuşan bir grup Moğol kabileleri, uzun süre Sarı Uygurların ataları Sarı
Uygurlarla birlikte yaşamaları nedeniyle dillerini yavaş yavaş Sarı
Uygurca’ya çevirmişlerdir. Bizim fikrimize göre kendi dilleri Sarı Uygurca,
Moğolca, Çince ya da Tibetçe olsun, onlar birbirinden burada sayılan farklı
dilleri konuşsalar da önemli olan kendileri Sarı Uygur diye ifade etmeleridir.
Sunan ilçesi ve çevresinde yaşayan Sarı Uygurlardan yaklaşık olarak
250 km uzaklıktaki Jiuquan şehri ve çevresinde yerleşik olan Sarı Uygurlar
arasında kendi dilini konuşabilen Sarı Uygurların sayısı yok denecek kadar
azdır. 2001 yılının Ağustos ayında sözü edilen şehre bağlı Huangnipu adlı
kasabada yaşayan Sarı Uygurlar arasında yaptığımız araştırmalar sırasında,
onların tamamına yakın bir kısmının kendi dillerinden uzaklaşarak Çince
konuştuklarını tespit ettik. Jiuquan ve çevresinde yaşayan Sarı Uygurların
tamamen Çince konuşmaya yönelmelerinin sebebini bu bölgede dağınık
olarak yaşamaları, nüfuslarının az olması ve diğer Türk toplulukları ile her
hangi bir kültürel bağlarının olmaması gösterilebilir. Huangnipu Sarı Uygur
Otonom Kasabası’nın Çinli öğretmeni Bayan Ge Xiaohong, uzun süredir adı
geçen ilçede görev yaptığını, kasaba halkını oluşturan Sarı Uygurların büyük
bir kısmını tanıdığını ve Sarı Uygur dili konuşan sadece bir ya da iki kişiyi
tanıdığını ifade etmiştir. Ayrıca sözü edilen bayan öğretmen ve bazı Sarı
Uygur aydınları, bu yörede Çinli ile evlenen sarı Uygurların sayısının çok
fazla olduklarını ve kendi kabilelerinin tam olarak ne zaman Çince
konuşmaya başladıkları konusunda her hangi bir fikirlerinin olmadığını beyan
etmişlerdir.
12 Yugu Zu Jian Shi, a. g. e. s. 11

188

SARI UYGUR TOPLUMUNDA…/EYÜP SARITAŞ
B. YAZI

Sarı Uygurların ataları Ganzhou Uygurları Uygur yazısını
kullandıkları bilinmektedir. Bu yazılarla yazılmış çok sayıda el yazması
materyaller arkeologlar tarafından bilim dünyasına kazanılmıştır. Uygurlar bu
yazılarını 1028 yılın kadar kullanmışlardır Tangutlar 1037 yılında Uygurların
yaşadıkları Hexi Koridoru’nu işgal edip hâkimiyet altına almalarını takip eden
yıllarda kendi yazılarını oluşturmuşlar. Uygurlar yazılarını Tangutlar
döneminde de kullanmakla kalmamışlar, Moğol Hanlığı zamanında Uygur
yazısı bu millet tarafından kullanılmıştır. 1204 yılında Cengiz Han bu yazıyı
Moğol dilinin yazısında kullanılmasına karar vermiştir. İşte 1204-1269 yılları
arasında, yarım yüzyıldan fazla bir süre, diğer bir deyişle Yuan döneminden
sonraya kadar Uygur tarzındaki Moğol yazısı daha sonra Mançu yazısına da
temel oluşturarak devam etmiştir.
Yuan Hanedanı’nın son yıllarına kadar yazı kullanmaya devam
etmişlerdir. Fakat Rahile Davut ile Komuna Canbuz tarafından kaleme alınan
bir makalede tarihi kaynaklarda Sarı Uygurların Yuan döneminin sonuna
kadar yazı kullandıklarının kaydedildiğini, ancak sonraki göç ve yer
değiştirmeler nedeniyle yazılarının unutulduğunu ileri sürmektedir.13 Adı
geçen iki yazarın bu fikrinde bazı tututarsızlıklar göze çarpmaktadır. Her
şeyden önce Yuan döneminde Sarı Uygurlara “Yuğur” adı değil, Saliweier
(撒 利 畏 儿), Saliweiwu (萨利畏吾), 萨 Shalaweiguoer (沙 拉 卫 郭 尔),
Xilaweiwuer (锡 拉 畏 吾 尔), Saliweiwu (馺 里 畏 吾) gibi isimler verilmiştir.
Ayrıca yazarlar hangi tarih kaynakları olduğunu açık olarak belirtmemekte ve
Sarı Uygurların kullandıkları yazının nasıl olduğu konuşunda hiç bir somut
bilgi vermemektedir.
Yukarıdan Yuan hanedanının son yıllarına kadar yazı kullanmaya
devam ettiklerini belirtmiştik. Örneğin 20. yüzyılın başında Gansu eyaletinin
Jiuquan yakınlarında Uygur harfleriyle yazılmış Altun Yaruk’un 1687 yılında
yazılmış olması da bu yazının oldukça uzun bir süre kullanmış olmaları bu
fikri kanıtlamaktadır. Çince’den Uygurca’ya tercüme edilmiş olan bu önemli
yazma eserin yazılmasından 200 yıl önce Xinjiang Uygur Otonom
Bölgesi’nde yaşayan Uygurları tamamen Müslüman olmuş durumda idiler.
Buna dayanarak Fransız bilim adamı Chavannes Altun Yaruk’un Sarı
Uygurlara ait olduğu görüşündedir. Her ne kadar Chavannes’ın bu fikrinin
temeli olsa da, biz de Çinli araştırmacı Chen Zongzhen gibi, bu tarihi yazma
eserin Müslüman Uygurlara ait olamayacağı fikrindeyiz,14 Budizm’e uzun
13 Rahile Davut-Komuna Canbuz, “Yuğur (Sarı Uygurlar) Üzerine Notlar”, Uygurca’dan
Türkçe’ye Aktaran: Alimcan İnayet, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 5, Bahar
1998, s. 466.
14 Chen Zongzhen, “Xibu Yuguyu Zhong de Zaoqi Hanyu Jieci (Batı Sarı Uygurca’da Erken
Dönem Çince Ödünç Sözcükler)”, Zandan Zhuoga, Cilt II, Lanzhou Üniversitesi Yayınevi,
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yıllardır inanan Sarı Uygurlara ait olma ihtimali çok yüksektir. Ayrıca Sarı
Uygurların böyle bir eser yazması da bize en azından Qing hanedanının ilk
yıllarında hala dini çevrelerde Uygur yazısını kullandıklarını da
göstermektedir.
Uygurlar tarihte üç kez göç yapmak zorunda kaldıkları için yazılarını
devam ettirme imkanı bulamamışlardır. Günümüzde Sarı Uygular kendi
dillerini konuşmakta fakat kendilerine ait yazıları olmaması sebebiyle
genellikle Çin yazısını kullanırlar, fakat din eğitiminde Tibet dili ve yazısını
kullanmaktadırlar.15
Uygur yazısının komşu bazı millerlere de etki bıraktığı
belirtilmelidir. Mesela Kitan yazısı Uygur yazısından esinlenmiştir.
Fakat özellikle Çin devleti kurulmadan önce aileler çocuklarının dini
eğitim almaları için Budist tapınaklarına gönderdiklerinde, buradaki
eğitimlerini Tibet yazısı ile yapmışlardır. Elbette Çin devleti kurulduktan
sonra eğitim yapmak üzere Tibet’e giden Sarı Uygurların sayısı bıçakla kesilir
gibi azalmamış, zamanla Sarı Uygurlar arasında Tibetçe öğrenme rağbeti
azalmıştır.
Dini inanış bakımından tamamen Tibetlilerin etkilerini taşıyan Sarı
Uygurlar tapınaklarında ibadetlerini ezberledikleri Tibetçe dualarla
yapmaktalar, okudukları Tibetçe duanın anlamını bilmediklerini ifade
etmektedirler. 1958 yılında Çin’de ibadet yerlerini tahrip edilmesi ve din
görevlilerinin tutuklanması nedeniyle Tibet yazısı ile yazılmış duaları bilen
rahiplerin azaldığını, bilen din adamlarının da zamanla bu dünyadan
ayrılmalarından sonra yetişmiş din adamı bulma sorunu baş göstermiştir.
Açılma politikasının etkisiyle eski döneme göre daha da özgür olan Sarı
Uygurlar arasında Tibet din okullarında eğitim alanlar Tibet yazısını akıcı bir
şekilde okuyup yazabilmektedirler.
Günümüzde Çin’in sadece Gansu eyaleti sınırları içinde kalan Sunan
ilçesi ve çevresi ile Jiuquan ili ve yakınlarında yerleşik olan Sarı Uygurların
tamamı Çin yazısı kullanmaktadırlar. Sarı Uygurların günümüzde yazı dilinde
sadece Çin karakterlerini kullanmaları onların eskiden bu yana yazıları
olmadığı anlamına gelmemektedir. Nitekim 1957 yılında Sarı Uygur
toplumunun tarihini araştıran bir ekip şimdi Dahe adını taşıyan fakat söz konu
yıllarda Jingyao kasabasında araştırmalar yaptıkları sırada Anti Jingzengjia
adlı Doğu Sarı Uygurcası konuşan biri ile karşılaşmışlardır. Bu kaynak kişi
araştırma ekibine “Atalarımızın bize söylediğine göre Sajiabanzhıda
zamanında biz kendimize bir alfabe oluşturmuşuz, fakat bu alfabe nin
Lanzhou 2002, s. 256.
15 Wang Yuanxin, “Lun Yugu Zu de Yuyan Taidu (Sarı Uygurların Dil İle İlgili Tepkilerine
Dair)”, Zandan Zhuoga, Cilt II, Lanzhou Üniversitesi Yayınevi, Lanzhou 2002, s. 291.
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kullanımı devam ettirilememiştir. Bunun sebebi ise alfabenin oluşturulması
tam olarak tamamlanmamış olmasıdır. Bir grup insanların iddialarına göre ise
her ne kadar yeni bir alfabe belirlenmiş olsa da kullanıma açılmamıştır”.
Anti Jingzengjia’nın söylediklerinin gerçeklik payı bulunmaktadır.
Zira Yuan hanedanı zamanında Kubilay Han Tibet ve Sanskrit alfabesini
temel alarak Moğol alfabesini oluşturmuştur. Fakat bu alfabe, bitişik olarak
yazılan Moğol diline uygun gelmediği için Yuan hanedanı sona ermeden
unutulmuştur. Sarı Uygur Budist din adamları ve halkı yukarıda sözü edilen
alfabenin Sarı Uygurlara ait olduğu görüşündendir.16 Diğer taraftan Yuan
hanedanı zamanından önceki dönemlerden itibaren Moğol yazısının eski
Uygur yazısından esinlendiği bilim alemi tarafından kabul edilmektedir.
Dolayısıyla Kubilay Han zamanında yukarıda sözü edilen alfabenin Sarı
Uygurlara ait olduğunu söylemekte bir sakınca yoktur.
C. EDEBİYAT
Aşağıda da kısaca değinileceği üzere, çağdaş Sarı Uygurların
kendilerine ait yazılarının olmaması nedeniyle, Sarı Uygurların yazılı
edebiyatından değil, ancak sözlü edebiyatından söz etmek zorunludur. Zira
bilindiği üzere edebiyatın etkili olarak gelecek kuşaklara en etkili bir biçimde
ulaştırılmasını sağlayan o milletin yazısıdır. Sarı Uygur edebiyatı dendiğinde
daha çok halk edebiyatı anlaşılmaktadır. Onların yazılarının olmaması, zengin
bir sözlü edebiyat geleneğinin gelişmesine olanak sağlamıştır.
Çin’de Sarı Uygur edebiyatı alanındaki araştırmalar 1950’li yıllarda
derlenmeye başlanmıştır. 1957 yılında Çin Bilimler Akademisi Milletler
Araştırmaları Enstitüsü, Merkezi Milletler Üniversitesi ortaklaşa oluşturulan
dil derleme, araştırma 6. Grubu ile Gansu eyaleti azınlıkların sosyal tarihi
durumunu araştırma grubunun iş birliğinde Sarı Uygur bölgesinde çok yönlü
bir araştırma yapılmıştır. Bu gruplar halk edebyatı ürünlerini de derlemiştir.
Qiao Huaixin, Ye Feng Sarı Uygur halk masallarından Mula’yı, Zhao Yanji
Mergenin Kartalı Düşürme’sini, Wei Quanming Düşmanın Mücevheri
Çalması başlıklı masalları o malzemeler esasında yayımlamışlardır.
1960’lı yıllarda yine bir kısım bilim adamı halk sanatçılarıyla beraber
Sarı Uygur folkloru üzerinde araştırma yapmıştır. Bu devirde derlenen halk
edebiyatı ürünleri özellikle halk şarkılarının metinleri seçilerek Gansu
Gazetesi, Milletler Birliği, Halk Edebiyatı, Çin Gençlik Gazetesi gibi gazete
ve dergilerde yayımlanmıştır.17

16 Sarı Uygur Yazısı, Çin Gansu Sunan Sarı Uygur Otonom İlçesi Sarı Uygur Kültürü
Araştırma Ofisi, Yaoaoer Wenhua (Sarı Uygur Kültürü), 2007 Sayı 1, s. 19.
17 Abdülhekim Mehmet, “Sarı Uygur Halk Edebiyatı Üzerine Çin’de Yapılan Araştırmalar”,
Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz 2002, s. 368.
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Tibet asıllı Sunan Sanat Grubu’nda görevli Seyrang Dancen, Sarı
Uygur halk masalları, destanları ve türkülerini derleme ve yayımlama işinde
gayret göstermiştir. Onun yıllardır derlediği ürünler, Sarı Uygur Türküleri
adıyla kitap halinde 1984 yılında yayımlanmıştır. Altın, Gümüş Kızlar İle
Ağaç Kız, Gong Erjian ve Yang Kesa” başlıklı halk masalları kitapta yer alan
eserler içindeki en önemlilerindendir. Batı yurdundan gelmiştir Sarı Uygurlar
başlıklı halk destanı Seyrang Dancen’in derlediği ve neşre hazırladığı en
büyük eserdir. Bu kitap 1982 yılında Çin’de ülke çapında 2. lik ödülü almaya
hak kazanmıştır. Onun 1986’da “Sihirli Tulum” adlı Sarı Uygur Edebiyatı
tarihi başlıklı bilimsel çalışmaları da bulunmaktadır.18
1987 yılında üç ekibin oluşturulmasıyla başlatılmıştır. Bu ekiplerden
birisi halk hikayelerini, ikincisi halk şarkılarını, diğer ekip ise efsaneleri
derleyip kayda geçirmek üzere çalışmalara başlamış ve 1990 yılında bu alanda
ilk geniş kapsamlı eser yayımlanmıştır.19
a. Hikayeler
Efsane ve şarkılar gibi Sarı Uygurların hikayeleri de çok zengin bir
içeriğe sahiptir. Her ne kadar nesir şeklinde yazılmış olan Sarı Uygur
hikayeciliğinin tarihi çok eski bir geçmişe sahip olmasa da, her Sarı Uygur
hikayesinde onların karakteristik yaşam tarzlarının izlerine rastlamak
mümkündür. Sarı Uygur hikayelerinin vazgeçilmez temaları arasında
göçebelik ve hayvancılıktır. Bu nedenle en yaygın olan hikaye türü ise Hayat
Hikayesi denilen türdür. Örneğin “Gong Erjian He Yang Kesa” adlı hayat
hikayede Yang Kesa adlı hikaye kahramanının hayvan otlattığından ve koyun
sürüsünün kalabalığından bahsedilmektedir.20
b. Efsaneler
Efsaneler Sarı Uygur edebiyatında önemli bir yer tutmaktadır. Hatta
denilebilir ki, Sarı Uygur edebiyatının önemli bir kaynağını efsaneler
oluşturmaktadır. Öyle ki, Sarı Uygurların kendilerine özgü çok sayıda efsane
derlenip kayıt altına alınmalarından sonra bu konuda ne kadar değerli ve
zengin bir birikime sahip oldukları daha net bir şekilde anlaşılmıştır. Her ne
kadar Sarı Uyguların kendilerine özgü yazı sistemi olmasa da kuşaktan kuşağa
sözlü olarak aktarıla gelen efsaneler sonraki dönemlerde yazıya geçirilmiş ve
18 Abdülhekim Mehmet, “Sarı Uygur Halk Edebiyatı Üzerine, a. g. m. s. 268-169.
19 Zhu Weiguo-Yang Wanshou, “Yugu Zu Minjian Wenxue Gushi, Souji Zhengli Ji Yanjiu
Zongshu (Sarı Uygur Halk Edebiyatı Alanında (Hikayeler) Külliyatı, Derlemeleri ve
Araştırmaları Hakkında Bir Değerlendirme)”, Hexi Xueyuan Xuebao (Hexi Enstitüsü Dergisi),
2004, Sayı 3, s. 32.
20 Ma Xueliang-Liang Tingwang-Zhang Gongjin, “Zhongguo Shaoshu Minzu Wenxue Shi
(Çin Azınlık Milletleri Edebiyat Tarihi)”, Merkezi Milletler Üniversitesi Basımevi, Pekin 1992,
s. 282-283.
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böylece bu Türk topluluğunun edebi ve sözlü kültürel yadigarlarının en
azından bazıları kaybolmaktan kurtarılmıştır. Sarı Uygur efsaneleri içerik
olarak çok zengin olup bu topluluğun dil özellikleri, alışkanlıkları ve sosyal
yaşamlarında önemli yer işgal eden bazı geleneksel uygulamalar hakkında da
bize hazine değerinde malzeme sunmaktadır.
Sarı Uygurların nesir ve nazım türünde olmak üzere iki türlü
efsaneleri vardır. Her iki tür efsane de oldukça uzun süre sonra yazıya
geçirilmişlerdir. Bunlar her ne kadar yeni olsalar da Sarı Uygurlar arasında
oldukça yaygındır. Sarı Uygur efsanelerinin büyük bir kısmında, Sarı
Uygurların yaşadıkları bölgede oldukça büyük bir öneme sahip olan dağlar ve
yerleşim yerlerine ilişkin önemli bilgiler bulunmaktadır. Örneğin, Sarı
Uygurlar arasında yaygınca bilinen Molla adlı bir efsanede
“Çok uzun zaman önce Sarı Uygurlar sığırları, koyunları ve develeri
ile birlikte Gobi Çölü’nü ve çamur ve bataklık bir yeri sulak ve otlak yerleri
geçtikten sonra uzak Doğu Türkistan’dan Gansu’daki Qilian Dağları’nın
yamaçlarına ulaşmış. Qilian Dağları’nın yamaçlarındaki çiftlikler verimli,
göçebeler de sağlıklı cesur insanlarmış. Fakat bu dağın alt kısmında büyük
bir buz mağarası, bu mağaranın içinde de bir su yaratığı yaşarmış. Bu yaratık
sık sık fesat çıkarır, otlar için büyük afetlere neden olurmuş”şeklinde kayıtlar
mevcuttur. Qilian Dağları, Sarı Uygurların günümüzde yaşadıkları Gansu
bölgesinde yer alan Sunan ilçesi yakınlarına gelip yerleştikleri bölgede
bulunmasından dolayı, pek çok Sarı Uygur efsane, hikaye ve masallarında
sıkça bahsi geçen kutsal denebilecek derecede bir değere sahiptir.
Sarı Uygur efsaneleri arasında en yaygın olanları arasında ilk
bahsedilmesi gereken, Uygurların “Batı Tarafından Geldi Yugurlar” adını
taşımaktadır. Biz her ne kadar Sarı Uygurların sözlü edebiyat türleri içinde
önemli bir yeri olan ürünleri efsane olarak nitelesek de, bazı Uygur
araştırmacıları bunları destan olarak adlandırmaktadır. 1989 yılında Sarı
Uygurların yaşadığı bölgeye giderek ayrıntılı derlemeler yapan Rahile Davut
yukarıda sözünü ettiğimiz Efsaneye “Batıdan Gelen Yuğurlar Destanı” adını
vermektedir. Davut’un verdiği bilgilere göre Uygurlar arasında sözü edilen
efsane hala okunmaktadır, zira kendini 1989 yılında kendisi dinleme imkanını
bulduğunu ifade etmektedir. Bu destan Sarı Uygurların büyük çapta doğuya
göç etmelerini anlatmaktadır. Destanda Sarı Uygurların asıl memleketi, göç
sebepleri ve göç sırası çok canlı bir şekilde yansıtılmıştır. Destanın ezgisi çok
duygulu olup acılı hislerle yoğrulmuştur.21
Destanın ilk mısraları şöyledir:

21 Rahile Davut, “Batıdan Gelen Yuğurlar (Sarı Uygurlar) Destanı Üzerine I”, Uygurca’dan
Türkçe’ye Aktaran: Alimcan İnayet, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 5, Bahar
1998, s. 455.
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Annelerin türküsünden öğrendik,
Yugurlar gelmişler batı diyardan.
Çocuklar türküden öğrendi şunu,
Yugurlar aradılar yeşil bir mekan.
Ming Öy’de22 heybetli Buda resimi
Venfuşia, bir ılık güneşli mekan.
Giyiyorlar ayaklarına kısa bot onlar,
İz bırakır yollarda çarıklı net.
Yerliler bakıyorlar pencerelerden,
Yugura getirirler bulgur ve yemek.
Biz geldik sonunda kışlık kaleye,
Eski bir revakta çalar zil sesi.
Kabile lideri yalvardı gelip,
Saraya mektup sundu Suzhou’nun beyi.
Merhamet eyledi padişah Hongwen,
Yugura verildi Suzhou’nun şarkı.
Türkü ve masaldan anladım Yugur,
Bazidong bağrına beldi sonunda.
Bir urt sahibi oldu Yugurlar,
O bereketli Qilian Dağlarında.23
Sarı Uygur efsaneleri arasında “Güneş Ana Ay Baba” önemli olanlar
arasında zikredilmektedir. “Gök ile yer birbirinden henüz ayrıldığı
zamanlarda yeryüzünde sadece ay ve güneş varmış. Onlar aynı zamanda
birbirinin sevgilisi imişler, üstelik bizim ana-babamız imişler. Sahip oldukları
inek ve koyunların sayısı bilen yokmuş, bunlar da bizim görebildiğimiz
yıldızlarmış Gökyüzündeki güneş karayı yarattıktan sonra güneş ana ile ay
baba sığır ve inekleriyle birlikte bozkırlara gelip yaşamaya başlamışlar.
Bilinmeyen bir nedenle güneş büyük bir sel felaketinin çıkmasını sağlamış,
bunu arkasında güneş ile ay tekrar gökyüzüne geri dönmüşler. Bizim
gökyüzünde görebildiğimiz gökkuşağı güneş ana ay babanın hayvan
kamçısıymış “.24
Yukarıda çevirisi verilen hikayede de görüleceği üzere Sarı
Uygurların edebi ürünleri de onların kültürel unsurlarından izler taşımaktadır.
Hikayenin kahramanının sahip olduğu sığır koyunların sayının çok fazla oluşu
22 Buda tapınaklarının bulunduğu mağaralar.
23 Rahile Davut, “Batıdan Gelen Yuğurlar (Sarı Uygurlar) Destanı Üzerine”, a. g. m. s. 457458.
24 Zhong Jinwen, “Yuguzu Shenhua (Yugur Efsaneleri)”, Zhongguo Aertaiyuxi Zhu Minzu
Shenhua Gushi ( Çin Altay Dilleri Konuşan Milletlerin Efsane ve Hikayeleri), Ed: Man Duhu,
Minzu Yayınevi, Pekin 1997, s. 116.

194

SARI UYGUR TOPLUMUNDA…/EYÜP SARITAŞ

ve bozkırlarda yaşamanın vurgulanması, Sarı Uygurların yaşamlarını
sürdürdüğü coğrafi çevrenin özelikli ve ekonomik yaşamlarının temeli
hakkında bize fikirler vermektedir. Her ne kadar Sarı Uygurlar, Uygur
soyunun bir kolu olsa da, yeni gelip yerleştikleri bölgenin doğal özellikleri
nedeniyle bazı ekonomik imkanlardan yoksun olmaları nedeniyle ticari hayat
pek başarılı olamamışlardır.
Bilindiği üzere Çin kaynaklarındaki Türklerle ilgili en eski kayıtlar
efsane ile karışık tarihi bilgiler şeklinde verilmektedir ve bu efsane kurtlarla
ilgilidir. Buna benzer efsane kökenli bir inanç Sarı Uygurlar arasında da
olduğu araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Ba Zhanlong adlı bir Sarıı
Uygur araştırmacı Sarı Uygurların yaşadığı bölgede gerçekleştirdiği
incelemeler sırasında, onların köpeğe tapınmalarına dair bazı bilgiler
derlemiştir. Ba Zhanlong’un derlediği efsane şöyledir:
Avlu dolusu sığır ve koyuna sahip olan oldukça varlıklı bir aile
dünyaya getirememişler, sadece bir kızları varmış. Bir gün bir beyaz bir
köpek gelip bu evin kızıyla hayvanları otlatmaya başlamış. Kız, bir gün bu
köpeğin yalnız başına hayvanları otlatacak kabiliyete sahip olduğunu ark
etmiş ve çok geçmeden onunla evlenmiş. Sadece bir kıza sahip olan aile bu
evliliğe rıza göstererek, onlar için ayrı bir çadır kurmuşlar. Bu kızın
doğurduğu çocukların hepsi de Sarı Uygurları oluşturmuş, köpek Sarı
Uygurların atası olmuş.25
Özellikle 20. Yüzyılın 50’li yıllarından önce Sarı Uygurlara arasında
köpekle ilgili inanış ve köpek besleme faaliyetlerinin çok yaygın olduğu
anlaşılmaktadır. Bu yıllarda pek çok Sarı Uygur ailesi, atarının köpek olduğu
inancıyla köpek beslerlerdi. Hatta Ba Zhanlong, araştırmaları sırasında yaşlı
bir Sarı Uygur ona Çin’in kuruluşundan önce köpekler için kurban törenleri
düzenlediklerini ama artık bu uygulamaların ortadan kalktığını beyan etmiştir.
Sarı Uygurların yoğun olarak bulundukları Jiuquan şehrinde 60’lı yıllardan
önce de köpek besleme geleneğinin devam ettiği bilinmektedir. Ayrıca
hayvanların otlatılmaları sırasında, yabani hayvanlardan korunması
konusunda köpeklerin büyük yardımları nedeniyle özelikle göçebe
hayvancılığı işi ile meşgul olan Sarı Uygurlar köpekle çok yakın ilişkiler tesis
etmişlerdir. Diğer taraftan Sunan Sarı Uygur Otonom İlçesi’ne bağlı Qiantan
nahiyesinde yaşayan Sarı Uygurlar, bahar bayramını kutlamaları sırasında
yemek yemekte olan bir köpeği görmenin o yıl iyi bir hasada işaret olduğuna
inanırlar. Ayrıca Sarı Uygurlar köpekle insan kişiliği arasında bir tür bağ
kurarlar. Sarı Uygurlar arasında “İyi köpek evin insanını ısırmaz”, “iyi
köpeği olan ev fakir kalmaz” gibi deyimlerin varlığı bu noktayı
25 Ba Zhanlong, “Yugu Zu Wenhua Zhong de Gou Chongbai Ji Qi Xianmin de Lang Tuteng
(Sarı Uygur Kültüründe Köpek Totem İnancı ve Onların Atalarının Köpek Totemi)”, Xibei
Minzu Xueyuan Xuebao (Kuzeybatı Milletleri Enstitüsü Dergisi), 1998 Sayı 1, s. 64.
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desteklemektedir. Sarı Uygurlarda köpek dövme iyi karşılanmaz, onlar köpek
yılında onu beslemeye devam ederler, köpek öldükten sonra ise onu bir
çukura gömerler. Günümüzde bile Sarı Uygurlar köpek yılı içinde evlerini
taşımazlar ve düğün yapmazlar.26
Sarı Uygur efsaneleri, Sarı Uygurların dini inanışları ve folklorik
kültüründe at, sığır, koyun ve geyik gibi hayvanların fonksiyonunu yaptığı
araştırmalarda ayrıntılı olarak değerlendiren Wu Wen, yukarıda bahsi geçen
Sarı Uygur inancında köpek konusuna hiç değinmemektedir. Oysa köpek Sarı
Uygur toplumunda sadece folklorik değil, dini inanışları bakımndan da önemli
bir yere sahiptir. Fikrimize göre, Wu Wen’ın bu konuya değinmemesinin
nedeni, adı geçen konunun daha önce başkaları tarafından
değerlendirilmesidir. Wu Wen, Sarı Uygur yaşlıları ile yaptığı mülakatlarda
atı çok kutsal olarak gördüklerinden atı kesip etini yemediklerini, zira
efsaneye göre Sakyamıni Gök’ten indikten sonra yeryüzünün karışması
sonucu yer ve gök birbirine çok yaklaşmış, yeryüzünde yaşayan tüm insanlar
ayağa kalkamamışlar, Gök Tanrı Sakyamıni’ye atın nasıl ayağa kalkabildiğini
sormuş, bu soru üzerine Sakyamuni uyanmış ve at ayağına benzer 4 direkt
gelerek onu güneydoğudan kuzeybatıya doğru yavaş yavaş kaldırarak
havalandırmışlardır. Dolayısıyla Sarı Uygurlar ata, Sakyamuni’yi yerden
kaldıran bir fonksiyon yükledikleri için, ataları insanların atı kesip yemelerini
yasaklamıştır.27
c. Destanlar
Uygurların Hexi Koridoru’na göç eden kısmı bugünkü yer adıyla
Gansu’nun Zhangye şehri, Dunhuang şehri Tianshui, Jiuquan gibi bölgelere
yerleşmişler ve o dönemde Hexi Uygurları diye adlandırılmışlardır. Onlar
önceleri Tibetlilerin kontrolü altında bulunmuşlardır. Sonra Ganzhou’yu
merkez edinip güçlenerek M.S. 9. yüzyılda Ganzhou Uygurları diye
adlandırılmışlardır. Ganzhou Uygurları çok geniş coğrafyaya sahipti. O
dönemde onların nüfusu 300 binden fazla idi. 9. yüzyılın başlarında Hetao
etrafını ele geçiren Tangutlar baş Uygurlarının bölgesine saldırmışlardır.
Ganzhou Uygur Hanlığı bu savaşlar nedeniyle güç kaybedince M.S. 1028
yılında Tangutlar tarafından ortadan kaldırıldı. Böylece 130 yıldan fazla
saltanat süren Ganzhou Uygurlarının hakimiyetine son verildi. Ganzhou
Uygur Hanlığı yıkıldıktan sonra Ganzhou Uygurları her tarafa dağıldılar. Bir
kısmı Tibet Hanı Cüysilo’ya sığınıp göçebe hayvancılık hayatına devam
ettiler. Bunların çoğu yavaş yavaş Tibetlileştiler. Diğer bir kısmı Dunhuang

26 Ba Zhanlong, Yugu Zu Wenhua Zhong de Gou Chongbai, a. g. e s. 65-66.
27 Wu Wen, “Yugu Zu Minjian Xisu Zhong de Zongjiao Zhuti (Sarı Uygurların Halk
Geleneklerinde Dini Unsurlar)”, Xibei Minzu Yanjiu (Kuzeybatı Milletleri Araştırmaları), 1990
Sayı 2, s. 63.
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Shazhou bölgesine giderek oradaki Uygurlarla birleştiler. Onlar tarihte Sarı
Uygurlar diye adlandırıldılar.
Sarı Uygurların en tanınmış destanı Xizhi Hazhi adını taşımaktadır ve
onların tarihi olayları hakkında çok değerli bilgiler vermektedirler:
Xizhi Hazhi Destanı’nın bir kısmının tarafımızdan yapılan Çince
çevirisi şöyledir:
Bu destanı söylediğimizde anladık ki,
Biz Xizhi hazhi’dan gelmişiz.
Yaşlı insanlarımız söylediğinde anladık ki,
Xizhi Hazhi atalarımızın memleketi imiş.
Çok uzun süre önce orada felaketler meydana gelmiş,
Şiddetli rüzgarlar hayvan sürülerini alıp götürmüş,
Kum dağları çadır evlerimizi yok etmiş.
O yıllar çok korkunç imiş.
Düşman gelip saldırmış, bıçak ve kılıçlarını ateşte parlatmışlar.
Uygur araştırmacı Rahile Davut’un bu destanla ilgili çevirinin bazı
satırları aşağıdaki gibidir:
Annelerin türküsünden öğrendik,
Yugurlar gelmişler batı diyarından.
Çocuklar türküden öğrendi şunu,
Yuğurlar aradılar yeşil bir mekan.
Ming öy’de heybetli buda resmi,
Venfuşina, bir ılık güneşli mekan.
Giyiyorlar ayaklarına kısa bot onlar,
İz bırakır yollarda çarklı net,
Yerliler bakıyorlar pencerelerden,
Yuğur’a getirirler bulgur ve yemek.
Biz geldik sonunda kışlık kaleye,
Eski bir revakta çalar zil sesi.
Kabile lideri yalvardı gelip,
Saraya mektup sundu Suzhou’nun beyi,
Merhamet eyledi padişah Hongwen,
Yuğur’a verildi Suzhou’nun şarkı.
Türkü ve masaldan anladım, Yuğur,
Bazidong bağrına geldi sonunda,
Bir yurt sahibi oldu Yuğurlar,
O bereketli Qilian Dağlarında.28
28 Rahile Davut, “Batıdan Gelen Yuğurlar (Sarı Uygurlar) Destanı Üzerine”,Uygurca’dan
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D. BOZKIR HAYATI
Sunan ilçesi Hexi Koridoru’nun orta kesiminde bulunmaktadır. Çok
geniş bir alanı kapsayan bu bölge uçsuz bucaksız bozkırlarla kaplıdır. Bu
nedenle çok eski dönemlerden bu yana Hexi Koridroru boyunca uzanan
yerleşim yerlerinde yaşayan Sarı Uygurlar yaşamlarını tamamen göçebe
havyacılığına dayanarak sürdürmüşlerdir.
Diğer Türk toplulukları ile birlikte Sarı Uygurlarında ataları olan
Hunlar ve Göktürklerde olduğu gibi Sarı Uygurlar otlakları takip ederek
göçebe yaşamını tercih etmişler, daha sonraki dönemlerde ise sadece göçebe
hayatından hayvan beslemeye daha çok önem vererek göçebe hayvancılığına
yönelmişlerdir. Onların bir sonraki evrede takip ettikleri yaşam tarzı ise
kısmen yerleşik hayata geçerek yarı göçebe havyacığını uygulamışlar en son
safhada da yerleşik hayvancılık usulü yaşamı seçmişlerdir.29
Sarı Uygur Türklerinin ekonomik hayatında hayvancılık ve hayvan
ürünleri daima çok önemli bir yer tutmuştur. Sarı Uygurların yaşadıkları
Sunan bölgesindeki kabileler hakkında değerli bilgiler veren 1544 yılında
yazılmış bir tarih kitabında, bölgede yaşayan diğer milletlerde olduğu gibi
Sarı Uygurların ihtiyaç duydukları tarımsal ürünleri kendilerinin
yetiştirdiklerini, yılın belli zamanlarında kurulan pazarlara giderek Çinlilerin
getirdikleri ipek ve çay genellikle tereyağı da da inek ya da koyun vererek
takas karşılığında ticaret yaptıklarını bildirmektedir. Örneğin Çinliler
verdikleri 5 paket çaya bir tane koyun verirlerdi.
Sarı Uygurlar eğer hayvan vermek istemezlerse 6 birim para da
verebilirlerdi. Bir top ipek almak istediklerinde bir adet koyun verirlerdi. 16.
yüzyılda Sarı Uygurların en çok sevdikleri maddeler arasında bakırdan
yapılmış eşyalar, yemek yapımında kullanılan tavalar ve askeri silahlardı. Ne
var ki, dönemin yöneticileri bakırdan silah yapılabildiği için, bü tür eşyaların
ticaretini yasaklamışlardır. Dolayısıyla yasak eşyalar için belli bir fiyat da
belirlenmemişti.30
Günümüzde Genel olarak bakıldığında Sarı Uygurlarının yarı göçebe
hayvancılığı, yarı-yerleşik yaşam tarzını devam ettirdiğini, ama diğer taraftan
küçük bir kısım Sarı Uygur kitlesinin ise tarım ve ormancılık gibi iş kollarıyla
meşgul olduğunu söylemek mümkündür. Sarı Uygurların en kalabalık kesimi
Aktaran: Alimcan İnayet, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 5, Bahar 1998.
s. 456-458.
29 Hui Yong-Su Zhu Lian, ”Yibu Jieshi Gulao er You Shenqi Shansui de Shiwu Shuxin , (Bir
Kısım Eski ve Mükemmel Dağlık ve Sulak Bölgesi Zenginliklerinin Açıklanması)”, Gansu
Kültür Yayınevi, Lanzhou 2011, s. 370
30 Li Yingkui, “Su Zhen Hua Yi Zhı ( Su Zhen’daki Çin-Kuzey Milletleri Kayıtları)”, Yayına
Hazırlayanlar: Gao Qian-Tai Huili, Gansu Millet Yayınevi, Lanzhou 2006, s. 293.
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Sunan İlçesinde yaşamaktadır. Burada yaşamlarını sürdürenlerin ailelerinin
bir kısmı küçük ölçekteki işlerlerde ticari faaliyetlerde bulunurlar, ailenin
diğer fertleri ise yazlak ya da kışlaklarda hayvanlarını beslemektedirler.
İlçeden uzaklaşılıp kasaba ve köylere doğru gidildikte göçebe hayvancılığı
faaliyetlerinin yoğunlaştığını gözlemlemek mümkündür.
Günümüzde Sarı Uygurların geleneksel göçebe hayvancılığı
yaşamının tercih edildiği bölgelerde, halkın gelirlerinin çok yüksek olmaması
ve halkın kültürel seviyelerinin genelde düşük olması, Sarı Uygurları şehir
hayatına yönlendirmektedir. Özellikle genç nesile mensup olanlar atalarının
göçebe hayvancılığı hayatına ilgi göstermemektedirler. Örneğin yakın
zamanlarda Kangle kasabasında yapılan bir araştırmada yerleşik hayata
geçenlerin oranı % 70, şehirlerden uzak bozkırlarda kalmayı tercih edenlerin
oranı % 40, düşük gelire sahip olunması nedeniyle şehirlerde yaşamayı
istemeyenlerin oranı ise % 30 civarındadır.
Söz konusu saha araştırmasını gerçekleşrtiren bilim adamları, Kangle
bölgesindeki Sarı Uygurların düşük gelir seviyesi ve geleneklerine sıkı sıkıya
bağlı olmalarından ve doğduğu yerlere olan bağlılıklarından dolayıbüyük bir
kısmının şehirlere gitmediklerini ve bu yönde bir planlarının bulunmadığını
ileri sürmektedirler, fakat biz bu görüşe katılmıyoruz, zira şehirlere göçmeyen
için isteksizlik değil, çaresizlik söz konusudur. Doğduğu yerlere bağlı olanlar
çoğunlukla yaşlı kimseler olup, onların da nüfusu tüm Sarı Uygurların nüfusu
içinde oldukça küçük bir yekün tutmaktadır. Aynı araştırma sonuçlarına göre
araştırmaya katılanların % 55’i gelirlerinin oğul ve kızlarının eğitimine
harcamaktadırlar.31
Bozkırlarda hayvan besleme imkanı olmayanlar, eğitim düzeyi düşük
olduğu için inşaatlarda işçilik, lokantalarda garsonluk gibi işlerde
çalışmaktadırlar. Bu kesimin en büyük ideali çocuklarına köy ve bozkırlardan
uzak şehirlerde iyi bir eğitim imkanı verebilmektir. Dolayısıyla denilebilir ki
orta yaş kesimine mensup Sarı Uygurlar çocuklarının eğitimine son derece
önem vermektedirler. Fakat bu ailelerin ekonomik durumları ile ilgilkidir.
Sunan ilçesine yaklaşık olarak 250 km uzaklıktaki Jiuquan ilinde
3000 civarında Sarı Uygur yaşamaktadır. Şehre 30 km uzaklıkta Huangnipu
Sarı Uygur Otonom Nahiyesi’nde yerleşik olan Sarı Uygurların büyük bir
kısmı hayatlarını tarım faaliyetlerine dayanarak sürdürmektedirler. Tarla
işlemenin yanında çoğunlukla koyun ve inek beslemeyi de tercih
etmektedirler. Jiuquan şehrinde yaşayan Sarı Uygurlar ise işçilik ya da devlet
memurluğu icra etmektedirler. Sözü edilen bu şehirde yaşayan Sarı Uygurlar
devamlı olarak Hanlarla birlikte yaşamalarından dolayı atalarından kalan
31 Cai Rangjia-Cao Yingyi, “Gan Qing Teyou Minzu Nongcun Laodongli Zhuanyi Wenti
Yanjiu (Gansu ve Qinghai Eyaletlerinde Yaşayan Özel Milletlerin İşgücü Dönüşümü Sorunu
Hakkında Araştırmalar)”, Millet Yayınevi, Pekin 2009, 77.

DOĞU ARAŞTIRMALARI 9, 2012/1

199

göçebe hayvancılığı yaşa tarzını büyük oranda terk ederek yerleşik tarımcı ya
da hayvan besleyicisi olmuşlardır.
Günümüzde Çin devleti Sarı Uygurların bozkırlarda göçebe
hayvancılığı yapmalarını desteklemektedir. Bu tür bir destek geleneksel
göçebe hayvancılığı ile geçinen toplum için hayati derecede önemlidir, zira
devlet uçsuz bucaksız bahar ve yaz aylarında yemyeşil otlaklarla kaplı
bozkırları göçebe aile başına 1000 ile 3000 mu arasında tel örgülerle bölüp
göçebelerin hizmetine sunmaktadır. Dahe kasabasında yaşayan yaşlı bir
göçebe, yaklaşık 2000 genişliğinde otlağa sahip olduğunu, artık yaşlandığı
için kasabada yaşadığını, bozkıra pek çıkmadığını, çocuklarının 300den fazla
koyuna sahip olduklarını ve yılda toplam olarak 120.000 Yuan civarında gelir
elde ettiğini ifade etmektedir ki, Çin’in kuzeybatı kesiminin ekonomik
bakımdan çok fazla gelişmediği dikkate alındığında, yıllık gelir olarak
yukarıda telaffuz edilen rakamın çok yüksek olduğu anlaşılır.
Sayıları 100’lerle ifade edilen koyunları beslemek, onları gütmek ve
otlaklarda otlamak dışında koyun ve sığırları için yem temin etme gibi yoğun
ve yorgun işlerden Sarı Uygur göçebeleri tarım gibi ekonomik faaliyetlere
zaman ayıramamaktadırlar. Fakat Huangnipu gibi kasaba ya da köylerde çok
fazla koyun ve sığıra sahip olmayan aileler 2-30 koyun ve birkaç inek
beslemenin yanında sınırlı büyüklükteki tarlasında tahıl, meyve ya da sebze
yetiştirebilmektedir.
Sarı Uygurların Sunan ve çevresinde yaşayanlar, büyük şehirlere uzak
olmaları nedeniyle, kendi yaşadıkları yerlerin dışı ile pek iletişim içinde
bulunmamaları ne eğitim düzeylerinin düşük olması gibi nedenlerle çalışan
işgücünün % 70’inin sigorta hizmeti almadıklarını, çalışanların % 85’inin ise
sigorta kavramı hakkında hiçbir bilgilerinin olmadığını ortaya koymuştur.32
SONUÇ
Çin’de en az nüfusa sahip azınlık milletlerden birisi olan Sarı Uygur
Türkleri Ming Hanedanı zamanında eski yurtlarını terk ederek günümüzde
yaşadıkları Gansu eyaletine bağlı Sunan ilçesi ile buraya yaklaşık olarak 500
km uzaklıktaki Huangnipu kasabası yakınlarına yerleşmişler ve kaçınılmaz
olarak yeni komşuları olan Tibetliler, Çinliler ve Moğollarla yakın kültürel
ilişkiler geliştirmişlerdir. Sarı Uygurların sözü edilen bölgelere gelip buraları
yurt tutmalarıyla kültürel bünyelerinde büyük değişiklikler görülmüştür. Her
şeyden önce, günümüzde Xinjiang Uygur Otonom Bölgesinde yaşayan
Uygurlar gibi İslam dinine inanmalarına rağmen, Gansu’ya gelmelerinden bir
süre sonra Tibetlilerin etkisiyle Budizm’in Lamaizm mezhebine inanmaya
başlamışlardır. Bu yeni inanç dünyası, Sarı Uygurların zengin kültürel
atmosferlerine daha bir zenginlik kazandır, fakat onlar günümüz Uygurların
32 Cai Rangjia-Cao Yingyi, “Gan Qing Teyou Minzu Nongcun, a. g. e. s. 76.
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şivesine oldukça yakın olan dillerini büyük bir azimle kullanmayı
başarmışlardır. Türkçenin en eski orijinal halini koruduklarına inanılan Sarı
Uygurlar bu kadim ve zengin dillerinin imkanlarına dayanarak zengin ve
otantik sözlü edebiyatlarını inşa etmişler, diğer taraftan hayvan besiciliğine
dayalı göçebelik yaşam biçimlerini büyük bir azim bir kararlılıkla
sürdürmüşlerdir. Göçebe hayat tarzına pek uymayan Budizm inancını bir
arada yürütebilmeleri Sarı Uygurların kültürel dinamiklerinin tipik bir
göstergesidir.
Nüfusları 13.000’in biraz üzerinde olan Sarı Uygurlar, diğer Türk
topluluklarına uzak bir bölgede yaşamalarından dolayı Tibetliler, Çinliler ve
Moğollarla ekonomik ve kültürel münasebetlerde bulunmuşlar, dolayısıyla
kültürel anlamda etnik kimliklerini koruma ve devam ettirme onlar için en
büyük ideallerden birisi olmuştur. İşte Sarı Uygur Türkleri, etnik kimliklerini
koruma ve devam ettirme hususunda, dil edebiyat ve bozkır hayatı gibi üç
büyük kültürel dayanağa sarılmışlardır. Başlangıcından itibaren hiçbir zaman
hiçbir seviyede kendi dillerinde eğitim alma imkanına sahip olmasalar da Sarı
Uygurlar dillerini tüm canlılığı ile ayakta tutmuşlardır. Bu dil sayesinde
nesilden nesile aktarıla gelen sözlü edebiyatlarını 20. Yüzyıldan itibaren
yazıya dökmeye başlamışlar ve böylece menşeleri, tarihleri ve folklorlarına
dair zengin bir içeriğe sahip olan eski efsane ve destanlarını unutulmaktan
kurtarmışlardır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yükselişe geçen modern
hikaye ve şiir alanında verilen Sarı Uygur edebi ürünleri yoğun olarak Sarı
Uygurların eski yurtları, meşeleri, göçebe hayatı ve halkın düşünce ve duygu
dünyalarını yansıtan temaları yoğun olarak işlemiştir. İşte Sarı Uygurların
etnik kimliklerinin korunmasında çok önemli yere sahip olan bu üç önemli
unsur, eski ve geleneksel karakteristiğe sahip Sarı Uygur kültürünün en büyük
taşıyıcısı ve dayanağı olmuştur.
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在书写中为自己与一座城市立传
——帕慕克作品中的传记色彩
魏李萍
KİTAPLARDAKİ KENDİMİZ VE BİR ŞEHİR EFSANESİ
ORHAN PAMUK’UN ESERLERİNDE EFSANEVİ RENKLER
WEI LIPING
内容摘要：
本文结合土耳其现代历史，从帕慕克生平与作品之间的关联的角度，分别从其
自传性散文、小说中的传记因素及其小说创作理论等方面，详细分析了帕慕克
作品中的传记色彩，突出阐发了其创作中“家国同构”手法的艺术特色。
关键词：
传记色彩 家国同构 民族寓言
提纲：
序论
一、 帕慕克生平
二、 帕慕克作品的自传性
（一）分身、幻想与写作——帕慕克散文的自传性
（二）古代题材小说：人格的传记色彩
（三）家国同构——帕慕克小说的传记色彩
三、 帕慕克作品自传色彩的分析
（一）“呼愁”情愫与自传笔调
（二）家国同构——以虚写实
结论

正文：
当文学批评的摄像机扫过20世纪，连绵的画面中闪过疮痍与烽烟、
迁徙与重聚，现代历史之中人类的心灵体验伴随着阵阵传来的庆祝与喧
嚣、炮火与冲撞声，被各地的作家记入一个又一个辗转流传的故事，我
们的镜头渐渐聚焦在作家传记与文明进程的并行性之上。
两次世界大战与此后的新一轮资本、技术与文化的殖民扩张在世界
范围内产生了深远的影响，它促进了强势文化的全球化，其后果则是异
质文化相互冲撞与融合之后所呈现出来的日益开放化与多元化。这种在
动荡与纷乱中所形成的开放化与多元化则将作家们的命运和思想同民族
性与现代性紧密相连，带给他们穿越地域的生存环境与文化背景，进而
孕育出跨越文化的思维方式与理解能力，超越民族的历史理性与人文情
怀，以及作为知识分子对民族历史和人民命运的关切与反思。于是，涌
现出了克莱齐奥的《饥饿间奏曲》、卡内蒂的自传三部曲、萨义德的《
格格不入》、莱辛的《影中漫步》、大江健三郞的《愁容童子》、凯尔
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泰斯的《非劫数》等传记文学作品。在这些将个人经历与历史进程相连
的作家之中，帕慕克尤为独特：一方面，帕慕克专门写了一部书，以故
都为名，为城立传，将自己的饥饱喜悲融入伊斯坦布尔的风霜起落，挥
毫落笔，勾出民族兴败，画出家国沧桑。这就是将他推向诺贝尔领奖台
的散文《伊斯坦布尔：一座城市的记忆》；另一方面，帕慕克及其周围
的生活与他各部小说中的人物存在着明显的映射关系，并由个人与家族
生发开去，以一种“家国同构”的形式使小说成为了土耳其现代化进程
的寓言。
一、帕慕克生平
费利特·奥尔罕·帕慕克 (Ferit Orhan Pamuk, 1952)，1952年6月7日出生在伊斯坦布尔一个富有的工业主家庭，他的祖父
和父亲都是土木工程专业毕业，并且都从事商业资本投资。在美国人创
办的罗伯特学院完成中学教育以后，1967年帕慕克进入伊斯坦布尔科技
大学建筑系学习，1970年转到伊斯坦布尔大学新闻学院并在那里获得了
硕士学位。然而，就在帕慕克22岁那年，他停止了从6岁就开始的绘画
，决定将文学创作作为自己的终身职业，立志要当一名小说家。后来他
回忆说，那时父母的争吵与分居、与同龄人的隔阂与疏离以及初恋的挫
败经历，都促使他投入文学的世界并开始写作，以寻求一种心灵上的自
我实现。世俗化家庭为他提供了西式的教育和宽松的成长环境，使他能
够接触到西方现代思想。1982年，帕慕克与出身俄罗斯家庭、从事历史
研究的阿依琳·特里根结婚，并育有一女如梦。1985至1988年帕慕克与
妻子一同赴美，在纽约哥伦比亚大学当了3年的“客座学者”，并参加
了“国际写作计划”(International Writing
Program)培训班。在这期间，帕慕克更系统地接触了世界各国名家的作
品，尤其喜欢博尔赫斯、托尔斯泰、陀斯妥耶夫斯基、普鲁斯特、马尔
克斯、卡夫卡、鲁迅以及萨义德等作家的作品，并从他们的作品中学习
写作技巧，汲取创作灵感，完成了小说《黑书》的大部分创作。之后，
帕慕克便一直居住在伊斯坦布尔，坚持用土耳其语进行创作。从文以来
，目前帕慕克已出版的小说有8部，剧本、自传、自传性散文、随笔集
和小说理论各一部。其中，《伊斯坦布尔：一座城市的记忆》和《我的
名字叫红》是流传最为广泛的，也为他获得了世界文坛的最高荣誉诺贝
尔文学奖。尽管帕慕克后来与妻子最终分手并且回到伊斯坦布尔，但妻
子在历史方面的帮助和世界文学的滋养无疑都是成就他创作事业的重要
基石。而土耳其现代化过程中国家与民族、社会与文化的呼愁与帕慕克
个人的生活体验、30多年如一日的笔耕不辍则共同构成了他深沉、忧郁
、敏感、鲜明的文字风格。然而这些都只是帕慕克成为世界级作家的基
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础。帕慕克小说作品中的自传成分，使其小说具有“家国同构”的艺术
特征，是奠定其在文学界特殊地位的关键因素。在颁奖典礼上，评委的
颁奖辞如是说：“在追求他故乡忧郁的灵魂时发现了文明之间的冲突和
交错的新象征。”1
二、帕慕克作品的自传性
帕慕克作品的自传性因其体裁和题材的不同可分为三类：（一）散
文：典型的自传性；（二）古代题材小说：人格的传记色彩；（三）现
代题材小说：从自传色彩到“家国同构”的民族寓言。
（一）分身、幻想与写作——帕慕克散文的自传性
“从很小的时候开始，我便相信我的世界存在一些我看不见的东西
：在伊斯坦布尔街头的某个地方，在一栋跟我们家相似的房子里，住着
另一个奥尔罕，几乎是我的孪生兄弟，甚至我的分身。可以疏狂佻达，
也可以哀婉感伤。”“住在伊斯坦布尔某个地方，另一栋房子里的另一
个奥尔罕的幽魂从未离我而去。在整个童年以及大半的青春期，他始终
缠绕在我内心深处。冬夜走过城里的街道时，我总会透过浅橙色的灯火
凝望别的人家，幻想和乐的家庭过着和乐的生活。……每当我不快乐，
便想象去另一栋房子、另一个生活、另一个奥尔罕的居处，而终究我总
会说服自己或许我就是他，乐趣无穷地想象他是多么幸福，其乐趣一度
使我觉得无须到另一个想象中的城区寻找另一栋房子。”2双亲的不睦
带给帕慕克幼小心灵的冷漠与孤独使他通过渴望一个分身来实现心理补
偿。对于一个常受冷落和严厉批评的孩子来说，这种超越时空、恍若隔
世的体验怎能不令人心驰神往呢？于是，他决定要做一名作家。从此，
一个又一个分身从他的纸间跃然而出，穿梭在一个又一个熟悉又陌生的
场景，带给作者与读者无限的欣喜与惊奇。同时，帕慕克童年时期的绘
画基础给了他细致的观察力、精准的描述力，加上对写作过程的投入和
享受，让帕慕克在此后的30多年写作生涯中，执着而坚韧地坚持着当初
的梦想。而这梦想，又因为他的才华与积淀而得以升华，随着那译成50
多种文字的纸页在世界各地播散开去，使远在地球另一端的某个心灵为
之一颤，眼睛里刹那间迸出欣喜的光茫。在2010年出版的《朴素的小说
家和感伤的小说家》3中，他写道：“小说是第二次生命——
1【土】奥尔罕•帕慕克：《我的名字叫红》，沈志兴译，上海人民出版社，2006年，封面说明。
2 【土】奥尔罕•帕慕克：《伊斯坦布尔——

一座城市的记忆》，何佩桦译，上海人民出版社，2007年，第1-3页。
3 Orhan Pamuk, The Naive and the Sentimental Novelist, Cambridge:
Harvard University Press.2010.
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正如法国诗人杰拉尔·德·奈瓦尔所提到的梦境——
小说能够展现出生活的多样性与复杂性，汇集着我们熟悉的人物、面孔与事物。当我们读起
小说，我们就像是置身梦中那样，被眼前所见深深迷住，忘身于文中盛景而宁信其真。很多
时候，我们甚至觉得小说世界要比现实世界更加真实。在这种新生体验之中领略到的真实感
超越于现实之上，或者说，我们将之与现实生活相混合。但我们从未对此有何不满，因为这
就是叙述。相反，正如沉浸于美梦之中，我们常希望那小说中的盛景永不完结，于是那令人
着迷的第二次生命便得以在其中真切而充实地继续下去。”4
帕慕克的作品中，
2003年出版的《伊斯坦布尔：一座城市的记忆》则是具有明显传记特征的自传性
散文。它以一种无比忧伤的口吻回顾了伊斯坦布尔和自己家族的过去与现在，衰败
与没落。在文明交错的旧城中，帕慕克对土耳其今昔的悼念别与反思，都在阵阵“呼愁”中低
吟浅唱。
根据帕慕克在自传性散文《伊斯坦布尔——
一个城市的记忆》中的描述，在他出生时，居住在伊斯坦布尔富人聚居
区——
尼相坦石区的这个中产家庭刚刚搬入一栋现代公寓的第四层。与之前同
住在一栋石造大宅一样，整个大家族——
他的祖母、父母、长兄、叔伯姑嫂们——
也分住在这栋五层公寓的不同楼层。在这座门口写着“帕慕克公寓”的
每一层至少都摆着一架钢琴，可它们终日沉寂着，渐渐布满了相框，成
为了他奶奶布置的这座“博物馆”的陈列柜。在上面，帕慕克见到了他
从未谋面的祖父（1882—
1934），这位1934年便逝世的商人“在1930年代初期发了大财，当时的
土耳其共和国对铁路投入巨资，而后他开了一家大工厂……留下大笔财
产，让父亲和伯父怎么用也用不完，尽管他们有一长串失败的商业冒险
经验。”5尽管帕慕克并没有交代祖父的家族，只提到祖母家从高加索
的切尔西亚迁居至土耳其西岸，并在伊斯坦布尔认识了在那里上学的同
乡并结婚——
他们的家族因为皮肤和头发浅色而被称为“帕慕克”（土耳其语语义为
“棉花”），
6读者可以从简单的文字中推知帕慕克的祖父母都带有东欧血统。祖父
过世后，祖母便成了宅邸的“统治者”，而“当祖母以通常在讨论建国
议题时才用的口吻提起我那英年早逝的祖父，指着桌上和墙上的相框时
4 The Naive and the Sentimental Novelist, p.3. 笔者译。
5 《伊斯坦布尔——一座城市的记忆》，第10页。
6 同上，第9页。
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，她似乎……两相为难，既想继续生活下去，又想捕捉完美的时刻，品
尝日常事物的同时，依然以理想为荣耀。但即使我反复思考这些矛盾—
—
抓取生命中的某个特殊时刻并加上框，究竟是抗拒还是屈服于死亡、衰
落和时间?”7
帕慕克父辈的四兄妹：大伯欧兹罕，二伯艾登，帕慕克的父亲和姑
妈，在那幢大宅子里过着奥斯曼式的日子，“却逐渐分崩离析”。
8在帕慕克笔下，大伯欧兹罕侨居美国并因为逃避兵役而永远无法回国
，这是造成了祖母脸上一生阴郁的表情的原因之一。父亲和善而潇洒，
从事过各种失败的投资。因为在事业上的失意，在家中几乎没有权威，
并随着婚外情的发展而时常离家。母亲则是制定规矩、好强独立的女性
，在旷日持久的妯娌之争与夫妻对峙中管教着两个淘气的孩子和保留着
礼拜习惯的保姆，并最终与丈夫离婚。由于生活的不顺，母亲常跟外婆
、好友奈尔敏以及帕慕克兄弟俩抱怨着环境的“苛刻狠毒”。住在底楼
的艾登戴着眼镜，“跟父亲一样学土木工程，一生积极参与各种始终停
留在纸上谈兵阶段的工程计划”。9而在巴黎学过钢琴的姑妈和她倒插
门的丈夫法学院助教居住的顶楼，多年后成了帕慕克的住所。
身处欧亚交汇处浸染着帝国记忆的残阳暮色与经历西化变革的巨大
冲击中的土耳其社会，《伊斯坦布尔》从祖父的发家、父辈的恩怨和自
己的青年时代，一直讲到海瑞汀帕夏的传闻，在各方面见证共和国的进
步却把房子布置得跟博物馆一样的中产家庭，漫长的午宴、晚会和各种
节日的家庭聚会、后来成为律师的哥哥、留学德国的初恋“黑玫瑰”以
及热衷社会活动的努里，回顾了近半世纪土耳其现代化中的家族历程。
而真正意义上的自传当属2010年出版的《风景的片断：生活，街道
，文学》（Manzaradan Parçalar: Hayat, Sokaklar, Edebiyat）。
10帕慕克以一种与读者作亲密朋友式的聊天展开他的叙述，与读者分享
了他关于生活、文学职业、政治倾向和艺术的观点。从童年一直写到当
下，帕慕克以一个小说家的身份对人生进行回顾，撷取成长过程中的每
个重要片断，将自己性格与兴趣的养成、阅读和写作的经历、还有城市
环境、政治变革和生活际遇如何在其思想中留下了层层印迹，统统以一
种谦逊而真挚的口吻呈现在读者面前。
7 同上，第12页。
8《伊斯坦布尔——一座城市的记忆》，第13页。
9 同上，第10页。
10 Manzaradan Parçalar: Hayat, Sokaklar, Edebiyat (Pieces from the View:

Life, Streets, Literature), Istanbul: İletişim Yayınları, 2010.

208

在书写中为自己与一座城市立传…/ WEI LIPING

（二）古代题材小说：人格的传记色彩
帕慕克写了两部古代题材的小说，一部是《白色城堡》，另一部是
《我的名字叫红》。《白色城堡》（1985）叙述了1699年前后威尼斯无
名奴隶与奥斯曼学者霍加的故事。他们相貌神似，性格迥异，并争相展
示各自遵奉的文明、文化的优点。在与对方的磨合与学习过程中，两人
渐渐相互了解并渴望变成对方。当苏丹帝国不可避免地失败之后，他们
调换了身份继续生活并在这种状态中获得了满足。通过两个不同文化文
明背景下人物身份彼此互换的象征，帕慕克对一种文化征服另一种文化
的思维方式进行了质疑，探讨了不同文化文明相互借鉴、融合、共存的
可能性。小说第一次以如此明显的方式将帕慕克儿时的梦想在文字的世
界中付诸实践，演绎了一场17世纪的身份互换，同时在内容上，开始向
中古历史挖掘素材，使小说的题材从原先单一的家族史向民族史转化。
也是在这部作品之后，帕慕克的小说开始以其中传奇的人物性格、角色
设置与独特的土耳其文化特征，被翻译成英文，逐渐地走向更广泛的读
者，进而在世界范围内被阅读和接受。《我的名字叫红》（1998）是帕
慕克小说艺术的巅峰之作，融合了伊斯兰传统社会风俗、古典艺术和经
典的小说叙事方法，以16世纪末奥斯曼帝国为背景，围绕土耳其苏丹宫
廷细密画师高雅被杀事件，在59个叙述单元中，模仿伊斯兰教中安拉全
知全能的视角，以亲历事件者的不同身份叙述了错综复杂的故事，是帕
慕克精心营造的一部兼容历史、哲理、侦探、爱情、心理、百科全书式
的迷宫式小说，通过回顾细密画的衰落过程记载了奥斯曼帝国与古老文
明在近代洪流中的没落与挣扎。小说女主人公谢库瑞的儿子奥尔罕与母
亲和哥哥的关系是帕慕克童年生活的生动再现。同时，得益于帕慕克的
绘画经历，对作为情节线索的细密画这一重要文化符号的成功选取和对
祖国优秀文化遗产的充分了解与发掘都将帕慕克的人生体验与民族热情
融化在小说的字里行间。读其文，仿佛见其人。
（三）家国同构——帕慕克现代题材小说的传记色彩
由于深受萨特等人的影响，无论是其作品还是言论，帕慕克都对现实采取积极的介入
态度——他反复强调这种介入是“文学”介入，而不是“政治”介入——
这使他在土耳其国内外都受到了更广泛的关注。一方面帕慕克在其创作中大量使用元小说叙
事，使其作品常常带有半自传的性质和明显的作者“干预”；另一方面，他对一些敏感的政治
话题毫不避讳，在多个场合提及土耳其政府讳莫如深的“亚美尼亚大屠杀”与“库尔德”问题，
立刻引起了强烈的社会反响。11国内民族主义者以“侮辱土耳其国格”的罪名将他告上法庭
11 2005年2月，帕幕克在接受瑞士周刊《杂志》（Das

Magazin）的采访时说：“三万库尔德人和一百万亚美尼亚人在土耳其被杀害，
可除我之外，无人胆敢谈论此事。”见康慨：“帕慕克可能再上法庭”，载《
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，使他面临4年牢狱之苦的危险。12尽管那场官司在欧洲各国的压力下终于作罢，但帕慕克
却从此备受极端改革分子的迫害，甚至生命也遭受威胁；而其作品中对土耳其现代化过程中
各个阶段的意识形态、政治势力与历史事件的描写更是从文学的角度参与现实。在他的小说
理论与实践方面，帕慕克沿袭了席勒关于浪漫主义与现实主义手法的理论渊源，将“朴素、
率真的”与“感伤、反省的”表达方式揉合，写实与象征并用，形成了自己的小说风格：家国
同构。
在帕慕克的小说中，无论从人物的生活年代、所从事的职业、社会
身份与家庭角色，还是事件发生的背景环境和故事情节都同帕慕克的个
人生活有着极大的相似性。小说往往从一家一户的灯火阑珊与一人一事
的起伏成败投射出一个阶层、一种声音，这些声音交响共鸣，便形成了
土耳其现代化的进行曲——
这便是帕慕克小说的“家国同构”手法。这一方面是帕慕克有意为之，
在写作之前常常到故事的发生地亲自体验，模仿主人公的生活状态，从
而使描摹更为逼真；另一方面，作家自身对生活的观察与体悟难免自然
而然地进入写作的内容，而其思想倾向则成为故事的内核部分，从具体
的情节中得以体现。
下文仅以帕慕克的处女作《杰夫代特先生》为例细说一隅：
1．生活年代与地点
《杰夫代特先生》中对各代人的年龄是通过人物本身的回忆来交代
的。尽管小说故事涉及五代人，但是第一代人奥斯曼先生和最后一代人
小杰夫代特与卡亚都在中间两代人的回忆和谈话中被一笔带过，因此，
小说基本上叙写的是三代人的生活。
从杰夫代特（1868—
1937）对从商生涯的回忆中我们知道：他父亲1887年去世，20岁之前他
一直在旧城区哈塞基帮父亲做柴火和木料生意，也开过五金店，后来把
店搬到伊斯坦布尔的商业区锡尔凯吉，在成功地做了一笔跟政府的生意
之后开了灯具店，后来做与德国有关的进出口生意。从1886到1936年，
正好是帕慕克的祖父通过参与政府的铁路建设而发迹的时间。从1906到
1938年前后的第三代人奥斯曼（1906年生）、雷菲克（1907—
1965）和1938到1970年前后的第四代人阿赫迈特（1939年生）、杰米尔
（1930年生）两代人之间正好是帕慕克父辈的青年时代。而第五代人小
杰夫代特正好与帕慕克一样出生于1952年。
小说中心故事的发生地也正是帕慕克家族所在地：伊斯坦布尔。
2．家族成员结构
东方早报》2009年5月20日。
12 康慨：“帕慕克可能再上法庭”，载《东方早报》2009年5月20日。
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（1）自然构成
杰夫代特家族主干与帕慕克家族的主干非常相似，第二代人之后，
第三代人是两子一女：大儿子奥斯曼、小儿子雷菲克、女儿阿伊谢；帕
慕克大伯欧兹罕长期在美国，在他们家族公寓中住着的是二伯艾登，帕
慕克的父亲和姑妈。与帕慕克与他的哥哥相似，小说第四代人也是每家
两个孩子。
（2）教育背景、职业与阶层
第一代人奥斯曼先生是奥斯曼帝国的普通公务员，后来成了小商贩
；第二代人杰夫代特是民族资本家，从事进出口商品贸易；哥哥努斯雷
特是青年土耳其党人，主张以革命推翻奥斯曼帝国，建立民主自由的资
本主义国家。杰夫代特的夫人尼甘出身贵族，是一个做过大使的帕夏的
女儿，随大使去过欧洲并受过良好的教育，在家中深受丈夫和孩子的尊
敬，家务都由仆人来做；第三代人大儿子奥斯曼子承父业经管公司，开
设工厂，经营买办和装配；小儿子雷菲克系工程建筑专业毕业，是凯末
尔主义的践行者，一心投身土耳其的农业与教育现代化；小女儿阿伊谢
既不是传统的伊斯兰妇女，又不是完全欧化的女性，她从小受西式教育
并留过学，虽然没有信仰伊斯兰教又不能摆脱伊斯兰社会习俗的束缚，
在家族影响下最终选择了门当户对的婚姻。第四代人孙子阿赫迈特与帕
慕克一样从小学习绘画，他受过西化教育的女朋友后来出国了。这些小
说细节都与帕慕克的家族成员的人生经历有着惊人的重合。
（3）文化立场
杰夫代特将幸福定义为拥有完整的婚姻生活和物质上的富足，因此
对政治关心甚少；尼甘因为父亲大使身份的影响，喜欢西方的文明成果
，又恪守穆斯林传统的礼仪，对给她的家庭带来财富的凯末尔改革抱着
坚定的支持态度，又不时抱怨人心不古、为日渐离散的家族关系哀怨唠
叨个不停，这些都与帕慕克的祖父一代非常相似。第三代人雷菲克对现
代化改革充满期待，但现实又使之大失所望，转而将精力投入到阅读、
写作和出版之中。帕慕克的父亲则同样是一个生意上的失败者和喜欢写
作与阅读的人。帕慕克在其小说人物的刻画中融入了他自身的立场和性
格：“《杰夫代特和他的儿子们》中的雷菲克是最为接近的一个，厄梅
尔身上也有一些。”13雷菲克留学归国的朋友奥马尔受资本主义影响，
野心勃勃地将创造财富作为自己的人生目标，在奋斗的过程中，看到了
土耳其社会现代化改革中存在的浓重的封建残余并心存不满，却最终与
13沈志兴：“奥尔罕·帕慕克：发现文明冲突和交错的新象征”，载《南方人物周刊》2006年第26期。

引文中“厄梅尔”指通行译本中的“奥马尔”。
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现实妥协，这正是帕慕克本人对土耳其现代化过程中的问题从反思到妥
协的介入态度。
（4）婚姻关系
小说中，杰夫代特一代人婚姻的稳固与保守，奥斯曼与奈尔敏各自
的婚外情、奥马尔与纳兹勒最后因为志趣各异而放弃了婚姻和雷菲克与
裴丽汉最终离婚等情节都是帕慕克祖父和父母婚姻生活的写照。而阿赫
迈特与伊科努尔的恋爱关系则是帕慕克与初恋女友“黑玫瑰”的投射。
3．居住环境
在居住环境方面，杰夫代特家族也是以帕慕克家族为蓝本进行创作
的。第四代人出生以前，家族都居住在尼相塔什的石质大宅里，现代公
寓建成以后，家族成员以小家庭为单位分层居住。从欧化建筑的整体风
格到房子室内的摆设与家具，都体现着传统与现化的混杂，布满相片的
墙壁和钢琴诉说着流逝的岁月和家庭成员的变化。在小说中多次出现女
人们的陪嫁，如瓷制的茶具、俄式茶壶、嵌着贝壳的家具和从窗户向外
看到的广场，都是帕慕克家族生活场景的真实描述。
4．家族经历的历史事件与社会环境
《杰夫代特先生》从宏观上以土耳其现代化历史为创作背景，而在
所有的历史事件中，帕慕克又以其祖父经历过的，在青年土耳其改革时
代兴建铁路的发迹史、父辈生活时期以民族主义威权政治为核心、以工
商业为经济建设重点、以社会文化全盘西化为特点的凯末尔改革和20世
纪70年代伊斯兰复兴趋势中的多党民主政治为主要人物的生活事件。
5．小说人名与帕慕克家族人名
小说中除去大量的历史人名，帕慕克还使用了自己朋友努里的名字
作为厨师，母亲好友奈尔敏的名字作为杰夫代特的大儿媳。这种创作习
惯从帕慕克第一部小说开始一直延续到现在，此后，他的女儿如梦、妹
妹倪尔君和她的夫姓达尔温奥卢都纷纷变成帕慕克笔下的人物进入其虚
构的文学世界，成为了他的小说与现实之间的重要桥梁。
对比可见，杰夫代特与帕慕克家族都属于中产阶级家庭，经过20世
纪初一辈人的努力经营创立了可观的家族产业；他们的下一代人接受西
式教育，或成为建筑工程师、律师或学习音乐，并有出国和离婚经历；
到20世纪70年代一辈，西方文化已深入到家族生活的每个方面，“看见
我们没有资格也没有把握继承的最后一丝伟大文化、伟大文明，在我们
急于让伊斯坦布尔画虎类犬地模仿西方城市时突然毁灭，我们感到内疚
、失落、妒忌”。
当时间湮没了奥斯曼的破败、凯末尔的威权，新一代人对土耳其与自身
家族的记忆仅存于有限的历史书籍和泛黄的日记扉页之中，难以有全面
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的了解，却又试图在复杂的政治派别与分裂的社会文化中寻找人生的意
义与方向，他们难免陷入无所适从的尴尬境地。《杰夫代特先生》正是
帕慕克在这种历史与家族记忆之中创作出来的，表现出了明显的自传性
。而这在帕慕克的其他作品中，也有相似的体现。
除了这部作品，帕慕克小说的主人公身上都不同程度地带着作者自己与帕慕克家族的
化影。《寂静的房子》（1983）在内容方面对《杰夫代特先生》是一种细
化的延续，更加侧重体现新旧社会制度交替所带来的不适与牺牲，以19
80年7月的一周时间里，生活在古老石房子里的三代人所发生的故事。
帕慕克小说的分角色对同一事件进行轮流叙事就是从它开始的。这些角
色中，我们不难从那整天生活在回忆与抱怨中的老太太身上想起帕慕克
那位依靠摆满旧照片的房子而度日的奶奶的形象，有关心民主与共和、
美丽可爱的小姑娘身上看到作者自己的影子。在看似平和的语言中，帕
慕克展现了土耳其现代化改革过程中许多社会角色被边缘化的心态，真
实地再现有价值的传统文明陷入危机的情形。《黑书》（1990）的故事
发生在20世纪80年代，描述年轻律师卡利普寻找失踪妻子的故事。尽管
故事主线非常简单，但是无论是全书的布局谋篇还是书中蕴含的哲思，
都包含了帕慕克所要表达的丰富寓意。小说不仅描绘了土耳其80年代的
政治冲突与伊斯坦布尔的城市面貌，也体现了土耳其人在国家现代化进
程中对身份的背叛与追寻。《黑书》、《新人生》、《雪》和《纯真博
物馆》的主线中都有男主角寻找失踪女伴的故事，显然与帕慕克那场令
人沉醉半生却又无可奈何的初恋有关。无论是《黑书》华丽的句子、后
现代风格、模棱两可的政治态度和轻微的讽刺语调，《新人生》旅程的
迷雾重重、惊心动魄，《雪》的阴森神秘，还是《纯真博物馆》的怀旧
感伤，在表面故事情节的背后，都体现着二元对立的主题：东方与西方
，同一性与差异性，群体与个体，虚构与真实，意义的确定性与模糊性
等这些人类在探讨文化身份时普遍存在的方面。这些小说或讽喻土耳其
全盘西化进程中的误区与矛盾、探讨困境与出路，或记叙土耳其政治环
境下伊斯兰教众、军队、世俗政党之间的紧张关系以及库尔德民族主义
者与土耳其民族主义者之间的剧烈冲突，同时也向人们表露了知识分子
对政治生活的忧思与介入，以及内心深处的复杂与无奈。此外还有根据
《黑书》改编的电影剧本《神秘的脸》（1992）、散文《爸爸的手提箱
》（2006年诺贝尔文学奖颁奖典礼上的致辞）以及在各种场合的演讲与
发言。此外，从上世纪90年代开始，帕慕克写了一系列有关人权、自由
和少数种族问题的演讲稿，其中的观点不乏与土耳其主流政治意见相左
之处，在某些方面对国家政策提出了批评。这些文章加上一部分日记，
于1999年整理成随笔集《别样的颜色》出版。这些作品与2010年帕慕克
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分别出版的小说理论《朴素的小说家和感伤的小说家》和回忆录《风景
的片断：生活，街道，文学》一道，共同构成了帕慕克具有自传风格的
创作成果。从第一部小说问世开始，帕慕克便不断地赢得各种文坛奖项
。从诺贝尔文学奖、梅迪契外国作品奖等一系列小说奖项，到2006年获
得的华盛顿大学杰出人文奖和法国艺术及文学勋章，2008年获的罗马奥
维德奖和2010年他被授予了诺曼梅勒终身成就奖，帕慕克一路走来，以
自己独特的艺术魅力征服了评委和读者们的心。
三、帕慕克作品自传色彩的分析
（一）“呼愁”情愫与自传笔调
2006年帕慕克获得了诺贝尔文学奖，这是土耳其作家在国际上获得
的最高荣誉，同时也打破了诺贝尔文学奖极少颁发给畅销书作者的惯例
。帕慕克的作品虽然以畅销小说为主，但是其中仍不乏对民族问题的深
刻反思。由于土耳其本身是东西方文明的交汇点，作为一个跨区域、跨
文化的作家，帕慕克的思想成熟于伊斯兰文化与西方文明融合、冲突的
最突出的时期，他本人受到传统伊斯兰文化和现代西方文化的多重影响
，其作品以土耳其不同时期的历史为背景，以民族发展、文化冲突为主
题，浸透着对土耳其现代化进程与民族命运的思考，同时又兼用多种现
代文学手法和多元的观察视角，言说着个人与家庭，民族与国家的喜怒
哀乐、成败得失。这种心怀故土文化、感伤逝去辉煌的情愫在帕慕克的
笔下凝成一个特定的词——“呼愁”。
作为一个作家，帕慕克一直对自己的从文之路非常自豪，他从小便
博览群书，把写作看成是生命的一部分，或者说是他的生活方式。他知
道自己小说的受众不仅仅是土耳其人，而将会是来自全世界各地的读者
，有着不同的文化背景，属于不同国家和血统。而作为一个土耳其作家
，帕慕克却敏锐地意识到奥斯曼古都的文化对自己的影响，并清楚地知
道这种影响正是自己的作品能够打动世人、流传千古的关键。尽管当今
已不是民族主义运动兴起的年代，社会的发展却并未因迈入全球化时代
而失去民族与地域的色彩。我们仍需要看到，“读小说和写小说意味着
加入一场有关国家大事的民族讨论中”14。帕慕克坦言道，“康拉德、
纳博科夫、奈保尔——
这些作家都因曾设法在语言、文化、国家、大洲甚至文明之间迁移而为
人所知。离乡背井助长了他们的想像力，养分的吸取并非通过根部，而
是通过无根性；我的想像力却要求我待在相同的城市，相同的街道，相

14 奥尔罕•帕慕克：“你为谁写作？——

奥尔罕•帕慕克在北大的演讲辞”，《东方文学研究通讯》，2008年第2期（总第28期）。
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同的房子，注视相同的景色。伊斯坦布尔的命运就是我的命运：我依附
于这个城市，只因她造就了今天的我。”15在与中国学者的对话中，帕
慕克说起了自己是如何意识到这一点的:“我对伊斯兰哲学的兴趣是在3
0岁以后开始的。我出生在一个世俗的家庭，宗教对我们来说不是一个
重要的问题。事实上，我的家庭以及世俗西化的土耳其人的传统观念认
为宗教阻碍了土耳其现代化的道路。但1985年到美国去以后，我经历了
身份危机问题。我问自己：‘在世界文化的全景里，哪里才是我的位置
呢？’具有讽刺意义的是，正是在那里，我对古老伊斯兰的神秘主义发
生了兴趣——
不是在宗教上，而是对其中的故事、寓言以及中世纪的浪漫故事。在我
33岁的时候，我开始阅读那些著作，土耳其语的，还有英语的。随后我
意识到，利用这些几乎已经被完全遗忘了的古老的波斯、奥斯曼文学，
我能够——在现代和后现代文学的帮助下——
发展一种崭新的、现代的语言和文学。”16从那之后，尽管帕慕克曾经
阅览过无数西方名匠的作品也在小说中将现代小说手法运用得浑然天成
、炉火纯青，在他的笔调之间，多了一种浓浓的故国忧思，它从20世纪
的残破废墟上飞身回溯，感叹由土库曼加齐起家的繁盛帝国的无尽辉煌
与无奈没落，化成一缕“呼愁”，长久地栖息在帕慕克的每行字迹，每
个人物，每个故事，使人读之难忘。
（二）家国同构——以虚写实
从近代起，民族生存与发展、专制与民主、以及现代化与本土化的
关系就一直是土耳其社会的突出问题，这一问题贯穿在社会生活的方方
面面，这些问题不可避免地成为土耳其现代文学不同时期17土耳其作家
关注的中心，传统与革新、保守与西化成为近代化过程中土耳其文学的
一大主题。其中凯末尔主义和新奥斯曼主义时期和跨国界和跨地区时期
15《《伊斯坦布尔——一座城市的记忆》》，第5页。
16 穆宏燕：“身份认同与文化融合——

穆宏燕对帕慕克的专访”，周敏译，载《帕慕克在十字路口》，上海三联书店
，2009年，第238-247页。
17从1876至今，土耳其历史经历了7个时期：（1）奥斯曼帝国向现代化转型时期（18761908）；（2）奥斯曼－突厥主义时期（1909-1921）；（3）土耳其社会民族主义时期（19221949）；（4）安那托利亚社会主义现实主义时期（19501970）；（5）女权主义和存在主义时期（19711980）；（6）后凯末尔主义和新奥斯曼主义时期（19811999）；（7）跨国界和跨地区时期（2000-今）。见Resat Kasaba. Ed. The Cambridge
history of Turkey V4: Turkey in the modern world , Cambridge: Cambridge
University, 2008. pp. 348-425.
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的作品中对民族与国家发展问题的寓言式体现最为突出，这种特点在帕
慕克的作品中到达了一个高峰，在内容与艺术技巧上都得到了完美的发
挥。在帕慕克之前的50年，民族作家已经完成了对奥斯曼帝国的深刻反
思与对旧日辉煌的绵长追忆，在追寻现代化的过程中，新生的土耳其共
和国动荡频繁，土耳其社会产生了一系列因文化冲撞而带来的溶血症状
，而土耳其人却并未因此放弃谋求富强的脚步。作为多元文化交汇中的
众生百态的见证者，帕慕克很早便意识到了作家身份这个不可逃避的问
题：你为谁而写作？在民族与良心、激情与理性、诗意与责任之间徘徊
，帕慕克潜心读史的同时对自身的经历、家庭与国家的兴衰以及著名文
人的生平传记做了深入的反思和分析，形成了独到的世界观与创作论，
并用自己的作品中的“家国同构”象征手法，创造出“奥尔罕”、“黑
”、“奥斯曼”、“雷菲克”、“凯末尔”等众多鲜活的人物，以家族
为小说的叙事中心，用家族遭遇体现国家、民族与社会的命运变革，从
而对自己的观点进行完整的诠释，同时也在作品中完成了对异质文化与
政治冲突的把握与调和。可以说，是土耳其的历史文化与帕慕克的家庭
环境造就了他的成功，而帕慕克的作品也从文学的角度对土耳其的现代
化史作了全面的记述、总结和展望。因此，帕慕克作品本身所承载的，
既有作家本人的家族回忆和人格特征，也有土耳其民族的历史变迁与命
运反思。也因此，在帕慕克以“家国同构”为基本结构特征的小说王国
中，虚构性与写实性得到了很好的调和。
在《朴素的小说家与感伤的小说家》中，他将自己对小说写作的原
则表述为：现实与浪漫的结合，即实与虚的结合，以虚写实。还是《杰
夫代特先生》为例，帕慕克在该书中使用了许多“虚”的意象对“实”的历史进行描
述。例如，使用“家庭”这个概念在不同时代人物心中的流变来比喻土耳其现代化进程。五代
人的大家族中，每代人建立家庭的目的都不同，对家庭的感受也不同。杰夫代特一代人的家
族隐喻在小说里，是通过“钟”这个意象来传达的。一开篇“杰夫代特先生嘟囔道：‘一个家庭
！’平台的一个角落里，一只巨大的摆钟在嘀嗒地走着，除此以外没有任何别的声音。‘像钟
一样的一个家庭！’”18杰夫代特时代，钟是新鲜的西化事物，也是他所期待的“法国家庭”
的代表，因此“钟”出现在杰夫代特的订婚仪式上，象征着他的生活将从旧的时代跨入新的时
代。而65年过去，当尼甘死去，“阿赫迈特走出房间。在走廊上走了几步后，他突然感到缺
少了什么，他发现大摆钟的滴答声停止了。他转身看了看钟，指针停在了九点上。他嘟囔道
：‘让时光流逝吧！’”19
此时，停滞的钟作为古老的历史与逝去的时光的代表，成为了一切过去的象征，它的
停止，不是时间的停滞，而是旧时代的作古。
18 奥尔罕·帕慕克：《杰夫代特先生》，陈竹冰译，上海人民出版社2009年版，第46-47页。
19 同上，第668页。
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这样的例子在《杰夫代特先生》中比比皆是。帕慕克通过对五代人
的生活状态与对生活意义的思考，将土耳其现代化过程中的问题一一展
示出来，完成了“家国同构”的寓言。这种展示，不是一种对西方猎奇
心理的迎合，而是作为民族知识分子的一种反思与探索。正如杰姆逊所
说“第三世界的情况下，知识分子永远是政治的知识分子”，他们“讲
述关于一个人和个人经验的故事时最终包含了对整个集体本身的经验的
艰难叙述。”20尽管帕慕克一再表示自己的创作只是小说家在创作过程
中的自我满足，是自身虚构世界的一种创造活动，但作为一个土耳其的
知识分子，他的作品不但以土耳其现代化过程的矛盾冲突为主题，在其
言行中也体现了第三世界知识分子对本土社会的思考和作为知识分子的
责任感。在他的小说中，不仅在《雪》中直接应用了“音乐会中一声枪
响”这一情节，并用如摄影机般精准、细腻而冷酷的笔法描写了被枪打
中的物品和人物的悲惨状态，同时在《新人生》序言里，帕慕克提出了
小说家的角色与任务：“小说的艺术绝不仅是欧洲的概念。透过‘小说
’这个西方的产物来表达全世界的人性，对于土耳其和中文的读者及作
家而言，皆是一项充满挑战的艰巨任务。”21
综上可见，帕慕克在其三十余年的创作生涯中，为自己与他的家、
他的国、他的民族笔砌起一座座生动的雕像，记录下每一个忘记而关键
的历史片断。个人的历史忧思、家庭的悲欢离合与国家的起伏荣辱，在
其小说中是浑然一体的。而他坚持使用本民族语言进行创作，书写民族
现代化历程的辛酸苦闷的做法，是以文字书写的方式对“第一世界”和
“全球化”浪潮对个人与民族的压抑所带来的自卑与感伤的顽强反抗，
用艾勒克·博埃默的话说，是“对所受殖民统治的感受，从主题到形式
对所有支持殖民化的话语——
关于权力的神话，种族的等级划分，关于服从的意象等——
统统来一个釜底抽薪。”22帕慕克的人生和作品都表现了对处于现代化
漩涡中的个人和家国命运的思考，是他对自己民族责任感的一种呈现。
也正因如此，帕慕克不失为一名萨义德所称的“有良心的知识分子”。

20

弗雷德里克·杰姆逊：《处于跨国资本主义时代中的第三世界文学》，张京媛译，载《当代电影》1989
年第6期，第45-57页。
21 奥尔罕·帕慕克：《新人生》，蔡娟茹译，上海人民出版社，2007年，第2页。
22

侯传文、王汝良：《多元文化语境中的东方诺贝尔文学》，载《中国人民大学学报》2006年第3期。参
见艾勒克·博埃默：《殖民与后殖民文学》，盛宁等译，辽宁教育出版社1998年版。

土耳其学生学习汉语趋向补语的偏误分析
刘军
（新疆财经大学 乌鲁木齐 中国）
TÜRKİYE’DE ÇİNCE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN HATA
EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
LI JUN*
摘
要：土耳其语为阿尔泰语系的语言，属粘着语，形态变化十
分丰富；而汉语属汉藏语系语言，是孤立语，词形基本上不
发生变化，这两种语言有着明显的区别。如汉语句子成分中
有补语，而在土语中却没有与其相对应的概念。这就使得趋
向补语的学习成为汉语教学中的难点之一。本文从对比语言
学角度出发，提出趋向补语教学中常出现的偏误种类及应注
意的几个问题。
关键词：第二语言教学 趋向补语 语义分析
Abstract:
Turkey language belong to Altaic family of languages that is
agglutinative language, variety of
appearance is very
abundant;But the Chinese belongs to Sino-Tibetan family of
languages that is an isolated language, variety of appearance does
not change . These two kind of languages have obvious
difference Such as ,There is complement in Chinese however
Turkey language has not the concept So study of directional
complement becomes one of difficult points in Chinese teaching.
From the angle of contrast linguistics, the paper try to put
forward some erroneous categories and other some problems
that we should pay more attention to in the complement of
Chinese .
Key Words:
Second language teaching ; directional complement; semantics
analysis
语言偏误是第二语言学习者在努力接近目的语的过程中，偏离目的语的标准，反复出现的一
种具有规律性的错误，是语言学习者需要逐渐克服直至彻底消灭的一种语言现象。在学习过
程中出现偏误现象的原因主要有两个方面：一是学习者受母语负迁移影响而产生的偏误；一
是受目的语规则过度泛化的影响而出现的偏误。系统地研究和分析语言偏误，能够为语言学
习者提供正确目标的参考，为语言教学提供预设目标，将教学效果推至最大化。本文主要是

* XIANG FINANS-EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ-URUMÇİ/ÇİN

218

土耳其学生学习汉语趋向补语的偏误分析/LI JUN

谈谈土耳其学生在学习汉语趋向补语时出现的偏误，为了使大家更好地了解趋向补
语，这里有必要先交待一个基本情况：就是趋向补语的类型。
有趋向动词充任的补语为趋向补语。如“走进来”、“拿出去”里
的“进来”、“出去”都是趋向补语。现代汉语里趋向动词到底包括哪
些动词，大家的看法不一。这里我们仅依据一般人的看法，将趋向动词
分为三组：
（a）上、下、进、出、回、过、起、开
（b）来、去
（c）上来、上去、下来、下去、进来、进去、出来、出去、回来、回
去、过来、过去、起来、开来、开去
一般把（a）、（b）两组的趋向动词作补语时，称为简单趋向补语，把
（c）组的趋向动词作补语时，称为复合趋向补语，而（c）组复合趋向
补语是由（a）、（b）两组简单趋向补语组合成的。
下面我们来详细说明在趋向补语教学中常出现的偏误种类。
一、遗漏偏误
遗漏偏误指由于在词语或句子中遗漏了某个/几个成分导致的偏误
。1这里主要指该用趋向补语而遗漏。这种偏误在学生学习趋向补语时
，是较普遍发生的。如：
①我买回了所需的东西。
*我买了所需的东西。
②你最好闭上嘴别说话。
*你最好闭嘴别说话。
③临终前他写下了遗书。
*临终前他写了遗书。
例①的“回”是引申义，表示领有、占有关系的转移。在语义上，
趋向补语“回”指向的是“东西”，而动词谓语“买”指向的是施事者
“我”，若不用趋向补语“回”，只表示“买”的这种动作，但没有表
示出引申意义。可见这两句话在语义上的侧重点是有区别的。学生由于
不了解或还没有掌握这种用法，于是就采取了回避的策略，不用趋向动
词。同样例②和例③也是如此。造成这种遗漏的原因也许比较复杂，但
笔者认为主要是趋向补语是学生母语中所没有的，在他们还没有掌握的
时候，往往采取回避的策略，使其形式简单化——
回避趋向补语。因为在土语中表示动作的趋向，常用表示方向的词后加
格或主要动词后加助动词来表示，而汉语没有形态变化，学生不了解趋
向补语的用法，这时候就会形成遗漏偏误。

1 王建勤主编的《汉语作为第二语言的习得研究》，77页，北京语言文化大学出版社，1997。
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二、误加偏误
误加偏误多发生在这样一些语法形式上：在这些语法形式中，在通
常情况下可以/必须使用某个成分，但当这些形式发生了某种改变时，
又一定不能使用这个成分。2这时，学生由于不了解这种条件的变化仍
然使用这个成分，因而出现偏误。这里所说“通常情况”下的语法形式
，往往是比较简单的常用形式，也是学生最先学到的形式。在土语中，
由于没有补语，学生常用状语对应表达汉语补语。在学了补语之后，学
生虽然注意用补语表达，但受到母语的影响，仍然习惯用状语，造成误
加状语的偏误。如：
大家高兴起来。
*大家很高兴起来。
孩子发起烧来。
*孩子很发烧起来。
以上例子是形容词谓语句。形容词谓语句有一条规则：在肯定形式
中，谓语形容词前要用一个意义弱化的“很”，如果不用“很”，则句
子有比较的意味。它们都遵循了这条规则，形容词后加上“起来”表示
动作开始进行，而没有比较的意味，因此不能用“很”来修饰。
三、误代偏误
误代偏误是由于从两个或几个形式中选取了不适合于特定语言环境
的一个造成的。这两个或几个形式，或者是意义相同或相近，但用法不
同；或者只是形式上有某种共同之处（如字同），而意义和用法不同；
或者是用法相同，意义相反。3这种偏误也时常出现,如：
①大家看出了他的心思。
*大家看出来了他的心思。
②你们能拿出多少钱？
*你们能拿出来多少钱？
③汉语必须从字母学起。
*汉语必须从字母学起来。
④天色渐渐暗下来了。
*天色渐渐暗起来了。
例①②的“出”和“出来”都有动作使事物“从隐蔽到显露”、“
从无到有”的引申意义，但用法不同。动词后加“出”还可带宾语，如
“看出了他的心思”，而动词后加“出来”，不能带宾语，只能把宾语
用“把”提到动词前，如“把他的心思看了出来”。外国学生分不清“
出”和“出来”在语用上的不同，因此出现了偏误。例③的“起”和“
起来”在表示开始做某动作时，意义相同，但用法也是有区别的。当“
起”和“从”一起使用时，表示以某时或某地作为起始点；而“起来”

2王建勤主编的《汉语作为第二语言的习得研究》，81页，北京语言文化大学出版社，1997。
3王建勤主编的《汉语作为第二语言的习得研究》，83页，北京语言文化大学出版社，1997。
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则不表示以某时或某地为起始点，而是动作的开始并逐渐增强。例④的
“下来”和“起来”都有“表示开始和继续”的引申意义。但两者还有
区别：“下来”常用在形容词后表示某种状态开始出现和继续，而“起
来”常表示某种动作或情况的开始和继续。且“下来”前的形容词多为
有强逐渐减弱的形容词，而“起来”前的形容词多为由弱到强的形容词
。这一对词语的用法也不一样。
四、错序偏误
错序偏误指的是由于句中的某个或某几个成分放错了位置造成的偏
误。
在同一句中，当补语和宾语同时存在时，由于充任宾语的名词性质
不同，它们可以有不同的位置。简单趋向补语来/去比较特殊，当有处
所宾语时，处所宾语常位于“来/去”前；当宾语是表示人或物的名词
时，表已然的情况，可以位于趋向补语后，如：他给我端来一碗热气腾
腾的馄饨。这种宾语也可位于来/去前，这时既可表已然情况（多用“
了”），也可表未然情况，如：老炊事员不知从哪儿弄了一壶酒来。/
我给你提点开水来。除来/去之外，其他简单趋向补语都位于宾语前，
如：船上走下英俊的王子。复合趋向补语也因充任宾语的名词性质不同
而有不同的位置。宾语为处所词语时位于趋向补语中间，如：她永远逃
不出这大杂院去。宾语为表示人或物的名词时，宾语多放在复合趋向补
语中间，如：救出江涛来。若表已然的情况，宾语也可在其后，如：祥
子扛起来铺盖。
而外国学生在学习过程中，往往受母语语序的影响，常把位置摆错
。如：下课后我们回宿舍去。他们却常说，下课后我们回去宿舍。这里
的“宿舍”是处所宾语，只能在复合趋向补语的中间，不能把处所宾语
放在复合趋向补语后面。再如：快倒一杯茶来！学生常说，快倒来一杯
茶！这里的宾语是表示事物的名词，并且句子是表示未然情况，宾语应
放在趋向补语的前面。
由上可见，宾语和趋向补语的位置问题是十分复杂的。因此，在趋
向补语教学中，要教给学生关于宾语和趋向补语位置的这些知识，使其
对此有了感性和理性方面的认识后，才能促其更好地把握。
五、立足点混乱
趋向补语的一个基本意义就是趋向意义。趋向意义是“方向意义，
表示人或事物通过动作在空间的移动方向。”4从此定义可见，趋向补
语涉及到语言学范围内的空间位置系统理论。下面作一详细的论述。
4刘月华，趋向补语通释，第2页，北京语言文化大学出版社，1998年。
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一个物体在空间所占据的位置，除了由物体本身在空间占据的这一个“
点”表示外，还取决于参考位置的确立，即确定方向的点——
立足点的确定。这是因为无论是相对静止的物体，或是绝对运动的物体
，它们占据的位置都取决于这个物体和另一个参照物体的位置关系。
如“来一个人”中的“一个人”的位置的改变，是相对于参照物“
说话人的处所——
即说话者的立足点”而言的，说明这个人朝着说话人走来。
但有时只确定说话者的立足点是不够的，以“来、去”为例，在叙
述性文字中，叙述者可以把“来、去”的立足点放在叙述中的人物所处
的位置上：一天，老师傅把鲁班找来。（“老师傅”是立足点）
有时以事物处所作为立足点：他终于挤上了电车。（“电车”是立
足点）
可见，趋向补语立足点，通常有三种情况：以说话人处所作为立足
点；以叙述中人物处所作为立足点；以事物处所作为立足点。我们只有
在搞清楚了这些立足点问题，才能更好地把握和运用趋向补语。
六、移动的源点、终点与处所宾语
在现代汉语空间位置系统中，表示一个物体的位移需要两个条件，
一是要有位移的源点和终点，表现在形式上，源点、终点可以用“从、
到、向”等介词词语与后面的处所词语合起来表示；一是要有位移的方
向，表现在形式上，可以在动词后加上趋向动词“来/去”、“上/下”
、“进/出”等表示。除“开来/去”与“过”以外，所有的趋向补语在
表示移动的方向时，都可以出现源点或终点的处所词语。源点或终点可
用状语表示。表示源点的，如：太阳从地平线上升起来了。表示终点的
，如：孩子们向山上跑去。这里的状语是表示源点还是终点，视介词而
定。表示源点的常是：从/打/自+处所词，表示终点的常是：向/往/到+
处所词。而外国学生因为对源点、终点的认识不清，常常会犯介词误用
的错误，如:“向山上跑去”中的“向”，用成了“从/自”等。因此，
在趋向补语教学中应给学生讲解源点和终点的问题。
在趋向补语后可能出现处所宾语，处所宾语的情况比处所状语要复
杂得多，既可能表示动作的源点，又可能表示动作的终点。有的趋向补
语后还不能用处所宾语。这时我们就应视情况而定。一般有以下几种情
况：
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A.“上/上去/上来”、“下/下来/下去”、“进/进来/进去”、“
回/回来/回去”都可以加处所宾语，并且处所宾语表示位移的终点。如
：我们慢慢走上楼。/学生们排着队走进教室去。但“下/下来/下去”
的处所宾语也可表示位移的源点。如：小猫敏捷地跳下树。/他把球扔
下楼来。
B.“出/出来/出去”后可加处所宾语，处所宾语表示位移的源点。
如:客人们陆续走出房间。/咱们六点钟离开旅馆。“出”组的处所宾语
多表示动作的源点，但如果处所宾语为“门外”时，“门外”表示位移
的终点。如：他一脚把球踢出门外。
C.“起/起来”不能带处所宾语。如：国旗升起来了。不能说，国
旗升起天空了。
D.“开”与很多动词（除离开之外）结合，不能加处所宾语。如：
他乖乖地走开了。/操场上的人群渐渐地散开了。
以上仅是对遗漏偏误、误加偏误、误代偏误、错序偏误、立足点混
乱、移动的源点、终点与处所宾语等六个主要方面的偏误展开了分述，
不等于是囊括了趋向补语教学中出现的所有偏误。事实上，外国学生在
学习趋向补语中，其中的一部分偏误是由母语和目的语的差异引起的。
这里由于篇幅有限，没有展开论述。今后仍需对此文提出的问题做出深
入、细致地研究，以便更好地充实双语教学理论和服务于教学活动。
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ABSTRACT
Nations' literature has a close relation to their society. Assuming that
literature (specifically the section related to story literature) is a symbol
of the races' national identity and may demonstrate their various
intellectual and cultural system as well as their morality, we have
attempted in this research to study the native elements of the Suvashun
romance through an analytical-descriptive method and in a critical
discussion analysis framework, and based on which to describe and
analyze the Iranian religious, geographic, social, cultural and historical
characteristics in contemporary era. In consideration of the native and
nativism elements as a nation's distinct characteristics, the authors'
emphasis would be on the two elements of religion and nationality. By
the nativism term we mean a set of national and religious identifying
factors which distinct the Iranian culture from other cultures. Religion
and sect contains belief and deed-based concepts and traditions in one
hand; and nationality with its indices such as territory, home,
ceremonies and folklore, language attendance, culture attendance,
morality, as well as native beliefs and values, on the other hand form
the Iranian identity. They will be our research base in considering the
Suvashun romance.
Keywords: Suvashun, Simin Daneshvar, Native literature, Nativism,
Iranian story literature.
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چکيده
ااايا مل ها يون و ارتباط تنهاتنهم اا جام نا اارا .اا اين م روض م ااايا (ا ويا
ا ام م ا ااايا ااد انم اخ صاج اارا) نموا از هويت ملم اقوا ادت و اسا
يين ا مم توان نظا ف ر و فرهنهم جوام را ناا ااا جلو هاي م ل از زن ي
دازاا ار اين ت قي د م ار اين مم اوا
ااب و ردو و دجاياي اخالقم نها را من
اا اد اا از رو توصي م -ت ليلم ار کهارجوب ت ليل ما ان قاا اا ارردم مناصر
اومم رما « دوواو » ا توصي و ت ليل ويا م ها تاري م فرهنهم
اج مامم جَّرافيايم و اينم ايرانيا ار اورۀ ماصر رااخ اوا .ار ارردم مجموم
مناصر اومم و اومم رايم م وج تماي ي ملت از ملل ايهر ادت تتمي نهارن ا ار
او منصر م هم و مليت خواه اوا .اومي رايي ار اين م ن مجموم مناصر و موامل
هويت ا ر م هبي و ملي ادت ك ممي فرهن ايراني از داير فرهن هادت.اين و م هم
اامل م اه ام قاا م امين ناهر ار اممال ااب و ردو خاج از ي دو و مليت اا
ويا ي و ااخص هايي کو وطن و درزمين يين و ردو توج ا زاا توج ا
فرهن مام مسائل اخالقي و ااورهاي اومي و ارزاي از دو ايهر م مناصر هويت
ا ر ايرانم ادت مبنا مار ار ارردم و ت ليل رما قرار خواه رفت.
واژگان کليدی دوواو

ديمين ااناور ااايا اومم اومم رايم ااايا ااد انم ايرا

مقدمه
واژۀ اومم  nativeار واژ نام ها ا م انم در زمين نااي زمين جا متوا مرز و...
م ادت و اومم ني نچ م منسوب ا ي م از اين م انم ي نم منسوب ا او اهل م ل و اهل
نااي م نا ا ادت .اين واژ ار زاا انهليسم اا ملم  nationه ريا ادت و ا م انم خالخ
ادت ن ورا طبي م اصيل و قومم م ار م ل واا دامن ادت م ادت و اما اومم رايم
م م راا م اهي نظير« م لم رايم» و « قو رايم» ا مار رف ادت راا ن اي م اا
را ار
هويت و فرهن ملم اارا و ااي ي م از جلو ها اارز هويت خواهم ااا م مم توا
اراار « ير رايم» م ار فرهن ديادم ار هما « رب رايم» ادتا ت ري مرا .اومم
رايم ا لم تمايل و راير ا فرهن اومم و ا ارزاها و هنجارها خوا جهت مقاومت ار
ال ملم ار مقاال ي ته ي  .ته ي
ال مل ادت .م
اراار فرهن « ير» اارا .ار واق ي م
اج مان را ا تق ي فرهن اومم
مرزها و مناف ملم از دو اد مار م ن بها
فرهن
) 368 1378
خوا و تقبيِ ير وااار مم دازا(.م ار اص هانم م م
ير ير ار نهاا ا هويت اصيل و
اومم رايم اا ااورها مقاومت ار اراار فرهن
راد ين قومم خوير رزو ااز ات ا دنت فرهنهم اومم يون اارا .مانها م او اومم
ياا اد مار و اومم ار ص ا اج ناب
را ار تال ارا ارادت از ي دنت دال مالدي
از تتثيرا فرهن جار و فرهن مام سن ار مصر تج ا اوا ان (.ممرانم ا)4 181
اومم رايم ار از ا منوا تجلم نا د فرهنهم اد مار د ي اا نق ام رياليس و ن م ارو ا
م ار و ار جهت اصالت ا ام ا داخ ار ملمم و اج مامم جوام ير رام جهانامولم و
تاري من رهاياف ها ان يا رام را مورا تراي قرار ااا (.ين  )639 1382ار واق « اومم
از جن
رايم مولوا اراي رقت اار اد مار و ف ا ر ماقت اورا اد مار زاايم
جهانم او جهانم ادت .اين م م ايانهر وامنام فرهنهم از دو اسيار از روان را جها
اوان ار در اد قالل تاز
دو از ديا جنوب ارقم رف تا من ق مارائيم اوا م ما ا
ياف خوير تتمي ورزن  .هوااارا اومم رايم مصر اوان تا ا ان م ف ر خوير ايا ا ان
****
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داليا

ار را

نها اس

ا

اوا ا رن ».

و الق ها زنجي اقارتم را م ارا
(اروجرا )30 1378
اومم رايم را ه ار د ِ م ن و ه ار د ِ اهم ديادم ااي اد م ا ارو ا م ار و
اد مار تلقم مرا .ا مبار ايهر اومم رايم تنها ي مقاومت روان را جها دو نيستا
ال « مانم ادت م اا ايجاا زير داخ م اناخت انادان و هس م اناخ م م البا ا ن م هر
نچ ير اومم و ير دن م ادت مم راازا و خواها ااز ورا يا ت او ارزاها اصيل و اومم
فرهنهم مم ااا  .ت ريم ملم دن م و قومم داخ ار زيس م قارها اج مامم ار وار تج ا
جهانم دبم روي را رو ا ت اي جوام ا اومم رايم ا م اا اصالت ا ام ا «خوا اومم»
زير داخ م نو ارا م هو « تج ا» ار جايها ي مليت و ن داخ ار هنم فراه ورا ادت(».
ممرانم ا)4 181
ادبيات بومی و بومی گرا
ااايا اومم و اومم رايم ه اارا م نا ودي و ه اارا م نا م وا ادت .ار م نا
مي اوا ك ار فرهنهم ايهر تسل ي ا كرا و ا
ودي ا ااايا موجوا ار درزمينم
ل اه ديادي و نظامي کير ا ادت «.مه ترين ت او واژ ا اومي رايي و اومم ار اين ادت
ك نون اخير (اومي) تنها ا م رفي مناصر مراوط ا يك او و درزمين اك ا مي من  .ار االي ك
اومم رايم ي واكنر و تقاال ادت م البا ار مقاال ااايا و ما الم اااي االي و تكوين
را يك جريا
مي ياا  .ا مبار ايهر اااياتم ادت كامالً ارااي و خوا ا م مي توا
 currentقلم اا كرا (».رجم ) 36 1386
ااايا اومم ار منار ااايا اقليمم( local literatureم لم يا من ق ا ) قرار اارا و ا ار
مقاال جا مم يرا.ااايا اقليمم اااياتم ادت م ار من ق ا خاج ا وجوا م و ا
اناخت اراي طبي م و م ي م ا ام از جَّرافيا يا اناخت و تبيين مناصر خاصم از قبيل
وياها لهج ها م لم و مارارا واژ ا اص الاا و ترميبا خاج ي من ق و يا توصي
ايوۀ زن م نون وار خورا و ...نااي ا مم راازا .اازتاب ارخم از ويا م ها م ي
اومم و ااب و ردو و مسايل مراوط ا زن م رود اييا و اهقانا ي من ق خاج و اال و
هوا خاج اقليمم و رود ايم ار اين نون ااايا منجر ا ادت م ار ت ري ايهر از ا
منوا ااايا رود ايم rural literatureياا اوا .ااي توج ااات م « ااايا اومي و اقليمم اير
از ك از نظر م هومي ت او ااا ااان از نظر ت يين نون مص ا از ه ج ا مي اون  .ا
مبار ايهر نسبت اين او ار يك نظر از نون ممو و خصوج م ل (ج ء و كل) اوا و مي
توا ااايا اقليمي را از جن ااايا اومي اانست .ي ني هر اااياتي از نون اقليمي مي توان از
جن اومي ه ااا ا ولي هر ااايا مراوط ا ااايا اومي نمي توان ال اما ً از نون ااايا اقليمي
ااا  .کرا ك ار ااايا اقليمي تكي صر ار مامل جَّرافيا و ب و خاك ادت ار االي ك ااايا
اومي ودي تر از نون اقليمي اوا و ا تما اراي فرهنهي زن ي اج مامي و طبي ي مرا نقل و
ان قال و ا ي جَّرافيا و ...اطال مي اوا(.هما )
«سووشون» در يک نگاه فراگير
«دوواو » م رو ترين اثر ااد اني ااناور و از جمل رمانها ارجس ااايا م اصر ايرا
ادت م اقبال تا و مقبوليت ما ياف اهر و ام بار فراوانم ارا نويسن ا ا ارمَّا ورا
از اولين کاپ ار دال  1348تا منو  16اار تج ي کاپ ا و ا کن ين زاا
ادت .اين اثر
زن ۀ انيا از جمل انهليسي رودي و ژا ني ترجم ا ادت.
منوا ااد ا «دوواو » االلت ار ردمي مي من م ار ادا روايت ملي و اد ور اي
ايرانم اراي ياا اوا ق ل دياو (ي م از قهرمانا ااهنام ) ار ا مي ا ادت م اين روز ياا اوا
را دياواا (دياو  +ا نسبت) مي خوان ن  .رما ا ا ملت دواو نا رف ادت م ا صيت
اول ااد ا (يود ) م م ل دياو در الن و زاا ادت ا صور ناجوانمراان و مظلومان م ل
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دياو ما مي اوا و دو او « دوواو » ايهر ادت .ديمين ااناور خوا ار تو يِ واژۀ
«دوواو » مي وي «دوواو ا ف ِ دين ا س ا يا تل م لي «دياواا » ادت و ا
م ناي زاري مرا ا دو دياو ادت .کو ايرازي ها دياو را ا ف ِ واو تل مي منن ا انا
واو اول و
ار اين ت ي دياو را ه «دوواو » ا ف ِ دين مي وين ا اما «دوواو » ا
هر اوي واو .اما کو
ف ِ واو او ه ل نيست .کرا م ار تهرا دياوو مي وين  .ا
ص ن اصلي رما ار ايراز ادت و ت ي را ه تا م ها ار ممسني و ايا ر اطراقها هاي
مااير ار ار مي مران و «دوواو » را ا ف ِ دين تل مي مران ا رض خوا من ه همين
تل ادت .د اار اين ت ي را اي و هر اار وق ي در اري ۀ دياو ار طات ا ار مي م و
مي ت «ج ا مرا رأ منير » ار د هايي م ار مرا ايرا رف ريس ا (».ميها 1360
)16
را رما
ار اارۀ نون رما «دوواو » اي ا هاي م ل وجوا اارا.ارخي من ق ا
اج مامي ارخي تاري ي ـ ديادي ارخي ني رم ي و فلس ي اانس ان  .اههارا خوا ااناور ه
جنب رم ي و فلس ي ااد ا را تتيي و تص ي مي من  .او مي وي « من ايست و نه مرااا يود
را ما ار االي م مقصوا ايست و هات مرااا دقوط مص اوا .اين را فق جالل فهمي و ت
مو ر من(».ا نقل از لاير  )71 1376و ار ااام ا ما مم اارا « مي خواد ي
رما فلس ي انويس و خواد اهوي م زن ي ت رار مي اوا و تارين ت رار مي اوا .خواد
ا ن م ي ياي ت مي و اما اسين (ن) درنوات مااا اارا و دياوو و يود ه
من
همين ور .هر کن يود هنوز ي انسا اد ور اي نيست .خواد اهوي دهراب فراودي و
ر داالر»(هما )174
مل دهراب ه ي ي هس ن و اولي را ر مات و اومي را جام
«دوواو » را ا طور ملي مي توا ي رما رئاليس ي اانست م ا صيت ها و م ي
ااد اني زن و ملمو و از اسياري جها واق نما ادت« .دوواو ي اثر رئاليس ي ادت.
ا ي از مناصر ماروط ( رؤيا قص افسان ) م ا طور ماهران ار ااد ا ا مار رف ا
ادت ا خوانن مم مي من م ا م هو فلس ي و اخالقي و تاري ي م اب ي ابرا(».
ا.مميسار  )327 -321 1383رئاليس ي اوا «دوواو » ا اين م نا نيست م اين رما تما
ويا ي ها و خصوصيا دب رئاليس ي را اارا ادتا ال ار اين م اتم اااي ايا ر ا اين ايو
ن اي تر ادت.
را نهاا و ااد ا از نها قهرما ز
«دوواو » اولين رما ايراني ادت م ي ز
اي و روايت ا ادت م ا نوا خوا مي توان ي ي از االيل توج و منايت م اطبا ا اين رما
ااا  .منصر مبارز و ايس اا ي ار اراار خواد هاي ايهانها م ار تما اين رما ا کا مي
خورا ي ي از االيل ج ب م اطم ادت .اويا ن اين مستل از اي ا ي ز روايت مي اوا.
زني م ار جام مظلو واق ا ار اين رما ص اير را الن مي من و ا و مرا مي
ردان  .ااناور ار ي ي از مصااب هاي خوا ار اارۀ اليل اقبال فراوا مرا ا «دوواو » مي
وي « ار د ِ رما ااار ي مرثي وار ا جالل و ير ايني مر ر هستا اما ار ژرفنا زاري
ار دو دياو زاري ار ملت ايرا ادت .مروري ار تارين ايرا ناا مي اه م ماور ما
کهار را اوااث اوا هر م م له ي ا ما زا و تا م ها نرف  ...ار «دوواو » ا ايها
ار اا هاي مرا ايرا ريس ا اما امي ه ااا ا ( ».ميها )16 1360
مو ون «دوواو » ااد ا زن ي زري و يود ( او ا صيت اصلي) و ار مسايل و
ق اياي اج مامي ديادي نيم اول اه ايست ( )1322اواخر جن جهاني او اام ار نااي
فار ادت .ماجراهاي  304ص اي رما از  23قسمت تا يل ا ادت م ا ايوۀ ااناي مل
وييها همرا ا
م وا ا هن زري روايت مم اوا و ار ارخم از فصول اول ا خ م اا ت
ادت .روايت «دوواو » -ا رک ي سا نيست -ي دت ادت و منسج  .ا فراخور موق ي ها زاا
او مم يرا و فروا مم ي  .م نادم اا س ر طر از ر اف نم ها الز ارخوراار مم اوا
و ا روايت ايرانم ا ايو ها م ر رام مي مم اوا تا جنب ها روانم ا صي ها
اه ر نماين اواا اما مه اين ادت م هي ا نويسن ار اين امر افراط نمم من و اا مهار از
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ار مم ي  (.المم  )409 1383مو ون و ارونماي رما کن وجهم ادت ه از مسايل
زنا د ن مم وي و ه از مبارزۀ ملم و زااي واهان  .ايا ااد ا اا مر قهرما ااد ا
همرا اد ت و ا هاهر ا ست او اما نويسن اا اهرا هنرمن ان رو امي و مقاومت و قيا را
ا خوانن مم اه (.مسهر )177 1387
ي ي از ويا ي هاي اارز رما «دوواو » رااخت ماهران مناصر ااد انم ار درادر
ادت م ارجس هم فنم ا رما ا اي ادت .طر و يرن م ترتيم منظ و دببم اوااث ادت
و ار ملت م لول داخ مم اوا ار ااد ا رمايت ا ادت .ا صيت هاي رما کنا ملمو و
واق ي ان م نمون نها را مي توا ار انياي خار از ااد ا مااه نموا .نها «اا ق ر مااه ۀ
اقي تردي ا ان ا نق ر ما خ ان م هر ي رواي و ممل را رو اج مامي م يني را مجس
مي منن  .الب هي ي ار ا تيپ نمي مانن هم اا فرايت خاج اارن و ا داني از ي يهر
تمي ااا مي اون  (».مير ماا نم )474
هو منصر ايهر ادت م نويسن اراي ير ارا ااد ا و رااخت اه ر ا صيت ها از
اد اا مرا ادت .هوهاي او دوي و ت دوي «دوواو » اسيار زيبا خل ا ان  .جواب
ها و هو ها اسيار روان و صريِ و م نادم اا ا صيت هادت .ار مجمون اد اا از هو
نقر اس ا اي ا مرا ادت .تصوير دازي و
هاي م ي و منادم رما ار ا صيت راازي موف
توصي م ي از جمل موامل مؤثري ادت م ا ير از ملمو جلو ااا ااد ا ا ا صيت
راازي ني مم مي ردان  .ااناور ار طرااي و فرينر ص ن ار «دوواو » اقت و تتملي
اسيار ااا و ار روايت خوا از هر او نون ص ن اهر جس ادت .او م ي و زمين را منادم اا
اال و هواي ااد ا و مؤثر ار رف ار و مراار ا صيت ها ا وجوا ورا ادت .ارخي از ص ن
هاي ااد ا م من م ناي ممي و نمااين ادت م ار واق اراي ناا ااا ااسادا و خياال
ا صيت اصلي فراه ا ادت.م ي «دوواو » ار ار اارن ۀ مناصر اقلمي و او ان ديادي و
ادت .همچنين ا انسانهايي م ار هس ن ويا ي هايي
اج مامي اام ار اهر ايراز و مرا
خاج مي ا ا .
اا ار نظر رف ن اي ا ها و نظريا م ل مي توا رما «دوواو » را در فصل نويني ار
ااايا م ر فاردي اانست م ن تنها ي ي از اه رين ثار ااايا ااد اني ايرا ار اه ي کهلا
ال ي ي از اه رين ثار ااب فاردي م اصر ار ي ص ي اخير ا اساب ورا م هموار اا
اني نا و ياا نويسن ا اين رما م رو و م بوب ار ياا ها م باار مي اوا.
خالصۀ داستان
يود اا همسر زر (زهرا) د فرزن ( خسرو مينا و مرجا ) و خواهر ا ر ر خوا( ممب
خان ) ار ي اا ا ر و مجلل زن ي مي من  .او مالوار ارخوراار از ثبرو فبراوا انسباني
ادت مرا اودت و ا طلم م اا ايهانها و ا ومت وااس ا نا راا ب خبواي نب ارا .اادب ا
اا رف ن يود و همسر ا جان مق منا اخ ر اام ابيراز باز مبي ابوا .ابهر ابيراز هماننب
ايهر نقاط جنبواي ايبرا ار زمبا ت بت ن بو و دبل انهليسبي هادبت .اميبا و اابرا ابهر و
فرمان ها و درا قاو انهليسي ه ا جان امبو اب انب  .ار ايبن جابن دبرجنت زينهبر افسبر
انهليسي ـ م قبال فروان ۀ کرخها خياطم دينهر اوا ـ نيب ا بور اارا و دب ي مبي منب يودب
را را بي منب م صببوال خببوا را ابراي مصببر ارتببر انهلببي اب نهبا ا رواب  .يودب مب خببا
روان ر و م ي ا ارزاهاي اومي ادت تن ا اين مار نمي اهب  .مصبم ادبت م صبول خبوا را
اراي مرا اهر م ار م رض خ ر ق ي قرار اارن نه اارا .ارخورا تنب و ت قيبر ميب او ابا
درا انهليسي زري را ا ا نهرا مي منب و دب ي مبي منب ابا رف بار مسبالمت ميب يودب را
را من .ااوالقاد خا اراار يودب ابا ايهانهبا دباز اارا و ابراي اب ادبت ورا سبت و مقبا
همبوار دب ي اارا يودب را را بي منب مب م صببولر را اب انهليسببي هبا ا روا .يودب اب هببي
منوا زير اار نمبم روا و دبرانجا ابا توطئب انهليسبيها ماب مبم ابوا .مرادب تابيي جنبازۀ او اب
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راه يمايم ا وهمن تب يل مم اوا .اهر ا االبت ت يبل ار مبم يب و نيروهبا اول بم از تابيي
جناز جلو ير مم منن  .خانواا ا مجبور مم اون جنازۀ يود را ابان ا خا اس ارن .
بررسی عناصر بومی و تحليل رويکرد بومی گرايانه در «سووشون»
ديمين ااناور اا خصوصيا فرا و راياها ف ر خوا ا منوا ي نويسن و روان ر
ار جريا تمامم ت وال ديادم اج مامم فرهنهم و ااام زما خوير ا ور ااا از ن اي
ااه اوااث و جريانها روز ار اوا و نها را ار ثار خوا ان ا ااا ادت .او ار ااد ا
هاير نسبت ا ت وال ديادي و اج مامي ا ويا انسا م اصر نهاهي ويا و خاج اارا م
ناا اهن جها اينم و نهر و ادت .نها ديمين ااناور ار مقايس اا ايهر نويسن ا اين
اهميت و ويا م را اارا ك ار هم جنب هاي زن ي انسا و جام ايراني نظر ااا ادت و اين
ااي ا ا اليل ااا ك ا قول خوا ا انبال هي ا ب و اي ئولوژي خاج نرف االك د ي ار
ااا تا زااان نسبت ا هم جريا ها فكر كن  ...«.من هيچها م و ا ب ديادم نا  .کرا م
نمم خواد انيا را از ات ي مين خاج ابين  .اين ار دير من نيست .مم خواه ا و
مين انيا را ابين و هم کي را ه ابين  ...ا نظر من ا نباي خوا را ا ي اي ئولوژ
ديادم ا روا  .ا صوج ي نويسن  .من نمم توان ار اا اي ئولوژ اي  .اي ئولوژ ها م ل
مو مم ين و مم رون ( »...ميالنم  )1000 1383الب او اا اين خوا را از ا گ و جنجالها
ديادم اور نه ااا ولم ن وانس ادت مامال از جهانبينم فلس م و ديادم زما خوا ج ا ااا و
خوا نا خوا جو ديادم اام ار اطرافيانر ار نوا ها او ان ا ياف ادت .ار اقيقت ااناور
ار خال همسر جالل ل اام م ار تما ممر هموار ر ديادت اوا و تا خر ممر ار
اين را تال مرا ا هي وقت م و ا ب يا رو خاج نبوا ادت اما او ار «دوواو » هما
اف ار و مقاي را ترويج و تبليه مم من م ل اام ار زن م و ثار از نها افان مرا ادت
وطن رد م ا بانم از مظلوما د ي اا هالما و ثروتمن ا فا مرا اخال ها ام جا
ايهانها و ايهان رد ا ( .ا ر ملو  )317 1383اين امر ج ا از ن هم ر او
روان ر را ناا مم اه ي م ايهر از جنب ها جهانبينم و نهر ااناور را ني مم نمايان م
توج ا مسايل و ما ال جام ايرا ا ويا اد مار و تب ا زيانبار ادت .او ار ايا ر
ثار خوا از جمل رما «دوواو » همچو اسيار از روان را ايهر اور خوا ا ور
اد مار ار جام ايرا را ا صور ي ما ل و م ل ناا ااا توج ا اامن خارجم را
ارجس نموا ادت.

«دوواو » ار اي ايهان د ي ي و مبارز جويم نوا ا ادت و ا نق هجو رب ا ايرا
و ان ال ايرانيا و نهاا ق ر ار اراار مي راازا .الب ااي خاطر ناا داخت م ااناور
ارخال همسر لاام ك رب را ن ي ميكن اا هم مظاهر رب م ال ت نميكن  .او تنها اا
را ا يرا .او اد مار خارجم را ملت هم
جنب هاي اد ماري رب در د ي اارا و نميتوان
تباهم ها مقم مان م ها و ما ال ايرا قلم اا مم من  .اين اي ا ار ت ليل ايهر مم توان
ايانهر اي ا روان را اورۀ م رما ار نوا ادت ااا  .اور ت ول و ر .ر از دنت
ا تج ا م اا ما ال فراوا همرا ادت و موامل را ا مم ا ا .ار اين اورا ا لم
نااسامانم
روان را ملت مقم مان م ايرا را اد مار مم اانس ن و ريا هر ما ل
مقم مان م نامامم و ا ست را ا اد مار نسبت مم ااان .
از
بيگانه ستيزی و مخالفت با استعمار خارجی« :دوواو » ار اس ر تاري م دال 1320
م قوا م يقين ا ايرا و جن جهانم او ا ل ياف ادت.رما دالها د ت توا اا ق م و
ايمار و نا امنم را ار جو و ف ا اهر ايراز و من ق فار نقل مم من  .ا ور ررن
اد مار و نقر من م و مؤثر خارجيها ا ويا انهليسها ار کنين جو و ف ا ا تصوير ماي مم
اوا .ف ا ملم رما نها من م و من ور نسبت ا ايهانها (نيروها ااَّالهر م ي ) و
ا وراا ار ايرا را مم نمايان  .تصوير من م ايهانها (انهليسيها) ار ااد ا ا طري
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ا صيت رااز و وقاي و روي ااها نا ار طم زمانم م ار اهر ا ور اارن ناا ااا مم
اوا .تصوير هيبت لوا و کهر هيواليم از انهليسها و دياد ها توط مي و فريب اران اد مار
انهليسم (دوواو صخ  ) 21 128م قاار ا انجا هر ار هس ن ار ال مرا ايجاا تر و
هرا مم من  .ا طور م کنين ااي ا ار اين مرا م ر مم اوا م دراازا خارجم اا
امراض خوا ب انبارها را لوا مرا ان (.ج )31ار کن ين ص ن زر اا رجون ا ا
روزها م رد را ا ياا مم ورا زمانم م ار م رد انهليسم ار مم خوان و م ير م رد
اا هر ون اممال و رف ار ادالمم اانر موزا ايرانم م ال ت مم مرا .زر ا خوام ا ياا مم
ورا م م ير کهون اا اجبار و ام رامم مهر اودت زر را مجبور مرا ار ما رم ا
روز ا را اا ن ( ج  ) 133يا ار ص ن ايهر م ا ياا مم ورا کهون او (زر ) را مجبور
ر واي اوا ار ورا و لبا د ي ا تن من و ا ر
مرا الوز دياهم را م ا خاطر مر
مورا نظر نها را ارا خو م ويم مهمانا ا وان (.ج ()155قانو رور )154 1383
مبارزه و استادگی در برابر استعمار :وروا اد مار را ا ايرا و هل و د ار مرا و ار
اموال نها ار مقاال خوا فرخ ها و وطن فرواانم م هم هم اا خ مت ا ايهانها ادت ار
رما مورا توج قرار رف ادت .ايهانها ار رما ا او رو اامن خارجم و اامن ااخلم
تقسي ا ادت .نويسن ار مقاال اين او اد اامن انسانها ميهن اودت و مرا انا را قرار
ااا ادت م نماا ايرانم و اصالت ايرا هس ن  .اين ان اب نها اي ئولوژي نويسن را ا هويت
ملم و ايرانم ناا مم اه م ي م از ارونماي ها اين رما ادت (.قباا و قا ل زاا و ادپ
 ) 167 1388ف ر اصلم ااد ا ام راض ا تسل و اامميت ايهانها مبارز و اد اا م ار
از تقاال منصر ايرانم و
اراار و جس جو هويت مس قل ايرانم ادت .ار ااد ا از هما
خارجم م ر مم اوا .تقاال يود و درجنت زينهر انهليسم .يود ا صيت رمانم نويسن
ا منوا نماين ي ايرانم اصيل ار مقاال درجنت زينهر م نماين ۀ اد مار ادت مم ايس .
تصوير م نويسن از يود ا ادت مم اه تصوير ي انسا ا و مبارز و روان ر
اارا اي ا نقر مؤثر و رمانهرا از طبق اورژوا ادت م ياا روان رانم کو مص و ل
اام را ار ا ها زن مم من  .ااناور خوا تصريِ مم من م ار ان اب يود از طبق روان ر
ا مص نظر ااا ادت «.م از ي طبق اسيار مرف اوا اما ويا م ي رهبر انقالام را
ااات و انهات ار رو ارا اات(».ااناور  )1375 395ااناور ار راا اا ان قااها
اد از افراا م م ق ان مسم م از ايها اج مامم و اق صاا ارخوراار ااا و زن م ا
ار رفا و داير د ر ااوا نباي و نمم توان ادت ا مبارز ا ن ا از اين رو ه ا ان اب
يود از طبق اورژوا ايراا رف ان ا ما ااا ادت « ...ي روان ر صاام ارا مم توان
اا مم افراا نظير خوا و توا ها مرا از اهقا و مار ر و طبقا م رو ايهر انقالب من .
کرا م توا ها مرا ا تنها – ا ملت م روميت از اموز و رور و ام انا ايهر-
هن و س ر ا صيت خوا موف اون ...
ماا م مافم ن اا ن م ا ت ر من قم و رور
ران رانم م ا ملت رفا اورژوايم ام ا ت لي و ترايت مافم و ماا م هنم خوا را ياف  ...اا
روان را ايهر تئاتم اف ار مرا ا اس ا ف رو ير و کو خوا صاام ارا ادت اراها را
اناخ ادت(».هما )
توجه به اصالتهای فرهنگی و ارزشهای بومی«:دووان» همان ور م ااار رفت رمانم ادت
م ار اي ايهان د ي و اثبا هويت ايرانم نوا ا ادت .قهرما اصلم يود ار ااد ا ا
منوا ي خا مال و اارا جلو مم من م م م ار اصال ها فرهنهم و ارزاها اومم
ادت .او اا ت لقا اومم م اارا از رميت خوا ار مقاال ايهان م اهر را ت ت تسل خوا ار
ورا امايت و ا بانم مم من  .وق ا را ا جا فروخ ن ا ايهان ارا رميت خوا نه مم
اارا «.ده رمي را تما و ممال مم اه و مازاا را مم ور اهر .ا جا ام انصافهايم م
ه ده رميت و ه خورا هموطناا را فروخ ان ا قاو خارجم( ».ج )53اساديا
توج و اه ما او ا منوا ي مال ا امور رميت و زيراد ا از زاا خا ماما (اراار يود )
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اين ون ايا مم اوا « از ي ادت از اولت مو ن قن و ا ر و قما مم يرا و از ادت ايهر
ت ويل اهاتم ها مم اه  .خوب ا نااا صر تو از اين م امل کيست هر وقت ا ا مم روا
ارا اهاتم ها اوا مم ارا( »...ج « )22ا ر اارا نبارا م ا مم يراا ه ن م ا خوا
را م ا اهاتم ها و ود ن ها را( ».ج ...« )23از ص مرا و ممل ت زن م را ا خوا
و اطرافيانر ارا مرا» (ج )123يود ار ميا تواۀ مرا قرار مم يرا و نها را ارا
اد ياام ا زن م اه ر يار مم اه و اا هميار و امايت نيروها م لم کو مل رد مل
دهراب و ياراناا موف مم اوا ا مبارز و مقاال اا اد مار را و ااَّالهرا ار
خي ا(.ج )196يود ت صيلكرا اي ار فرن ادت فرهن ايهان را مياناد و از همين رو
ار اراار نا ميايس  .او ا دبم انايي اقي اا فرن و درزمين خوا ارخال اراار خا
كاكا ب ا دياب اامن نميري ا .يود تج ا و دنت را ار خوا جم اارا .اا اين اال جانم
مرا درزمين خوا را مي يرا .او ار نيست ك اي ا هاي ريبا يكسر ااطل ادت .ا ام قاا
و مك مها ير خوا ار صورتي ك خواي و اومي اون و اامگ ال ا ي و واخورا ي مرا
نهران ميتوانن مورا توج قرار اهيرن  .ا همين ملت ادت م ا ر نك ماركسيس را را
را منادم اا اال و هواي اين مرز و او نميياا ( .ج ()124ص يقم )111 1387
نميكن
نقد انفعال مردم و حکومت در برابر بيگانگان يود مبارز ادت واق م م ا هي قيم م نمم
خواه ار مقاال ايهانها تسلي اوا .او جن و مبارز اا اد مار را ا م ا ر منجر ا ا ست و
نامامم ااا ار داز و صلِ اا ترجيِ مم اه و کنين ا س م را اراف من ان و رور مي
مم اان (.ج )35يود از ايهان ام زار ادت و را مهما ناخوان مم امارا م ار درزمين
او ا ار م ادت .او از خوا فروام و اقار ار اراار ايهانها و از لوا ا افراا ا
دياد ها اد مار ان قاا مم من  «.مهما ناخوان اواناا تاز م ن ارا ...از هم ا تر ااسا
اقارتم ادت م اامنهير هم تا ا  ...هم تا را ار ي کا ا ه زا مران االل و ااو و
ايلما خوااا  .اه اري الاقل ي ن ر جلو نها اايس تا تو الاا اهوين خوب خر ي مرا
ه اي ي ( ».ج ) 16ادن او ا مل دهراب و مل رد م از يود مم خواهن تما
م صوالتر را ا او ا روا ناا اهن هو و اهم و اناخت او از اديس ها اامن ادت «
مم يااتا ااا زينهر تا ااال ار از خري مازاا اوا ااال هر ک هست و نيست مم خواهن ...
وق مم خواهي م ا هي ا قاو خارجم و مو ر اصل اهيري و اي ي ا جا اراارها و
هموطنها خواتا  ..اما مهر مقل تو مل تا نيست .اد ها مرموز م نمم خواهن اما در و
االوريها و مراانهيها و
مو
داما اهيري ارا کنين روزها مبااايم ادت...
نجاا ها »(ج)50
يود نمم توان اا د م ارا صلِ من و نمم توان ا هم کهون ام ا اارا ار زمانم م مرا
ار فقر و تنه د م ا در مم ارن و اا مر ادت و نج نر مم منن ا م ا انبال مناف خوا و
م او
ر ار اارافيا خوير ااان (.ج )6اين اف ار و ارااات اامگ مم اوا م خا و
اق ا نماي  .او ا منوا نماين ۀ قار روان ر جام از ديادت
ا ل ور اوا و ارا تَّيير و
ها و اه ا اد مار را و ااَّالهرا را ار مم اارا و اا ا داز و روانهر مرا را ا
مقاومت ملي اامن امو مم من  «.ا اما اطمينا مم اه ارا ن م قاناا را از يانهاا
م مرا منصر منن ا مم اما مانور خواهن ااا و ا ادت اما م ا را ا خا و خو
خواهن ماي  ...اد ها اما را لوا خواهن مرا و خوااا منار خواهن ناست .ي اراار مام
اساام را خواه اف اا( ».ج)52
اشاره به جنبه های استعماری غرب :ار«دوواو » ا ت ول و يارفت جام و اهميت
تتمي مم اوا.يود ار مقاال اصالاا هاهر م ل تتدي اايرد انها انهليسم و ايمارد ا و
ف الي ها خان ا ي و ...م تود نيروها ايهان ار اهر انجا مم يراا د م مم من طبق
م رو جام را ا رفا اردان  .او م ق ادت مرا ايل و مااير ااي اهل صن ت و ارف ااا .
ارا همين ه ام اناتم را ارا داخ ن خان و اما و ايمارد ا و مسج و ...مهيا و ار اخ يار مم
ارا(.ج ) 53او مل رد و مل دهراب را ا رود ا ناينم و مار مااورز تاوي مم من
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تا ا اين وديل ه ا او ان زن م خوا در و داما ا هن ه ا اق صاا ماور مم منن (.
ج ) 48ااد ا ار اين رهه ر ا ايو ها ن و اد مار ااار مم من و ياا ور مم اوا م
اد مار را اا ات ا ا مظاهر ا اص ال تم و يارف ها ملمم و فرهنهم خوا و اد اا از
م واي ها و م رومي ها جام ايرا تال مم منن ا ت ي دل ديادم و اد مار خوا ار
ايرا ا راازن  «.ار هما م رد انهليسم خان م ير هم ا ما درموفت مم زا م تم و ااب
م اار و يين زن م يااما مم اه .زينهر هم درما منت مم اات م فن خياطم ا ما مم
موزا تا از اازو خواما نا ار اياوري  .خان ا ي مم ت ا ا و اوا ارا اما ار ادت من
اد تا اما من ت ال مم اانس م نها فق هاهرا رادت مم ن و هميا ي کي ار ي جايم
خراب ادت .مم اانس از ما از هم ما ا ا ا کي م مم اوا( »...ج)129
عناصر بومی در «سووشون»
الف :عناصر بومی ملی
1ـ الهام و تأثير از جنبه های حماسی و اساطيری
«دوواو » رمانم ادت اومم م اا روي را اومم رايان نويسن ا نوا ا ادت .هر کن
) ادت و رن
وقاي م م ار رما تصوير ا م وا ا ي من ق خاج (ايراز و يرامو
ار داير مناصر لب ااراا ولم هويت ايرانم م مي ا ايرانم و
م لم و دبَّ اقليمم
ادالمم اوا ادت ار در تا در ااد ا ماهوا و نمايا ادت.ااناور ار «دوواو » ار ص ا
اثبا هويت ايرانم و ادالمم ايرانيا ادت .ارا نيل ا اين ه ه اا الها و تتثير از جنب ها
امادم و اداطير (ملم -اينم) را ار ااد انر روران و ا ا مم و نا ا اي ادت .او ا
طور ما خ ار «دوواو » از اد ورۀ دياو م از مهم رين مناصر دازن هويت ايرانم
ادت ا ا ل اقي و منظ اهر ارا و اين امر ار جنب ها ملم و ايرانم ااد ا اف وا ادت.
کنا م ارااهنام م فرزن مي او ادت م ار اثر تهمت همسر و ي نم دوااا
دياو
مبنم ار ميل دياو ا او ارا افان از اي يت خوا اا ر ا مبور از تر مم اوا و درالن از
اين ام ا ايرو مم ي  .و ار نبرا اا تورانيا االور ها اسيار از خوا ناا مم اه اما
مورا خا مي او قرار مم يراا کرا م اا ر نمم اوا رو ا ها تورانم را ن ا ر سيل
جا و اا اخ ر افرادياب ي نم
من  .دياو ار نهايت مجبور مم اوا ا تورا اروا .ار
از کن دياو م ار تورا
فرنهي ازاوا مم من و ااصل اين ازاوا مي سرو ادت.
رااا ها و توانمن ها زياا از خوا ناا ااا ار اثر اساا و ار ن يج ارو زنم ها
خو دياو ار زمين ياهم ا نا
رديوز ا فرما افرادياب ما مم اوا .از م ل ري
فردياواا مم روي م نماا از تولي مج ا دياو ادت و ا از مر دياو ني مي سرو ار
اين نبراها از ادم م بوب دياو م اه اا (ابرن اه اا) نا اارا و ا ميراث و ردي ادت
اهر مم ارا(.رد هار فسايم )577 -582 1379
گره زدن باورهای ملی و دينی :دياو ار فرهن ايرانم نمون ممال ياف انسا ادت م ار
هم اا اا اار ا را و ت امل ردي ادت و منات و از ر طي م از تق دها و ارزاها
اج مامم ا امار مم ي  .او هموار نماين ۀ مسانم ادت م ار را يابرا مصالِ جام قراانم
مج ان يام جهالت و دوء هن اطرافيا مم اون  .ا همين اليل ادت م از ر اد ور ا اماد
و اماد ا تارين افراا زياا جاناين او ا ان  .مر دياو تنها ا ا اداطير م وا نمم
اوا .او ا همرا ادال ا منوا ااور راد م م ايا ر ارم ها فرهنهم ايرا را تَّيير ااا از
فرهن ايرانم ا فرهن ايرانم -ادالمم من قل مم اوا.ت ول اداطير دياو ار طول تارين ا
صور اما اسين(ن) رخ مم نماي  .ار واق دياو اد ور ا جا خوا را ا اما اسين(ن)
مم اه  .مرا ايرا اا ا وان مظيمم از اهاا دياو ياا اما اسين را رامم مم
اارن (.ا يبم مم از )107 1389
روي ايهر اين ت ول را ار يون و ارتباطم مم توا يافت م اين اد ور دياو و ااد ا
ا ر يود (ن) ار قرار مم اوا «.همانن اياو ا ايت يود ني ااد ا نمااين مر و
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ايا مج ا ادت .اراارها يود را تو کا مم ان ازن  .ار کا رف ن م ر جها مرا ا و ار
م نر از کا ا ق ر مظي ردي نر ار مصر ايا مج ا ادت .اين او ا صيت هر او نماا
از مر هس ن  .اباهت ايهر ني اين زن م او وجوا
از زاير اواارۀ طبي ت و زن م
اارا و اين ادت م هر او از دو ز ر مورا اتها واق مم اون  .ا اين ترتيم ما خ مم
اوا م ااناور کرا قهرما ااد ا خوا را يود نامي ادت (».تر دواا )98 1383
ااد ا دو دياو هنهامم ار رما م ر مم راا م زر اا ي م از زنا خوا کين
رود ايم همرا مم اوا و تود او اا دياو و يين دو وار او انا مم اوا .ز خوا کين
دو دياو اا
ن وۀ ار ار مراد را ارا زر ا ت صيل ت ري مم من  .تل ي و مي
او را ا راا م از ه
م ااار اما اسين(ن) ار اين ت ري ا ون ا ادت م نمم توا
تميي ااا ...« .امام ام «دوواو » ادت .فراا روز دو ادت .ا ر ال کم خا م ااا
اال م را اي ي خرود وا مم ردي  .ما م اردي اهل مم زنن  ...طبل مم زنن  ...ود مي ا
هيم ا ان  .تر مم منن  .ي هو نها مم منم مم اينم رن ام ري  .اما هنوز ف اب ن ا م
قراانر ارو  .در مو دوار ار ادبر ي ا مم اوا .انهار همان ور دوار نماز مم خوان  .قر ا
در مم ارا و ا جمي مسلمانا اما مم من  ...خوا ديا و ادت .ادبر ديا ادت ...از
ايين اهن ادم را مم ان ازن ا را مبارمر ...ي م از ل ينها لبا
ادم مم ماان
م مرا مم ي  ...اور تا اور مي ا مم اوان  ...او هم مم خورا زمين و هم الن مم اوا.
ل ين از ادم ياا مم اوا .اماير مم زن ا
لبا دياهر ار ار و خامم مم اوا ...ا
نا مبارمر .صورتر را م ل ود ن مم واان و در را مم ارا لم طات ...مارا را
جلو ما تي مم من  .تي مم من  ...اما ق ر خ ا مارا نمم ارا .وقت ا رو مم خواان و
مارا را مم ارن ات رانر .دورنا همچنا دوزنا مم زن ( ».صخ)270 272
رما «دوواو » اد ور مهن را امروز مم من و از اين رو م اب تجليل نومم اهاا
ادت .اهااتم م اا زمين اج مامم زما نهار م اب يون ياف و ار ص ن ا م جنازۀ يود
را ا خان مم ورن ا او مم رد  .زر ار هنها اور و دو ا ياا د ن ز مااير مم
اوا .مرامم م ار م ا ما ا
اف م اراير از «دوواو » ( يين دو دياو ) د ن
ري مم منن و يسو مم ارن و ا ارخت يسو مم وي ن (.ج )274يود مم ميرا و
دياو
زر ار دو او موي مم من  .هما طور م ايرانيا ااد ا ار خرادا ا ر ار مر دياو
موي مم مران و دروا مم خوان ن (.اد َّيم )41 1374يود از همكاري اا نيروهاي اجنبي
ام نان مي ورزا و درانجا ا درنوا ي مانن دياو و اما اسين(ن) اکار مي راا .او جا
خوا را ار در مجاه هاير مي اازا و مظلومان ا تير ناانا كا مي اوا(.ج )251
نويسن ار تما زن ي ا صيت يود ا اوااث و ات اقا زن ي دياو و اما اسين(ن) نظر
ااا ادت .يود همانن ا صيت دياو و اما اسين انساني نااا و اصيل ادت ك ار افان از
ارزاها خوا مقاال ايهانها ايس اا ادت(.قباا و قا ل زاا و ادپ  )174ااارۀ صريِ ا
واق مراال و روز اورا ار ايا ااد ا ار ا امادم «دوواو » ود ت ا اي
ادت.خوانن ا م اا رو واق م قيا اما اسين و نه ت مااورا انايم اارن ا هنها خوان
ا اها ايانم اين رما هموار اين اين او واق و ا صي ها و م مو اهاا ارتباطم مم ياان
رما م امو ا قيا ملي هال ا م ا اها از ادت ااا جا و ا ست
و از يا رم
هاهر ااا اير از ير م تثر مم اون  (.مسهر )175
از اساديت يود نسبت ا نا ( ن ) و ممبوا ار اهر ا ار
ار«دوواو » از هما
ل ا انهليسم ها درااز مم زن و اا اراار خا ماما
ادت و ار طول ااد ا يود از فرو
ا م ال ت ار مم خي ا .اين م ال ت زمانم ا او مم رد م يود اردت ير از مر اا
ادت خوا مهر و مو انبارها را مم ا ن و انان و خرما و راها را ميا اهاتم ها تقسي مم
من (.ج ) 248اين ممل يود ابي ممل ا ر يود (ن) ار جبرا ق م ه ت دال مصر
ادت (.تر دواا )99
ار ير يود اا تهمت نا جوانم ر و اساا اراار خا ماما ار ا او ه از جهت ايهر
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ياا ور ااد ا ا ر يود (ن) ادت .اين تل ي و مي (دياو و اما اسن(ن) و ا ر
يود (ن) ار ا صيت يود ) اازتا م نون و ررم و راز ا ااد ا ا اي ادت
اما از جمل مناصر اارز م ا صيت يود را اا دياو اد ور ا يوا مم اه ا موارا
کن مم توا ااار نموا نچنا م ار ااهنام روايت ا ادتا از م ل ري ن خو دياو ار
زمين ياهم مم روي م نماا از تول اواارۀ اين ا صيت اد ور ا ادت .ار رما
«دوواو » ني از هن زر مم خواني « زر مم اانست همين ابان زير ب اوض را
خواهن ماي و ب اوض را ا اا چ ها ه ايت خواهن مرا و ام م جس اوهر را اس و
خونها خا ا را ا مرا ارخ ها را ايار خواه مرا ( ».ج  )248زر ار خواب مم
اين م «ارخت مجيبم ار اا اا رويي و ال اا ا ا موک م اارا خو ا ارخت مم
ري ا( ».ج  ) 252و ار ايا م اب نامة م ماهو م ارا تسلم زر مم فرد « ري ن ن
خواهر ار خان ا ارخ م خواه رويي ( »...ج  )304دياو مم ميرا و ا از او فرزن
مي سرو ار مم راا و ان قا ر را مم يرا .ار رما «دوواو » ني يود سر اارا ا
ر را
نا خسرو م از طري ناان ها م ل ار ااد ا ار مم يااي م اين سر ار ين جا
خواه رفت .ا ون ا م ار اوايل ااد ا يود ار خ اب ا خسرو مم وي « سر ا ر من
ن وانس تو خواهم توانست .از ت کام م ي تر  ( ».ج  )17و ار اواخر رما ني ام ر
مب ا ...خا ا از ما ا يود خ اب ا زر مم وي «تبري مم وي  .سر ا اين
ااهوام مم توان جا ر را ارا اما اهيرا ( ».ج  )283دياو ادبم اارا م ا مم
از مر دياو ا مي سرو مم رد  .يود
از ام ا تر درالن ايرو مم ي  .اين ادم
«دوواو » ني ادبم اارا م مر اين ادم اا نا نمااين د ر م ل ا خسرو ( سر يود )
ادت .اما ک يود هم رما «دوواو » را اا اد ورة دياو و نماا ادم ديا تا ي مم من
کهونهم مراد تايي جنازة يود و اباهت اين مراد اا يين دو دياو ادتا ار يين دو
م ل اس ن ه
دياو و يا يين دو وار ارا مراا ا ر يا اه ا ادم او را مم راين م ا
مم وين و اد مال دياهم ار را ادم مم ان ن همچنين همرا اوا دال و ک م و ممران اا
فرا اهي از ايهر اج ا اين مراد ادت م م موال اين اا ار را از را ادم وي ا مم منن .
ار «دوواو » ني مين اين مراد ار دو يود اجرا مم اوا « ماايا را م ل اس اوان .
درتادر زين را اا ارک ديا واان اوان و مال يود را رو م ل و ت نهر را امايل را
ماايا وي اوان ( ».ج ()295هما )
2ـ آداب و رسوم  :ار رما «دوواو » ارمنار ااار ها امادم و اد ور ا ارخم از
اااراتم مراوط ا يينها و ااب و ردو ايرانم ني ا کا مم خورا م دازن ۀ هويت تاري م و
فرهنهم ان  .نويسن اسيار از يينها و دن ها اا و دنن و ن و زن م ايرانيا ا ويا مرا
را اا اقت و اوصل زياا ار الا ال ااد ا نجان ادت .مهم رين
ايراز و مناط يرامو
اين يينها م ار واق هس اصلم ااد ا را تا يل مم اه و اا اس و ت صيل ار رما جلو ياف
يين دو دياو ادت .نويسن ار هويم م اين زر و ز خوا کين ايجاا مم من مراد
م ا و ااب و ردو مراوط ا م ااار مرا مااير ( قاقائيا ) را ار قالم مراد دو وار
ناا مم اه  « .زر ردي کرا هم تا کار ق ديا در مرا اي  ..ز مم وي
دياو
امام ام “دوواو » ادت فراا روز دو ادت ...اال م را اي ي خرود ا مم ردي  ...ما
م اردي اهل مم زنن  ...طبل مم زنن  ...ما م وارا مم اوي اور تا اور مي ا مم يري مم
نايني  .کا اا مم ورن  .نا ااراز  .نا زنجبيلم مم ورن  .ارات الب ...انهور رير اااا
 ...روز «دوواو » و ابر ناهار و اا ه مم اهن  ...ما مورتها ل مم زني  .هلهل مم مني .
مراها ي مم مان  ...سرها اافو مم زنن  ...اهل مم زنن طبل مم زنن  ...ما مورتها ما ا
درما مم ري ي  .مراهايما ن ر او تا خات ادت مم يرن  .خا ها را ااال مم زنن  .خا و ما
مم ري ا رو اياا  .خا ها را ااال مم ارن و رو دراا ا ه مم زنن  .خا ما مم ري ا
رو دراا » (صخ  )273 270ي م از ااب و ردومم م ار اين مراد اجرا مم اواا
اري و وي ا مرا يسها ااف ا ا ارخ م م رو ا ارخت يسو ادت .ارخت يسو از
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جمل مناصر و م اهي وااس ا يين دو دياو ادت م ا روايت دووان مي اا ا دو وارا
دياو ادت و ار تما رمسير م رو ادت(.ج )274زر مم وي « اول اار م ارخت
وي ا
يسو را اي از اور خيال مرا ارخت مراا ادت و ل مهن ديا و زرا و قهو ا ا
مرا ان  .ن اي م رف اي ن يسها ااف ا ا ارخت وي ا مرا ان  .ي زنها جوا
م اوهر هاياا جوانمر ا اوا  ...يا سرهاياا يا اراارهاياا  ( ».ج)274
ار ص ن ايهر هنهامم م مراد تايي جنازۀ يود تردي مم اوا ا ارخم از ااب و
ردو مراوط ا م ااار اهر ( مرا ايراز) انا مم اوي  .ااام م ل امال تراي واي
لبا ديا قرا خوان ار در ميت اجل اا ن ارا جناز ا اا کرا ا قص طوا و
اجرا مراد کو زنجير زنم و دين زنم خوان نماز ميت مومظ ااا و ...ار ص ن
ار (.ج )290
ار رما از ايهر ااب و ردو و دنن ايرانم ه د ن رف ادت .م ل ااب و ردو مراوط ا
از ااد ا ادت ايا مم اوا .ار اين
مرودم م اا ار جان مق منا اخ ر اام م نق
ار د ر مق م ي م از يينها ااد انم و مهم رين جلو مرودم ها ايرانم ادت اسيار
اقي و ماهران توصي مم اوا(.ج )7ار اارۀ ااب و ردو ايهر مراوط ا اين مراد مم
خواني م «  ...ي مال دب ورا و ا را مرو ان اخ  .مم وي دب ا ت مم اوا...
ال ول رو در قن
مرو ا اتا مق منا م  ...رو زين ادم جلو ين ناست و م
دايي  .زنم اا دوز و نن قرم زاا يارا ااماا را اوخت .اا دياهم اا ي منقل تر م اوا
اد ن از الن اوا ا اتا م  ...م ال ول ي ميس ر از نقل و د د ي ار ورا و رو
در مرو ري ت( ».ج)8
نويسن ار ص ا ايانم ااد ا ا ارخم از اممال و رف ار روهم خاصم از مرا ايراز
ااار مم من  .رو مود ا اافظيو م ا روايت “دوواو » ام ا اين رو هر ام جم
ار در م ار ااف جم مم اون ا ر مم خوانن داز و تنبور مم زنن اراب مم خورن و ت
مان اراب را رو قبر ااف مم ري ن (.ج )287
3ـ باورهای عامه :ار «دوواو » ا اسيار از ااورها ماميان و ام قااا خرافم مرا
ااار رف ادت .اين ااورها و ام قااا ار رما ار تصوير جلو ها دن م و فرهنهم ايرانيا
نقر مهمم اي ا مم منن «  ...نه ااا ن هو اهو ن ارا  ...همين اردال اوا م خا ماما ي
هو اس ن زا .الر را م ا اف ن کام اف اا ا اچ ن ماه م تو ال زاا اس خوااي اوا.
ايهر فاي ن ارا .اواما خا ماما( »...ج)55
زا تو در و
« خا ماما خامهين ااا زا ام خوا نه ن م زنها ناقخ ال قلن ( ».ج)60
« هر ديا ا م ار خان اوهر تا کهل روز د ي ا ت ادت» (ج) 89
« يود م رفت مم خان ماد الور ر اي را م اد ر اوا و ار ار هاي دب نارنج
ان اخ اوا ات در ا زمين ري ت و رفت م ات در مسافر دورۀ ان ا ا وان و ا جه ي
م مسافر رف فو من  ( ».ج )145
ود ن خري و اور ت ت ايمار رااني و ا در اري و وا ر را ميا
« امبر خرال ي
فقرا تقسي مرا ادت و ود ر را ارا اااا موهم و ا اااا ه ي مرا و اااا ه ارا مريو هو
ماي ( ».ج)148
« مقلهااا را رو ه ري ن و ارون مران ا م الج  .ترنجبين و اير خات ا خورا ملو
ااان  .اول تر مران و کالني ن و ا ا نر يچي ن  .اس ن ا ب هن وان  ...اد رز خي مران و
ارک تنظي جا ااان و اور ارک را نن مل قن اس ن و را ار ي ليوا ب درا
ار ي
اا ن و هر م اماا م اد ر مم ردي لول اد رز را ا لبها اا م اس ايمار مم
ران اوا ورا اازمرا و
مالي .مم خان اس قي ا د ي را م م ها ار ريِ اا کرا
او وجم اري و ا را ملو مرا و ر زا و ااالي در ناست ا ا يگ مسا خوان »...
(ج)149 148
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« االل ااا ي ت مر اراي ا ا س ا اد قا ار م  .خوااا کام ا زا اوان ».
ا ايم من و ا وراا ال دؤالها ياا
(ج « )224مم اد ور ااا م ي لقم نا از ي
امان ( ».ج ...« )238خواب ز وا ِ ادت م کپ ادت( ».ج)239
4ـ برخی از مظاهر زندگی :ار رما «دوواو » مالو ار روايت اصلم ار د ي ايهر ا
زن ي مرا ني رااخ مياوا .تصويرها و توصي هايم م نويسن ار اار ارخم از مظاهر
زن م م ل نون خورا و خورانم ها انوان لبا و وار و زيور ال اا ار ال مراوط ا
خان و کي ما ودايل خان ار ااد ا ارائ مم اه رن و او مامال دن م و ايرانم اارا و هي
ير ايرانم ار اي نمم اوا «.زر اا وجوا م هي وقت
ناانم از منصر ايهان و فرهن
ال خوام از م ال ول ن اات ار يرايم از او موتاهم ن را .رودر و اد ر و مين ر را
رفت و ار اقچ اات و کاار نماز ل اهم نو در ان اخت ...اا وجوا م صبِ زوا نجر
ال ول
ورا و جلو م
ها تاالر را اس اوا و را ها اصير را ان اخ ااز اااا
ال ول ت
ااا ت « ک در قانهم ااري » و م
اات و ارا ن خو م
«قراا در اما» و اا وجوا م ا ههر خيلم مان اوا م ال ول ن لم ا ارات زا و ن ميو
خورا و اد ور ااا اراير کا ا منن  ...از لو و خور و مباب ي قاا خورا و منار زا و
اَّور خوادت م ار خيار رن مرا و نا تريت مرا و اا ياز خورا  ...ا از ههر زر ار
تاالر ارمم هن مرا و االر ر قو و مالف ناز ورا( »...ج)86
« الر ي نواي نم خن مم خوادت .م ال مر ااتر يا اي ما اا ي ت ار ين زا م
زير ان ا ا خورا اوا .در خسرو و همچنين اوقلوها م اامل اوا مم خان دن تما مم
اات ...ا مب ود ن مم خري و خوا ا مم مرا و اا ي جوز هن مم ت و ا
خورا مم ااا ...ا ر اا ي مامر رمير مم ا ارات تمر هن ا نافر مم است و ا ر اا
ور دراير مم ا نبا اا ا القر مم مرا( ».ج)134
ي
« فراو اا ي اقچ ترم م و اقچ را جلو مم خان ا زمين اات و مم مرا تا مم
خان کاار دياهر را از در ار ورا و تا فراو کاار ديا را ا هرافت تا من  .مم خان اقچ
ترم را ااز مرا و ا راي کاار نمازها نها مرا و ي کاار نماز دورم ا داا را ان اب
مرا ...اين اار ار ي ق کينم ل مر م اراياا افار ليموتر ورا .ي قاا کينم ل
مر م ه اا هما نقر ق ار ق اوا  ...ليوانها الور تراا ار را م ار ي دينم نقر ارا
اوا ورا( »...ج)158
5ـ مشاغل و طبقات اجتماعی :ار «دوواو » ف اها و ص ن ها م نومم ا نماير اا
مم اوا تا از اين طري جلو هايم از دن ها و فرهن ايرانم ا تصوير ماي اوا .ي م از نها
ص ن هايم ادت م خوانن را اا طبقا اج مامم ماا ل و ارف ها دن م انا مم من .
ماا لم م ار داخ ار فرهنهم و اج مامم دن م ايرانيا نقر ا د ا اارن م ل رنهرز مالفم
م ار (ج  )26مر ير (ج)27و ا م طب مام(ج  )32م امروز ار زن م رخت
اس و تقريبا ا فراموام د را ا ان .
6ـ موقعيتهای مکانی و جغرافيايی :ي م از ويا يها رما «دوواو » نا و تنون م ا ها و
موق يت جَّرافيايم ااد ا ي نم اهر ايراز ادت .س را م موق ي ها م انم و جَّرافيايم اومم
ج ا از ن اقت و هرافت اسيار نويسن را ار ص ن داز ااد ا ناا مم اه ا اين رما
ويا م مم از و م ماي ا اي ادت .دوواو ا ام بار ن اال و هوا ايراز و من ق فار را
مم من رمانم ادت م لم و اومم م ار اين رمانها و ااد انهايم فاردم م اا اين
من
را م وا ا من ق
روي را نوا ا ان مقامم واال و ارجمن اارا .اا اين اال نمم توا
فار و جام ايراز اانست .ار واق ايراز وص ا ار «دوواو » نماا و نماين ۀ مل جام
زمان .
ايرا
ايرا ادت و نچ ار مم را ا ون ا اازتاب و ان ادم ادت از و
تصويرها و توصي هايم م نويسن اا مبور زر از م انها و ص ن ها م ل ار ااد ا
ارائ مم اه دراار از رو ايرانم و د ت اا تارين و فرهن ايرا مجين ادت «.زر ا
ممر کاار قانه ر از اي ت م ر نها ن ي اوا .ک قالم و قاليچ هايم ! ک م هايم !
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ک صن وقها کرمم قانهم! ااخل کاار را درتادر نقاام مرا اوان و ايا ر نقر رد و
اا بو و اد ن يار و دهراب اوا و تصويرها ايهر م زر نمم اناخت ...مل دهراب اين
اار ا نقر در اري ا ار ي طات ر از خو نها مرا .اور تا اور طات ر از خو الل
روئي اوا و ي ادم ديا ااات الل ها را مم اوئي  .مل دهراب ت «اين ماما خوام م
ت «نمم تواني مرا ول ا ني ارط مم ان اين ي يا ت مي
ام ام هنوز ن ائي !» زر
اهن ااا ( ».ج  ... « )44ايوارها دراين تا نيم مرمر د ي اوا و رو نيم ايهر ا م دق
نقاام ا اوا ...در تادر دق اردم اا تصويرها در ي ز و ي مرا ار منار ه نقاام
ا اوا .زنها اا اهانم ي ان از ي اب انار و کامها هوو و يسو زنجيروار ااا ن و
مراها ابي زنها اوان من هم اا مامل و ام واوار ( ».ج )159همان ور م ير از اين ي
«دوواو » ار ص ا اثبا هويت ايرانم ادت .ارا همين ادت م رد دهراب دوااا
دياو و ...ار ا ور اارن  .نويسن ار خالل رواي ر اا اقت و هرافت خاج ا ا صي ها و
م اخر ملم ايرانم ااار مرا ادت «.زر ا او قلوها قول ااا ...ا رد ن اا ا تمااا زورخان
اَّل اما تا رد و رير او ااخ و ابر ايا تنر را م ودت اموا ايو اوا و اموا ايو را م
ما ا اوا و ودت من ا تمااا منن (».ج)160
ار ااد ا از م انها م لم زياا ياا ا ادت .ارخم از اين م انها م هبم و مق ارخم ني
تاري م و ااد انم هس ن م توج نويسن را ا هم موق ي ها ف ايم م ااد ا ار مم را
ناا مم اه و ي از ويا م ها اين رما ا اساب مم ي  .م انها تاري م کو ب انبار
وميل(ج )31ار مري خا ( )163ارواز قر (ج )251اافظي (ج )278و خان م
راو ااد ا (زر ) اين خان از جمل اناها تاري م و اي نيها اهر اوا و
ال ول م ا
مم رف (.ج )159هم اين
م انم اوا م هر خارجم مهمم م ا اهر مم م ا تمااا
موارا توج نويسن را ا موق يت تاري م و جَّرافيايم ماور از ي دو و تنادم اا مو ون و
ارونماي ااد ا را از دو ايهر ناا مم اه .
« دوواو » مالوار ن ام ا انايم خوانن را اا م انها تاري م و م لم اهر ايراز
فراه مم دازا طبي ت را ني مم انادان  .ااار ا طبي ت اارا اا ها زيبا و اا ص ا و
ت رجهاها و م ارن ونا و ار ااد ا م ارخم از اين اا ها ق مت تاري م اارن مم توان
ناانهر درات و خل و خو ايرانيا ي نم مالق و البس هم ا طبي ت و ارخت و ل و دب
ااا  .اا ها و م ارمم م ار ااد ا ا نها ااار ا مبار ادت از اا خليلم(ج )9اا
اهات( ج )72 73اا مسج ورا ( )191و م ارن صي م
ت ت(ج )73اا را
مار (ج )33تريا مار (ج )78و ن مار (ج)279
7ـ حوادث تاريخی و اجتماعی :همانهون م مر راي مو ون رما «دوواو » مراوط ا
دالها جن جهانم او ادت .نويسن ار رما او ااار ما خ ا زما اارا.ي م واق دمير
ادت م ها تير(ج )186ات ا اف اا و ايهر مر يود م ايست و نه مرااا(ج)260
وقون ياف ادت .اا اد ناا ا اين او ااار مم توا زما ااد ا را ما خ مرا و ت اين رما
از نظر تقويمم اورۀ ما صم را ار ار مم يرا م از اهار تا تااس ا دال 1322
ادت (.لاير  )15 1376ار خالل اوااث فرمم و اصلم اسيار از اوااث واق م اورا
ا ادت.توط اامنا خارجم(ج )182 129 52 50اديس ها ممال
جن را من
انهلي و خوا مامم مقاما اول م (ج  ) 47ق م و ايمار ( ج )218 190 108 32ار
جنوب ماور ااد ا مراوط ا ا ست واا ها ارتر ايرا ار نااي دمير ا وديل اد ها
مسلِ ايال جنوب ايرا (ج )186همهم از اوااث واق م مراوط ا دال  1322ادت.
زما ني
ار ااد ا مالوار وقاي اقيقم ا ارخم از راياها ديادم رايج ار جام
وق ها م اا لمانها کام مم زاي موفق ا اوا
ت مم ااني ن
ااار رف ادت «.يود
ن ااال م اامناناا داخ اي  .اما اواي م هي لر را اما زما مراي  .ار االم م اين مل ها
اينجا نمم يرا و ال زا اما اهان ا ادت اينها ااا اينجا اياين ( ».ج )51راير خسرو( سر
يود ) ا زاا خواهم و مبارز اا هل و ن ر از اد مار ني م مالق او ا اارافم اوا
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وتمايل همرنهم اا رميت م نوجوانم اا نقر مؤثر ار ااد ا ادتا ن يج ت الي م ل تارين ي نم
قا ف وام ادت م د ت ت ت تتثير الاوي ها رودي ادت «)124(.اما خسرو درتا ا م ارا م
و جايم ارا مراف و ااز خوادت و خاونت نه اات .تا م ادت ار را ماار ان اخت و
ا اا ا ر و جو مم
اودي و ام مق م ردي ماار تو م از اارا نبوا ا اوا ا
مرا ر مرا زام ام اوا  ...از طبق  ...وا طبق ا ياا رفت ...ا هر جهت ر
ت ارا ک مم ردم
زام ر اوا  .مهر ن زر
خسرو اروز ااا رفقا خيلم افسو مم خورن م من و رفي هرم ان اارافم ااري و ااال
مو تا ما ا واني اين ان را ا مني  ( ».ج )152
8ـ زبان و عناصر زبانی :از جمل موارا قاال توج رما «دوواو » ا مار ير اردت و
اجا منصر زاا ار ادت .زاا «دوواو » اسيار هماهن و م نادم اا ارونماي ااد ا م
مبنم ار ناا ااا اصالت و ق مت فرهن ايرانم و ا اهت و اد ار از فرهن اومم ادت
ان ا ا ادت.اد اا از اص الاا ت اار و مناياتم ا داا و ماميان ا ماط م و اامران
و م يار ون همچنين ا مار ير زاا م لم و اومم(ايراز ) هم ارا نا
اهم ني م
ان ياي ا ادت.ايوۀ ت ل ا صي ها اصلم ااد ا ي نم
ااد ا و روران م وا و يا
يود م ملم ر ت صيال و اهم ف ر و فرهنهم ا ار تما ااد ا از لهچ اومم و
م لم خوا اد اا مم من و زر م ملم ر انايم مامل ا زاا و فرهن ايهان ناانم از
تتثير و تقلي از ار هوهاير اي نمم اواا ناا اهن ۀ اصالت نها و من قل منن ۀ م اهيمم
را القا من .
ادت م نويسن مم خواه
ادت .اد اا اردت و اجا از مارمراها و
زاا «دوواو » ا طور ملم داا و م
هرفي ها زاانم کو تابي و اد ار مناي و رب الم لها ني اص الاا و ت ااير م لم(
ايراز ) ا ااد ا ارز ااام ا اي ادت م مم توا ا موارا زير ااار نموا
تشبيهات « :يود ا رو زنر خن ي  ...اا لبها م انهار ه دجا ااات و ه االبر»
نانوايم را خورا از ال ارا م ل مار در موف ا ي و تاب اف اا »
(ج « )5هرم نا
(ج « )6انهار ه ميا ي ق ر اا ت کامها يود نه اوا .م ل او تا زمرا مرطوب»
(ج « )12ص ايت م ل م مل نر ادت م ل الاليم(»...ج « )24ي اخ ر واق ا م ل ما ام
کهارا از موز ا ا رانن ب ااا( ».ج « )184م ل کرخ کا هر روز مين روز ايهر
ي نواخت کرخي اوا»(ج « )193نجا ها م ار در ااخ ها اي ارن م ل خال زن ها ار اما
زنان از ه ل مم منن »(ج « )242ااسا مم مرا م ل ي انار م ي هم اير جانر را
ري ااا » (ج)286
از تنر ايرو ماي ان ( ».ج « )245زر م ل مر م اوا م از ق
و...
استعارات « ا م امها مين ل ناياب هس ن  .ايهرا ا جلو اا اس مم ارن  .خيال مم
منن اين ل ناياب تما نيرو زمين را مم يرا .تما ارخاام ف اب و تر هوا را مم ال و جا
را ارا نها تن مرا ارا نها ف اب و امسيا ااقم نه اا  ...هميا ااخ ا الن تر و
راارتر از ااخ ها ايهر ي ارخت مم اوا و ااال اين ارخت الن تر کا و وار ااز ادت
و خوب مم اين  .نها مم وين نبين و و نانو و نهو( »...ج)14
« ري نكن خواهر  .ارخان ا ارخ ي خواه رويي وارخ اني اراهر و اسيار ارخ ا ار
درزمينت و ااا يَّا هر ارخت را ا ارخت ايهر خواه رداني و ارخ ا از ااا خواهن ردي
ار را ك مي م ي د ر را ن ي ي (ج )304
کنايات« :ار نن اين خيال اوا» (ج « )6اراير خ و ناا ماي ان »(ج« )8اد ل ا ب
ااا » (هما ) «ال زر تو ري ت»(ج« )22مم ت تو کامت کپ ادت» (ج « )91از ب
و تاب اف اا»(ج « )93اد ر ا اهنر مم ردي » (ج « )105الر م ل دير و درم مم
جواي »(ج « )114نق ر جو و جال ا نم و در ا دن ا ورا تا(»...ج « )141الر اور
خسرو را مم زا»(ج « )168ال تا ما ار ن ان »(ج« )171کنين امم نمم توان ال ا
اريا ا ن »(ج « )193خوا را ا ب و تر مم زنن تا(»...هما ) «از خوا الم ار ود ر نمم
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نجي » (ج « )237ا قا مرض من از خر اي ا اياين ايين» (ج« )250نا خان را اا
ارو اري ان .ک ق ر ارو م قراا ص ق اما رفت»(ج « )283من ايهر ف اب لم
اوم »(ج « )285مجم رو ما را د ي مرا »( « )292ادت از جا اس اوا»(ج)194
ضرب المثلها « :ا ر اي ن ي »(ج « )6ا ر مم ا ات وار را ابين رو واوار
خوااا را مم خورن
هارا ه خواه اي » (ج« )8اوال اا ا ا در خرمن»(ج« )22
و هلي ايهرا را ا ه مم زنن (ج « )25هم تا در و ت ي مراادي » (ج )51ار جن
م نا و الوا ر نمم منن (.ج « )51وقت واق ا خر ايار و م رم اار من»(ج « )98اما
ه م مااا م ل قالم مرمانم هرک له مم خوري مر وا ر مم اوي » « ااال ايهر ام ادت
م ري و دبويم ادت م ا س (».ج)181
ب عناصر بومی دينی ـ مذهبی
«دوواو » مرص نماير هويت ملم ايرانيا ادت .هوي م م اا ااورها و ام قااا اينم و
ادت م
م هبم مرا ار ه تني و ا راا م قاال ت ي نيست .ا اطر اين اره تني م و مي
م هم ار«دوواو » ررن و اارز جلو ر ا ادت .ااورها اينم و دن ها م هبم ار جا
جا ااد ا ا ارا و ا لم ار رف ارها مم خان (خواهر يود ) تجلم ياف ادت.نقل و قولها
زير ااورها اينم و اممال و رف ارها م هبم ايرانيا را ان ا مم اه
1ـ باورهای دينی و اعتقدات مذهبی
ام قاا ا روز قيامت و ااا اخرو « مم ت ثواب مم من ا ر ن وان انياير را ا را
خرتر را م خري ( ».ج ...« )23اقل م تهي خرت را ابين  .ا ر مسم مجاور کنا امامم
ااوا ام اول قبر ن ير و من ر ا االينر نمم ين دؤال و جواب ه ن ارا .وقت مرا اول
ا ر امير و ا ا ر اسين ا االنر مم ين و ا ر ز ااا ا ر فاطم  .ادت ار ادت
اين م هرا ير خ ا مم روا( »...ج)69
تومل « ...خ ا مو اا ا ه  .خ ا ما ه مري ادت» (ج)32ا « يا  ...الهم ا امي تو»
(ج)33
تق ير رايم « زر هم ماي و ت ک مار من ايهر ماار جا تق ير اوا» (ج)96
« ابين جا ال تقصير تو م نبوا  ...ااي ه خ ا خواد ادت سر را ا در و دامانم
اردان  .ما م از مايت خ ا خبر ن اري  .ااي خ ا خواد سر اا دواا اار اياي ( ».ج)113
2ـ اعمال و رفتارهای ديندارانه
نماز خوان «مم خان ارااا خان مهرانهي رو  ...اراياا کاار نماز اوخ ا ا مم
نماز مم خوانن ( »...ج « )111مم م ا نماز مم ايس اا نها ه کاار نمازهاياا را در مم
مران و ات در اوال و رادت مم ا ن ( ».ج)137
قر خوان « مهر ه قر ال اوا و ه ارميا  .نها از خان م ير قبول مرا ا
هم الديهاير ا از ناهار م ا م رد مم م ن قر و ارميا ار ا ه ( ».ج)132
خان مهر قر ا در اا ان و خ «
« ز و مرا ارا خان مسي اا ار مجل رو
امن يجيم» رف ان »(ج)148
روز رف ن « تا اف ار فق او دامت مان  .اوازا روز را روز رف  .او روز ه ياواز
رف  .تصمي ااا دم روز ما مبار را روز اهير » (ج)133
از جمل اممال اين اران ادت م
ن ر مرا  :توج ا خيرا و ن ر و نياز و اا اهميت امرا
ار کن ين جا ااد ا ا ا ااار و تتمي ا ادت .ن ر و نياز ها زر ار اراي د ت و ااوار
م در زايما سر خسرو ن ر مم من ار ابها جم ارا زن انيا نا و خرما ابرا و ار تول
اوقلوهاير مينا و مرجا ني هما را ارا ايوانها ا ه (ج)20ا ناا اهن ۀ اا يا مبر او ا
داير و رامر و ناههاهم امن از ي دو و ام قاا ا تق ير و مق را از دو ايهر ادت «.فراا
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ام ام جم ادت مم ااني م من ن ر اار » (ج « )17از من قول رفت م امروز مصر
جان فرنهيها ارو  .نمم اان ت لي ن ر ک مم اوا( ».ج «)21او تا دينم
هر طور ا
مسم ر و يما از نا و خرما اا واام از د ر قلم ار ار اتظار طب ماها رو لب اوض جلو
ممار قرار ااات ...زر ي ه مم رفت زن ا و ه ايهر مم رفت اارالمجانين و هميا
ااوطلبم ي ا مم ا م ارا ثواب ا جايم اروا» (ج)31
«ماار ن رمرا اوا ا ر خ ا ا اير ااا ي ادت نقر ابرا ارا ار ااوال ل ال با ».
(ج)159
اما و ن رين « الر م ل دير و درم ارون مرا ا جواي  .اا ال ما رو ا مم وررا و
ت مم خان اما من اماير من .مم الن ا ا ت نها مرا و ت و خير اافظا و هو
اراا الرايمين و رو ا ت فو مرا» (ج)143
«...خ ا ممرتا ا ه  ...الهم ا ر م ز سر هي نا » (ج)158
« رامت ا اير امت» (ج)292
« خ ا ايواناا را ار ااا ا ه ( »...ج « )58خ ا نيامرز م نمم اانست ک ور اچ ترايت
من » (ج)165
قس خورا و قس ااا اا اج ااد ا ار ارخم از ص ن ها ار هوها قسمها م هبم ياا
مم منن  «.و ا خ ا» (ج « )84ا ر رادت مم ويم قس ا ر مبا ا ور» (ج«)112
سر را م ن مرا ا ا ر قص ا تو اوا(».ج« )168تو را ا رو يود قس مم اه م ري
ن نم( ».ج ... « )273ن خ ا ااه ادت» (ج )87ار اين ميا قسمها م هبم خا ماما م
هي تقي نسبت ا اين ن ارا و هموار خال اد ورا اينم ممل مم من ا صيت فريب اران و
اين ار هاهر او را ا نماير مم را .او اص الاا اينم را خوب مم اناد و را ارا
فريم ايهرا ا مار مم يرا « ااوالقاد خا از جيبر ي م اب موک ار ورا .اات رو
مي .کامهاير را است و ت ا اين قر قس ا وا م ( »...ج)24
« خا ماما قس خورا ا خ اون خ ا ا ائم اطهار ه ت قر ا ميا ا ر من ار ادم
را زا ااا ( ».ج « )60خا ماما ت ز اااا خ ا را ااه مم ير نمم توان اا ها تو
را ابين ( ».ج)64
ا مار و يا قر نم اد اا از ي ها قر ار ااد ا توج نويسن ا م هم و اهميت و نقر
ار ن ا او اكايت مي كن «.مم خان ي منقو رو ماام درار را خوان م انا ف نا ل
ف ا مبينا» (ج)157
ااسن ال القين( ».ج « )160مم
«خ ا اراي اود ي ال خوا تو را فري ف بارك
وافور را منار منقل اات و ت الال االهلل» (ج « )169ماااء » (ج)175
« مرت م ت ول فم القصخ ايو يا اولم االلباب»(ج « )292اد َّ ر »(ج)296
تودل ا ا ر ا اين تتدم جس ن از ا ر ا اينم تودل ا ائم م صومين هنها اراي
ا رانم اروز خ ر و مسائل نا وار اارزترين ويا م هويت اينم ايرانيا ادت م ار ااد ا نموا
ياف ادت « .ا ر ا ارا ال من ص ا م مم اوا ...ملم در را ار کا مم مرا و ص
ص ها ملم مم
هاير را ا ادت ام مم ااا م نمم اي  ...يقين اار م ب کاهها از اني
خا ي ( ».ج)70
3ـ اهميت شهادت :د نا مم خان ار روز تايي جنازۀ يود زر را ا ياا ا ر زينم
مم ان ازا(.ج )292ااز ار تايي جنازۀ يود ي م از لوطيا ار خ اب ا در ادبا م از
تايي جناز ممان ت مم من مم وي « ...ما قص اوب م ن اري م ا هماهريما را رف
اي  .انهار من انجا مراال ادت و روز اورا ادت .تو م نمم خواهم امر ااام( ».ج )298اما
اهاا از مهم رين م امين اينم ار رما ادت م ار تتمي ويا ا ادت .ااناور ار رما
«دوواو » اا توجهي نماا راازان ا اهاا اما اسين(ن) و ا صيت اما ا منوا دمبل
زااي انسا اود ي و اي ار و فري ا صي ي ااد اني (يود ) ك ااراي کنين خصوصياتي
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ادت هوي م ايني همرا اا زاا ي و ايس اا ي ار اراار هر ون هل ا رما ااا ادت و اا اين
ان اب هويت انسا ايراني را ك ار اور اکار ا را ادت جس جو مي كن  .ار ايا ااد ا
وق ي جناز يود را ا خان مي ورن خا كاكا مي وي انويسي ا منادبت ار ات  ...ا مم
خان مي وي انويسي ا منادبت اهاا  ...ملك رد ه مانن مم خان مقي اارا ك ااي انويسي
از مر يود تب يل ا اثري ار تجليل
اهاا ن ار ات(.ج ) 260ا ين ترتيم رما
اهاا مي اوا.
4ـ اشاره به شخصيتها ،داستانها و حوادث دينی :مر ادامم ا صي ها م هبم يامبرا و
ائم اي ااار ا ااد انها و اوااث تارخم و م هبم از جمل جلو ها اينم و م هبم ايهر ار
رما ادت م مم توا ار اين ا گ ا ا ااار نموا .ا صي هايم م ل اما ملم(ن) اما
اسين(ن) ا ر زينم(ن) ار ا ر م صوم (ن) و اما ر ا(ن) اااث مراال و مااورا
اا ريبا اما اسين(ن) ااد انها تنور ز خولم م اچ ها مسل ار م م ا ان ي يم
ت مي اهن ا ر ااراهي (ن) و نمروا ا ر ايوب(ن) و ااد ا ا ر يون (ن) ار ا
ماهم.
5ـ اشاره به اماکن مذهبی و مقدس:م انها م هبم ار ااد ا جايها ويا و مهمم اارن م ار
ام ر ص ن ها اسا و ملي از نها ياا مم اوا .اين نون م انها اا ام قااا و ااورها اينم
مرا ر خورا ان و ا ون ا ار يينها و ااب و ردو م هبم نها تبلور مم ياان  .مهم رين اين
ادت از اااا موهم(ج )148 267ه ت تنا (ج )454 266اا
م انها مبار
کرا (  )299ديبوي (ج )261مو مرتاض ملم(ج )254ا ير از اين م انها ا م انها
م ل دي ميرزا اام (ج )148ااو الوفا(ج )257ميرزا دي ااجم ريم و جوا ااا( جمل
م انها م هبم و مق ادت ااار ا ادت.ج)303
نتيجه گيری
از م رفم و ارردم جنب ها ااد انم رما «دوواو » مهم رين مناصر و
ار اين مقال
مؤل ها مراوط ا اومم رايم ار او ا ر مليت و اين ـ م هم ما طبق ان و ارردم ا
ا صور ج ول يل ارائ مم راا.
ادت م ن يج
بررسی رمان « سووشون»
عنوان

مشخصات کلی رمان

نام رمان
نام نويسنده
سال انتشار و تعداد
چاپ
تعداد صفحات بخشها
ترجمه به زبانهای
ديگر

دوواو
ديمين ااناور
 . 1348ان اار ياف تا منو  16اار تج ي کاپ ا ادت

ا ه

از  304ص و  23قسمت تا يل ا ادت
زاا خارجم از جمل انهليسم رودم ژا نم و ...ترجم
ا ادت
بررسی عناصر داستانی رمان

موضوع

ااد ا زن ي خانواا ا ( زري و يود ) همرا اا ار مسايل و
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مم

زمان /مکان
درونمايه

طرح و پيرنگ

شخصيت پردازی

زاويه ديد
صحنه پردازی

گفتگو

نماد پردازی

ق اياي اج مامي و ديادي دالهايم م اوااث ااد ا ار
را
نيم اول اه ايست( )1322ار هنهام جن جهانم او ار
اهر ايراز و مناط رامو
ارونماي ااد ا کن الي ادت .از ي دو ا نق اد مار رام
ار ايرا ايهان د ي و مبارز جويم و اازياام هويت ايرانم مم
راازا ازدو ايهر مسايل و ما ال مراوط ا زنا ار جام را
ااز و مم نماي .
طر رما ارمت ي خ م ادت.ترتيم منظ و دببم اوااث ار
ادا ملت و م لول داخ ا ادت .فصول م اب ا و ت اخل و ا
ار ارتباط اا ي يهر تنظي ا ادت.
ااد ا از تنون ا صي ها ار خوراار ادت .يود و زر
ا صي ها اصلم ااد ا و مااقم ا صي ها فرمم ان  .نويسن ار
ا صيت رااز خوب و موف ممل مرا و توانس ادت
ا صي ها زن و ملمو و واق م ايافرين  .او ار خل ا صي ها
ااد انر از افراا الهو اراار مرا م ار زن م واق م اا نها
زيس ادت.
اانا مل م وا ا هن زر (ا صيت اصلم)
ار طرااي و فرينر ص ن اقت و تتملي اسيار ا ادت .نويسن
ف ا و م ا را م نادم اا اال و هواي ااد ا و مؤثر ار رف ار و
مراار ا صيت ها تردي مرا ادت .ارخي از ص ن ها ااد ا
م من م ناي ممي و نمااين ادت .ف ا ااد ا ار ار اارن
مناصر اقلمي و او ان ديادي و اج مامي اام ار اهر ايراز و
ادت.
مرا
نويسن اراي ير ارا ااد ا و رااخت اه ر ا صيت ها از
منصر قت و و ا خوام اد اا مرا ادت .هوهاي او دوي و
ت دوي اسيار زيبا خل ا ان  .جواب ها و هو ها اسيار روان
و صريِ و م نادم اا روايا ا صيت هادت
رما جنب ر رم و راز و نمااين اارا .نچ ار نمااين اوا
مم اف اي تل ي ااورها ايرانم و دن ها ادالمم ادت م اازتاب
م نومم ا ااد ا ا اي ادت .ا صي ها ااد ا هر م ا نماين
ي قار و طبق از جام ادت .خان نماا از مل ايرا زر
نماا از زنا يود نماين قار روان ر و ...خان نماا از مل
ايرا ادت و هرک ار مم را ارواق اوااثم ادت م ار مرا
و جام ايرانم مم را.
بررسی عناصر و مؤلفه های مربوط به بومی گرايی
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م ال ت اا اد مار خارجم 2ـ مبارز و اد اا م
1ـ ايهان د ي
ار اراار اد مار3ـ توج ا اصال ها فرهنهم و ارزاها اومم4ـ
نق ان ال مرا و ا ومت ار اراار ايهانها 5ـ ااار ا جنب ها
اد مار رب6ـ الها و تتثير از از جنب ها امادم و اداطير
ارخت يسو اد اا از نامها اداطير
ملم يين دو دياو
دهراب دوااا خسرو هرم و ...مر ادامم
کو رد
ا صي ها تاري م م ل اين صن ا و ااف 7ـ ر زا ااورها
ملم و اينم8ـ ااب وردو و يينها ااب و ردو مراوط ا
ااب و ردو مراوط ا مراد مرودم9ـ ااورها
م ااار
ماميان و ام قااا خرافم10ـ ااار ا ارخم از مظاهر زن م
خورامها و خورانيها انوان لبا و وار و زيور ال و اا ار ال
مراوط ا خان و کي ما ودايل خان 11ـ طبقا اج مامم و ماا ل
دن م م ل رنهرز م ار مالفم مر ير و طي مام12ـ
اافت و موق يت جَّرافيايم م لم و اومم (اهر ايراز) مر نا
م انها تاري م( ب انبار اازار وميل ار مري خا ارواز
قر اافظي ) اا ها و م ارن( اا خليلم اا ت ت اا را
اهات اا مسج ورا و م ارن صي م مار تريا مار و ن
مار 13ـ ااار ا اوااث واق م و تارخم مراوط ا زما جن
جهانم او ار ايرا (من ق فار ) توط اامنا خارجم و اخالت
ايهانها ار امور ااخلم ايرا اديس ها ممال انهلي و خوا
ا اورو يا
مامهم مقاما اول م خري وق مرا و فرد اا
ا امال فريقا ق م و ايماريها وا يراار ااد ا مراوط ا
ا ست واا ها ارتر ايرا ار نااي دمير ا وديل اد ها
مسلِ ايال جنوب ايرا او اراار ا نرخ لير  .راياها ديادم
زما راير ا فاايس لمانم و ارم ها
رايج ار جام
فاايس م .راير ا زاا خواهم و مبارز اا اد مار ار اي ان يا
ها مارمسيس م14.ـ اد اا از اص الاا و ت اار م لم(ايراز )
اد اا از مناصر زاانم از جمل تابي مناي اد ار و رب
الم ل.
1ـ ااورها اينم و ام قااا م هبم ام قاا ا روز قيامت و ااا
تومل و تق ير رايم2ـ اممال و رف ارها اين اران
اخرو
خيرا و
نمازخوان روز رف ن قر خوان رف ن ا رو
ن ر و نيازمرا اما و ن رين قس خورا و قس ااا تتدم جس ن
از ا ر ا اينم و تودل ا ائم م صومين(ن) ا مار و يا قر نم3ـ
اهميت اهاا 4ـ -مر ادامم ا صي ها ااد انها و اوااث م هبم
اما ملم(ن) اما اسين(ن) ا ر زينم(ن) ار ا ر
م صوم (ن) اما ر ا(ن) اااث مراال و مااورا اا ريبا اما
اسين(ن) ااد ا تنور ز خولم م اچ ها مسل ار م م ا
ان ي م ت مي اهن ااد ا ا ر ااراهي (ن) و نمروا ااد ا
ا ر ايوب(ن) ا ر يون (ن) ار ا ما 5ـ م انها م هبم
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اااا موهم ه ت تنا اا کرا
و مق
ملم ميرزا دي ااجم ريم و جوا ااا

ديبوي

مو مرتاض

منابع
ـ تر دواا م م ملم ايهرايسم ز و اد ور از زما «دوواو » تا ااد ا مار و مرا
 84مهر 1383
م اب ما ااايا و فلس
ـ اراااي ميسي کهار درو افسان کاپ اول تهرا نار اوا ي 1378
ـ ين ماي ل ان يا ان قاا ترجم يا ي اانجو کاپ اول تهرا نار مرم
ـ ا ر ملوي اماد ايس اا ي ا موار ملم اهباام ارداال ج ير در رااني کاپ
اول تهرا -5ان اارا د ن1383
ـ اروجرا مهرزاا روان را ايرا و رب ترجم جماي ايراز کاپ دو تهرا
نارفرزا 1378
ـ ااناور ديمين دوواو کاپ ان اه تهرا خوارزمم1380
 .....................اناخت و ت سين هنر کاپ اول تهرا يارو 1375
ديمين ااناور و «دوواو » ا موار ملم اهباام ارداال ج ير
ـ ا.مميسار
در رااني کاپ اول تهرا ان اارا د ن1383
ـ اد َّيم مب ال لم د م من زواتر ا ر او اراار رما «دوواو » ديمين ااناور
ااايا ااد انم  17اد ن 1374
ـ رد هار فسايم منصور فرهن نا ها ااهنام کاپ اول تهرا اوهاها ملو انسانم و
م ال ا فرهنهم 1379
ـ درماقم فاطم ايا نام روي را جام اناخ م و فمينيس م ار ت ليل دوواو اوهاها
ملو انسانم و م ال ا فرهنهم 1385
ـ ا يبم مم از نسرين جايها دووان ار اداطر اوهاها زاا و ااايا فاردم اور
ج ي  1اهار 1389
ـ ص يقم ملم ر ا ارردي زمين ها موامل و مناصر اومي رايي ار ااايا ااد انم از
 1357-1320طر انجا رف ار اوها ملو انسانم و اج مامم جهاا ااناهاهم 1387
ـ ممرانم ريا اومم رايم رب و مانها روان ر ايرانم ميها فرهنهم اا 80
181.
ـ مسهر مسهر نق اج مامم رما م اصر فاردم کاپ اول تهرا نار و اوهر فرزا
1387
ـ المم تيمور ديما ديمين اهل قل ا موار ملم اهباام ار داال ج ير
در رااني کاپ اول تهرا ان اارا د ن1383
ـ قانو رور م م ر ا ار يين ايرا تصوير رب و رايها ارااد ا ايرانم کاپ اول
ما 1383
تهرا فرهن
ـ قباا اسين لم ت ليل ارونماي ها «دوواو »» از نظر م بها ااام و مانها
اج مامم فصلنام اوهر زاا و ااايا فاردم .دو ايي و زمس ا 1383
ادپ .ن ت ليل ما الم ار رما «دوواو » ديمين
قا ل زاا
ـ قباا
ااناور فصلنام نق ااام  6 2تااس ا 1388
ـ رجم مص م ارردم زمين ها موامل و مناصر او رايم ار ااايا من ور از  1300تا
 1320طر انجا رف ار اوها ملو انسانم و اج مامم جهاا ااناهاهم مرااا 1386
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کاپ اول تهرا ان اارا نيلوفر1374
اير از رب رايم تا اومم رايم فصلنام اولت

ـ لاير هوان ج ال نقر اا نقا
ـ م ار اص هانم ر ا م م
 2اهار 1378
اول
ادالمم
ـ ميرماا يني اسن ص دال ااد ا نويسم ايرا کاپ کهار تهرا نار کام 1383
ـ ميالنم فرزان ا ص بت ديمين ااناور ا موار ملم اهباام ارداال ج ير
در رااني کاپ اول تهرا ان اارا د ن1383
کهار 1360
6
ـ ياا جالل ل اام ار هو اا ديمين ااناور مجل ميها فرهنهي

1990’LI YILLARDA SURİYE’DE ÇOCUK HİKÂYESİ
ÇOCUK HİKÂYESİNDE KARAKTER1
NURUDDÎN el-HÂŞİMÎ
ÇEVİRİ: YUSUF KÖŞELİ**
Özet: Bu çalışma, 1990’lı yıllarda Suriye’de, Üsâme ve et-Tali’î
adlı çocuk dergilerinde yayınlanan bazı hikayeleri ele almış ve
bu hikayelerde karakter seçimi ve bu karakterlerin ortak ya da
farklı yönlerini analiz etmeye çalışmıştır. Ayrıca bu dönem
çocuk hikayelerinde görülen bazı noksanlıklar da maddeler
halinde özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Suriye, Çocuk Hikayesi, Karakter.
During The 1990s Children’s Stories In Syria
The Character In Children’s Stories.
Abstract: In this work was handled some stories published in
children’s magazines Usama and al-Tali’î in syria 1990s and was
tried to analyze the selection of character and common or
different aspects of these characters. In addition, children’s
stories of this period are summarized to itemizes in some
deficiencies.
Keywords: Syria, Children’s Stories, Character.
İlgi çekici hikaye, çocuk kıssasının dayanağı ise; karakter de, kıssanın
inşasındaki temel unsurdur. Çünkü karakter, olayların oluşumuna katkıda
bulunur ve ondan olumlu ya da olumsuz etkilenir. Karakterler olmadan bir
kıssa tahayyül edilemez. Arap mirasımız bize, dünya edebiyatını etkilemiş ve
1 İttihâdu’l-Kuttâbi’l-‘Arab tarafından çıkarılan el-Mevkıfu’l-Edebî adlı Aylık Edebiyat
Dergisi’nin 400. sayısının (Şam 2004) 52-57. sayfaları arasında yayınlanan “Kıssatu’l-Etfâl Fî
Suriye Fî’t-Tis’îniyyât / el-Şahsiyye fî’l-Kıssati’t-Tıfliyye” adlı makalenin Arapça aslından
çevirisidir.
** Yrd. Doç Dr. Muş Alparslan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagatı Anabilim
Dalı (yusufkoseli@hotmail.com)

246

1990’LI YILLARDA…/N. EL-HÂŞİMÎ-ÇEV. Y. KÖŞELİ

halen etkileyen (Alauddin, Sindibad, Ali Baba, Cuhâ, Şatır Hasan vb…)
ölümsüz karakterler sunmayı başarmıştır.
Onun ölümsüzlüğünün sırrı, canlılığında ve çocukların zevk aldığı,
tehlikelere meydan okuyan gözü pek; zeka, cesaret, coşku, hırs, özgürlük ve
bağımsızlık sevgisi vasıflarını taşıyan maceraperest karakterlerin
özelliklerinin çeşitliliğinde gizlidir.
1990’lı yıllarda onlarca çocuk hikaye mecmuası basılmış, Usame ve etTali’î dergilerinde yüzlerce öykü yayınlanmıştır. Çalışmamda, Suriye’de bu
dönem yazarlarının birçoğundan seçtiğim yüz civarında çocuk hikayesinden,
bu hikayelerin karakterlerinin doğasını aşağıdaki şekilde açıklamaya ve ifade
etmeye çalıştım:
1- Bu hikayelerin bir çoğunun kahramanı çocuktur. Bunu, Delâl
Hâtem’in, kahramanı dört yaşında küçük bir kız çocuğu olan “Hikâyât
Min Tufûle Zeyneb” (1), Necîp Kiyâlî’nin “Sa’du ve Kasas Uhrâ” (2),
Dr. Muvaffak Ebû Tavk’ın “Mervan ve Elvan” (3), Heysem Yahyâ elHavvâce’nin “es-Semâ’u’lletî Emtarat Zeheben” (4), Arif el- Hatip’in
“es-Sâ’atu’z-Zehebiyye” (5), Nizâr Neccâr’ın “Rezzân es-Sağîra” (6),
Cemâl Alûş’un “Sâmihnî Yâ Ahî” (7) ve Muhammed Karâniyâ’nın
“Hivâru’s-Sabâh” (8) hikayelerinde görebiliriz.
2- Abdû Muhammed’in “el-Etfâl ve’l-Cisr” (9) hikayesinde olduğu gibi,
hikayenin kahramanı, karşıya geçebilmek için su seviyesi yükselen
nehrin mecrasına kaya yuvarlamada birbirleriyle yardımlaşan bir grup
çocuk olabilir… (Biz dört veya beş çocuktuk…) Abdû Muhammed’in
“el-Etfâl ve’l-Mevz” (10) hikayesi de aynı şekildedir. ‘Ârif elHatîb’in, kahramanı, düşmanın bombaladığı köylerinin çocuklarına
yardıma koşan bir grup çocuk olan “Kalb Vâhid” (11), Meryem
Hayırbek’in, heykellerin taşlarını kullanarak zalim kral ve büyücü
kadının kötülüklerine karşı koymayı başaran bir grup çocuğun olduğu
“Medînetu’l-Hicâre” (12) ve Muhammed Muhyiddin Minû’nun,
yağmur damlalarının paraya dönüşmesini düşleyen çocukların olduğu
“Hilm Mâtir” (13) hikayelerinde de durum aynı şekildedir.
Peki kahramanı çocuklar olan hikaye, çocuk okuyucuları diğerlerinden
daha mı fazla cezbediyor. Hayır, ben buna inanmıyorum. Bu durum, hikaye
sanatının zevk verme ve yaratıcı hayal ufuklarını açma kudretiyle
bağlantılıdır.
3- Muhammed el- Muvahhad’ın, uçurtmaları en yükseklere taşıyan,
çiçeklerle şakalaşan, gemilerin yelkenini iten ve genç kızların
kurdelalarıyla eğlenen rüzgarın kahraman olduğu“el-Bintu’s-Sağîra
ve’r-Rîh” (14) hikayesinde olduğu gibi tabiat olaylarının kahraman
olduğu hikayeler de vardır. Aynı şekilde, ‘Ârif el- Hatîb’in “enNehru’s-Sağîr” (15) hikayesinde, kuruyan ağaçları sulayan, akışını
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engelleyen kayanın inadına direnen, her var oluşun özünde olduğu
için kuruduğu zaman üzülmeyen bir nehrin kahraman olduğunu
görürüz.
4- Bazı hikayeler, bu hikayelerin kahramanı yapılan hayvanların
insanlaştırılmasına dayanır. Bunun örneğini Hüseyin Râcî’nin
“Kıttatân ve Sa’leb” (16), Cemâl ‘Alûş’un, kahramanı bir tavşan ve
bir tilkinin olduğu “es-Sa’leb Lâ Te’kulu’l-Cuzr” (17) ve Faysal
Hacelî’nin, kahramanı bir kuş ve bir tilki olan “el-Mekânu’lMünâsib” (18) hikayelerinde görürüz.
5- Çocuk hikayesi karakterlerinde kahraman olarak yetişkinler de
olabilir. Mahmûd Muflih el- Bekr’in, “Beşîr Ye’ûdu” (19)
hikayesinde kahraman, savaşçı bir gençtir. Abdû Muhammed’in,
“Meliku’l-Ahlâm” (20) hikayesinde bir kralla veziri; Lînâ Kîlânî’nin,
“Sindrella 2000” (21) hikayesinde bilim adamları ve mühendisler,
hikaye kahramanlarıdır. Dr. Tâlib ‘Umrân’ın “Şahnetu’d-Dimâğ” (22)
hikayesinde da durum aynı şekildedir.
6- ‘Ârif el- Hatîb’in, sandal ve denizi insanlaştırıp onları sohbet ettirdiği
(23) gibi, Necîb Kiyâlî’nn bir topu (24); Dr. Muvaffak Ebû Tavk’ın,
“et-Tarîku’s-Sahîha” (25) hikayesinde ağız, burun ve havayı;
Muhammed Muhyiddin Minû’nun “es-Sadîkân” (13) hikayesinde
rakamları insanlaştırdığı gibi (cansız varlıklar da insanlaştırılarak
kahraman yapılabilir.)
Bu karakterler, bitki, evcil hayvan, havuz, fıskiye ve mobilya gibi
şeylerden etkilenerek evlerin içinde - Bunu özelikle Delâl Hâtem ve Necîb
Kiyâlî’nin hikayelerinde görürüz- veya caddeleri, sokakları, satıcıları,
çocukları, sınıfların ve sıraların dahil olduğu okulu ile bir mahallede ya da
yolları, evleri, hayvanları, denizi, ormanı, dağları ile bir köyün olduğu gerçek
bir çevrede hareket ederler… Dr. Tâlib ‘Umrân’ın yazdığı bilim-kurgu
hikayelerinde ve yazar Lînâ Kîlânî’nin son hikayelerinde yaptıkları gibi bazı
yazarlar ise uzay gemileri, roketler, galaksiler, uzay laboratuarları gibi hayali
dünyalar yaratırlar.
Yazarlar, karakterleri çizmede farklı metotlar kullanırlar. Bazıları, Aziz
Nessar’ın “Hamâmetân” (26) hikayesinde “Marzuk uzun boyu ve somurtkan
yüzüyle korkunç bir devi andırır. Evcil kuşları sever.” diyerek yaptığı gibi
doğrudan anlatım yoluna başvururlar. Tıpkı, “Selva, yasemin çiçeği gibi,
güvercinlerin dostu, dokuz yaşını geçmeyen küçük bir çocuktur. Cılız vücutlu,
parlak gözlü ve siyah saçlıdır.” (26) ifadeleriyle bize küçük bir kız çocuğunu
tasvir ettiği gibi. Burada fiziksel özelliklerin psikolojik özelliklerle
kaynaşmasını görürüz. Necîb Kiyâlî, “Sâmehak Allah Yâ Ceddî” (27)
hikayesinde bize küçük Naim’i şöyle tasvir eder: “Naim, oyun oynamayı ve
neşelenmeyi çok seven bir çocuktur. Yakınları onu Top Naim lakabıyla
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çağırır. Çünkü top gibi kısadır.” Lînâ Kîlânî “Sindrella 2000” hikayesinin
kahramanı Sandy’yi şöyle tasvir eder: “Sandy yirmi yaşlarında bir genç
kızdır. Lise diplomasını almıştır ve bütün hayali Fen Bilimlerinde, üniversite
eğitimini sürdürmektir. (21) Ancak bir trafik kazasında annesini ve kardeşini
kaybettikten sonra öğretmen olarak çalışmak zorunda kalır.” Delâl Hâtem,
hikayenin kahramanı Zeynep’i, kahramanın kendi ağzından şöyle anlatır:
“Ben dört yaşında şımarık bir tek çocuktum. Bir sürü oyuncağım vardı ama
ben çabuk sıkılıp hep şikayet ederdim.” (1) Abdû Muhammed ise kahramanı
hakkında şöyle der: “ Abdû, basit bir evden başka hiçbir şeyi olmadığı halde,
kazandığını daha muhtaç olanlara harcayan bir fakirdi… Lokmasını
başkalarıyla paylaşmaktan kaçınmayacak kadar cömertti.” (28)
Bu karakterlerin özelliklerini, yaptıkları, söyledikleri, başkalarının onlar
hakkında konuşmaları ve vardıkları akıbet vasıtasıyla biz de somutlaştırırız.
Muhammed Karâniyâ’nın “Ene Âsif” hikayesinde, yazarın, “Annesi onu
ekmek ve süt alması için çarşıya gönderir. Çocuk bir-iki saat gözden
kaybolur. Sonra döner ve annesi ona sorar: Ekmek ve süt nerede Hasan?
Çocuk sessizce ve utanarak annesinin önünde durur ve kısık bir sesle şöyle
der: Unuttum…” (29) ifadeleri sayesinde çocuğun aşırı dalgınlığını ve
unutkanlığını keşfederiz.
Kerîm Rüstem’in “Bâkatu’l-Ezhâr” (30) hikayesinde, eylemleri
vasıtasıyla, bir askerin cesareti sonucunu çıkarırız. Cesur asker, kendisine
isabet eden yaraya aldırmadan bir kız çocuğunu İsrail uçaklarının
bombardımanından korumuştur. Tıpkı Cemâl ‘Alûş’un “Sâmihnî Yâ Ahî”
(31) hikayesinde; “Küçük kız cebinden on lira çıkarır ve kardeşine şefkatle
şöyle der: bunu al, benim payımı da al. Bisiklet alabilmen için buna senin
daha çok ihtiyacın var.” dediğinde Hind’in, kardeşine olan sevgisini ve
diğerkamlığını gün yüzüne çıkardığımız gibi…
Dr. Tâlib ‘Umrân’ın hikayelerinin kahramanlarının, “Şahnetu’dDimâğ” hikayesindeki gibi macera, bilinmeyeni keşfetme ve bilimsel
gerçekleri araştırmaya olan düşkünlüklerini ve hikayelerdeki bu karakterlerin
karşılaştıkları olaylar ve deneyimler neticesinde, bu gelişme genellikle olumlu
olur, gelişmelerini fark ederiz. ‘Ârif el-Hatîb’in “Kalb Vâhid” (11)
hikayesinde, kağıt uçakları yırtarak: “Kağıttan uçaklar değil, gerçek uçaklar
istiyoruz.” diyen çocukları görürüz. ‘Azîz Nassâr’ın “el-La’b Tezhebu İlâ’lBahr” (32) hikayesinde Hussâm, oyuncaklarını başkalarıyla paylaşmak
istemeyen bencil bir çocuktan; oyuncaklarını çocuklarla paylaşan ve bundan
zevk ve mutluluk duyan bir çocuğa dönüşür.
Necîb Kiyâlî’nin “E’vâdu’l-Bâbûnc” (33) hikayesinin kahramanı,
karısının ayağının kırılmasına sebep oldukları için kuşlardan nefret eden ve
onlardan intikam almak isteyen bir insandan, onlara şefkat gösteren ve
koruyup gözeten bir insana dönüşen Mahmud’dur. Heysem Yahyâ elHavvâce’nin “es-Semâu’l-letî Emtarat Zeheben” (4) hikayesinde, sonunda
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yağmur damlalarının gerçek altın olduğunu kavrayan hassas bir çocuktur,
Hüseyin Hâşim’in “el-Kaviyy” (34) hikayesinde, kendisinden daha iyi notlar
aldığı için Küçük Selim’e saldırdığına pişman olup özür dilemeye ve arkadaş
olmaya karar veren güçlü bir çocuğu görürüz… Delâl Hâtem’in “Leyle
Teverreme Haddî” (35) hikayesinde ise kahraman, dişlerinin temizliğini ihmal
eden bir insandan, dişlerini korumanın önemini kavrayan bilinçli bir insana
dönüşen bir kız çocuğudur.
Karakterlerdeki bu olumlu gelişme, yazarların, hikayelerinde
hedefledikleri şeydir. Çünkü onların temel amacı eski çürümüş değerleri
kökünden söküp, yazarın inandığı faydalı pozitif değerlerin tohumunu
atmaktır. Çocuk hikaye karakterlerinin, hikaye içinde arzu edilen hedeflerini
göz önüne alırsak aşağıdaki şekilde gruplara ayırabiliriz:
1- Delâl Hâtem’in, Zeynep (1); Nizâr Nacâr’ın, yüzme ve doğayı
keşfetme sevdasının onu nehre gitmeye ve sorumsuzlukla neticelenen
bir maceraya ittiği “Yevm Zehebtu İlâ’n-Nehr” (36) hikayesinin
kahramanı Ahmet gibi soru sorma ve tecrübe etme yoluyla keşfetmeyi
ve öğrenmeyi seven karakterler vardır. Bu karakterleri Dr. Tâlib
‘Umrân’ın “Şahnetu’d-Dimâğ” (22) ve Lînâ Kîlânî’nin “Sindrella
2000” (21) hikayelerinde de görürüz.
2- Abdû Muhammed’in “el-Etfâl ve’l-Cisr” (9) hikayesindeki gibi
karşılaştıkları engelleri ve zorlukları yenmek isteyen karakterler.
Çocuklar nehrin karşısına geçmek isterler ancak sel, köprüyü
yıkmıştır. Cemâl ‘Alûş’un “es-Sa’leb Lâ Te’kulu’l-Cezer” (17)
hikayesinde, tilkiden kendini kurtarmak isteyen küçük bir tavşan ve
‘Ârif el- Hatîb’in “el-Ğussetu’l-Ahîra” hikayesinin kahramanı, hatalı
bir silaha benzettiği uzun yalancı dilinden kurtulmak isteyen ve dilini
ısıran Dîbû gibi.
3- Meryem Hayırbek’in “Medînetu’l-Hicâre” (12) hikayesinde olan
özgürlüğe aşık, onu arzulayan ve onun uğrunda mücadele eden
karakterler. Hikayede, şehirlerini işgal eden ve insanlarını büyüleyip
taş heykellere dönüştüren zalim krala karşı taşlarla savaşan şehrin
çocuklarını görürüz. Aynı gayeyi, Muhammed Muhyiddin Minû’nun
“Hilm Mâtir” (13) hikayesinde, topraklarının Siyonist düşmandan
kurtulmasını düşleyen çocuklarda da görürüz.
4- Münakaşa, inat, başkalarına ve özellikle daha zayıflara eziyet etmeyi
seven ancak başlarına kötü bir şey gelip yaptıklarına pişman olan
karakterler. Bu karakterlerin örneklerini Abdû Muhammed’in “elEtfâl ve’l-Mevz” (10), Hüseyin Hâşim’in “el-Kaviyy” (34) ve Delâl
Hâtem’in “Ğalta” (37) hikayelerinde görmemiz mümkündür.
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5- Heysem Yahyâ el-Havvâce’nin “es-Semâu’l-letî Emtarat Zeheben” (4)
hikayesindeki gibi gerçek dışı düşlerini gerçekleştirmek isteyen ve
sonunda hatalarını anlayan karakterler.

6- Muhammed Karâniyâ’nın “Vâil Lâ Yuhibbu’l-Bahr” (29) ve Nizâr
Nacâr’ın “Yevm Zehebtu İlâ’n-Nehr” (36) hikayelerindeki gibi
babalarının öğüdünü dinlemeyip zorluklarla karşılaşan çocuklar.
Beyân Safedî’nin, zekasıyla tilkiyi cezalandırmayı ve yakalamayı
başaran ancak onu tavuklarının kümesine hapsedip tavukları yemesine sebep
olan yaşlı bir kadını gördüğümüz “el-‘Acûz ve’s-Sa’leb” hikayesindeki gibi
karakterlerin inşasında zaman zaman çelişkiler dikkatimizi çeker. Faysal
Hacelî’nin “el-Mekânu’l-Münâsib” (18) hikayesindeki kuş karakterinde de
uyumsuzluk görürüz. Kuş, bu bilgi kuşlarda içgüdüsel bir şey olmakla
birlikte, yumurtasını tilkinin inine mi yoksa karganın yuvasına mı koyacağını
bilmez.
Karakterlerin doğası, hareket ettikleri çevre, gelişimleri, türleri ve
hedeflerinin bu genel tetkikinden sonra aşağıdaki şekilde yorumlayabiliriz:
- Çoğu yazar, karakterin yaşına ve sosyal statüsüne bakmaksızın kendi
fikirlerini doğrudan hikayelerinin kahramanlarına yüklemiştir. Faysal
Hacelî’nin “el-Uğniyyatu’l-Cemîle” hikayesinin kahramanı küçük bir
çocuktur. Bununla birlikte aşağıdaki ifadeler dilinde dolaşır: “Bütün
altınlardan daha pahalı vatanım” “Toprak onun için çalışanın malıdır.”
- Yazarlar karakterlerini pozitif; zeki, çalışkan, doğayı seven, bilerek
hata yapmayan, bütün kötülüklerden masum olarak sunarlar. Nizâr Neccâr
“Selâsu Lîrât Zehebiyye” hikayesinin kahramanını şöyle diyerek tasvir eder:
Ahmet, okula giden, onurlu, temiz, düzenli, çalışkan ve ailesinin,
akrabalarının ve komşularının rızasından çıkmayan sizin yaşınızda bir
çocuktur. (36) Çocukların merakını etkilemeyen bu pastörize edilmiş karakter
örneği, hayatın iyi- kötü, güzel-çirkin kombinasyonu olduğunu idrak etmeyen
yazarların hayalindekiler dışında mevcut değildir.
- Hikayelerde, büyük olasılıkla nasihat vermeyi haklı göstermek için
baba, anne, öğretmen, teyze, dede vb. karakterler çoktur.
- ‘Ârif el Hatîb’in “Mecnûn” Abdû Muhammed’in “Meliku’l-Ahlâm”
(20) ve Muhammed Karâniyâ’nın “el-Bint ve’z-Zubâbe” (41) hikayelerindeki
gibi bazı yazarlar, kahramanlarını zaman zaman halk edebiyatı ve mirastan
almışlardır.
- Yazarların çoğu, hikayelerinin karakterlerinin isimlerini görmezden
gelmiş ve onun yerine (marangoz, demirci, çiftçi, tüccar) gibi meslek
isimlerini veya (baba, amca, dede, hala teyze) gibi akraba isimlerini, bazen de
(daha büyük, daha küçük, çok zayıf ve şişman) gibi sıfatları kullanmışlardır.
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- Bazı yazarlar hikayelerinde, farklı hikayelerin anlattığı ve boyutlarını
aydınlattığı bir tek karakterden bahsederler. Örneğin; Delâl Hâtem’in
“Hikâyât Min Tufûle Zeyneb” (1), Necîb Kiyâlî’nin “Sa’dû ve Kasas Uhra”
(2), Abdû Muhammed’in “Hikâyetu’l-‘Ammi Mustafâ” (28), Nizâr Neccâr’ın
“Hikâyât Ahmed” (36) ve ‘Ârif el-Hatîb’in “el-Ğussatu’l-Ahîra” (37)
hikayesinin kahramanı “Dîbû”…
- Karakterlerin içsel özelliklerini tasvir eden; çekişmeler, düşler,
kaygılar ve hırslardan bahseden hikaye bulmak nadirdir.
Sonuç olarak; 1990’lı yıllarda çocuk hikaye yazarlarının takdim ettiği
karakterlerin çoğunun; yazarın, sadece basit bir etki bırakarak okuyucunun
zihninden kaybolan basit ve hızlı bir şekilde çizdiği benzer solgunlukta
göründüğünü söyleyebiliriz. Çünkü bizim yazarlarımız hala, asil hisleri ve
hayal gücünü etkileyen belirgin bir canlı karakter sunmayı başaramadı. Bizim
yazarlarımız hala fikirlerini hazır örneklere esir ediyorlar; kahramanlarının,
hızlı bir şekilde doğrudan seçkin bir modele dönüşmesini istiyorlar ve bazı
yazarların hayallerindeki dışında varlığı olmayan, bu karakterlerin kendilerini
artık hoşnut etmediği çocuklarımız için çeşitli bilgilerin yığıldığı bir dünyada
çok yaşamayan, sıradan, canlılığı fakir ve sönük karakterler çiziyorlar.
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KİTAP TANITIMI:
EYÜP SARITAŞ*
Wu Honglin, TIEFU XIONGNU YU XIA GUO SHI YANJIU (Tiefu
Hunları ve Xia Devleti Hakkında Araştırmalar), Kuzeybatı Milletleri
Araştırmaları Serisi, Çin Sosyal Bilimler Akademisi Yayınevi, Pekin
Mayıs 2011, ISBN 978-7-5004-9558-1
Kitabın yazarı Bayan Wu Honglin1966 yılında Ningxia eyaletinde
doğmuş, 1989 yılında Shaanxi Eğitim Üniversitesi’nin Tarih bölümünden
mezun olmuş, aynı yıl sözü edilen üniversitenin Eski Eserleri Derleme ve
Araştırma Enstitüsü’nde lisansüstü öğrenimine başlamıştır. 1992 yılında
Tarihi Materyaller bölümünden Yüksek Lisans derecesi almış, aynı yıl aynı
üniversitenin tarih bölümünde doktora programına başlamış, 2005 yılında
doktora derecesini almıştır.
Son yıllarda Çin’de Hun tarihi ve kültürüne dair yapılan
araştırmaların önemli derecede arttığı gözlenmektedir. Çinli bilim adamlarının
Hun araştırmalarına gösterdikleri ilginin nedeni, Hunların tarihinin Çin’in
tarihinin bir bölümü olarak kabul ederek Hunları Çin’in azınlık milletlerinden
birisi olarak kabul etmeleridir. Hunların anayurdunun bir kısmının
günümüzde Çin sınırları içinde kalması sebebiyle, Hun tarihini Çin tarihinin
bölümü olarak kabul etmekte her hangi bir sakınca yoktur, zira Hititler Türk
değillerdi ama yaşadıkları bölgeler günümüzde Türkiye sınırları içinde kaldığı
için Hitit tarihi Türkiye tarihinin bir bölümünü oluşturmaktadır. Fakat
günümüzde bizim gözlemleyebildiğimiz kadarıyla tüm Çinli araştırmacılar
Hunları Çin’in azınlık milletlerinden birisi olarak görürler ki böyle bir görüş
mantıki ve tarihi bir temelden yoksundur, zira söz konusu dönemde
günümüzde bildiğimiz anlamda azınlık millet tabiri yoktu, üstelik Hunlar
uzun süre siyasi ve askeri güç olarak Çinlilerle boy ölçüşebilecek kadar
ilerlemişlerdi.
Xia Devleti 16 devlet döneminde Çin’in kuzeyinden güneyine göç eden bir
kısım Tiefu Hunları tarafından kurulduğu bilinmektedir. Coğrafi olarak
oldukça geniş bir alana hükmeden Tiefu Hun Devleti günümüzdeki Shaanxi
eyaletinin kuzey kesiminden, Ningxia Huizu Otonom Bölgesi ile Moğol
Otonom Bölgesi’nin orta kesimlerine kadar uzanıyordu. 407 yılında kurulan
bu devlet 431 yılında Tuyuhunlar tarafından ortadan kaldırılmıştır.
Burada tanıtmaya çalıştığımız kitabın ilk sayfasında da dile getirildiği üzere,
Çin’de Xia Devleti hakkında yapılan ilk monografi Wu Honglin tarafından
kaleme kalınmıştır. Çin’de Hunlar hakkında yazılan kitapların çok az bir
kısmı Xia Devletini kuran Xia Devletinden kısa olarak bahsetmiştir.
Ülkemizde Hun dönemine ilişkin yaptığı araştırmalarla tanınan Prof. Dr. Ayşe
Onat 1977 yılında “V. Yüzyılda Kuzey Çin’de Kurulan Bir Hun Devleti: Xia”
başlıklı bir doçentlik tezi yazmış fakat bu değerli çalışma kitap olarak
* Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Çin
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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yayımlanmamıştır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla Tiefu Hunları ya da Xia
devleti ile ilgili olarak her hangi bir makale de yayımlanmamıştır. Ülkemizde
Xia Devletini de kapsayan geç dönem Hun tarihi hakkında en fazla ilgiyi
gösteren Trakya Üniversitesi Tarih bölümü öğretim üyesi Sinolog-tarihçi
meslektaşımız Doç.Dr. Tilla Deniz Baykuzu, söz konusu dönem hakkın Türk
bilim alemine değerli bilgiler sunmuştur.
Toplam 6 bölümden oluşan Wu Honglin’in kitabının başlıkları şöyledir:
l.
Tiefu Hunlarının Oluşumu ve Erken Faaliyetleri
1.
Tiefu Hunlarının Oluşumu
2.
Tiefu Hunlarının Erken Faaliyetleri
ll.
Xia Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesi
1.
Tiefu Hunlarının Tekrar Yükselişi
2.
Büyük Xia Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesi
lll. Xia Devleti’in Çöküşü ve Etkileri
1.
Xia devleti’nin Zayıflaması ve Çöküşü
2.
Tiefu Hunlarının Dağılış İstikametleri
3.
Xia Devleti’nin Çin Tarihindeki Yeri ve Etkileri
lV. Xia Devleti’nin Siyasi ve Askeri Sistemi
1.
Unvan Sistemi
2.
Askeri Sistem
V.
Xia Devleti’nde Eve Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Hayat
1.
Göçebe Ekonomisinin Yapısı
2.
Xia Devleti’nde Kültür
3.
Sosyal Hayat ve Gelenekler
Vl. Büyük Xia Devleti’nin Başkenti Tongwan Şehri Hakkında Araştırmalar
1.
Tongwan Şehrinin Kalıntılarının Bulunuşu İle İlgili Araştırmalar
2.
Tongwan Şehrinin Coğrafi Çevresi ve Ulaşım
Son Söz
Bibliyografya
Ek-1 Tiefu Hunları ve Xia Devleti’nin Önemli Tarihi Olayları
Ek-2 Tiefu Hunlarının Soykütüğü
Sonuç
Toplam 228 sayfadan oluşan kitapta her hangi bir resim bulunmamakta,
yukarıda da görüldüğü üzere Xia Devleti’nin önemli olayları ve bir şema
şeklinde Tiefu Hunlarının Soykütüğü verilmiştir.
Kitabın içeriğinin büyük bir kısmı siyasi olaylara ayrılmış, sosyal ve kültürel
hayata dair bölüm her ne kadar kısa olsa öz ve değerli bilgiler içermektedir.
Kitabın yazarının anadilinin Çince olması ve tarih eğitimi alması nedeniyle
Tiefu Hunları ve Xia Devleti ile ilgili tüm birinci elden kaynaklar ile çağdaş
araştırma eserleri eksiksiz olarak kullanmıştır. Bizim fikrimize göre, yazarın
Xia devletinin başkenti Tongwan şehri hakkında geniş bilgiler vermesine
rağmen, sözü edilen eski şehrin görüntüsü ile Tiefu Hunlarının müzelerde
muhafaza diğer maddi kültür kalıntılarına ait fotoğrafları temin edip kitaba
ekleseydi çok daha iyi olurdu.

