
 
 

                                                 

T. C. 

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI ANABĠLĠM DALI 

ESKĠ TÜRK EDEBĠYATI BĠLĠM DALI 

 

 

 

MEHÂSĠNÜ’L-EDEB  

(ĠNCELEME- METĠN) 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

 

 

HASAN SAĠYAF 

 

BURSA - 2018 



 
 

 

 

  



 
 

            

T. C. 

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI ANABĠLĠM DALI 

ESKĠ TÜRK EDEBĠYATI BĠLĠM DALI 

 

MEHÂSĠNÜ’L-EDEB  

(ĠNCELEME- METĠN) 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

 

HASAN SAĠYAF 

 

DanıĢman: 

Dr. Öğr. Üyesi Sadettin EĞRĠ 

BURSA - 2018 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



i 
 

ÖZET 

 

Yazar Adı ve Soyadı : HASAN SAĠYAF 

Üniversite  : ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 

Enstitü   : Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Anabilim Dalı  : Türk Dili ve Edebiyatı 

Bilim Dalı  : Eski Türk Edebiyatı 

Tezin Niteliği  : Yüksek Lisans Tezi 

Sayfa Sayısı  :  

Mezuniyet Tarihi : …. / …. / 2018 

Tez DanıĢmanı : Dr. Öğr. Üyesi Sadettin EĞRĠ                                                       

 

 

MEHÂSĠNÜ’L-EDEB 

(ĠNCELEME- METĠN) 

XVI. yüzyıl Osmanlı devrinin usta Ģair ve yazarlarından olan Gelibolulu Mustafa 

Âlî‟nin kaleme aldığı son derece mühim eserlerinden biri de Mehâsinü‟l-Edeb‟dir. Bu 

eserinde, Mustafa Âlî, devrin siyasî anlayıĢı ve sosyal durumunu ele almıĢtır. Eser hem 

siyasî hem de ahlâkî özellikler gösterir. Âlî, Kayseri ilinin sancak beyi iken bu kitabı yazıp 

Sadrazam Damad Ġbrahim PaĢa‟ya sundu. Eser, ünlü Arap edib Câhiz‟in Minhâcü‟s-Sülûk 

ilâ Adâbı Sohbeti‟l-Mülûk adlı eserinden bazı yerleri çıkarılarak hazırlanmıĢ ve dönemin 

siyasî ve sosyal durumuna göre gerekli bazı ilavelerin yapılması suretiyle yazılmıĢ bir 

tercümesidir. Daha sonraki yıllarda Mehâsinü‟l-Edeb adlı eser, Ġstanbul‟da doğmuĢ ünlü 

divan Ģairlerinden olan Osmanzâde Tâib (ö. 1724) tarafından özetlenmiĢtir. Âdet, hâlet, 

ülfet, iĢret, himmet ve hikmet gibi konuları içeren bu eser toplam on beĢ fasıldan 

oluĢmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Siyasetnâme, Gelibolulu Âlî, ahlâk, hikmet, âdetler, nasihatler. 
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MEHÂSĠNÜ’L-EDEB 

(ANALYSĠS- TEXT) 

Mehasinu‟l-Edeb is considered to be one of the most important works of Mustafa 

Ali of Gallipoli. An eminent poet and writer of 16
th

 century Ottoman Era. In this book, 

Mustafa Ali has taken social conditions and political viewpoint of his times to reflect upon. 

The work depicts both, the political and the ethical characteristics. Ali wrote this book 

during his governorship of Kyseri province and tributed to garand vizier Ġbrahim Pasha. 

The work has been prepared by taking some of the influencial portions of reknowned Arab 

litterateur Cahiz‟s Minhacu‟s-Suluk ila Adabi sohbeti‟l-Muluk, a translation which was 

authored with some additions in accordance with the social and political conditions of that 

time. In later years, a critical summary of Mehasinu‟l-Edeb was written by one of the 

prominent Divan poets of Ġstanbul origin, Osmanzade Taib (died in 1724). The work is 

divided into 15 chapters, containing subjects such as; custom, conditions, festivities, 

courage and wisdom. 

Key Words: Policy Manual, Ali of Gallipoli, ethics, philosophy, customs and habits, 

counsels. 
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ÖNSÖZ 

 

Uzun bir süre esaslı ve kendine has oluĢturmuĢ olduğu gelenek içinde yaĢayan divan 

edebiyatı, kendine has fikri, perspektifi ve tarzı ile sayısız ehemmiyete hâmil olan 

temsilciler yetiĢtirmiĢtir. XVI. yüzyıl, klasik Türk edebiyatında, özellikle de Ģiir alanında, 

siyasî ve sosyal bakımdan en canlı ve Ģanlı dönem olarak adlandırılmaktadır. Bu asır 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun siyasî ve sosyal alanda kurumsallaĢtığı ve Ģiir, düĢünce, siyaset 

ile beraber hemen hemen her alanda çok önemli eserlerin verildiği bir dönemdir. 

XIII. ve XIV. yüzyıllar arasında teĢekkül eden divan edebiyatı, XV. yüzyılda 

önemli Ģâirlerin yetiĢtiği ve önemli eserlerin verilmeye baĢlandığı dönemdir. Bu dönemde 

Türk edebiyatı Anadolu dıĢında da önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Bu yüzyılda geliĢimini 

sürdüren Türk edebiyatının Doğu Türkçesi sahasında, Fuzûlî ve Bâbür ġâh gibi önemli 

Ģâirler yetiĢmiĢtir. 

XVI. yüzyıl Osmanlı sahasında bilim, kültür, sanat ve edebiyatta devletin 

büyümesiyle paralel olarak geliĢmeler kaydedilmiĢtir. Osmanlı hükümdarları bir yandan 

devleti güçlendirmeye çalıĢırken öbür yandan da bilim ve sanattaki ilerlemeleri 

desteklemiĢlerdir. 

Bu yüzyılda, nesir alanında meziyet ve fazilet kazanan önemli temsilcilerden biri de 

Gelibolulu Mustafa Âlî‟dir.   

Gelibolulu Mustafa Âlî, Osmanlı Devleti‟nin XVI. yüzyılda yaĢayan önemli bir 

tarihçisi, aynı zamanda bir bürokrat ve dönemin önemli Ģairlerinden biridir. Kısa sürede 

yaĢamına pek çok önemli eserler sığdıran Ģair, divan kâtipliği, tımar defterdârlığı, sancak 

beyliği gibi devletin çeĢitli rütbelerde önemli vazifeler ifa etmiĢtir. 

Gelibolulu Mustafa Âlî‟nin eserlerinden olan Mehâsinü‟l-Edeb on beĢ fasıldan 

oluĢan bir siyasetnâmedir. Bu eser üzerinde yaptığımız bu çalıĢma üç bölüme ayrılmıĢtır. 

Birinci bölümde, eserin yazarı Gelibolulu Mustafa Âlî‟nin hayatı, ilmî Ģahsiyeti ve 

tarihçiliği hakkında bilgi verilmiĢtir. Ġkinci bölümde eserde geçen kavramlar tahlil 

edilmiĢtir. Üçüncü bölümde ise eser transkripsiyon alfabesiyle günümüz harflerine 

aktarılmıĢtır. 

Bu çalıĢmanın hazırlanmasında her bakımdan bana yardımcı olan ve büyük emek 

gösteren değerli hocam Dr. Öğr. Üyesi Sadettin EĞRĠ, Dr. Müslüm YILMAZ‟a ve çalıĢma 

esnasında manevi destek veren Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMĠR‟e teĢekkürlerimi sunarım. 

HASAN SAĠYAF  
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GĠRĠġ 

 

XV. yüzyıl, klasik edebiyat çerçevesinde çeĢitli geliĢmelerin yaĢandığı bir 

dönemdir. Eski dilin hâkim olduğu bu dönemde, Arapça ve Farsça ifadeler ve kelimeler 

yoğunlaĢmıĢtır. Bu dönemin edebiyatı, ġeyhî, Ahmet PaĢa ve Necatî gibi Ģair ve nasirlerle 

Anadolu‟da kuruluĢunu tamamlamıĢtır. I. Mehmet, II. Murat, Fatih Sultan Mehmet ve II. 

Bayezid‟in hâkim olduğu bu dönemde Türk edebiyatı, özellikle Ģiir ve nesir alanında 

önemli geliĢmeler kaydetmiĢtir.  

Bu dönemde manzum ve mensur birçok eserler yazılmıĢ, edebiyat bir yükselme 

dönemine girmiĢtir. XIV. yüzyıla göre bu dönemde daha çok divanların telif edildiği 

görülmektedir. Dini ve tasavvufî konular dıĢında pek çok tarihî eserler kaleme alınmıĢ, 

Ģehzâdeler, eski hükümdârlar, dönemin padiĢahlarının hayatları; kiĢilikleri, iffeti, 

hassâsiyetleri ve iliĢkileri gibi farklı konularda eserler vücuda getirilmiĢtir. 

Türkçenin yazı dili haline getirildiği bu dönemde birçok önemli eserler kaleme 

alınmıĢtır: Ahmed-i Daî‟nin Çeng-nâme, ġeyhî‟nin Har-nâme, Zaifî‟nin Gazavat-nâme, 

Halîl‟in Firkât-nâme, Kıvâmî‟nin Fetih-nâme, Firdevsî‟nin Kutb-nâme ve Cafer Çelebi‟nin 

Heves-nâme gibi eserler bu mahiyetteki önemli eserlerdendir. Tercüme yoluyla yazılmıĢ 

mesnevilerden farklı olan bu mesneviler, Ġran Edebiyatı‟nın estetik değerleri, orijinal 

konusu ve yeni fikirleri çerçevesinde kaleme alınmıĢtır.  

 XVI. yüzyıl, siyasî, askerî, kültürel, sosyal ve iktisadî gibi hemen hemen tüm 

alanlarda mühim geliĢmelerin ortaya konulduğu ve dini kaynaklardan beslenen Osmanlı 

kimliğinin bu dönemde ön plana çıktığı bir dönemdir. Hayat, kültür ve edebiyat gibi her 

alanda bu kimlik kendi etkisini göstermiĢtir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

                

1. GELĠBOLULU MUSTAFA ÂLÎ; HAYATI VE ESERLERĠ  

1.1. Hayatı, Adı ve Mahlası 

 

Osmanlı Devleti‟nin önemli bir aydını ve bürokratlarından olan Gelibolulu Mustafa 

Âlî, 2 Muharrem 948/1541 (24-25 Nisan) tarihinde Pazartesi gece saat birde Gelibolu‟da 

dünyaya gelmiĢtir.
1
 Mustafa Âlî‟nin asıl adı Mustafa‟dır. Fakat genellikle doğum yeri ve 

lakabıyla tanınmıĢtır.
2
 Öncesinde kullandığı ÇeĢmî mahlasını 17 yaĢına geldiğinde yerine 

“ulu, yüce” anlamına gelen “Âlî” ismini kullanmaya baĢlamıĢtır. AĢağıdaki beyit bunu izah 

eder. 

   Mahlasum olsa acîb mi Âlî 

   OlmuĢam fenn-i belâgatta Âlî
3
 

 Babası tüccar olup adı Ahmet‟tir. Abdullah veya Abdülmevlâ olarak bilinen 

dedesinin adına bakıldığında Âlî‟nin bir devĢirme soyundan geldiği düĢünülmektedir.  

                                                           
1
 Faris Çereçi, Gelibolulu Mustafa Âlî ve Künhül‟l Ahbâr‟ında II. Selim, III. Murat ve III. Mehmet Devirleri, 

Erciyes Üniversitesi Yay., Kayseri,-2000, c.1, s.9; Mehmet ġeker, Gelibolulu Mustafa Âlî ve Mevâıdü‟n-

Nefâis Fi-Kavâıdi‟l-MecÂlîs, Türk Tarih Kurumu, Ankara,-1997, s.1. 
2
 Mustafa Ġsen, Gelibolulu Mustafa Âlî, Kültür ve Türizm Bakanlığı, Mas Matbaacılık, Ankara,-1988, s.1.  

a.yer. 
3
 a.yer ; ġeker, a.g.e., s.2-3. 
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Âlî‟nin eserlerine bakıldığında Hırvat ve BoĢnaklara çok önem verdiği görülmektedir. 

Bundan dolayı dedesinin de BoĢnak-Hırvat soyundan gelmiĢ olduğu tahmin edilmektedir.
4
 

Âlî, altı yaĢındayken okula baĢladı. Habîb-i Hamîdî‟den Arap dili ve grameri, tefsir 

ve fıkıh derslerini hemĢehrisi olan Surûrî‟den almıĢ. Altı yaĢındayken öğrenim hayatına 

Gelibolu‟da baĢlamıĢ olan Mustafa Âlî, daha sonra Ġstanbul‟da Rüstem PaĢa, Haseki ve 

Semaniye medreselerine giderek eğitimini tamamlamıĢtır. Medreseyi bitirdikten sonra 

mülâzemet görevini almıĢtır. Bu görevi sırasında ilk eseri olan „Mihr ü Mâh‟ı yazdı. Bu 

eseri, o sırada Ģehzâde olan II. Selim‟e sundu. Mustafa Âlî‟nin amacı kâdı veya müderris 

olmak, aynı zamanda da bilim adamlığı yolunda ilerlemekti. Fakat Âlî‟nin Ģehzâdeyle olan 

iliĢkisi, mesleği ile beraber hayatını da değiĢtirdi.
5
  

ġahzade Selim, Âlî‟ye kendi bünyesinde divan kâtibi olarak çalıĢmasını teklif etti. 

Âlî, iki yıl kadar Ģehzâdenin vali olduğu Kütahya ilinde bulunmuĢtur. Bazı zamanlarda da 

Ģehzâdeyle yakın iliĢkiler içerisinde olmuĢtur. Âlî ile Ģehzâde arasında Ģöyle bir hadise 

geçmiĢtir.   

Bir kıĢ günü ġahzade Selim, maiyetiyle birlikte bir av partisi düzenledi. Bir ara 

kalabalık arasında bulunan Âlî‟ye gözü takılarak, kendisinin altındaki atı ve kolundaki 

doğanı ile birlikte o ân ki durumunu anlatacak bir beyit söylemesini istedi. Âlî ise, hemen 

bu beyitini okudu. 

ġâh-bâz-ı himmetün destünde olsun ber-karâr  

Olur elbette hümâ-yı saltanat bir gün Ģikâr 

ġehzâde Selim bu güzel beyitten hoĢlanıp, hemen Âlî‟ye 100 sikke altın bahĢetti.
6
 

Âlî, Ģehzâdeye 1562-1563 yıllarında hizmet vermiĢtir. Ardından ġehzâde Selim‟in 

lalalığından tanıdığı ġam Beylerbeği Lala Mustafa PaĢa‟nın bir davet üzerine Âlî, ġam‟a 

giderek altı yıl Lala Mustafa PaĢa‟nın divan kâtipliğini yaptı. Âlî, Yemen fethi sırasında 

                                                           
4
 Ġsen, a.g.e., s.1-2; ġeker, a.g.e., s.2. 

5
 Çereçi, a.g.e., s.9-10; Ġsen, a.g.e., s.2; ġeker, a.g.e., s.4. 

6
 Ġsen, a.g.e., s.2-3; ġeker, a.g.e., s.6. 
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Lala Mustafa PaĢa ile Mısır‟a gitti. Fakat bu sırada, Mustafa PaĢa Yemen fethine katılmayı 

arzu etmediğini Ġstanbul‟a bildirdi ve bu isteği üzerine, Mustafa PaĢa ve Âlî bulundukları 

görevlerinden azledildi. Ġlerleyen zamanda Lala PaĢa, dostlarının yardımı sayesinde 

Ġstanbul‟da kendisine vezirlik görevinin verilmesini sağladı.
7
  

Âlî, Mısır‟dan Manisa‟ya kadar vali olan ġahzade III. Murat‟ın yanına geldi. 

Ardından III. Murat ile birlikte Ġstanbul‟a döndü. Burada ġeyh Muslihiddîn aracılığıyla 

Heft-Meclis adlı eserini, Sadrazam Sokullu Mehmet PaĢa‟ya sunması üzerine divan kâtibi 

olarak Bosna Beylerbeyi Ferhat PaĢa‟nın yanında görevlendirildi. Âlî, Heft-Meclis adlı 

eseriyle Ġstanbul‟da önemli bir görev almayı bekliyordu; fakat Ġstanbul‟dan çok uzak bir 

bölgeye sürgün edildi.
8
  

III. Murad‟ın tahta çıkıĢına kadar Bosna‟da kaldı. PadıĢahın tahta çıkıĢını kutlayan 

bir kaside yazarak padiĢaha sundu. Ancak buradan da umduğunu bulamayarak Bosna‟ya 

geri döndü. Daha sonra Âlî, 985/1578 yılında, Gürcistan, ġirvan ve Azerbaycan‟a serdâr 

tayin edilen Lala PaĢanın yanına münĢîlikle görevlendirildi.
9
  

Âlî‟nin gönlü her zaman yüksek makamlarda olmuĢtu. Sürekli kıymetinin 

bilinmediğinden yakınan Âlî, artık kendisine niĢancılık vazifesinin verileceğine inanıyordu. 

Fakat yine olaylar düĢündüğü gibi gerçekleĢmedi ve iki yıl daha münĢîlik görevine devam 

etti. ġirvan fethedildikten sonra Âlî, Halep‟te tımar defterdârlığına görevlendirildi. Ancak 

Halep‟teki görevine gidemedi. Âlî 986/1578 kıĢını Erzuruma geçirmeye hazırlanırken, 

Koca Sinan PaĢa‟nın emri üzerine, Trabzon‟da ordu için gönderilmiĢ olan mühimmatın 

depolanmasıyla ilgilenmeye gönderildi. Bu görevi tamamladıktan sonra Halep‟e geri 

döndü. Halep‟te çalıĢmalarına uzun bir süre devam etti.
10

 

Âlî, bu görevi sırasında hayatını ihtiva eden ve sultanlara öğütler veren Nüshattü‟s-

Selâtîn adlı eserini yazmıĢtır. Gürcistan, Azerbaycan ve Ġran seferlerine dair yazdığı, 

Nusretnâme‛si ile ġahzade Mehmed‟in 990/1582 yılındaki bir sünnet düğününü konu alan 

                                                           
7
 Ġsen, a.g.e., s.3; Çereçi, a.g.e., s.10; ġeker, a.g.e., s.6-7. 

8
 Ġsen, a.g.e., s.3. 

9
 a.yer, ; Çereçi, a.g.e., s.10;  ġeker, a.g.e., s.7-8. 

10
 Ġsen, a.g.e., s.4; Çereçi, a.g.e., s.10; ġeker, a.g.e., s.10. 
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Câmiü‟l-buhûr der Mecâlis-i Sûr adlı eserlerini padiĢaha takdim etmek için 991/1583 

tarihinde Ġstanbul‟a gitti. Eserlerine karĢılık olarak daha üst mevkide vazife almak isteyen 

Âlî, yeni bir vazife almanın aksine Halep‟teki görevinden de azledildi. Azledildikten iki 

sene sonra 993/1585 yılının baharında Erzurum defterdârlığına atandı. Altı ay sonrasında 

Bağdat Mal defterdârlığı‟na atandı. Bağdat defterdârlığından da azledilmesinin üzerine 

Ġstanbul‟a döndü ve üç dört sene iĢsiz kaldı. 997/1589 yılında Sivas defterdârlığına tayini 

yapıldı. Ancak bu görevine de pek fazla devam edemedi. Kısa bir süre sonra bu kez 

Yeniçeri Kâtipliğine getirildi ve daha sonra Defter Emini oldu fakat kısa bir süre sonra her 

iki görevinden alındı. III. Murad‟ın tahta çıkıĢı sırasında Âlî görevdeydi. Devrin Ģairler ile 

birlikte Âlî de padiĢahın tahta çıkıĢını kutlamak için kasidesini padiĢaha sundu. Bunun 

üzerine Âlî‟ye iki yüz bin akçe hasla emekli edebileceği söylendi. Fakat Âlî, o sıralarda 

Künhü‟l-Ahbar adlı eserini yazmakla meĢgul olup, eserin tamamlayabilmesi için Mısır‟daki 

kaynaklara ihtiyaç duyulduğu için durumunu açıklayarak Mısır defterdârlığına tayin 

edilmesine hasret gösterdi. Fakat iĢler beklendiği gibi olmadı. PadiĢah isteğini reddederek 

Âlî‟yi 1004/1595-96‟da Sivas defterdârlığı ile Amasya Sancak Beyliği‟ne tayin etmiĢ. Âlî, 

bu görevine de devam edemedi ve sonra Kayseri Sancak Beyliği‟ne atandı. Ġki kere atandığı 

bu görevde, ilk gittiğinde 28 ve ikinci gittiğinde 42 gün görevde bulundu.
11

 

Mustafa Âlî, bundan sonraki görev için Cidde‟ye giderken yolda, „Mevâ‛idü‟n-

Nefâ‟is fi Kavâ‛idi‟l-Mecâlis‟ ve „Hâlâtü‟l Kâhire mine‟l-Adâti‟z-Zâhire‟ adlı eserini de 

kaleme almıĢ. Âlî‟nin ölüm tarihi bütün kaynaklarda 1008/1599-1600 olarak 

belirtilmektedir, ancak bu yılın hangi ayı olduğu belli değildir. M. Cavid Baysun Âlî‟nin 

ölüm tarihi Haziran baĢları 1600 olarak belirtmektedir. Mustafa Âlî‟nin mezarı Cidde‟de ise 

tam olarak nerede defnedildiği bilinmemektedir.
12

  

 

 

                                                           
11

 Çereçi, a.g.e., s.10-11; ġeker, a.g.e., s.12-13. 
12

 Ġsen, a.g.e., s.5-6; ġeker, a.g.e., s.15-16. 
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1.2. Tarihçiliği, Ġlmî ve Edebî ġahsiyeti 

 

Mustafa Âlî hakkında sıkça söylenen, onun gururlu bir insan olduğu ve bir türlü 

hakettiği yere gelememiĢ olmasıdır. Ġyi görevlerde bulunmasına rağmen her zaman 

bulunduğu halinden Ģikayetçi olup, kaleme aldığı en iyi eserlerinde dahi kendine lâyık 

gördüğü değerin verilmediğine veya haksızlığa uğradığına dair yazılar yazmıĢtır. Mustafa 

Âlî‟nin insanlardan farklı kılan küçüçklüğünden beri Ģiir yazması ve onun ruhsal yapısının 

çok farklı olmasıdır. Ayrıca bunu etkin kılan Ģehzâde kâtipliği gibi mühim bir vazifede yer 

alması da etkili olmuĢtur. Âlî bir beyitinde: 

Mahrûm olurdu nağme-i bülbülden ehl-i Ģevk 

Bâğ-ı cihânda güller açılsaydı hârsız
13

 

 

  (Dünya bahçesinde güller dikensiz açılsaydı  

  ġevk ehlî bülbül nağmelerinden mahrum kalırdı) 

diyerek halini Ģâirâne bir tarzda izah eder.  

Küçük yaĢlarında ÇeĢmî mahlasıyla Ģiirler kaleme almıĢ olan Ģair, sonra “ulu, yüce” 

anlamı taĢıyan “Âlî” ismini kullanmaya baĢlamıĢtır. Bu mahlasın değiĢikliği, aslında 

Âlî‟nin ruh halini anlayabilecek anahtar sözcüklerden oluĢmaktadır. Âlî‟nin bu lakab 

meselesi onun çok iyi bir karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır. Mühim görevlerde etkin 

olmakla beraber kendine olan güveni sonucu daha yirmi yaĢında iken “Doğduğumdan beri 

bilgili ve becerikli biri olmak için çalıĢıyorum.” diyerek Kânunî Sultan Süleyman‟dan 

kâdılık veya müderrislik vazifesi talep etmiĢ, talebinin reddedilmesini  de insaflı ve mâkul 

bir karar olarak görmemiĢtir.
14

 

                                                           
13

 Ġsen, a.g.e., s.6. 
14

 ġeker, a.g.e., s.21; Ġsen, a.g.e., s.6-7. 
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Âlî‟ eserlerinde dünyevî mirâsların fânî olduğunu ve hırs gibi konuların 

kötülüğünden de bahsetmiĢtir. Âlî‟nin ilmî hayatına göz gezdirdiğimizde, söylenecek 

kelimeler daha müsbettir. Erken yaĢlarda öğrenim hayatına baĢlayıp, tahsil dönemini 

tamamladıktan sonra telif hayatına Ģiirler, hâĢiyeler ve Ģerhler kaleme alarak giriĢ yapan 

Âlî‟nin daha çok tarihi eserlerle birlikte edebiyât alanında siyâsî ve sosyal hayata dair 

çalıĢmaları da bulunmaktadır. Özellikle tarihle ilgilenen, tarafsız ve objektif bakımından 

olayları değerlendiren Âlî, iki kola ayrılmıĢ olan grubunun ikinci koluna dahil bir 

tarihçidir.
15

 

Âlî, hayatında bir çok olumsuz olaylara rağmen tarihçi, filozof, Ģair, nesir ustası, 

edîb, hattât, defterdâr ve idareci olarak tarihimize çok sayıda eser sığdırmıĢtır.
16

 

 Ġbnülemin Mahmud Kemal Ġnal‟ın Menâkıb-ı Hünerverân adlı eserinin önsözünde 

ve bir çalıĢmasında yayınladığı bir belgede, Âlî‟nin Ģiir ve nesir alanında önemli biri 

olduğunu iĢaret etmektedir. Bu da göstermektedir ki Âlî‟nin Ġlmî yönünü de 

methetmektedir.
17

 

Âlî‟nin mahiyeti genellikle mensur türü eserlerindedir. Âlî, eserlerinde kendine ve 

kiĢisel fikirlerine fazlaca yer vererek basit ve halkın anlayabileği bir dil kullanmıĢtır. Âlî, 

her zaman bir yol gösterici ve gelecek nesile ayna tutacağı düĢüncesiyle eserler vermiĢtir.
18

 

Âlî‟nin çoğunlukla çalıĢmalarını “zebân-ı vukû” ile yazıldığını görmekteyiz. Bu da 

canlı bir dil olduğunu kanıtlamaktadır. Âlî, anlatmak istediğini tam mânâsıyla dile 

getirmekte ve sade bir dile hâkim olması onu farklı kılmıĢtır. Eserlerinde Türkçe ile 

beraber, Arapça ve Farsça‟yı da özen göstermiĢtir. Bu yeteneği sayesinede çok fazla kelime 

hazinesine sahip olup hangi keilmeyi nerede kullanacağını bilirdi. Dönemin ünlü 

yazarlarında bulunan düz yazıda kâfiyelere nesirlerinde çokça yer vermiĢtir. Bu da 

göstermektedir ki, dönemin Ģair ve yazarları hünerlerini gösterirken Âlî‟nin nesrinde bu tür 

                                                           
15

 Ġsen, a.g.e., s.8-9; ġeker, a.g.e., s.21-22. 
16

 Ġsen, a.g.e., s.8. 
17

 a.g.e., s.9. 
18

 a.g.e., s.10. 
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üsluplar görülmemektedir. Âlî eserlerinde yapaycılıktan çıkıp, sade ve canlı bir ifadeler 

kullanmıĢtır.
19

 

1.3. Eserleri 

 

Dört Osmanlı padiĢahlık zamanında bulunmuĢ olan Mustafa Âlî, tarih ile birlikte 

diğer alanlarda da çokça eserler vermiĢtir. Âlî‟nin Ģiir ve nesir olarak yaklaĢık altmıĢa yakın 

eserleri bulunmaktadır. Bu eserlerin bir kısmı günümüzde bulunmamaktadır. Osmanlı 

zamanın da değerli bir tarihçisi olan Âlî‟nin kimliği Künhü‟l-Ahbâr adlı eseriyle 

tanınmaktadır. 

Âlî‟nin eserleri çok çeĢitli alanlarda olması sebebiyle, ayrı ayrı konulara ayrılmıĢtır: 

1.3.1. Tarihî Eserleri 

 

Âlî‟nin bu konuda kaleme aldığı eserler Ģu Ģekildedir. 

I. Künhü’l-Ahbâr: 

Âlî‟nin en büyük ve en çok önem kazanan, Türkçe bir genel tarihi olan bu eser bir 

mukaddeme ile yazarın “Rükn” adını verdiği dört bölümden oluĢmaktadır. 

Eserin asıl önemli bölümü, 300 yıllık Osmanlı tarihini anlatan dördüncü Rüknü‟dür. 

Bu Rükn, iki cilt olarak düzenlenmiĢtir. Birinci cilt Osmanlı Devleti‟nin kuruluĢundan, 

Yavuz Sultan Selim devri sonuna kadar olan kısımı konu edinmektedir. Ġkinci cilt Kanunî 

Sultan Süleyman devrinden itibaren, Sultan III. Mehmet devri baĢlarına kadar olan olayları 

içerir.
20

 

                                                           
19

 a.g.e., s.10-11. 
20

 Ġsen, a.g.e., s.12. 
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Bu eser tıpkıbasım olarak, ayrıca içindeki Ģairler‟in anlatıldığı tezkire kısmı olarak 

da yayınlanmıĢtır.
21

 

 II. Menâkıb-ı Hünerverân: 

Âlî‟nin Bağdat Hazine defterdârlığı görevi sırasında kaleme aldığı bu eser; meĢhur 

hattatlar, nakkaĢlar ve mücellitlerden bahsetmektedir. Bir ön sözle beĢ bölüm ve bir sonuç 

kısmından oluĢmaktadır. Bu eserde Iraklı Muhammed Yezdî‟nin elli hattâtı konu aldığı 

eserinden ve bununla beraber divan kâtiplerinden olan Hattât Kırımlı Abdullah‟ın sözlü 

bilgilerinden faydalanılarak yazılmıĢtır.  

Bu kitap basılmıĢtır.
22

 

III. Hâlâtü’l-Kâhire mine’l-Âdâtı’z-Zâhire: 

Âlî‟nin bu eser, Mısır‟ın tarihi ile ilgili değerli bir eserdir. Eser, Âlî‟nin Mısır‟ı 

ziyaretindeki hatıralar ve gözlemelerini anlatmaktadır. Mısır‟daki Osmanlı 

beylerbeylerinden de bahsettiği için Osmanlılar çağının için önemli eserlerindendir. Eser, 

tenkidli metni ve Ġngilizce tercümesi ile birlikte yayınlanmıĢtır. Eser ayrıca sadeleĢtirilerek 

de neĢredilmiĢtir.
23

 

IV. Fusûlü’I-Hall ü Akd ve Usûlü’l-Harci ve’n-Nakd: 

1007/1598 yılında kaleme alınan bu eserinde Âlî, Ġslâm devletlerinin yükseliĢ ve 

batıĢ sebeplerini anlatmıĢtır. Künhü‟l-Ahbâr adlı eserin özeti olarak kaleme alınmıĢ bu 

                                                           
21

 haz. Ahmet Uğur ve diğerleri, Kitâbü‟t-Târih-i Künhü‟l-Ahbar: Kayseri RâĢid Efendi Kütüphânesindeki 

901 ve 902 Nolu nüshalara göre, Kayseri: 1997. 

Künhü‟l-ahbar. / Gelibolulu Âlî Mustafa Efendi, 1008/1600. -- Ġstanbul : Takvimhane-i Amire,-1277.  

Gelibolulu Âlî Mustafa Efendi, Künhü‟l-Ahbar: Fatih Sultan Mehmed Devri: 1451-1481, hazırlayan M. 

Hüdai ġentürk, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, Ankara,-2003. Künhü'l-

ahbar'ın tezkire kısmı. / Gelibolulu Âlî Mustafa Efendi, 1008/1600; haz. Mustafa Ġsen. Ankara: Atatürk 

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi,-1994. 

22
 Ġsen, a.g.e., s.13. 

23
 Ġsen, a.g.e., s.13-14; Orhan ġaik Gökyay, Hâlâtü‟l-Kâhire mine‟l-Âdati‟z-Zâhire, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Yay., Ankara: 1984. 
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eserde Âlî, Ġslam devletlerinin hallerini anlatmaktdır. 32 fasıl, tezyil ve hâtimeden olan bu 

eserin sadece üç faslı yayımlanmıĢtır.
24

 

V. Nusretnâme:   

Lala Mustafa PaĢa‟nın 986-988/1578–1580 yılları arasında devam eden Gürcistan, 

Azerbaycan ve ġirvan savaĢının tarihidir. Ayrıca savaĢın fethine yazılan fetihnâmeler de bu 

eserde bulunmaktadır. Eserin tezhipli ve minyatürlü bir nüshası Topkapı sarayı 

Kütüphanesinde mevcuttur.
25

 

Eser basılmıĢtır.
 26

 

VI. Fursatnâme: 

Bu eser Nusretnâme‟de anlatılan 986-987/1578-1580 yıllarında Azerbaycan, 

Gürcistan ve ġirvan savaĢları tarihini anlatan, Sinan PaĢa‟nın emriyle yazılmıĢ 

tamamlayıcısıdır. Eserin bir nüshası Berlin Devlet Kütüphanesinde bulunmaktadır.
27

 

VII. Nâdirü’l-Mehârib: 

Selim‟le Bayezid arasında olan Konya SavaĢı‟nı anlatan, 976/1568‟de Ģiir ve düz 

yazı Ģeklinde yazılan bu eser II. Selim‟in tahta çıkıĢına kadarki olayları anlatır. Edebi 

kudretini göstermek için eserde daha ziyade Farsça kullanılmıĢtır. Eserin müellif nüshası 

Kâhire‟de Dârü‟l-Kütübi‟l-Kavmiyye‟de bulunmaktadır.
28

 Bu eser Nasihatü‟s-Selâtîn, 

Sadef-i Sad-Güher ve Keşfü‟z-Zünûn adıyla da Süleymaniye ve Millet kütüphanesinde 

bulunmaktadır.
29

 

VIII. Heft-Meclis: 

Kanunî Sultan Süleyman‟ın Zigetvar seferini anlatan bu eser Sokollu Mehmet PaĢa 

adına kaleme alınmıĢtır. Eser padiĢahın sefere çıkmasını, savaĢı, ölümü ve II. Selim‟in tahta 

                                                           
24

 a.g.e., s.14; Çereçi, a.g.e., s.12; Bekir Kütükoğlu, “Âlî Mustafa Efendi”, DİA, c. 02, s.415. 
25

 a.g.m., s.415. 
26

 Mustafa Eravcı, Gelibolulu Mustafa Âlî, Nusret-nâme, Türk Tarih Kurumu,-2014. 
27

 a.g.m., s.415. 
28

 a.g.m., s.414. 
29

 Çereçi, a.g.e., s.15. 
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çıkmasını gibi konular içerir. Eser 1316/1898 yılında basılmıĢtır. BasılmıĢ nüshası
30

 

kütüphanelerde mevcuttur.
31

 

IX. Zübdetü’t-Tevârih: 

Bu eser, Adudüddin el-Îcî‟nin İşrâku‟t-Tevârih adlı eserini geniĢleterek yazılmıĢ, 

peygamber, sahâbe, mezhep imamları ve muhaddisler gibi konuları içerir. Bosna Sancak 

Beyi Ferhat PaĢa‟nın isteği üzerine yazılmıĢtır. Ġstanbul ve diğer Ģehir kütüphanelerde 

nüshaları mevcuttur.
32

  

X. Câmiü’l-Bühûr der Mecâlis-i Sûr: 

 Bu eserde III. Murad‟ın oğlu Mehmet için 1582 yılında yapıldığı sünnet düğünü 

anlatılır. Mustafa Âlî bu eseri Halep defterdârlığı sırasında yazmıĢtı. Eser manzum ve 

mensur kısımdan oluĢmaktadır. Bayezid kütüphanesindeki bu eser, Câmiü‟l-Buhûr adıyla 

kayıtlıdır.
33

 

XI. Mirkatü’l-Cihâd: 

Bu esre, Battal Gazi ile Melik DaniĢmend Ahmed arasındaki savaĢlarından 

bahseder. Bu eser daha önce Selçuklu padiĢahı II. Ġzzeddin Keykavus‟un emriyle Ġbn Ala 

tarafından, daha sonra I. Murad‟ın isteği üzerine Tokat dizdarı Âlî Arif tarafından süslü bir 

üslûpla yeniden yazılmıĢtır. Âlî, Niksar‟da görevdeyken bu nüshayı bazı ilavelerle kaleme 

almıĢtı.
34

 

Eser, yüksek lisans ve doktora tezi olarak çalıĢılmıĢtır.
35

 

                                                           
30

 Eser Ġkdam Gatesisi imtiyaz sahibi ve baĢmuharriri Ahmet Cevdet Bey tarafında 1900 yılında basılmıĢtır. 

Sayfa adedi 55 olup 17 adet basılmıĢtır. Bazı büyük kütüphaneler birlikte TBMM kütüphanesi ve Anırkabir 

Özel Kütüphanesinde Atatürk‟ün okuduğu kitaplar arasında bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. Mustafa 

Eravcı, Gelibolulu Mustafa Âlî ve “Heft Meclis” Adlı Eseri , Tarih Okulu, Ocak-Nisan,-2010, Sayı VI, 1-16. 
31

 Bekir Kütükoğlu, a.g.m., DİA, s.414; Çereçi, a.g.e., s.14. 
32

 Çereçi, a.g.e., s.13; Kütükoğlu, a.g.m., s.414. 
33

 Çereçi, a.g.e., s.16. 
34

 a.g.e., s.15. 
35

 Hakan ġahinli, Mustafa Âlî‟nin Mirkâtü‟l-Cihâd Adlı Eserinin Tenkidli Metni (Yüksek Lisans Tezi), 

Sakarya Üniversitesi S.B.E., Sakarya: 2004; Âlî Akar, Mirkâtü‟l-Cihâd :Dil İncelemsi-Metin-Dizin (Doktora 

Tezi), Ġstanbul Üniversitesi S.B.E., Ġstanbul: 1997. 
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1.3.2. Edebî Eserleri 

 

I. Divan: 

Âlî, Sadef-i Sad-Güher adlı eserinde ikisi Türkçe, biri Farsça olmak üzere üç, 

Künhü‟l-Ahbâr‟da ise dört divanı olduğunu söylemektedir. Ġlk divanı 1567‟de II. Selim‟e 

sunmuĢtur. Ikinci divanı 1574‟te III. Murad adına tertip edilmiĢtir. Üçüncü divanı ise 1580 

yılının baĢından 1591 yılına kadar geçen zaman içinde yazdıklarını toplayan Lâyihatü‟l-

hakîka‟dır. Istanbul kütüphanelerinde bulunmayan bu divan, Dârü‟l-Kütübi‟l-Kavmiyye‟de 

Vâridâtü‟l-Enîka ile birlikte aynı ciltte bulunan nüshası Fleischer tarafından açıklanmıĢtır.
36

 

II. Mihr ü Mâh: 

 Bu eser Âlî‟nin ilk eseridir. 1561‟de yazıp Konya‟da ġahzade Selim‟e sunmuĢtur. 

1164 beyitten oluĢan kitabın, Süleymaniye Kütüphanesiyle British Museum‟da birer 

nüshası mevcuttur.
37

 

III. Mihr ü Vefâ: 

1563 yılında Konya‟da yazıp ġahzade Selim‟e sunduğu ikinci aĢk mesnevisidir. 

Bügüne kadar kütüphanelerde bulunmayan eserin baĢ kısmını ihtiva eden bir nüshası Vasfi 

Mahir Kocatürk‟ün eline geçmiĢtir.
38

 

IV. Tuhfetü’l-UĢĢâk: 

Hüsrev-i Dehlevî‟nin Matlaü‟l-Envâr adlı eserine nazire olarak yazılmıĢ bir 

mesnevidir. ġahzade Selim‟in divan kâtibi olduktan sonra 1562‟de ona sunduğu bu eser 

yaklaĢık 3034 beyitten oluĢup ahlâkî bir eserdir. Uzun zamandır kayıp sanılan bu eserin 

nüshası Süleymaniye Kütüphanesinde bulunmaktadır.
39

 

 

                                                           
36

 Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, , DİA, c. 02, s.417. 
37

 a.g.m., s.418. 
38

 a.yer. 
39

 a.yer. 
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V. Sadef-i Sad-Güher: 

Uzuzn süre gurbette olduktan sonra yeniden Gelibolu‟yu nice yıllar sonra ziyaret 

ettiğinde, ordaki sevdikler ve ahbablarına hediye olmak üzere seçme Ģiirlerinden 

oluĢmaktadır. Ġstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi ve Ankara Genel Kitaplık‟ta nüshası 

bulunmaktadır.
40

 

VI. Riyâzü’s-Sâlikîn: 

 Âlî ġam‟da 22 yaĢındayken 1563‟te baĢlamıĢ bu eser, 1575-76 yılında tekrar ele 

alarak tamamlamıĢ. 2802 beyitten oluĢup bu eser dini, tasavvufî ve ahlâkî bir mesnevidir. 

Eserin Beyazıt Devlet Kütüphanesi‟nde bir nüshası bulunmaktadır.
41

  

 VII. Ravzatü’l-Letâif:  

Nazım yolu ile yazılan bu eser, yine tasavvuf‟a dair olup 3000 beyitten 

oluĢmaktadır. 1577‟den önce yazıldığı anlaĢılan bu eserin nüshası nerede olduğunu 

bilinmemektedir.
42

  

 Bununla beraber Gül-i Sad-berk, Subhatü‟l-Abdâl, Kırk Hadis Tercümeleri, 

Mecmau‟l-bahreyn, Bedîʿur-rukûm, farklı farklı konularda kaleme alınan Âlî‟nin diğer 

önemli eserlerdir.  

1.3.3. Sosyal Hayatla Ġlgili Eserleri 

 

I. Nushatü’s-Selâtîn: 

Halep görevi sırasında yazılan Âlî‟nin bu eser, hükümdarlara gerekli vasıf ve 

Ģartları belirten bir siyasetneme olarak yazılmıĢtır. Eser, bir ön söz, dört bölüm ve bir 

sonuçtan olup, Ġngilizce tercümesiyle birlikte edisyon kritikli metin olarak yayınlanmıĢtır.
43

 

                                                           
40

 a.g.m., s. 419. 
41

 Akün, a.g.m., s.418. 
42

 a.yer. 
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II. Mevâidü’n-Nefâis fî Kavâidi’l-Mecâlis: 

Âlî‟nin önemli eserlerinden olan bu kitap, umuduğu makamlara gelemeyiĢi, devlet 

bozukluğunu ve çeĢitli âdetler acı bir dille tenkit edilmiĢ o çağının bir aynası gibidir.  

III. Hülâsatü’l-Ahvâl der Letâfet-i Mevâz-i Sahîh-ı Hâl: 

Manzum Ģeklinde yazılan bu eser, 12 bend‟den oluĢup, her bend‟de 21 beyit vardır. 

Eser, padiĢah, vezir, Ģeyhülislâm, beylerbeyi, defterdâr, Ģeyh, Ģair, imam, kâtip, mütevelli 

ve tüccar gibi sosyal sınıfların durumu konuları içerir. Bu eser transkripsiyon metinle 

Ġngilizce tercümesi yayınlanmıĢtır.
44

 

IV. Tuhfetü’s-Sulehâ: 

Gazâlî‟nin Eyyühe‟l-Veled adlı risalesinin tercümesidir. Âlî bu eserde zaman zaman 

konulara ilavelerde de bulunmuĢtur. 

Sultan III. Murad‟dan NiĢancılık görevini almak için Ali‟nin Hakâyikı‟l-Ekâlînı, 

muhtemel sosyal hiciv niteliğinde olan Meâyibi‟l-Erâzil ve ahlâkî hikayelerden olan Sad 

Kıssa ve Sad Hisse de Âlî‟nin sosyal muhtevalı diğer önemli eserlerdir. 

1.3.4. Diğer Konulardaki Eserleri 

 

I. Nevâdirü’l-Hikem: 

Tokat‟ta yazılmıĢ ve III. Murad‟a sunulmuĢ bu eser, bir mukaddeme ile baĢlayan 

eser, yazarın “nadire” adını verdiği yedi bölüm ve bir sonuçtan oluĢmuĢtur. Eser, her 

dönemde yetiĢmiĢ olan bazı bilgin ve mutasavvıflardan, halifeler ve hilâfet meselesinden, 

hadisin önemi ve inceliklerinden, ayrıca bazı aklî ve ilmî meselelerden bahseder. Eserin 

nüshası Ġstanbul Üniversitesi Kütüphanesi‟nde mevcuttur.
45

 

                                                                                                                                                                                 
43

 Çereçi, a.g.e., s.15; Kütükoğlu, a.g.m., s.415. 
44

 Çereçi, a.g.e., s.25. 
45

 ġeker, a.g.e., s.54-55. 
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II. Hakâyıku’l-Ekâlîm: 

III. Murad‟ın, artık sınırları çok geniĢleyen Osmanlı devletinde görev vereceği 

memurların hangi vasıflarda olması gerektiğini anlatan küçük bir eserdir. ġimdilik bilinen 

tek nüshası Ġstanbul Üniversitesi Kütüphanesi‟nde bulunmaktadır.
46

 

III. MenĢeü’l-ĠnĢâ: 

Bu eser bazı devlet büyüklerin adına ve kendisi için yazdığı mektuplardır. Eser beĢ 

bölümden oluĢup, dostluk, durum, iĢ, tebrik ve taziyet gibi konular içerir. Eserin nüshası 

Bayezıd Milli Kütüphanesi‟nde bulunmakatdır.
47

  

IV. MünĢeât: 

Bu eserinde de mektupları toplamıĢtır. Türkçe ve Farsça örnekleri ihtiva eden bu 

küçük çalıĢmada, tarihî belge olan mektuplar vardır. 

V. Nüzhet: 

Nüshasını bulunmayan bu eserin adı Sadef-i Sad-Güher‟de geçmektedir.
48

 

Bunların dıĢında ġahzade Mehmet‟e sunulan TıfâĢî‟nin ilâveli tercümesi Rahati'n-

Nüfûs, Hâce Muhammed Parsâ‟nın (ö. 1420), Faslü‟l-Hitâb‟dan alınan tasavvuf ağırlıklı 

Hilyetü‟r-Ricâl, III. Murad‟ı öven Câmiu‟l-Kemâlât, Ģehzâde Osman‟ın doğumuyla 

yazılmıĢ eseri Ferâidü‟l-Vilâd, Ġbrahim PaĢa hakkında yazılmıĢ Risâle-i Zırgamiyye ve bir 

dua mecmuası olan Dürer-i Mensure yazarın diğer küçük ama mühimm eserlerdir.
49

 

Ayrıca, Târîh-i Engürüs, Selîm-nâme, Menâkıb-ı Kapûdân-ı Deryâ Halîl Paşa, 

Fetih-nâme-i Cezîre-i Rodos, Bahr-ı Nasâyıh, İzzetü‟l-Asr fî Sûreti‟n-Nasr, Târîhü‟l-

Metâlî, Târîh-i Sultan Süleymân, Heft Dâstan, El-Berku‟l-Yemânî fî fethi‟l-Osmânî, 

                                                           
46

 a.g.e., s.53. 
47

 a.g.e., s.57-58. 
48

 ġeker, a.g.e., s.60. 
49

 a.g.e., s.20. 
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Enîsü‟l-Ârifîn, El-Mesâlik ve‟l-Memâlik ve Riyâzu‟r-Rahme de  Âlî‟nin olmadığı halde ona 

isnad olunan önemli eserlerdir.
50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                           
50

 a.g.e., s.60. 
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                                                        ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

2. METĠN ĠNCELEME 

2.1. ESERĠN KONUSU 

Mustafa Âlî‟nin Mehâsinü‟l-Edeb adlı eseri Arap edib Câhiz
51

 tarafından yazılan 

Minhâcü‟s-Sülûk ilâ Âdâbi Sohbeti‟l-Mülûk adlı eserinin dönemin siyâsî ve sosyal 

açısından gerektiği durumlar sebebiyle bazı yerleri çıkartılarak halk ve padiĢahların 

yaĢayıĢına göre gerekli bazı eklentiler yapılmak suretiyle ortaya çıkarılan bir tercümesidir. 

Dönemin siyâsî ve sosyal anlayıĢlarının Ģiir, gazel, hikâye ve nesir nazım türleri ile konu 

edildiği bu esere müellif, Mehâsinü‟l-Edeb adını vermiĢtir. Eseri bir siyasetnâme olarak 

değerlendirmek mümkündür.  

2.2. ESERĠN ĠÇERĠĞĠ 

Mehâsinü‟l-Edeb 15 bâb halinde kaleme alınmıĢtır. Allah‟ın varlığı ve yüceliğini 

ifade ederek baĢlayan eser, Hz. Peygamber‟e, sahâbeler‟e ve dönemin padiĢahına medh ü 

senada bulunulduktan sonra eserin içeriği hakkında Ģu bilgiler verilir:  

Ĥamd ü ŝenā-yı Rabbü’l Ǿālemįn ve śalāt ü selām seyyidü’l-mürselįn ve tarżįye-i āl ü 

aśĥāb-güzįn ve duǾā-yi devlet-i sulŧānü’l-İslām ve’l-müslimįn. Taķdįm olındıķdan śoŋra bu 

vechile serd-i muķaddemāt merām olınur ki süħan-ı Sübĥān dehrüŋ ercümendi maǾārif-pįşe 

Āli Beg Efendi müǿellif-i Künhü’l-Aħbār olan źāt-ı bülend-iştihārdur ki her eŝer-i 

muǾteberi mānend-i miŝl-i sāǿir efvāh-ı enām ü eyādi-i kirāmda dāǿir ve naķl-i mecālis-i 

ekābirdür. Ez-cümle Minhācü’s-Sülūk ilā Ādābi Śoĥbeti’l-Mülūk nām ǾArabi teǿlįf-i laŧįfi 

                                                           
51

 Arap edebiyatının en büyük nesir yazarlarından ve Mu„tezile kelâmcılarından biri olan 

Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Câhiz el-Kinânî 150-160 (767-777) yılları arasında Basra‟da doğduğu 

tahmin edilmektedir. “Câhiz” lakabı kendisine patlak gözlü olmasından dolayı verilmiĢtir. Son yapılan 

araĢtırmalara göre 244 eser, kaleme alan Câhiz, 255 yılı Muharrem'inde (Ocak 869) doksan beĢ yaĢlarında 

iken Basra‟da vefat etti. Daha fazla bilgi için bkz. Ramazan ġeĢen, Yusuf ġevki Yavuz  “Câhiz”, DİA, c. 7, s. 

20-26. 
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baǾż żemāyim-i nāfiǾa ile Türkiye terceme ve Mehāsinü’l-Edeb tesmiye eylemişler. On beş 

faśl ile müretteb bir nüsħa-i celįledür.
52 

Eserin bâbları Ģöyledir:  

Birinci Bâb: On iki gerekçe ve içinde hikâyelerle oluĢan bu bâb, devlet hazineleri, 

halk malları, padiĢahların o mallarına olan meyl ve hırsı, devletle ilgili iĢler, elçiler, 

sadrazam, padiĢaha tebrik etme, sohbette olan konuĢmaları, izâz ve ikrâm, padiĢahlara karĢı 

saygılar, padiĢahların memlekete dair iĢler, memleketi korumakla kullanılan hileler, hakkı 

söylemek, dost ve düĢman arasında fark tutmak ve hizmette olanların rütbeleri gibi konuları 

içerir. 

Ġkinci Bâb: PadiĢahların meclisleri hakkında olan bu bâbde nedimler ve musâhiblere 

olan Ģartlar, meclislerde yüksek sesle konuĢmamak, el sallamamak, sohbet esnasında 

gereksiz bir ifadelerle araya girmemek ve Ģeriat ahkâmlarına saygı göstermek gibi konular 

içerir. 

Üçüncü Bâb: Bu bâb, dönemin melikler ve padiĢahların yaĢayıĢ tarzını, iĢretleri, 

Ģaraba olduğu meylleri, tecrübesizlikten dolayı padiĢahın sarhoĢ olduktan sonraki halini ve 

Ģaraptan kaynaklı devlet sorunları gibi konular içerir.  

Dördüncü Bâb: Bu bâbde hükümdârlar ve padiĢahların meclisinden dağılmak 

anlamıyla kullanılan alâmetler ve iĢaretleri beyan edilir. PadiĢahların Ģan ve mertebelerine 

göre onların az konuĢmak ve iĢâretle emirler vermek, padiĢahın göğe baktığı zaman 

sohbetin sona ermesine, asasını ele almasını, dağılmasına, „vesselam‟ ve „rahman‟ gibi 

ifadelerle meclislerin adâbları hakkında bilgi verilir. 

BeĢinci Bâb: Sadrazam, vekil, kâtipler, Âlimler, Ģairler, Ģeyhler, hanende ve sazende, 

elçiler, defterdârlar, sipâhîler, askerler ve hizmetçiler gibi devlete gereken ayanlar ve 

onlarla ilgili hikâyeler ve hâdiseleri anlatılır. 

Altıncı Bâb:  Bu bâb PadiĢahlardaki övülmeye değer âdet ve ahlâk, ve kusurların 

affetmesi ile Ģefkâtlar beyanındadır.  

Yedinci Bâb: Bu bâbde padiĢahların ve kar-fermâ olan Ģerif kimselerin kusurları 

örtmek ve günahkârlara câiz cezalar hakkındadır. Müslümanın ayıp araĢtırması değil, 

                                                           
52

  Mustafa Ali, Mehâsinü‟l-Edeb, s. 02. 
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bilâkis gördüğü ayıp ve kusurları örtmesi gerekir düĢüncesi ile “Kim bir Müslümanın 

ayıbını dilerse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.”
53

 "Kim bir ayıp görür de 

örterse sanki kabrine diri gömülmüĢ bir yavruya can vermiĢ gibi olur."
54

 hadisler 

aktarıldıktan sonra ayıpların araĢtırılıp ortaya dökülmesi, insanları birbirine düĢürmekten, 

aralarında kin ve düĢmanlık tohumları ekmek ve insanın gizli kalmıĢ kusurlarını açıklamak 

ve herkese duyurmak gibi kötü davranıĢlar hakkında bilgi verilir. 

Sekizinci Bâb: PadiĢahlardaki yüksek himmetler ve musâhiblerin onlara saygı 

göstermesi hakkında olan bu bâbde Allah‟ın rahmetini kazanmaya vesile olan salih iĢler ve 

kalbin samimiyeti gibi güzel hasletler anlatılır ve bunların aksi olan cimrilik, bencillik, 

zevk-perestlik, gaflet gibi konular hakkında bilgiler verilir.  

Dokuzuncu Bâb: PadiĢahların Ģahzadelere ve vezirlere karĢı nasıl davranması 

gerektiği anlatılır. Özellikle padiĢahın akrabalarına, dostlarına, ahbâblarına ve çocuklarına 

muamelelerin diğer insanlara göre nasıl farklı olduğunu örneklerle izah edilir.  

Onuncu Bâb: Devlete ait sırları saklamada uygulanan hikmet ve tedbirleri beyan 

eder. Büyük bir aile gibi olarak nitelendirilecek olan devletin mahrem konularına dair 

sırların gizli tutması Ģart olmakla birlikte bu Ģartlar, hem ayanlara hem de padiĢahlara vacib 

olduğu anlatılır. Devlet baĢarının temelinde sırrı saklamak olduğu ve baĢarılı olan 

padiĢahların daima böyle bir yol tuttuğu hatta devlet sırlarını hanımlarından gizledikleri 

izah edilir. Buna örnek olarak da Fatih Sultan Mehmet Han‟ın: “Yapacağım iĢleri, 

sakalımın bir kılı bile bilse, onu kopartırım.” sözü ve Yavuz Sultan Selim Han‟ın da yola 

çıkana kadar kimseye nereye sefer edileceğini söylemediği ve bunu soranlara da: “Sen sır 

saklayabilir misin?” diye sorar. Evet diyene ise, “Ġyi o zaman, ben de saklarım” cevabını 

verdiği temsil getirilir.  

On Birinci Bâb: PadiĢahların gazabları, Ģiddet ve hiddet esnasında verdikleri cezaları 

ve bu konuda yapılan acil muamelelerin ne gibi hatalara mâl olduğu  anlatılır.  

“Ġnsan aceleci (tabiatta) yaratıldı.”
55

 ilahî hikmete dikkat etmeyen insanın fıtratında 

aceleciliği görmezden gelerek bazen büyük hatalar iĢlediğini anlatılır. Devlet iĢlerinde ve 

                                                           
53

 Ebu Dâvud, “Edeb”, 39. 
54

 a.g.e., 38. 
55

 el-Enbiya, 37. 
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emirlerinde olan acelik ise devlet ile birlikte o ülkede yaĢayanları da felakete sürüklediği 

izah edilir.  

On Ġkinci Bâb: PadiĢahlar, sadrazamlar ve musâhiblere ait güzel koku hakkındadır. 

Malum olduğu üzere kokular insanların üzerlerinde kullandıkları görülmeyen 

aksesuarlarıdır. Kokunun en büyük özelliği insanın karakterini yansıtması ve insanda koku 

hafızası bırakması, sosyal hayatta oldukça önemlidir. Ġslam dininde güzel koku kullanımın 

sünnet olması ve Peygamber Efendimiz‟in ten kokusunun gül kokusu olduğuna inanılması 

gül ile birlikte Osmanlı döneminde güzel kokulara ayrı bir önem verilmesine neden olduğu 

bu bölümde örneklerle izah edilir.  

On Üçüncü Bâb: Osmanlı ve öncesi padiĢahların ve özellikle Acem padiĢahların 

âdetleri Minhac adlı eserden iktibas edilerek açıklanır. 

On Dördüncü Bâb: PadiĢahın konuĢma esnasında yaptığı konuĢmayı takip etmek ve 

edeb, ahlâk ile muamelelerin anlatıldığı bu bâb musâhiblere ve nedimlere lazım olan 

kanunlar hakkında bilgi verir. 

On BeĢinci Bâb: PadiĢahların reayasına, oğullarına, ayanlarına, musâhiblere ve  

hizmetçilere verilen nasihatler bu bâbde konu edilir. 
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2.3.  GEREKÇELER VE BÂBLAR 

 

BĠRĠNCĠ BÂB 

Nüsha‟nın aslına bakacak olursak bu bölüm Ģiirle baĢlar. Mustafa Âlî, padiĢahların 

kendine has âdetleri ve huylarıyla ilgili konuları ele alarak onların âdetlerini diğer mertebe 

sahibi kiĢilerden ayırmıĢtır. PadiĢahların âdetlerinin daha düzenli ve örnek teĢkil edebilecek 

Ģekilde mükemmele yakın olduğunu, padiĢahın meclislerindeki kendine has usulları ve 

kâideleri, meclise birer örnek olduğunu anlatmaktadır. 

PadiĢahlar da Yüce Allah‟ın farklı fıtratlarda yaratmıĢ olduklarındandır. Metnin bu 

bâbdeki genel çerçevesine baktığımızda, padiĢahlarda olması gereken mühim husûslar 

vardır ki taht-niĢin olan padiĢah devlete ve halka zarar gelmesin. Olması gereken 

husûslardan biri, padiĢahın güzel ahlâklı ve dürüst tavırlara sahip olması gerektiğidir. 

Ayrıca, bunlarla beraber iyi kalplı ve her makamda hayır dualarını eksik etmeyen biri 

olması lazım. PadiĢahların ahlâkî oluĢumları için gereken Ģartlardan diğerleri; dürüst, pak-

tiynet, koruma özelliğine sahip, sâkin, devlete ve ayanların tayin ettiği kanunlara saygı ve 

özen gösteren biri olması lazım. 

On iki gerekçeden oluĢan bu bâb, dönemin padiĢahının, halkın, musâhiblerin ve 

devlet ayanlarının uyması gereken Ģartları ihtiva eder. Mustafa Âlî, o gerekçeleri Ģu Ģekilde 

anlatmaktadır; 

Devlet‟in korunması ve halkın muhafazası için her zaman devlet‟in iç ve dıĢ 

hazinelerinin dolu olması gerekir ki devlet ihtiyaç duyduğu zaman veya savaĢ olduğu 

zaman etraftaki memâlikten ve halkın mallarından yardım istemeye gerek kalmasın. 

Devlet‟in iç hazinesinden murad; nakidler, paralar, arsalar, silahlar ve savaĢta 

kullanılabilecek diğer âletlerdir. DıĢ hazineden murad; halk ve yaratıcı olan Allah‟tır.  

„Küllüküm râ‟in ve küllüküm mes‟ûlun an ra‟iyyetihi‟, Hz. Peygamberimizin bu 

hadis-i Ģerifi örnek alınarak devlet‟in muhafazası ve korunması nazm ü nızam üzere 

yapılmalıdır. Bu da din ve devlet iĢlerinin mühim olduğuna delâlet eder. 
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Metnin bu bâbında Mustafa Âlî, dönemin taht-niĢin olan hükümdârlarının halk 

hazinelerine gösterdiği hırs yüzünden devlete zarar geldiğini ve hatta o hırstan geriye eline 

hiçbir Ģey geçmediği için bir sürü nimetten de mahrum kaldığını anlatmaktadır. Hatta din 

ve devlet emektarları paraya karĢı bir menseb almak için mecbur kaldılar. PadiĢahın bu 

kötü davranıĢı ve ameli de nice bozuklukları ortaya çıkardı. Dönemin Ģairlerden olan 

Mevlana Tabayî de bu kıta ile devlet‟in halini anlatıyor; 

ǾĀlem yıķıldı ĥażret-i ĥünkār bį-ħaber 

Yükler ŧallandı ḳafile-i sālār bį-ħaber 

 

Gitdi nižām-ı şevķ rivāc muǾāmele 

El müflis oldı nāķid-i bāzār bį-ħaber 

Mustafa Âlî, bu bâbın devamında dönemin padiĢahlarının yanına tayin olan 

elçilerden bahseder. “Elçelere gereken Ģartlardan, elçilerin akıllı, zeki ve hakk yolunda 

uyanık olması lazımdır” Ģeklinde ifade eder. 

Minhac kitabını örnek alan Mustafa Âlî, 531-579
56

 tarihleri arasında Ġran‟da 

hükümdar olan NûĢirevân‟ın elçilerini ve onların yaptığı iĢlemleri nakleder. NûĢirevân‟ın o 

dönemdeki kanunlarına baktığımızda, bir yere elçi gönderdiği zaman elçiyle gelen cevabı 

yoklar, sâdık veya hâin olması durumuna göre ceza veya ikrâm tayin ederdi. 

O kanununu Ģu beyitle izah ediyor; 

Bir nažarda hemen zebān-ı resūl 

Bir girān-māye seyfdür meslūl 

 

Ŧoġrı söylerse oldı keremāni 
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 Ahmet Tefazzülî, “EnûĢirevân”, DİA, c.11, s.255. 
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Kezb iderse ĥadįd olır medħūl 

Gerekçe baĢlığının altında Mustafa Âlî, dönemin padiĢahlarında olması gereken 

Ģartlardan bahseder. PadiĢahın musâhibleri ve sadrazamları himmetli, marifetli, dürüst 

mizacli, pak tabiatlı olması Ģarttır.  

PadiĢah da devlet kanunlarına saygı göstermelidir. Ayrıca konuĢmasında öyle bir 

tesir oluĢturmalı ki kendisi dahi kabul ve makul görecek ve dolayısıyla halk da emirlerine 

itaat edebilecek. 

Mustafa Âlî, “Sâhib ve musâhib arasında ancak bir mim farkı vardır. Fakat o mim 

musâhib ağzından dıĢı olan vâizler ve güzel nasihatları aynı ifade eder”, diye açıklar. 

Śāĥibde olmayup çü muśāĥibde oldı mįm 

YaǾnį ki ol vekįl celįl oldı bu kelįm 

 

Esrār-ı mülke oldı vezįrüŋ tekellümi 

Ammā muśāĥibüŋ sözi olmaķ gerek Ǿamįm 

“Mufâale” vezninde olan “Musâhib” kelimesi, sohbet eden, arkadaĢ, dost anlamına 

gelmektedir. Musâhib kelimesi Osmalı sarayında padiĢaha danıĢmanlık yapan, kiĢiliği ve 

bilgisiyle temayüz ederek ona arkadaĢlıkta bulunanlar için kullanılmıĢtır. Nedim ve 

Musâhib aynı anlamı taĢıyan bir ifade olduğunu bazı kaynaklarda görmekteyiz. Musâhib 

kelimesi ilk olarak XVI. yüzyıla ait kaynaklarda bulunmaktadır. Yıldırım Bayezid‟in 

kaynaklarda “mashara” adıyla geçen bir kulunun nedim ve musâhibe benzer anlama 

geldiğini anlaĢılmaktadır.
57

 

XVI. yüzyılın sonlarında Mustafa Âlî, bir musâhib‟in bulunmasının gereğine iĢaret 

ederek bu kiĢinin evliyâ ve enbiyâ tarihini, hükümdârlar tarihini bilen, devlet ve saltanata 

zarar veren husûsları açık dille ve güzel örneklerle padiĢaha anlatan, ilmî sohbetlere önem 
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veren, hak ve hukuka riayetkâr, kimseye kini, garazı olmayan, kerem sahibî, hareketleri 

ölçülü, makam hırsına kapılmayıp mazlumları koruma, zâlimlere haddini bildirme 

husûsunda padiĢaha sağlıklı bilgiler veren bir kimse olması gerektiğini belirtir.
58

 

Acem musâhibler ahlâk ve tabiat Ģeraitlerinin korunmasında mübalağa ederlerdi. 

Sadece kendilerinden değil atlarından bile bir pislik vazih olsa çok utanırlardı. 

PadiĢahlar musâhiblerini kendileri seçer ve istedikleri zaman da hizmetten 

azlederlerdi. 

Mustafa Âlî, gerekçe baĢlığının altında padiĢah musâhibinde olması gereken Ģartları 

anlatırken Ģöyle der;  

Bir padiĢahın sırları her zaman saklanmalıdır. PadiĢahın sevdiğiyle dost olup onu 

övmek ve sevmediğiyle düĢman olup kötülemek lazımdır. Her surette padiĢahın rızâsına 

uygun bulunulmalıdır. 

Divan ve ayan arasındaki sohbetler fıkhî ve Ģeriat ilimleriyle dolu olmalıdır. Ve bu 

sohbetler güzel ahlâk çerçevesinde olmalıdır. 

PadiĢahın ismi ya da soyu sohbet arasında söylenmemelidir. PadiĢahın ismini 

sohbetten baĢka yerlerde de kasten söylemek kötü edeblerdendir. 

PadiĢahlar açıkça tebrik edilmemeli veya kutlanmamalıdır. 

Musâhib hümayuna geldiğinde konuĢmanın açılıĢında padiĢah yok ise kendisi bir 

Ģey söylemeye cesâret etmemelidir. Ve padiĢah önemli bir konuĢma yaparken örnekler veya 

ifadelerle konuĢmayı bölmeyip bütün dikkatle dinlemeli ve sonuna dek baĢka bir Ģeylerle 

meĢgul olmamalı, gâfil olmamalıdır. Dinleyicinin herhangi bir gafleti konuĢmacının 

bunalmasına sebep olur.  

Musâhiblerde olması gereken Ģartlardan biri de Ģudur ki, musâhib veya devlet 

erkânlarından bir kimse konuĢurken de hızlı konuĢmamalı, ki onu anlamakta zorlanmasın. 
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Ve konuĢurken ne ellerini oynatsın ne de baĢını sallasın. Böyle yaparsa bu hareketler edeb 

dıĢı hareketlerden sayılır. HoĢuna gitmeyen kaba cümleler söylememeli ve çok fazla 

konuĢmaktan kaçınmalıdır. Bir konu bittiğinde biraz beklemeli, eğer padiĢahtan yana bu 

konuya ilgi zahir olmazsa ikinci mevzuyu açmamalıdır. Hükümdâr hakkında kötü cümleler 

kullanmamalı, padiĢahın düĢmanı da olsa saltanat Ģanına yakıĢır edep ve saygı içerisinde 

olmalıdır. Hümayun huzurunda murabba oturmasın. Yastığa yakın ise ona eğilmemelidir. 

Hizmetten hiç soğumamalı, padiĢah bir Ģey söylerken dikkatlice dinlemeli ve hiç gâfil 

olmamalıdır. Can kulağıyla ve hazır vücutla teveccüh etmelidir. 

PadiĢah musâhiblerine lazım olan Ģartlardan bir Ģart vardır ki, sözlerin ciddi ve 

mantıklı Ģekilde dile getirilmesidir. Ancak burada padiĢahı kötüleyecek veya ayıp olacak 

lafızlardan kaçınmalıdır. „PiĢ endiĢe ve ân-gehî guftâr‟ lafzı bu mânâyı barındırır. 

Minhac kitabında yazılmıĢtır ki düĢük mizaçlı olmak geniĢ yollara eriĢemeye bir 

duvar gibidir. Zira sohbet ve muaĢerete layık olmak için maharetli, kâmil, sâdık olmak 

lazımdır. DüĢük mizaçlı olanlar özürlü gibidirler ve bu kiĢiler ancak belaya yol açarlar. 

Bundan baĢka; güzel yüzlü, temiz, yeme ve içmesine özen gösteren, güzel ve temiz 

giyinen, diĢ fırçalama ve tırnak kesme konusunda devamlılık gösteren biri olması lazımdır. 

Hümayuna gelince güzel koku ile etrafını kokutmak yüksek mertebelerdendir. 

Ħoş rāyiĥalar ile gerek ehl-i taķarrüb 

Takım ola ervāĥa ġada naķl-i taŧayyub 

 

Elbette dehānında gerek būyį dil-āvįz 

Āyįn-i mülūk üzere o kim ide teǿeddüb 

PadiĢahların uyması gereken Ģartlardan biri de, Âlimlere izaz ve ikram edip onların 

mertebelerinde rahat yaĢamaları için bahĢiĢleri, vazifeleri ve hediyeleri esirgememelidir. 

Mülûk-i Benî Ümeyye ve Abbâsiyye zamanlarında imamlardan nice riâyet olunmuĢlardır. 
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Ama o zamanlarda Âlimlerde ictihad rütbesi yoktu. Ve eskilerin iyiliği ve doğruluğu 

bunlardan yüksektir.  

Kanûnları koruma konusunda saygı göstermek hususî iĢlerdendir ki her devlet‟in 

bekâsı için o devlet‟in kanunlarına saygı göstermek ve ecdadların kanunlarına muhâlefet 

etmemelidir. Eski hükümdârlar ecdadlarının kanunlarına saygı gösterdiler ve alım satım 

yolunda hükümetin olduğu yoldan gitmiĢlerdir. Ancak Mülûk-i Benî Ümeyye, Abbâsî ve 

Fatımî halifeler aralarında bu konuyu belirten bir kanun çıkarmadı.   

PadiĢahlara lazım olan Ģartlardan bir Ģart da budur ki, ara sıra toplantı yapıp 

zulümleri ve haksızlıkları araĢtırıp bu Ģikâyetleri kendisinin dinlemesidir. ErdeĢîr Bâbekden 

Yezid Cerd günlerine gelince her Nevrûz ve Mihircan günleri bahar ve hazana dâhil olan 

günlerdir. Acem ülkeleri bunun için toplanıp birbirlerine danıĢırlardı. Osmanlı imparatorları 

dahi Ebu‟l-Fatih hükümdârlığa gelince kendileri divanda toplanırlardı. 

Mülk ahvalini araĢtırıp tetkik etmek lazımdır. Büyük veya küçük meseleleri ve halk 

hallerini bilmek lazımdır. Etraftaki düĢmanları gizlice araĢtırıp ve memleketin etrafını 

dikkatli araĢtırmak ve serhad emirlerinin haberlerini aniden takip etmek lazımdır.   

Diğer Ģartlardan biri de, düĢmanları daima küçüksemeyip onların hilesi karĢısında 

uyanık olunmalıdır. Minhac kitabında yazılmıĢtır ki, harp hileleri müluk beyanında uzun bir 

hikâye olarak anlatılmıĢtır ki iĢin özü budur. 

Diğer Ģartlara bakacak olursak, hak söylemekten çekinmeyip can kulağıyla dinleyip 

onu kabul etmek gerekir.  

Diğer bir Ģart, dost ve düĢmanları bilmek, iyiliğini seven ve kötülüğünü isteyenleri 

ayırt edebilmektir. Minhac kitabında anlatıldığına göre herhangi bir padiĢahta bu dört huy 

bulunmalı ki saltanat günleri uzun sürsün. Öncelikle, kendi nefsine reva görmediğini 

halkına layık görmesin. Ġkinci olarak, âkibetinden korkmadığı iĢleri sonraya bırakmasın. 

Üçüncüsü, halkının hallerini her zaman yoklasın. Son olarak da dünyevi istekler peĢinden 

koĢmasın. 
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Eğer devlet‟te yüksek mertebeli olan, lâyık olmayanın peĢinden koĢmayıp „Et-tacu 

li‟r-ra‟sı ve‟l-halhalu li‟l-kadem‟ deliliyle yazarların doğruluğunu, kâtiplik fenlerinde 

mahâret sahibi olanları, kılıcı kullanmadaki himmet ve diyanet ile Ģöhret bulanları hizmette 

bulundurmayı koruma altına alırsa Allah‟ın koyduğu nizam ve ümmetin güvenliğinin 

oluĢmasına sebep olur. 

 

ĠKĠNCĠ BÂB 

Eserin ikinci bölümünde Mustafa Âlî dönemin padiĢahları ve musâhibleri arasındaki 

sohbetlerden bahseder. 

Musatafa Âlî‟nin kalem aldığı bu bölümde, padiĢah kanûnlarına göre, padiĢaha 

tayin olunan musâhiblerin devlet‟te bir yüksek mertebede olması lazımdır. Edebî Ģartlara 

göre padiĢahın has meclisinde bulunan musâhibler padiĢah ile yüz yüze görüĢemezdi, 

sohbet ederlerken aralarına perde çekilirdi ve ona bir vekil tayin edilirdi. PadiĢahın izni 

olmadan musâhib sohbete baĢlamaz, emir gelince sohbete baĢlardı. Mustafa Âlî, dönemin 

bu kanununu anlatırken Minhac kitabından ErdeĢîr ve Yezid Cerd hikâyesini de nakleder. 

Acem padiĢahlarının çoğu musâhiblerini genellikle Ģairlerden ve Âlimlerden 

seçerlerdi. Bu geleneği Osmanlı Ġmparatorluğunda Sultan Murad Han zamanında 

görebiliriz. 

Âlim, Ģair ve sanatkârlara en fazla Fatih Sultan Mehmet zamanında önem 

verilmiĢtir. BaĢta kendisi olmak üzere ġahzade Bayezid, ġahzade Cem, Mahmut PaĢa ve 

Ahmet PaĢa etrafında Ģairlerin kümelendikleri görülmektedir.
59

 

Tenbih baĢlığı altında bir izah yapan Mustafa Âlî; sarayda, sohbet meclislerinde 

veya padiĢah karĢısında geğirmek, öksürmek ve tükürmek gibi davranıĢların edepsizliğe 

alâmet olduğunu anlatır.  
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Bu Ģartlara uymanın faydası Ģudur ki, bu edep kanunlarına saygı gösteren çoğu 

musâhibler sonrasında sadrazam gibi mertebeler kazanmıĢtırlar. 

Tenbih baĢlığı altında Mustafa Âlî Ģöyle anlatmaya devam ediyor; “Ukala demiĢler 

ki hükümdârların meclislerinde olan nedimlere göz ve kulak , el ve ayak görünmez, yani, iç 

hizmetçiler, hümayunun genç delikanlılarına tealluk etmesinler ulaĢmasınlar. Halk 

meclislerinde kullanılan kelimeler meclis dıĢında söylemesin. Hiç hırs göstermemek 

gerekir. Hümayundan izin alınmadan baĢka bir yere gitmemek gerekir”. Ardından Mustafa 

Âlî, Merhum Sultan Selim Sani‟nin bu konuyla ilgili misalini aktararak bu konuyu 

zenginleĢtirir. 

Mustafa Âlî padiĢah ve musâhibler arasındaki sohbet kanunlarını anlatırken, Acem 

hükümdarlarının kanunlarını da nakleder; Acem padiĢahları nedimlerin mertebelerini 

yüksek, orta ve küçük seviyelerine ayırırdı. Herkes kendisine belirtilen makamında 

dururdu.  

Mustafa Âlî sohbet kanunlarını anlatırken, Ġbrahim Müsûlî‟den zikredilen rivâyeti 

de anlatır. Benî Ümeyye hükümdârlarından Muaviye, Mervân, Abdul Melik, Velid, 

Süleyman, HiĢam ve Mervan Bin Muhammed sürûr ü keyif edenler ile südur edenlerin 

hareketlerini görmemek için kendileri ile nedimleri arasına perde çekerlerdi. 

Ömer Bin Abdül Aziz onun sohbetinde teveccüh ve konuĢmasına önem vermezdi. 

Ölene kadar lâyik olmayan durumuyla zevk yoluna çıkmadı. Abbasî halifelerden Ebu‟l-

Abbâs nedim ile perdesiz muâĢeret ederdi. Ama Ģarkıcı ve çalgıcılara gelince araya perde 

çekilirdi.  

Mustafa Âlî, bu bölüme hikâyeler ve rivâyetler katarak eski dönemlerdeki 

kanunları, Acem padiĢahlarının kanunlarını ve Osmanlı kanunlarını birbirleri arasında 

karĢılaĢtırdığını görmekteyiz. 

Mustafa Âlî, Abbasî halifeleri ile musâhibler arasındaki kanunları ve meclisteki 

sohbetleri de anlatmaktadır. Ebû Cafer Mensur, Mihdî, Ebû Evn ĠrĢadî, Hadî, Selim bin 

Selam, Ömer Bin Gazalî gibi isimler bu bölümde zikredilenlerdir. 
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Mustafa Âlî, zaman zaman Abbasî ve Emevî dönemlerindeki halifelerin 

musâhiblerle olan sohbetleri, padiĢah sarayında ve devlet erkânlarında olan kanunları kıssa 

ve hikâyeler Ģeklinde anlatmaktadır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÂB 

Ġslam‟ın bir sütün olarak, Ġslam farizelerden de Ġslam kurallarına uymaktır. 

Kuran‟da haram denilen tüm Ģeylerden uzak durmalıyız. ġarap da o haram unsurlarından 

biridir ki bir mümin asla Ģaraba yaklaĢmamalıdır, aksi takdirde imana verdiği 

ehemmiyetleri zayıflar. 

ġarab‟ın bu bilinen rivâyeti de eski zamanlardan beri devam etmektedir. Mustafa 

Âlî, metnin bu bâbında Ģarab‟ın özelliklerini ve Ģarap‟tan kaynaklanan sorunları, 

musibetlerini ve nâdir faydalarını ele alır.  

Mustafa Âlî, Mehâsinü‟l-Edeb kitabında dönemin ayĢ ü iĢret durumları Ģöyle 

anlatıyor;  

ġarab‟ın bir katresinin bile haram olduğu bellidir. Ama ‘iŝmuhuma ekberü min 

nafǾahıma’, (Faydası vardır ama, zararı daha büyüktür) cümleden kastedilen açıkçası 

bellidir. Yine bazı bilginlerin ifadelerine göre, vücudunu temizler ve gücünü arttırır. Ve 

diğer yandan da korkak ve güçsüz olanlara himmet verir. Utangaçların da içini açar ve 

ferahlatır. Hatta parayla çozülmeyen iĢlerde Ģarap sorunu gideren gibidir ki o iĢi kolaylıkla 

çözer. ġarap sert olanları yumuĢatır ve güzel yüzlü olanların nuruna Ģerbet katar. 

Mustafa Âlî‟nin kalemine göre; padiĢahlar bu cihana bir misal olmuĢtur. Eski 

padiĢahların çoğu Ģaraba alıĢkındılar, hatta Ģaraba alıĢkın olmayanlar da ara sıra içip 

kendilerinden geçerek sarhoĢ olurlardı. 

Mustafa Âlî, padiĢahların iĢret meclislerinde içtiğini açık sözlülükle anlatmaktadır, 

hatta o alıĢkınlıktan dolayı ortaya çıkan töhmetlerele ön öne geldiler. Bazı padiĢahlar, 
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Allah‟ın zikri ve Kuran tilavetinden hiç vazgeçmezlerdi ama kalan vakitlerde haftada bir iki 

gün mutlaka Ģarap içerlerdi. 

Minhac kitabını örnek alan Mustafa Âlî, ErdeĢîr meclisinde geçen olayları 

anlatmaktadır. SarhoĢluktan dolayı konuĢamayan ve sohbet edemeyenler sohbetleri 

yazdırmak için hizmetçiler tayin ederdi. 

Mustafa Âlî bu bâbde, Acem hükümdârlarından Behrâm-ı Gûr, Erdovân, ġapûr ve 

NûĢirevân‟nın da Ģaraba alıĢkın olduğunu anlatmaktadır. PadiĢahların meclisinde iffet ve 

edeplere karĢı cesâret Acem padiĢahların zamanında baĢlamıĢtır. 

Tanrı bize cennette vaat ettiği Ģarabı 

Niçin haram etsin bu dünyada akla sığar mı 

Bı sarhoĢ Arap, devesini vurmuĢ Hamza‟nın 

Peygamber de yasak etmiĢ Arap‟a Ģarabı
60

 

Tek tanrılı dinlerden olan Yahudilik ve Hristiyanlıkta Ģarap yasak olmamasına 

rağmen Müslümanlıkta “haram” yani yasaktır. Mustafa Âlî, bu bâbde Arap padiĢahlarından 

kimlerin Ģarap içtiğini ve hangi günlerde içtiğini anlatmaktadır. Numan Bin Munzir, HiĢam 

ve çoğu hükümdârlar haftada bir gün Ģarap içerlerdi. Mülûk-ı Benî Ümeyye‟den Yezid Bin 

Muaviye, Yezid Bin Abdül Melik, ve Emevî hükümdârlarından Yezid Bin Velid ve Velid 

Bin Yezid ayyaĢidi, sürekli içerlerdi ve çoğu zamanları sarhoĢlukla geçerdi. Aynı vasıftan 

gelen Abdül Melik ayda bir kere ve Velid Bin Abdul Melik hafta bir kere ve Süleyman Bin 

Abdül Melik ve Mervan Bin Muhammed üç günde bir kere içerlerdi. Ama Hazreti Ömer 

Bin Abdul Aziz kendi hilafeti zamanında Ģaraba hiç yaklaĢmadı. Her çeĢmeden su bile 

içmezdi. Hatta hamamda vücudunu Ģaraplı suyla temizleyen Hâlid Bin Velid‟e “ġarab‟ın 

içilmesi kadar vücuda sürülmesi de yasak.” demiĢtir. 
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Mustafa Âlî‟nin Mehâsinü‟l-Edeb adlı bu kitabında halifelerin içkiyle olan iliĢkileri 

de yer almaktadır. Mustafa Âlî, halifeler hakkındaki bu bilgileri, Ġslam dünyasının önemli 

ilim adamlarından olan Cahiz‟in Minhacü‟s-Süluk adlı eserinden almıĢtır.  

Bu kitapta içkiye alıĢkın olan Abbasî ve Emevî halifelerini Ģu Ģekilde anlatmaktadır; 

Abbasî halifelerden zevk ü sefa sofralarına en fazla rağbet eden halifeler; Hâdî, ReĢid, 

Memun, Mutasım, Emin ve Vâsik‟idi. Ebu‟l-Abbas haftada bir kere salı gecelerinde içerdi. 

Hâdî ve Mihdî iki günde bir kere, Harun ve Memun haftada iki kere içerdi. Memun son 

zamanlarında sarhoĢ olmuĢtu. Mutasım cumadan baĢka her beĢinci günlerde içerdi. Ama 

Vâsik cuma gecesinden baĢka her gün içerdi, eğer içmezse kendisini rahat hissetmezdi.  

Asıl nüshaya baktığımızda Mustafa Âlî, eski zamanlarda hükmetmiĢ hükümdârdan 

kimlerin içtiğini de anlatmaktadır. Eski hükümdârlardan Âl-i-Subuk-Tigîn ve Âl-i-Selçuk 

Atabeyan ve Âl-i-Bûye ve Fatımîyye‟nin çoğu padiĢahları içerlerdi. 

Emevî ve Abbasîlerden içkiye fazla meyledenler olduğu gibi Ģaraba karĢı 

hükümdârların isimlerini de görmekteyiz. Emevîlerden Ömer Bin Abdul Aziz ve 

Abbasîlerden Muhtedî ve Mensur gibi birçok halife de Ģaraba karĢı olan yasaklara ve 

kanunlara bile karĢı çıkmıĢlardır. 

Osmanlı Devleti‟nde her türlü sarhoĢluk verici maddeler yasaklanmıĢtı. Buna dair 

bir belge de mevcuttur; 

“Müskirat‟ın memnuniyyet-i isti‟mâli hakkında irâde-i Ģerefsadire-i cenâb-ı hilâfetpenâhi 

mantuk-ı alîsi üzere vazifedaranca takayyüdat ifa edilmekte olduğu halde Ģu sıralarda ol 

bâbda müsamaha vukû‟a gelmekte olduğu haber alınmakta ve hatta me‟murinden bazıları 

tarafından müskirat resminin Duyun-i Umûmiye‟ye ait olması cihetiyle bunun 

memnû‟iyyeti istihlâkını ve dolaysıyla resm-i mezkûrun mikdârını tenkis edeceği yolunda 

mütalaâ serd edildiği iĢitilmekte olmasıyla gerek bu bâbde ve gerek matbû‟âtdan muntazar 

olan tezhib-i ahlâka bedel aksi hal muzırrı dâcî olmakda bulunan bir takım Romanlar 

hakkında memnu‟iyyetin kemakan muhafazasıyla beraber bazı mahallerde tiyatro namı 

altında icrâ olunan ve su-i ahlâka sebeb bulunan lu‟biyatın devamı câiz olmayacağı gibi 
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evvelce de tebliğ olunduğu üzere nisvan-i Ġslamiyye‟nin levazım-i meturına itina ile ânın 

hilafı hâl ve kiyâfetden ittika eylemleri ve iĢ bu vasâyaya adem-i mura‟âttan zevcelerinin 

muahaze ve muateb edilmeleri muktezi bulunmasıyla ve bu Ģeyler zâbıtaya ait vezâiften 

olmasıyla zâbitaca hüsn-i ifâ‟yı vazife edilmesi Ģeref-sudûrbuyurulan irâde-i seniyye-i 

cenâb-ı hilâfetpenâhî icâb-ı Âlisinden bulunmuĢ olmağla ol-bâbde emr ü fermân hazret-i 

men-lehü‟l-emrindir.”
61

 

Mustafa Âlî, metnin bu kısımında Osmanlı padiĢahlardan kimlerin Ģarap içtiğini 

anlatmaktadır. Osmanlı sultanlarından Osman Gazi Han hayat boyu hiç Ģaraba yaklaĢmadı. 

Oğlu Sultan Orhan Gazi dahi iĢret meclislerine hiç rağbet göstermemiĢ. Her iki padiĢah da 

içmiyordu, ama toplantılarda komutanlarına iltifat maksadıyla içki sunmuĢlardı ve bu âdet 

Gazi ZiĢan, Yıldırım Bayezid Han ve Çelebi Sultan Muhammed Han döneminde de devam 

etmiĢti.  

Mustafa Âlî‟ye göre, Fatih Sultan Mehmet Han Gazi ve Sultan Bayezid-i Veli 

komutanlar ve vezirlerle ara sıra ayĢ ü nûĢ ederdi. Hatta Sultan Bayezid-i Veli sadrazam 

Gedik PaĢa‟yı iĢret esnasında katletmiĢti.  

Mustafa Âlî‟nin bu nüshasının aksine bir iddiaya göre de Yıldırım Bayezid içki 

içiyordu ve bunun sebebi de eĢi Sırp prensesi Maria Despina idi. 

Mustafa Âlî‟nin bu kitabına göre, Sultan Selim Han Ģaraba fazla rağbet etmezdi ama 

ara sıra meclisinde bulunan hükümdârlarla içerdi. Sultan Selim Han gençlik zamanında da 

Ģaraba pek fazla önem göstermedi. 

Taib Ahmed Efendi, Sultan Selim hakkındaki kitabında Ģöyle bir açıklama yapar; 

“Sultan Selim içki kadehine fazla iltifat etmezdi, ancak ara sıra içerdi. Heyhat, çabuk sarhoĢ 

olup Ģiir okurdu. Bir gün bir eğlence sırasında yine sarhoĢ oldu; ayağa kalktı ve elindeki 

bardağı öne doğru uzattı ve Ġran ġahı‟nı anımsayıp Ģiir okudu.” 

„Bint-ül inebin bikrini Cem etti izale‟  

                                                           
61
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Mustafa Âlî kitabında Sultan Selim Sani hakkında Ģöyle anlatıyor; “Sultan Selim 

Sani Ģarap meclisinde devamlilik halinde bile bir vakıt namazını kaza etmezdi. Ne 

düzensizliğe karĢı bir Ģey yaptı ne de değerli ecdadlarının koyduğu kanunlara karĢı çıktı.” 

Bununla beraber rivayet edilmiĢtir ki, „hayat boyunca bir kere sarhoĢ oldum‟ 

buyurmuĢlar, bu halde iken son zamanlarında Halvetiyye Ģeyhi Süleyman Efendi‟nin  

öğütleriyle içki içmeye tövbe etti. Hatta bir gün hastayken hekimlerin iyileĢmesi için 

verdiği ilaç için „içinde içki var mıdır‟ diye sordu. Ġçinde içki olduğunu öğrenince o ilacı da 

kullanmadı. 

Sultan Murad Han Sâlis gençlik çağında saltanatın padiĢahı olmuĢ iken Ģaraba 

rağbet etmediğinden baĢka meclislerde dahi Ģarab‟ın zikrini bile ettirmedi.  

Mustafa Âlî‟nin bu nüshasına göre, içkiyi sevmeyen padiĢahlardan biri de Sultan 

Murad Han Sâlis‟ti. Bir gün babası onu içki sofrasına çağırdı ve içki içmesine izin verdi. 

Ama padiĢahı daha önce haremin hekim baĢı Kurtoğlu‟na Ģarap kadehine baĢ ağrısına sebep 

olacak bir madde koymasını emretti. Sultan Murad Han da bundan habersiz birkaç bardak 

içti ve birkaç gün baĢ ağrısından duramadı. Bu olaydan sonra Sultan Murad Han Ģaraba 

tövbe etti ve bir daha hiçbir zaman içki içmedi. 

Acem Ģahı olan Abbas döneminde kuru ottan yapılan bir tütün ortaya çıktı. Dinî 

inança göre tütün haram olmadığından dolayı bu tütün çok fazla yaygınlaĢtı. Karim Gazi 

Han bu tütünden kullanırdı ve çoğu zaman sarhoĢlukla vaktini geçirirdi. III. Mehmet de 

babasının yolundan gitti, içki içmedi, fakat onun döneminde Osmanlı kötü bir Ģekilde tütün 

alıĢkınlığı baĢ gösterdi. 

Mustafa Âlî yazdığı bu metinde Hind PadiĢahı Celalüddin Ekber‟ı zikrederken Ģöyle 

anlatıyor; “Celaleddin Ekber bu müskirata alıĢkın olup olmadığı belli değil. Ama saz ve söz 

ile neĢelenme huyu meĢhurdur.” 

Mustafa Âlî metinde Hint seyyahlardan bazı hikâyeler nakleder. Hikâyelerine göre, 

o dönemde Hint topraklarında Ģaraba pek fazla alıĢkınlık yoktur, ama o topraklarda bulunan 

bir ottan yapılan bir tütün bulunuyordu ki onun tesiri Ģaraptan fazlaydı. 
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Mustafa Âlî, tezyil baĢlık altında padiĢahların sofradaki hallerini de anlatmaktadır. 

Metinde Mustafa Âlî‟nin anlattığı üzere, padiĢahlar sofralarında yemek yerken baĢka 

kimseyi yanına almazdı. Hatta Ģahzadeler için bile oturmak caiz değildi. Bu durum eski 

hükümdârların zamanlarında vaki olmuĢtur. 

PadiĢahların sofralarına ait özel âdetler de olurdu. PadiĢahlar altın tepsilerden baĢka 

hiçbir Ģekilde yemek yemezlerdi. Mustafa Âlî‟nin bu kitabına göre tepsilerin sayısı en az 

yirmi olurdu. PadiĢah âdetlerine göre önce padiĢahlara sonra da vâlidelere verilirdi. 

PadiĢahların tepsileri altınlı ve diğer erkânların tepsileri de gümüĢten olurdu. 

 

DÖRDÜNCÜ BÂB 

Mustafa Âlî bu bâbde meclislerdeki sohbet esnasında veya sohbet bittikten sonraki 

padiĢahlara has iĢaretlerden bahseder. Yukarıda geçen bâblar gibi bu bâbde de Mustafa Âlî, 

Acem padiĢahlarını, halifeleri ve Osmanlı sultanlarını ele alır. PadiĢahların haletlerini ve 

iĢaretlerini anlatırken zaman zaman onlarla ilgili hikâyeler de anlatmaktadır. 

Mustafa Âlî Minhac kitabından örnek alarak anlattığına göre, eski padiĢahlar kıyâfet 

değiĢtirmeye kalkarsa, kendi eline yelpaze alırsa veya kendisi bir yere dayanırsa bu, 

meclisin  dağılmasına iĢaret olarak anlaĢılmaktadır. 

Behrâm-ı Gûr ellerini yüzüne sürdüğünde, Yezid Cerd “Ģeb Ģod” dediğinde, Behrâm 

“ben Behrâm”, Hürrem “uyumuĢ” dediğinde, Pervîz ayağını uzattığında, Kubâd göğe 

baktığında meclistekilerin dağılmasına birer iĢârettir.  

Mustafa Âlî bu bâbde halifelerin iĢâretlerini de Ģöyle anlatmaktadır; Hazreti Ömer 

Radiyallahu Anhu zaman konuĢulacağına iĢâret ederdi. ĠĢa namazından sonra hikâyeler ve 

kıssalar anlatmayı yasaklardı. Benî Ümeyye‟den HiĢam ayağını uzatırdı. Mervan Bin 

Muhammed “Ma‟a‟s-salama” derdi. Abbasîlerden Ebu‟l-Abbas ve Mihdî “Ya Gulam” 

derdi. Hâdî “Esselâmü Aleyküm” derdi. Harun “Sübhâneke” okurdu. Memun yatağına 

dayanırdı. Vâsik ellerini birbirine sürerdi.  
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Ama Osmanlı saltanatlarının çoğu kendisi iĢaret etmeyip kapı ağasına söylerdi. 

Hümayun meclislerinde bulunanlara ve onun hutbesinden yararlananlarla çok yakından 

konuĢmazdı, kapı ağasına ferman verip söylerdi. Yani muhatabı kapı ağası olurdu.  

 

BEġĠNCĠ BÂB 

Mustafa Âlî bu bâbde, sadrazam, vekil, kâtipler, âlimler, Ģairler, Ģeyhler, hanende ve 

sazende, elçiler, defterdârlar, sipâhiler, askerler ve hizmetçiler gibi devlete gerekli olan 

ayanlardan ve onlarla ilgili hikâyelerden ve hâdiselerden bahseder. 

Mustafa Âlî, bir devlet‟in kurulması ile ilgili gereken husûsları anlatırken bir bina 

ve heyma‟nın teĢkilini örnek vererek izah eder. “Bir bina ve heymanın yapılması için 

gereken ip, tuğla vb. unsurlar gibi, bir devletin kurulması için de vekil, kâtipler, âlimler ve 

Ģairler gibi ayanların olması lazımdır”, Ģeklinde anlatmaktadır. 

Mustafa Âlî bu bâbde, padiĢahlara lazım gelen asker ve leĢker hakkında 

“PadiĢahlara büyük veya küçük leĢkerlerin hizmet bakımından ihtıyacları vardır. O yüzden 

vezir-i azam, devlet iĢleri ve memleketin nizamı için lazımdır. Kâtipler, yazıĢma ve 

mektuplaĢma ile ilgili hizmetler için lazımdır. Zira kılıç ile kalem birbirine benzer, ama 

kalemin üstünlüğü bellidir. Farz edelim yüz bin asker olsa ama içlerinde okuryazar olmasa 

kılıçlar kalem yerine kullanılmaz. Mektup ile hallolunacak iĢler kılıç ile olmaz. Özellikle 

beytülmal ve hazinelerle ilgili bir kalem ve okuryazar bulunması lazımdır”, Ģeklinde 

anlatmaktadır. 

Mustafa Âlî, Ģerî ve dinî ahkâmların icrası için, âlimlerin ve faziletli insanların 

devlet erkânlarında olması gerektiğini belirtmektedir. Vezirler, baĢkanlar, ümerâlar, 

sipâhiler, defterdârlar ve diğer piyâdeler de devlet iĢlerinde devlet‟in korunması için 

lazımdır. Bunlarla birlikte, hizmetçiler ve özellikle mizahî mizaçlı musâhibler de 

padiĢahlara fıkralar ve hikâyeler anlatmak için lazımdır.  
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Mustafa Âlî‟nin devlete gereken ayânlarını anlattığı bu bâbın hülâsası Ģudur; 

Allah‟ın yarattığı bu toprakta her çeĢitli mahlûk faydalıdır. Hekimlere gereken bu bitkiler 

gibi devlete ve bir padiĢaha gereken bu ayanlar da aynı derecede faydalı ve zaruridir ki, 

Allah‟ın yarattığı hiçbir mahlûk maksatsız yaratılmadı ve „Ve lekad ḫalaknaküm absa‟ ayeti 

de buna delalettir. 

Her ne ħalķ eyledise bāri Ħudā 

Her birinüŋ menāfiǾi peydā 

 

Kimi dāver kimi devā-ı maraż  

Kimi sükkān-revį ħaka ġadā 

 

Küllü şeyi bedǿa bi ĥikmetihi 

Rebbüna celle şānühü ve Ǿalā 

 

ALTINCI BÂB 

Mustafa Âlî bu bâbde, padiĢahların övülmeye değer olan ahlâklarını, âdetlerini, 

ayanların ve halkın yaptığı hataları affetmesi ile ilgili gösterdiği Ģefkati ele alır. 

Her dönemin padiĢahı kendine has özellikleriyle vardır. Ayrıca bunun üzerine 

yapılan çalıĢmalara baktığımızda, Ģimdiye kadar saltanat süren padiĢahların özelliklerinin 

tamamen birbirinden farklı olduğunu görmekteyiz.  

Mustafa Âlî, Mehâsinü‟l-Edeb eserinde padiĢahların özelliklerini Ģu Ģekilde 

anlatıyor;  
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PadiĢahların meclisteki haliyle yalnız olduğu zamandaki hali tamamen farklıdır. 

Gezmek için ata bindikten sonraki hali ile av anındaki haline benzemez. Ve padiĢahın 

nedimi de bu durumları farkederek böyle zamanlarda padiĢaha saygı göstermeli ve herhangi 

bir konuyla ilgili bir ricada bulunmamalıdır. 

PadiĢah meclislerinde biri fazla içip de sarhoĢ olursa aff ü ceza padiĢahın tabiatına 

bağlıdır. SarhoĢluğun getirdiği edepsizlik devamlı bir hal alırsa padiĢah bu durumda ceza 

verirdi. Küstahlığı ise nâdiren de olsa affederdi. 

ĠĢret esnasında musâhiblerinden biri çok sarhoĢ olursa meclisten çıkartırdı ki sonra 

kötü ve edepsiz hareketlerde bulunmasın. Osmanlı‟da Merhum Sultan Murad Han Sâlis 

Ģarkıcılarından ikisi fazla içtikten sonra hümayun sarayında sarhoĢ oldular. Harem ağaları 

da padiĢahtan onların meclisten azledilmesini istediler. PadiĢah hemen azletti. 

Aĥsenet luŧf-ı ŧabaǾına ol şāh müşfiķüŋ 

Cūr ü cefāyı görmeye lāyıķ nedįmine 

Dāim Ǿaŧā ü luŧfla demsāzlıķ ide 

Ħ˘ānendegān bezmine müstedįmine 

 

YEDĠNCĠ BÂB 

Mustafa Âlî, Mehâsinü‟l-Edeb kitabının bu bâbında, padiĢahların baĢkalarının 

yaptığı hataları örtmesi veya gunâhkârlara padiĢah tarafından verilen cezaları konu 

edinmiĢtir. 

Mustafa Âlî‟nin eserinde anlattığı üzere koyulan bir kanûn, padiĢahlarla birlikte 

ayânlar ve tüm erkânlar için geçerlidir. Herkes kendi yaptığı hatalarına karĢılık bir ceza alır. 

Misal olarak, devlet sırlarını gizli tutmak vacip olan mertebelerdendir. Eğer bir sır bir 

kimse tarafından ifĢa edilirse devletin kanunlarına göre ceza verilmesi vaciptir. 
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Mustafa Âlî, padiĢahın ve devlet‟in bu özelliklerini ve kanunlarını anlatırken 

Minhac kitabındaki Behrâm-ı Gûr hakkında geçen avcılık hikâyesini de nakleder. 

Ayrıca, Mustafa Âlî bu bâbde hikâye baĢlığı altında Sasânî hükümdârlarından olan 

NûĢirevân‟ın devlet erkânları ve erbâbları, hizmetçileri ve mecliste bulunanlarla ilgili bir 

hikâye de nakletmektedir. 

 

SEKĠZĠNCĠ BÂB 

Mustafa Âlî, kitabın bu bâbında, padiĢahlarda olan yüksek himmetleri ve bu 

himmetleriyle nasıl muamelede bulunduğunu beyan ederken Ģu Ģekilde aktarıyor; 

“Yüksek himmet en güzel ödüllerden biridir. Özellikle selâtîn kerâmlarının rızâları, 

arzularını tahsil etmek için en güzel vesiledir. “Ulüvvü‟l-himmeti mine‟l-iman”(Himmet 

yüceliği imandandır) sözü bu mânâdadır.” 

Bülend himmet ve Ǿālį nažar gerek ādem.  

Ki himmetine göre keşide olır miķdār   

Mustafa Âlî, bu bâbde yüksek himmet ile ilgili Ģunları da ilave eder; 

“Himmeti aĢağılık olanların alçak olduğu bellidir. Gizli bir himmete sahip olan biri 

ne gönüllere hâkim olabilir ne de mutluluğun yolunu bulabilir. Saltanatın temeli; devlet‟in 

esâslılık, sağlamlık, yüksek himmet ve cömertlik üzerine kurulması ile inĢa olur.” 

Mustafa Âlî hakk ve bahĢiĢ konularını da ele alır. PadiĢahın kanunları bahĢiĢleri 

kimlerin hakk ettiğini de anlatmaktadır. Ġnsanlar birbirlerinden farklı özelliklere ve 

hâssiyetlere sahiptir. PadiĢah tarafından verilen bahĢiĢler, vâizler ve ödüller de iĢte bu 

insanların özelliklerine ve devlette olan derecelerine göre verilir. 

Mustafa Âlî, bu konuyu anlatırken Acem padiĢahlarının bu konudaki muamelelerini 

de aktarmaktadır. Acem sultanları kâinatta cömertlik ile bilinirler. Ayânlar ve reâya hiçbir 

Ģey arz etmeden ya da sormadan padiĢahın bahĢiĢ vermesi Acem padiĢahlarının 
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âdetlerindendi. Benî Ümeyye ve Abbasî halifeleri de yüksek himmet, Ģân ve ihsân ile 

bilinirdi. Harun‟ür-ReĢid‟in cömertliği de kıyamete dek unutulmayacaktır.   

Mustafa Âlî, Hasan Bin Ziyad‟ın “Kerem sahibi odur ki ona mensup olanlar 

kendinden sonra hiç kimseye muhtaç olmasın” rivâyetini de bu bâbde nakleder.  

Osmanlıların cömertliği de dünya çarpında bilinmektedir. Mustafa Âlî bu bâbde, 

Merhum Sultan Murat Han Sâlis‟in cömertliğini beyan ederek bu konuyu 

zenginleĢtirmiĢtir. 

Mustafa Âlî, bu konu üzerinde âlimlerin düĢüncelerini de nakleder. Çoğu âlimlere 

göre, Osmanlı sultanlarının cömertlik ve ihsanda bulunma âdetleri Benî Ümeyye ve 

Abbasîyye gibi değildi. Tarîhte yazıldığı üzere, Sultan Süleyman ve Sultan Selim‟in 

cömertliği üstündür. Hatta Sultan Selim‟in Rumeli Beyler Beyi Hasan PaĢa‟ya on bin altın 

bağıĢladığı malumdur. 

Mustafa Âlî, Minhac kitabında geçen Abbasî halifesi Ebû Cafer Mensur‟un 

hikâyesini Ģu Ģekilde nakleder; “Abbasî emirlerinden Ebû Zeyd Alî vefat etti ve onun altı 

tane kız çocuğu geride kalmıĢtı. Ancak miras bin altından fazla olmadığı için techîz ve 

tekfîn iĢlerinden sonra yetîmlerde hiçbir Ģey kalmayınca halifeye arz olundu. Severek 

merhamet deryasından her bir yetime otuz bin dinar bağıĢladı. Ve bir kızın yüksek 

mertebeli emirlerden biriyle evlendirilmesini ferman etti.” 

Mustafa Âlî, bu bâbı anlatırken; “PadiĢahlar için, ayân ve erkânların süslü elbiseler 

giymesi güzel bir âdet ve yüksek himmet için lazımdır. Âdetler, devlet kanunlarından 

sayılır.” Ģeklinde izah eder. 

 

DOKUZUNCU BÂB 

Mustafa Âlî, Mehâsinü‟l-Edeb kitabının bu bâbında, padiĢahların Ģahzadelere karĢı 

olan muameleleri ve Ģahzadelerin devlet ayânlarına nasıl davranması gerektiği hakkında 

bilgi verir.  



40 
 

Mustafa Âlî, bu bâbın ilk kısmına Minhac kitabından bir örnek alarak baĢlar. 

PadiĢahların özellikle akrabalara, ahbâblara ve çocuklara yaptığı muameler anlatılır. 

Mustafa Âlî‟ye göre, eski padiĢahların çoğu kendisine yakın olanlarla da diğer insanlarda 

olduğu gibi her konuda aynı muamelede bulunmuĢlardır. Hatta Ģahzadeler suçlu da olsalar 

devlet‟te tayin olan cezalara lâyık olurdu. Bu konuyu anlatırken Mustafa Âlî, Yezid Cerd‟in 

kendi çocuğu Behrâm‟a yaptığı muameleleri de anlatmaktadır. Hikâyeye göre çocuğu bir 

gün izinsiz hümayuna girmiĢti, sorduğunda ise “izinsiz geldim” deyince padiĢah sert bir 

muamelede bulundu ve daha on üç yaĢında olduğu için “Bir daha seni burda görmeyim.” 

diye ikaz etti. 

Halife Memun vefat etmeden önce oğullarından biri ıyâdet için yanına gelmek 

istedi. Kapıcı ona izin vermedi ve dedi ki halife seni kapının kenarından bile görmesin, eğer 

böyle bir yerde senin girmesini öğrenirse bu senin ve benim edepsizliğimize yol açar. 

Mustafa Âlî, bu bâbde hikâye baĢlığı altında Osmanlı sultanlarının bu âdetlerini 

anlatırken bu dönemde geçen hikâyeleri de nakleder; “Bir gün padiĢah gizli ve has 

ibâdethanesinde öğle uykusunda istirâhat ederken kanuna karĢı gelen Ģahzadelerden biri 

dalgınlıkla hümayuna girdi. PadiĢah henüz uyanmamıĢtı ama Ģahzadeyi görünce ne 

olduğunu sordu ve bu düzensizliğe kızarak yaptığının hata olduğunu söyleyip geri 

gönderdi. Ama Ģahzadenin bu hareketi kabahat olarak bilindi ve hıyânete sebep 

olabileceğinden kanûnlara göre onu saraydan uzaklaĢtırdı. 

İçerü girmeyen bilā ruħśat 

Virdüler şehzādeye elemi 

 

Ki buyurmışdur resūl-ı Ħuda  

İtteķū min mevāżıǾı’t-tühemi 
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Mustafa Âlî, Osmanlı kanunlarını anlatırken Ģahzadelerin davranıĢlarından da 

bahseder. Osmanlı kanunlarına göre padiĢah nesebinde olan emirlerin devlete karĢı yaptığı 

muameleleri ve padiĢahların onlara nasıl muamele ettikleri de yine bu bâbde zikredilmiĢtir. 

ġahzadelerine uyması gereken Ģartlardan bahsedersek, padiĢahın dostuna dost ve 

düĢmanlarına da düĢman olmalıdır. Zira Ģahzadelere Ģu da lazımdır ki, her zaman padiĢah 

rızası üzere olmalıdır. Hazreti ġeyh Akbar „Kaddesallâhu Sırrehü‟l-Azhar Mevâkiü‟n-

Nücûm‟ adlı telifinde Ģöyle buyurmuĢ ki; mürîd, hâzir ve gâyipte edeb muamelelerine saygı 

gösterip ġeyh yerine oturmamalı, daima fermanına kulak verip sevdiğine muhabbetten yüz 

çevirenlere adâvet göstersin. 

Mustafa Âlî‟nin eserinde anlattığı üzere, padiĢahlar inanç bakımından dürüst 

mertebelerdedir. “Hidmetü‟l-Mülûk ve nisfü‟s-Sülûk” ifadesi üzerine, diğer yüksek 

mertebeli vezirler ve âlimler de bu üsluba önem vermeli ve bunu temel esâslardan 

bilmelidir. 

 

ONUNCU BÂB 

Mustafa Âlî, Mehâsinü‟l-Edeb kitabının bu bâbında padiĢahlardan, devlet‟in 

sırlarından ve o sırların gizli tutulmasıyla ilgili önemli bilgilerden bahseder. 

Mustafa Âlî, sırların gizli kalması gerektiği hakkındaki görüĢü izah eder. Hükümette 

olan hükümdârlar memleket ve saltanat sırlarını gizlemelidir ki, evlad ve ahbâblar dâhil hiç 

kimse o sır hakkında bir Ģey bilmesin. Hatta kendisi de o sırrı bir kenara atıp unutsun.  

“Küllü sırrın cāvizü’l-iŝneyni şāǾa” anlamına baktığımızda, gizlenmiĢ bir sır baĢka birine 

söylense o sır mutlaka ifĢâ olur.  

Kendi sırını gizlemeye kâdir olmayıp arkadaĢına bu konuda tavsiye eden bir 

kimsenin aklında eksiklik olduğu anlaĢılır. Sırları ifĢa olan nice devletler bozulmuĢ ve nice 

saltanat berbat olmuĢtur. „Sır vermek olur sırrı Ǿayān eylemek olmaz’ sözü de bu 
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mânâdadır. Arapçadan tercüme Ģeklinde Türkçeye aktarılmıĢ bu beyiti Mustafa Âlî, Türk 

devletlerine bir örnek olarak almaktadır. 

Mustafa Âlî, Osmanlı padiĢahı Merhum Sultan Murad Han Sâlis‟in bir sırrı ifĢâ 

etmeye olan isteğini de hikâyeler kısmında nakleder. Vezirlerine ya da kendi nedimlerine 

gizlenecek bir söz söylese hemen vezir-i azama da söylerdi. Onun bu âdetinden dolayı 

sadrazam Sinan PaĢa ile Ferhad PaĢa arasında büyük bir düĢmanlık vuku buldu. Sonucunda 

ise Sinan PaĢa‟nın Ferhad PaĢa‟yı katlettiğini bilinmektedir. Dahası onların bu düĢmanlığı 

Erdel, Eflak ve Boğdan gibi vilâyetlerin elden çıkmasına sebebiyet vermiĢtir ve Ġslam 

memleketleri düzensiz bir hale girmiĢtir. 

Budanlı fitne ve āşūba bādi keşf-i rāz oldı  

Hele yemen-i ķudūm pādişāhı kār-sāz oldı 

 

ON BĠRĠNCĠ BÂB 

Mustafa Âlî kitabının bu bâbında, padiĢahların gazablarından, Ģiddet ve hiddeti 

esnasında ayânlara ve diğer insanlara verdikleri cezalardan ve bu konuda yapılan acil 

muamelelerin ne gibi hatalara mâl olduğundan bahseder. 

Devlet ve padiĢahın kanûnlarına göre, padiĢah için hiddet ve gazab anında ferman 

verdiği mumameleleri acilen uygulamak câiz değildir. Ceza verme konusunda biraz 

gecikilirse de bir kayıp olmaz ki acil verilen fermânların sonucu piĢmanlığa sebeb olmasın.  

Daha önceki padiĢahlar ceza ve hapis iĢleri için bir ekip kurmuĢlardı ki, bu konuda 

acil verilen emirler hemen yerine getirilmesin. Sonra,„Es-sanî mine‟r-Rahmân‟ ifadesini de 

esâs alarak adaletli ve insaflı davranırlardı. 

Mustafa Âlî bu bâbında, Sasânî padiĢahlarından NûĢirevân‟ın hikâyesini naklederken, 

NûĢirevân‟ın hiddet ve gazab konusunda ayânlara ve günâhkârlara karĢı uyguladığı nâzik 

tavrı ve bu tavırların çözümünde uygulanan iĢlemlerden de bahseder. 
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Ayrıca Abbasî ve Emevî halifelerinin ceza ve gazap konusundaki musâhiblerine 

gösterdikleri merhametlerini de hikâye baĢlığı altında anlatmaktadır. Mustafa Âlî, 

halifelerin gazab ve hiddet anında yaptıkları merhamet timsali muamelelerin dönemin 

padiĢahları için birer örnek olduğunu anlatmaktadır.  

Bu konuda padiĢahlara gereken Ģartları anlatırken, devlet erkânından birinin vâcibü‟l-

katl gerektirecek bir suç iĢlese, devlet nizamına veya saltanatın izzet ve iffetine zarar gelse, 

devlet‟te bir bozukluk vaki olsa, gazap ve hiddetlerini bir kenara bırakıp makûl bir Ģekilde 

tedbirli olmak gerekir. 

Mustafa Âlî, yine hikâye baĢlığı altında eski hükümdârlardan NûĢirevân ve Kayser 

gibi padiĢahların döneminde geçen olayları, konuyu zenginleĢtirme maksadıyla 

kullanmaktadır. Ardından halifelerden Harun ReĢid ve Cafer Bin Yahya„nın aralarında 

geçen bir hikâyeyi de aktarmaktadır.  

 

ON ĠKĠNCĠ BÂB 

Mehâsinü‟l-Edeb kitabının bu bâbında Mustafa Âlî, padiĢahlara, sadrazamlara ve 

diğer devlet erkânlarına ait olan kokulardan bahseder.  

Osmanlı döneminde kokulara ayrı bir önem verilmiĢtir. Güzel kokular Osmanlı için 

bir yaĢam tarzıydı. Ġslam dininde koku kullanımının sünnet olması yani Hz. Peygamberden 

de vazih olması sebebiyle güzel kokulara ayrı bir önem verilmiĢtir. 

Mustafa Âlî, padiĢahların kokulara olan rağbeti ve kullanımı hakkında bilgi verirken 

rivâyet ve hikâyelere baĢvurur. 

Her padiĢah kendi asrında en yüksek mertebededir. Ve „Es-sultanu zıllullahı fi‟l-arz‟ 

(Sultan Allah‟ın yeryüzündeki gölgesidir) bu manadadır. Elbiseleri, kokuları, imameleri ve 

tacları herkesten farklı olmalıdır ki Ģevket ve debdebesinde halk arasında imtiyâz rütbeleri 

kazansın. 

Mustafa Âlî, Minhac kıtabından örnek alarak Ģu Ģekilde anlatıyor; 
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“Her padiĢah itr ve güzel koku kullansın. Ol günde musâhibler misvak kullanması 

kâfi görsünler ki, padiĢaha müĢâbahat olmasın. Ve burun o kokulardan mahrûm kalmasın”.  

Mustafa Âlî, güzel kokuların kullanımın sünnet olduğunu izah eder. Ayrıca 

padiĢahların musâhiblerinin de iyi giyinmesi ve güzel kokular sürmesi lazımdır. 

PadiĢahların kiyafetlerinin ve imamelerinin herkesten farklı olması da vâcib 

mertebelerdendir. PadiĢahlara mahsûs olan elbiselerin benzerini baĢka birinin kullanması 

padiĢaha karĢı iĢlenen bir kabahattir. 

Mustafa Âlî, Acem padiĢahların kokulara, elbiselere ve imamelere verdiği önemi de 

anlatmaktadır. Ayrıca Abbasî reislerinden olan Ġbrahim Bin Mihdi ve Alî Bin Davud‟un 

koku ve elbiselerle ilgili hikâyesini de nakleder. 

Mustafa Âlî, bu âdetin Osmanlı devletinde pek kabul görmediğini anlatmaktadır. 

Kitapta yazıldığı üzere, meliklerin ve vezirlerin elbiseleri, halkın elbiseleri gibi olurdu. Hiç 

kimse de benzer kıyafetleri giymekten alıkonulmazdı.  

Mustafa Âlî, “Merhum Sultan Selim, kavuğuna asla imame takmamıĢtı. Süslere itibar 

eksikliğinden dolayı diğerlerinden ayrılmıĢtı. Halk bana isteyerek elbise seçmesini mahsûs 

ederler ben kime hürmet ve riâyet kasd edeyim, diye buyurmuĢlar”, Ģeklinde izah eder. 

Kisve türkinį kisvet itmişler 

İşlerinde iśābet itmişler 

 

Türkį tecvįz idüp mücevvezede  

ǾArż-ı ķadr ü riyāset itmişler 

 

Ne belādur diyü bu bār-ı girān  

Ħiffetinde žarāfet itmişler 
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Ol sebebden Selįmi destārı 

Źat-ı pākįne nisbet itmişler 

Mustafa Âlî bu bâbde tekke ve kavuk konusunu ele alırken Ģu Ģekilde beyan eder;  

“Kavuk, Sultan Bayezid Kadim zamanında ortaya çıkmıĢtır. Onlardan önce, tahtta 

olan hükümdar, Mevlvi tekke üstüne karıĢmıĢ bir imame sarınmıĢlardı. O tekkenin 

kenarları altın tel ile iĢlenip imame, kenarlardan iki parmak aĢağı göstermiĢlermiĢ. 

Özellikle Osman Han ve Sultan Orhan o tarzı sevmemiĢlerdi. Çağatay hükümdârlarının 

üslubunda Horasan tacı üzerine sûfi tarzlı bir imame sarınmıĢlardı”.  

Mustafa Âlî Minhac kitabından nakledererek Ģu Ģekilde anlatıyor;  

“Elbiselerin ve kokuların seçiminde padiĢahın tabiatı değiĢkendir. Bazıları güzel ve 

süslü elbiseleri ve kokuları tercih ederdi. Bir elbiseyi bir gün giymiĢler, kimi bir saat giyip 

çıkarmıĢ, kimi de bütün gün giyip de revnakı gittikten sonra onu bir daha giymemiĢlerdir.” 

Mustafa Âlî, eski hükümdârlardan ErdeĢîr, Yezid Cerd, Kubâd ve NûĢirevân‟ın, 

elbiselerini üç kere giydiğini anlatmaktadır. Sonrasında o elbiseleri Ģahzadeler, akrabalar 

veya yakınlarına bağıĢlarlardı.  

Benî Ümeyye‟den Muaviye Bin Abdul Melik, Süleyman, Ömer Bin Abdul Aziz, 

HiĢam Ebû Mervan ve Abbasîlerden Ebû Cafer ve Memun kendi elbiselerini üç kere 

kullanırlardı. Yezid, Velid, Mihdî ve Harun ReĢid birer kere giymiĢlerdir. Son zamanlarda 

kıymetli olan elbiseler yılın sonuna kadar giyilirdi ama Osmanlı sultanları, kullanılan 

elbiseleri harem ağalarına, vezirlere ve nedimlere bağıĢlarlardı.  

 

 

 



46 
 

ON ÜÇÜNCÜ BÂB 

Mustafa Âlî bu bâbde, Osmanlı ve öncesideki padiĢahların ve Ģahzadelerin 

âdetlerini Minhac kitabından iktibâs ederek aktarmaktadır. Ayrıca Acem padiĢahlarının 

âdetlerini de misal verir.  

Mustafa Âlî, Minhac kitabından örnek alarak padiĢahların has âdetlerini Ģu Ģekilde 

anlatmaktadır;  

“Eskilerde padiĢahlar kendilerine ait olan uyunacak yerleri harem ve halktan 

saklardı. Sürekli tek bir yerde yatmazdı. Sasânî padiĢahları yatacakları yerleri hass 

olanlardan baĢka kimseye bildirmezlerdi. ErdeĢîr, ġapûr, Behrâm, Yezid Cerd, Pervîz ve 

NûĢirevân kırk değiĢik odalarda uyurlardı ve yatacağı odaları nöbetçilerden baĢka 

hiçkimseye bildirmezlerdi.” 

Mustafa Âlî, Sasânî padiĢahlarından Pervîz ve musâhiblerinin arasında geçen bir 

hikâye naklederken dönemin âdetlerinden olan Nevrûz ve Mihircan âdetini de 

anlatmaktadır. 

Nevrûz günlerinde memleket ve saltanat ile ilgili iĢler görülürdü. Mensebler ve 

diğer devlet nizamlarına dair ahkâmlar kararlaĢtırılırdı. PadiĢahın akrabaları, yakınları, has 

menseblerde olanlar, vezirler, âlimler ve diğer devlet erkânları mertebelerine göre 

hediyelendirilir ve ödüller verilirdi. Âlimler yazdıklarını anlatıp Ģairler de kasidelerini 

okuyunca kıymetli bahĢiĢlerle Ģereflendirilirdi.  

Mustafa Âlî, Osmanlı Devleti‟nde yapılan Nevrûz âdetlerini Ģu Ģekilde izah eder; 

Osmanlı Devleti‟nde Nevrûz bağıĢı eski âdet ve Ģanlardandır. Her sene yılbaĢı olan 

Nevrûz‟da vezirler, eyâlet vâlileri ve belirli bazı devlet adamları tarafından padiĢahlara 

Hediyye-i Nevruziye adıyla donanmıĢ atlar, murassa silahlar, pahalı kumaĢlar vesâir 

hediyeler verilirdi. 

ErdeĢîr, Behrâm ve NûĢirevân, Nevrûz ve Mihircan günlerinde hazinede olan 

elbiselerini hizmetçilere ve saraydakilere bağıĢlarlardı. Bir hükümdâr için önceden 



47 
 

kullanılmıĢ olan elbiseyi kullanmak ayıptır, derlerdi. Bir has âdetten dolayı akrabaları, 

Ģeyhleri ve vezirleri ziyaret ederlerdi. Eski hükümdârlar da vezirler ve komutanların 

davetine giderlerdi. Bu konuda sadrazamların davetsiz gelmesi de bir âdettir. 

Mustafa Âlî, bu bâbde Osmanlı padiĢahlarını nakleder. Osmanlı hükümdârı Sultan 

Süleyman, Ġbrahim PaĢa‟nın cemiyetine varmıĢtı. Sultan Selim daha Ģahzadeyken Defterdâr 

Torak Çelebi adlı musâhibine teĢrif buyurmuĢtu. Sultan Muhammed Han daha Ģahzadeyken 

Nevali Efendi‟nin yanına gitmiĢti. 

 

ON DÖRDÜNCÜ BÂB 

Mustafa Âlî, padiĢahın konuĢması esnasında bu konuĢmayı takip etmenin öneminden, 

edepten, ahlâk ile muamele edilmesinden bahsettiği bu bâbde musâhiblere ve nedimlere 

lazım olan kanunlar hakkında bilgi verir. 

Mustafa Âlî, dönemin kanunu ile ilgili Ģu Ģekilde bilgi vermektedir; 

“Musâhibler ve nedimlere lazımdır ki, hümayun huzuruna geldiğinde belirtilen kaide 

ve kanun üzere selama durup güzel ahlâk ve edeb ile olduğu yerde bulunmalı. PadiĢah 

konuĢmasına baĢlamadan önce musâhibin konuĢması yasaktır ve aynı zamanda edebsiz bir 

harekettir. Osmanlı ve öncesi padiĢahları hakkında kötü laflar kullanılmamalıdır.”  

Mustafa Âlî‟nin anlattığı üzere, Ģunlar da Ģartlara dahildir; 

“Meclisteyken yanında  kendinden daha yüksek mertebeli bir kimse varsa saygı 

göstermek Ģarttır. PadiĢah konuĢmasına baĢlamadan kimse konuĢmaya cesaret etmesin. 

Eğer seyr ü seyaha müteveccih ise iĢretler ile ilgili sözler söylesin. Eğer bir savaĢa 

gidilecekse yoldayken savaĢlarla ilgili konuĢma yapsın. Eğer divana gitmek için kalkarsa 

hikmet, ahkâm ve devlet iĢleri dıĢındaki konuĢmalarda bulunmasın. Ayrıca baĢlattığı 

konuĢmalarını edeble tamamlasın.”  

 



48 
 

ON BEġĠNCĠ BÂB 

Mustafa Âlî bu bâbde, padiĢahların oğullarına, vezirlerine, reâyaya ve devlet 

erkânlarına verdiği nasihatlerden, ilgili rivâyet, kıssa ve hikâyeler örnekler vererek 

anlatmaktadır. 

Mustafa Âlî, padiĢahların nasihatlerini Ģu Ģekilde aktarır; 

Hükümdârlara, vezirlere ve büyük mertebelilere biri eğer “fılan size Ģöyle dedi, 

hakkınızda fahiĢ Ģeyler konuĢtu” derse, demek ki kendine söylemiĢ olur. 

Olduğu makuleyi Ģu beyitle anlatır; 

Ĥażret Sulŧanıma bende-i nā-çįzden  

Naķl-i kelām eylemiş varmış onuŋ bir maǾak 

 

Ben anı ħud dimedüm farż idelüm ki didüm 

Nükte-i meşhūredür sabbaka man ballaġak 

Edebsizce herhangi bir kelam dile getirilmemelidir. Meclislerde sohbet esnasında 

hiç kimseyi tan ü tenz etmemelidir. Yemek sofrasındayken hoĢ olmayan sözler ağza 

getirilmemlidir. Genç delikanlı bir hizmetçinin yüzüne bakmak veya iĢaret etmek edeb dıĢı 

bir harekettir. Biri nazım veya Ģiir parçası okurken, tamamlamadan önce araya söz katmak 

cehalettir.  

“Temāşā eylesün ĥažž eyleyen endām seyrinden”, mânâsı üzerine kuvvetlerini zahir 

etmek ve uyumsuz bir harekette bulunmak küstahlığa alamettir. Edep odur ki, iç oğlanı asla 

dıĢarı hizmetçilerle konuĢmamalı ve gözlerini efendisinden ayırmayıp emrine itaat etmeli.  

Efendinin yanındayken geğirmek, öksürmek ve fazla yemek yemek, izinsiz ata 

binmek, diğer kiĢilerle sohbet etmek ayıptır. TıraĢ günlerini geçirmek tembel olduğuna 

alâmettir. Mâlî muhafazasına memur olan ve anahtar sahibine, anahtarını korumak lazım ve 
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vacip mertebededir. Hizmetçiler ve emektarlar ile beraber yemek sofrasında oturmak 

münasip değildir. 

Hizmetçiler hizmetteyken iffet, edeb, hayâ ve maârifete saygı gösterilmelidir. 

Hizmetçiler tarafından verilen mühürlenmemiĢ herhangi bir Ģey kullanılmamalıdır. 

Hamama giren musâhip sade-rû olarak çıkması gerekir. 

ġarap meclisindeki sâkinin Ģarap içmesi meclis baĢının iznine kalmıĢtır. Meclis baĢı 

izin verirse sâki de içebilir. Ama o surette de fazla değil az içmek lazımdır. Çünkü sâki 

mecliste bir hâkim gibidir. Onun sarhoĢ olması meclisteki eğlencelerin bitmesine sebep 

olabilir. 

Mecliste sâki olmak için sâkinin güzel yüzlü olması Ģarttır. “Et-tacu li’r-rası ve’l-

ħalħalu li’l-ķadem” ifadesine göre, kıyâfetleri saf ve süslü olması lazımdır. ĠĢret 

meclisindeyken hizmetçilerin berĢ ve afyon kullanması, fazla Ģarap içmesi ve edepsizce 

konuĢması büyük bir kabahattir. Ġki yeni hizmetçinin bir yatakta veya bir odada yatması 

caiz değildir. 

Hizmetçiler için akıl ve zeka Ģarttır. Kahve veya Ģerbet verdiğinde diğer dereceleri 

bilmelidir. Bilmezse öğrenmelidir. Zira onun gecikmesi misafirlere ihanet ve sahiplere karĢı 

cahil oluĢuna iĢarettir. Güzel yüzlü hizmetçiler daima misvak kullanmalıdır ve soğan-

sarımsak yememelidir. Tarçın ve karanfil kullanmak, güzel kokular kullanmak, elbiselerini 

temiz tutmak ve tırnaklarını kesmek onun görevlerindendir. Pak ve saf kalması Ģarttır. Bu 

kurallara uymamak kabahattir. Hatta padiĢahın gazabına sebep olabilir. Camelerini kasmak, 

elbiselerini dar giymek, gözlerine sürme çekmek ve bıçaklar takmak güzel ve hoĢ hizmetin 

gereğidir.  

Efendisine mahsûs olan yerde oturması caiz değildir. Devletin ayân ve 

yakınlarından da olsa efendisine mahsûs olan bardakları, yatakları ve yastıkları gibi Ģeyler 

kullanması yasaktır.  

ġarap meclislerinde olan hizmetçiler yukarıda bahsedildiği gibi olmalıdır. Fakat 

dıĢarıdaki hizmetçiler bu Ģartlara dahil değildir. 
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Ayįn-i ħidmetüŋ yoġmış ĥadd ü ġāyeti 

Tefśįl olunsa ķanda bulurdı nihāyeti 

 

Gāyetde lāzım olanı bildürdigiŋ yeter 

ǾĀlį yeter söz onla uzatma ĥikāyeti 

 

2.4.  TARĠHÎ VE EFSÂNEVÎ KĠġĠLĠKLER 

2.4.1.  NûĢirevân 

 

Edebî tarihimizde Ģair, âlim ve hâkim kiĢiliklerlele birlikte adâlet, cesaret ve 

cömertliği bakımından birçok kahramanlarının isimleri sık sık görmekteyiz. Kendi 

zamanında padiĢahın hassiyeti ve kötü âdetler beyan etmek vaki olursa eski zamanlardan 

hem-vasıf kahramanlarını misal olarak zikr edilir. 

Söz konusu hükümdârların adâlet konusunda yaptığı muameleleri olunca, 

karĢılaĢtırılan zat Sâsânî hükümdârlarından NûĢirevân‟dır.  

Asıl adı “Hüsrev”, EnûĢirevân, NûĢirevân, ve NûĢervan Ģeklinde kaynaklarda 

kayedilen bir Sâsânî hükümdâr‟dı. Genellikle Kisrâ I. Hüsrev, II. Hüsrev Pervîz‟den ayırt 

olmak Ģekliyle Pehlevîce eserlerde kullanılmıĢtır.  

531‟de babası Kubâd yerine NûĢirevân tahta geçmiĢ. Onun ilk icraatı Mazdeizm‟in 

sebeb olduğu zararları telafi etmek oldu. Vergi reformonu gerçekleĢttirerek, hanedan 

uyeleri, yüksek rütbeler, askerler, din ve devlet konularda da adl ü insaf muameleleri 

görmekteyiz. Suriye topraklardan bir kaç Ģehir, Antakya ve Urfa gibi Ģehirleri ele alarak adl 

ve barıĢla bir kaç Ģehir daha inĢâ ettiğini kaynaklarda geçmektedir. Hûzistan 

topraklarındaki CündiĢâpûr‟da Ġslam‟ın ilk döneminde tıp merkezi kurdu. Sarayındaki 

doktor ve filozofları koruyan NûĢirevân ilmî kitapları Yunanca ve Süryânîceye‟den 
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Pehlevice‟ye tercüme ettirdi. ġatrancın da NûĢirevân vesilesiyle Hindistan‟dan Ġran‟a 

geçtiği kaynaklarda bulunmaktadır.
62

 

 Tarihî, dinî ve edebî eserlerde âdil bir hükümdâr NûĢirevân‟ı sık sık yer verilmiĢtir. 

Mustafa Âlî‟nin Mehasinü‟l-Edeb adlı eserinde de NûĢirevân ile ilgili zaman zaman 

hikâyeler geçmektedir. 

 Metnin 1. bâbde olan 3. gerekçede NûĢirevân ile ilgili Ģu hikâye geçer; NûĢirevân 

bir yere elçi gönderirse, elçi geri geldiğinde söylediklerini hepsini yazdırıp sonra da 

casusları gönderip o yerlerde olduğu konuĢmalar ve faaliyetleri öğrenirdi. Elçi geldiğinde 

baĢka bir konuya girmeden önce mektubu okurdu. Gelen cevabını uygun ise dostluluk ve 

sâdiklik, uygun değilse hâinlik olduğunu bilinirdi. Sonra ona göre ceza veya ikrama neye 

lâyık olursa muamele ederdi. 

Bir nažarda hemen zebān-ı resūl 

Bir girān-māye seyfdür meslūl 

 

Ŧoġrı söylerse oldı keremāni 

Kezb iderse ĥadįd olır medħūl 

Bir baĢka hikâye de 1. bâb‟ın 4. gerekçede Ģöyle geçer; NûĢirevân bir gün 

yoldayken nedimlerinden biri ile sohbet ederken, “ErdeĢîr‟in savaĢ hakkında biligin varsa 

anlat” demiĢ ve Nedim “bilmiyorum” diye cevap verir. NûĢirevân konuĢmaya 

baĢlayacakken dikkatli teveccüh eder ve bindiği atının ayağını yanlıĢ bir yere girmesi 

üzerine suya düĢer. Suya batmak üzereyken Nedim‟in yardımıyla kurtulur. NûĢirevân “bu 

kadar gafil olduğumuza sebeb ne oldu. PadiĢahımızın kelamını derbarları dinlerken diğer 

iĢlerle uğraĢmak uyumayan edebsiz bir harekettir, hatta sağ sola bakmak bile uygun değil.” 

Ģeklinde olayı kendince izah eder. 
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Diğer bir hikâye de 7. bâbde Ģu Ģekildedir;  NûĢirevân misafır sofrasında oturup 

tebaların genel yemeklerinden yer ve birbirlerine tezâhüm verirdi. Devlet erkanları meĢgul 

iken meclis erbâblarından birine bir cam verildi. NûĢirevân bunu gördü; ama görmemiĢ gibi 

davrandı. Meclis bittikten sonra altınlı bardakları toplayan hizmetçi orda olmadığında 

aramaya baĢladı ve “kimse aranmadan evine gitmesin” diye emretti. NûĢirevân, o hırsız 

hizmetçiyi buldu ve onu hizmetten azletti. 

15 bâbden oluĢan bu metnin 11. bâbde NûĢirevân ile ilgili Ģu hikâye de geçmektedir; 

NûĢirevân musâhibine, “mā aĥsena’l-Ǿafv inde’l-ķudreti”, ve “irĥem ʿibādallāhı 

yerĥemükellahı”, ‘ımsık nefsika ve lesta baluhu fe-innema enta aserün ācizün’ baĢlıktan 

oluĢup üç tane mektub yazmasına emretmiĢ ve bunları hükümet esnasında gazab ve hiddet 

galib iken bu parçayı birden biri arz ederlerdi. Ve gazabları da sâkın olurdu.  

11. bâb‟ın diğer bir hikâye de Ģöyledir; NûĢirevân, kendine has hizmetçilerden 

birinin hâinliğinin mevzusunu açar. Helak etmekte acil, saltanatın parçalamasına sebeb 

olmayan iyi bir fikirle ileriye gitmek lazımdır. Kayser ile dinî düĢmanlığımız bellidir. 

Elbette memlekette güvenilen biri bulup, vakif olan önemli iĢlerileri gizli tarafımıza 

bildirmelisin. Senden baĢka güvenilen biri yoktur. “Bu hizmet senden olacağını ümit 

ediyorum”, dedi. Olduğu surette ticaret için Roma‟ya yola çıktı. Altı sene kadar zaman 

geçtikten sonra NûĢirevân altınlı bir kadeh yaptırıp kendi yüzü ile onun suretini öyle bir 

Ģekilde yaptırdıki, kulağına memleket sırrlarını söylüyor gibi oldu. Nedimlerinden birisiyle 

Roma‟ya yönlendirdi. Bir tüccar vasitasıyla elden ele Kayser‟e ulaĢtı. Kayser gayet akıllı ve 

tecrübeli biriyidi. Kadehte yapılan o resmine ve tüccara dakikalarca bakıp “bu Ģeklinden 

casusluk belli oluyor” deyip, tüccarı ordan çıkardı.  

2.4.2.  Behrâm-ı Gûr 

 

420-438 yıllarında taht-niĢin olan Sâsânî hükümdâr Behrâm-ı Gûr‟un doğum tarihi 

hakkında kesin bir bilgi mevcut değildir. Sülalesi Behrâm-ı Gûr b. Yezid Cerd b. Behrâm b. 
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ġapûr Ģeklinde olup 438‟de vefat etmiĢtir. Kaynaklarda iki Arapla bir Ġranlı süt anne 

tarafından büyütüldüğünü görmekteyiz. 

Çocukken Medâin‟den uzaklaĢtırarak Hîre hükümdârı Münzir‟in yanına gönderildi 

ve babasının 420‟de ölümüne kadar Hîre‟de kaldı. Ermenistan vâlisi olan ġahpûr hayatını 

kaybedince Münzir‟in yardımıyla Behrâm taht-niĢîn oldu. Bir süre hıristiyanları baskı altına 

almıĢ, daha sonra ülkesinin menfaatlerini düĢünerek bundan vazgeçmiĢtir. 

Taberî‟nin rivâyetine göre Behrâm Hindistan‟a da gitmiĢ ve burda Deybül, Mekran, 

ve Sind gibi eyâletine sahip oldu. Ordan döndükten kısa süre sonra avı sırasında bir çukura 

düĢerek hayatını kaybetti. Bir baĢka rivâyetine göre ise eceliyle vefat etti.
63

 

Behrâm-ı Gûr‟un hayatı, av ve aĢk maceraları Firdevsî‟nin Şehnâme, Genceli 

Nizâmî‟nin Heft Peyker, Emîr Hüsrev-i Dehlevî‟nin Heşt Bihişt, Ali ġir Nevâî‟nin Seb‟a-ı 

Seyyâre ve Hâtifî‟nin Heft Manzar adlı mesnevilerin yanında birçok edebî ve tarihî 

eserlerde adını geçmektedir.
64

 

Mustafa Âlî‟nin Mehâsinü‟l-Edeb adlı kitabında Behrâm-ı Gûr ile ilgili Ģu Ģekilde 

hikâyeler geçer; 

 Mustafa Âlî‟nin Mehâninü‟l-Edeb adlı bu eserin 1. bâbde olan 9. gerekçede 

Behrâm-ı Gûr ile ilgili Ģu Ģekilde hikâye geçer; Behrâm-ı Gûr, saltanat hâkimi gençlikten 

dolayı kadınlarla muâĢeret ve Ģarap-nûĢi ve harb kisseleri dinlemekle meĢgul ve memleket 

iĢlerinden gafildi. Etraf mülklerin padiĢahları bundan dolayı memleketi feth etmek 

arzusuyla harekete baĢladılar.  

Türkistan padiĢahı, azîm bir leĢker ile hamle edip, memleket serhadına gelip hasâret 

olmayan devlet erkânları kendileri gafletten uyandırmak için haremseraya girip gördü ki 

kadınlar ile oynuyor ve memleket iĢlerinden tamamen gaflette bulunmuĢ. Bu rahatlık 

halinden meyus olup tahttan indirmeye karar verdi. “Behrâm gafildi ama diğer casuslar 

vardı, sürekli etrafları araĢtırıp hâdiseler hakkında haber verirlerdi” dedi. Devlet erkanların 

                                                           
63

 Enver Konukçu, “Behrâm-ı Gûr”, DİA, 1992, c:5, s. 356. 
64

 H. T. Ġlaydın, ĠA, 2,453, “Behrâm Gûr  Menkıbeleri”, TM, V (1935), s. 275-290. 

W. H. Mc Govern, “The Early Empires of Central Asia”, New York: 1939, s. 410-411. 



54 
 

kötü niyetlerinden haberdâr olup üç yüz tane tir, keman ve kılıç alıp kıyafetini değiĢtirip bir 

gece yalnız suvar olup Turkistân dağ kalenin tepesine varıp avlamaya baĢladı. VahĢiler ve 

kuĢların birini bulup tüm öfkesini ondan çıkardı.  

Bu anda, Türkistan padiĢahın emirlerinden biri o taraftan geçerken Behrâm‟ın 

okçudaki bu mahareti görüp ĢaĢırarak sordu; Behrâm-ı Gûr leĢkerinden bir kimsenin bir cüz 

günah için efendim bana gazab edip izâle-i vucuduma istemeyen farar edip bu mahallı 

almaya karar verdim. Avlama ile hayatımı yaĢarım dedi. Emir bunu Tükistan padiĢaha 

anlattı, onun huzuruna getirip okçuluğu ve kılıçlılığındaki maharet, rüstemanî hareket ve 

kiyafetini görüp, Behrâm leĢkerinde senin gibi okçu var mıdır, diye sordu. “Asker necmler 

seçmesinde benden fasîh ve kabliyetli yoktur, öyle okçular ve cesurlar vardır ki ben onlar 

yanında kemanı ele alamam”, diye beceriksizlik ve miskinlik izhar etti. “Ey Behrâm ne 

haldedir ki memleketine yakın oldum, henüz bir haberi gelmedi, bunun sebebi nedir” diye 

haber almayı istedi. Bu bol leĢker sayısına güvenerek sizler düĢman sayısını bilmeyip ufak 

bir Ģikar mıdır, ayağı ile gelsin diye mukabeleye mahcubiyetten iltifat etmeyip bu sebeble 

sert sözü söyledikten sonra Türkistan PadiĢahını etkileyip askerleri gönülde korku lahik 

olmakla bir kadem de harekete imkan kalmayıp hemen olduğu mahalde dinleyip, geceleri 

kaçmaya karar verdiler. Behrâm-ı Gûr gizlice haremserayına gelip ertesi gün hasta olmuĢ 

süretiyle yüzünü sarıp divana çıktı ve devlet avanlarına hitab etti, tecahül memleket 

ahvalından sorumlu oldu. Her taraf gaflet Behrâm‟a karĢı kötü sözler söyleyerek, Türkistan 

PadiĢah memleketi hasara bırakıp geliyor dediler. Behrâm uzun bir söyleme ve tekdir ve 

azarlamaya baĢladı. “DüĢman ahvalından gafil kâhiller sizsiniz. Ben tek baĢıma gittim ve 

güzel tedbir ile hezimete uğradım. Sizin hala haberiniz de yok” deyip, keyfiyetini anlattı. 

Cümlesini cihalet yüzünden itaat edip, korku ve vahĢetten helak mertebesine ulaĢtılar. 

2. bâbde Behrâm-ı Gûr ile ilgili bir baĢka hikâye de Ģu Ģekilde geçer; Behrâm-ı Gûr 

zamanında hediyeler ve bağıĢlar keyifli olduğu vaktına koyulmuĢtur. Geçenki sedr-i arayi 

iĢret bezmleri sıcağı sıcağına gelince her kesin arz-i hallerini kapı ağası makamında olan 

harem-pas vesilesiyle humayun huzuruna getirip beklentiler ve iltimasları her ne ise 

musaade edilirdi. Ama fazla ricalar ve eski âdetlere uymayan tekliflere eğerçe olduğu 
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mahalda müsaade edilirdi ama edep dıĢı cüretleri, padiĢah meclisinden mahrumiyete sebeb 

olurdu. Bu durumdan, edepsiz olanlar meclisten sonra hümayuna gelemezlerdi. 

3. bâb‟ın hikâyelerde Behrâm-ı Gûr adına Ģu Ģekilde hikâye geçer; ErdeĢîr bezmin 

tertib olunduktan sonra sarhoĢ halinden sadaret etmemek için konuĢmalarını yazdırmak 

maksadıyla iki tane hizmetçi kendine tayin ederdi. Sonra o sohbetleri yazdırıp sahneye 

çıkınca arz ederdi. Hükümdârların Ģanlarına uyumayan bir hareket veya söz olursa da iyilik 

ve hoĢluk ile affederdi. Acem hükümdârlardan Behrâm-ı Gûr, Erdovân ve ġapûr gece 

gündüz sarhoĢ olurlardı. NûĢirevân da Ģaraba alıĢkın biridi. Ama bunlar kadar alıĢkın 

değildi. ĠĢret bezmini tertib olunduktan sonra nedimlerini eğlenmeye müsaade ederdi. Hatta 

latifeleĢme bakımından kendisine de kötü bir söz olsa bile asla alınmazdı. PadiĢahların 

meclesinde iffet ve edeplere karĢı cesaret onun zamanında baĢlamıĢtır.  

Bir baĢka hikâye de 7. bâbde Ģoyledir; Behrâm bir gün avcılık esnasında Ģikarını 

ararken kendisyle olan hizmetçilerden uzaklaĢtı. Ġhtiyaç gerekliliğinden inip atını bir 

çobana tutturup tebevvüle gitti. Çoban atın takımından bir kaç parçasını keserken Behrâm 

onu görmüĢ ve çobana “pıĢman olma” deyip gözlerini yumarak atına bindi ve avcılığa geri 

döndü. AkĢam sarayına geldiğinde rahtuvanı çağırıp, “ben at takımından bir parçasını kesip 

bir fakire bağıĢladım. Hiç kimseye bununla ilgili bahsetme” diye tenbih etti. 

ǾAceb mürevveti ġālib kerįm-i sürūrimiş.  

Uġurladuġunu düzdüŋ baġışladım derimiş 

9. bâbde de bir hikâye Ģöyle geçer; Yezid Cerd, oğlu Behrâm‟ı has haremde muhalıf 

bir yerde görüp, “kapıcının haberi olmadan mı geldin” diye sordu. “Hayir, izin alarak 

geldim” dedi. Yezid Cerd otuz dekne ceza keserek kapı himetçiyi azledip yerine serbest 

birini nasb eyle dedi. Olduğu mahalda bir vacib ferman etti. Ama henüz on üç yaĢında 

çocuk olduğu için bu iĢin sebebini bilmedi. Bir gün yine hareme gitmek istedi azad merd 

sert cumle ile uzaklaĢıp “bir daha seni burda görsem altmıĢ deknin evirip kapıcının 

intikamını alırım” dedi. Yezid Cerd iĢitip o azad merde süslü bir elbise bağıĢladı. 
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Behrâm-ı Gûr ile ilgili bir baĢka hikâye de eserin 13. bâbde Ģöyle geçmektedir; 

Eskilerde padiĢahlar kendilere ait olan uyuyacak yerleri halktan saklar ve sürekli bir 

mahsus yerde yatmazlardı. Sâsânî padiĢahlar gece veya gündüz yataklarını öz ve yakın 

olanlardan baĢka kimseye bildirmezlerdi. ErdeĢîr, ġapûr, Behrâm, Yezid Cerd, Pervîz ve 

NûĢirevân kırk değiĢik odalarda uyurlardı. Hangi odalarda yatacaklarını nöbetçilerden 

baĢka hiç kimse bilmezlerdi.  

2.4.3.  Hüsrev Pervîz 

 

Kisra unvanıyla bilinen II. Hüsrev pervîz, Sâsânî hükümdârı IV. Hürmüzün oğlu ve 

I. Hüsrev‟in torunudur. Pervîz‟in doğum tarihi ve yeri hakkında kesin bilgiler 

bulunmamaktadır. 589 yılında tahta çıkan Hüsrev Pervîz, Bizanslılar‟la mücâdele etti. 

Onun döneminde Sâsânîler Ġstanbul önlerine kadar geldiler. Urfa, Antakya, Kayseri, ġam, 

Kudüs ve Ġskenderiye gibi Ģehirler Bizanslılar‟dan aldılar.  

Risale-i Nûr‟da, Kisra‟dan bahsederken, sadece II. Hüsrev Pervîz değil, öncesi ve 

sonrası ile ilgili hâdiseler de konu edilmektedir. Peygamber efendimizin doğum gecesinde 

Kisra sarayının harap olması II. Hüsrevin tahta çıkıĢından on yıl önce gerçekleĢmiĢtir.
65

 

Hıristiyan Ermeni prensesi ġîrîn ile olan aĢk iliĢkileri Ġran, Arap ve Türk 

edebiyatında mesnevi Ģeklinde geçmektedir. 

Mehâsinü‟l-Edeb kitabında Hüsrev Pervîz ile ilgili Ģu Ģekilde hikaye geçer; 

Nüsha‟nın 1. bâbde olan 9. gerekçede Hüsrev Pervîz ile ilgili Ģöyle hikâye geçer; 

Hüsrev Pervîz‟in Kayser ile düĢmalık olmayan nam vezir büyük bir askerle varıp Kayseri 

magbuliyete sıkıĢtırma durumuna getirdi ve memleketini hasaret altına getirmiĢti. Çaresiz 

kalıp toplanmıĢ hazinenin sefinelere yükleyip, diğer semte yelkenleri açıp yola çıkarken 

“gam deryasında bir ters rüzgar olsun da gör” ispat olunca büyük bir fırtına oldu. Ġster 

istemez sekabını hasm-ı can olan Ģanlı serdarın çadırda dinlendiği sahilde durdurdu. Bu 
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kadar hediyeler ve cevherler ki dıĢarı sığıĢma mumkundu. Bila teabbüs hazineye girdi. 

Yardımcılık bir huyla getirilmiĢ mallrını hasıl etmeyen Genc Bad-Âver isim konulmuĢtu. 

Bu kadar çok mallarından harç edip olduğu genç birinci hükümdara teslim etti. Ama 

Hüsrev yakınlarından rasta adlı bir gulamın serdarına düĢmanlık üzere idi. Gamz ü nifak 

baĢlayıp bu kadar malları saklayıp yüzlerce kiĢiye göstermedi. O günden sonra istiklal 

davası açar. YavaĢ yavaĢ buna galbesi zahir olduğunda saltanatı elden gider diye, kötü bir 

yalanla Hüsrev Pervîz‟i tedbire soğutmuĢ ve serdarını sıkıĢtırarak mekr ve yalanla karĢıya 

çekip, o an kervanını ve yakayı kurtarmak için muti olup Kayser‟e tabi oldular. Kayser‟e 

dahi eskilerle  bir anlaĢma ile arkadan yardım edip saltanat tahtını ve memleket emirlerini 

ona ısmarlayıp kendisi dört yüz bin asker ile Hüsrev‟i kökünden koparıp çıkarmak için 

kesin bir kararıyla ĢemĢir alıp hemedaneye vardı. 

Pervįzüŋ oldı başına Ǿālem feżāyi teng 

Ġāfil bulındı idemedü Ǿazm-ı rezm-i ceng 

 

Gördi bu ĥāle ĥįleden özge ŧarįķ yoķ 

El-ĥarb ħidǾa gibi cām-ı raĥįķ yoķ 

 

Fi’l-ĥāl açdı śanǾat ile ĥįle bābını  

Gözden geçürdi saǾį ile mekrüŋ kitābını 

Bir baĢka hikâye de 13. bâbde Ģu Ģekildedir; Pervîz, musâhiblerinden bir riyakâra 

zarüretten fazla güvenmiĢti, hatta has sarayında mahsus odalara da tayin etmiĢti. Bu halden 

dolayı uzun bir zaman geçti. Pervîz bunun ahvalını iĢleyip bir hoĢ bir hediyeler gönderip 

iltifat etti. Eğer hiyânet ederse belli bir zaman içerisinde güzel cümlelerle yumuĢaklık 

göster demiĢ. Hediyeler vardıkça durumunu duysalca izah ederek güzel hile ile maksadına 

vardı. 
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Yetmez mi temāşā-yı cemāl elde śunırsun  

Ey zāhid miĥnet-zede buldukça bunırsun 

2.4.4.  Ġskender Zülkarneyn 

  

Tarihî kaynaklara baktığımızda geçmiĢte 3 tane Ġskender kaynaklarda 

bulunmaktadır. Kurân‟da geçen hâdiselere baktığımızda Ġskender‟in hayatı Ġslamî 

edebiyatlarda  destanî ve efsânevî tarzında yer almıĢtır. Tarihî eserler ve tefsirlerde 

Zülkarneyn  Ġskender-i Kebîr, Ġskender-i Ekber, Ġskender-i Himyerî diye unvanlar 

geçmektedir. Bazı fikirlerce “Zülkarneyn” Ġskender Kebîr‟in iki karn yani iki asır yaĢadığı 

ve bazı fikirlerce kendisinde iki boynuz bulunduğunu ifade eder.
66

 Makedonyalı 

Ġskender‟in Ġskender-i Rumî ve Ġskender-i Yunanî diye geçmektedir. Edebî eserlerde ise 

bunlar birbirlerine karıĢıp Ġskender neredeyse Zülkarneyn kimliğine bürünmüĢtür. 

Kurân‟da geçen ayetlerin tefsirinde Beyzâvî, Fahreddin Er-Râzî ve Alûsî gibi 

müfessirler Zülkarneyn‟nin Ġran ve Rum meliki olduğunu kaydettiler. Fars edebiyâtında 

Ġskender ile ilgili efsâneler, Ġranlı Ģair ve halk hikâyeleri tarafından farklı Ģekillerde nazım 

ve nesir Ģeklinde kaleme alınmıĢtır. 

Ġslam edebiyatında Ġskender‟in hayatı farklı maceralarla özetlenmiĢtir. Yedi 

yaĢından itibaren Aristo‟nun ilmî terbiyesi altında kalmıĢtır. On beĢ yaĢındayken taht-niĢin 

olmuĢ. Ġran Ģâhî Dara‟nın GülĢâh ile ilĢkilerden geçip, ardından Hindistan‟ı feth edip Hint 

prensi ġâh Bânû ile evlenmiĢ.
67

 

Ġskender hakkında edebî tarihî kaynaklarda hem Ģiir hem de nesir Ģeklinde örnekler 

görmekteyiz. Ġskender hakkında, “âyîne-i Ġskender”, “sedd-i Ġskender”, “âb-ı hayat” ve 

“Ġskender‟in vasıfları” gibi maddeler Ģiirlerinde daha yoğun iĢlenmiĢtir. 

 Mehâsinü‟l-Edeb‟de Ġskender hakkında Ģu Ģekilde hikâyeler geçer: 
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Ġskender hakkında eserin 1. bâbde olan 3. gerekçede Ģöyle bir hikâye geçmektedir; 

Ġskender Zülkarneyn, doğu padiĢahların bir araya geldiği esnada doğu memleketlerin 

padiĢahlarından birine bir elçi göndermiĢ. Hizmetten sonra bir cevab-nâme ile padiĢaha 

geldiğinde olduğu sohbete buyurdu. Ġçinde bir madde uygunluğa ters bulmadığında, olduğu 

sohbetlerin sırrlarını öğrenmek için o mektubu mühürleyip tekrar baĢka bir elçi ile 

gönderdi. O mektup doğu padiĢah ismineydi. Ama padiĢah bu mektubu uygun bulmadı ve 

göndericinin bir hile olduğunu zanetti.  

PadiĢah bu mektubu uygun bulmayınca, elçi de kendine göre bir açıklama yaptı ve 

“onun sözlerinden olmayanlari ben kestim. Elçilerinin lisanına sözümüz geçmez, bu ferman 

kendilerindir” dedi. Ġskender bunu hile olduğunu öğrenince derhal elçinin lisanını kesti. 

2.4.5.  ErdeĢîr 

 

Sâsânî devleti‟nin  kurucusu olan ErdeĢîr, ErdeĢîr-i Bâbekân adıyla tanınmaktadır. 

Bazı kaynaklarda ErdeĢîr-i evvel olarak da geçmektedir. ErdeĢîr bir rivâyetine göre Pers 

ailesine mensup ve Ġstahr‟ın Hîr bölgesinde doğduğu kabul edilmektedir. Babası Sâsân 

Ġstahr‟da Anahita ateĢkedesinin muhafızıydı. Büyük annesi RâmbihiĢt de bir prens 

ailesinden geldiği bilinmektedir. Bir rivâyete göre Sâsân‟ın Ahâmeniler soyundan geldiğini 

öğrenen babası kızını ona vermiĢ. ErdeĢîr de bu evlilikten dünyaya gelmiĢ. 

 ErdeĢîr, 28 Nısan 224‟te Medler ülkesinde Hürmüzcan‟da yapılan savaĢı kazanarak 

aynı yılda hükümdar olmuĢ. Ancak bazı kaynaklarda onun 226 yılında tath-niĢîn olduğu 

kabul edilmektedir. ErdeĢîr, ülkesini geliĢtirmek amacıyla Hûzistan‟da ErdeĢîr-i Hürre, 

Ram ErdeĢîr, Hürmüzd ErdeĢîr, Vah ErdeĢîr ve Esterâbâd ErdeĢîr gibi kendi adıyla birçok 

Ģehir de kurmuĢ. 

 ErdeĢîr‟in ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kaynaklara baktığımızda oğlu 

ġapûr‟un 12 Nisan 240‟ta tahtaya çıktığını ve ErdeĢîr‟in yaklaĢık ġubat 242 yılında vefat 

ettiği bilinmektedir. 
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 ErdeĢîr hakkında kaleme alınan eserlerden Kârnâme-i Erdeşîr-i Bâbekân adlı eseri 

günümüze kadar ulaĢmıĢtır. Ġran edebiyatında önemli bir yer tutan Kârnâme-i Erdeşîr-i 

Bâbekân, Firdevsî‟nin Şâhnâme‟sinin ErdeĢîr hakkındaki bölümünün hemen hemen 

tamamına kaynaklık etmiĢtir. Pehlevîce yazılan ve birkaç defa orijinal metniyle basılan 

eser, ayrıca Mahmûd Cevâd MeĢkûr‟un Farsça, T. Nöldeke‟nin Almanca ve Dârâb Destur 

Peshtan Sanca‟nın Ġngilizce ve Gucerâtî tercümesiyle birlikte yayımlanmıĢtır.
68

 

Mustafa Âlî‟nin Mehâsinü‟l-Edeb eserinde ErdeĢîr‟le ilgili Ģu Ģekilde hikâyeler 

geçmektedir; 

Eserin 1. bâbde ErdeĢîr ile ilgili Ģu hikâye geçer; Eski hükümdârlarından ErdeĢîr 

Bâbekân dahi saltanat zevâlından korkmayıp daima uyanık hassas olurdu. Bununla birlikte 

emîrler ve ayanların ahvalı da bilinirdi. Her birinin kaç evladi ve sarayda ne kadar 

hizmetçilerin olduğunu da bilirdi. Hanlarında yeme içme asayiĢler olurdu. Bazıları fakir ve 

bazıları zengin olduğunu ona haber verirlerdi. 

Bir baĢka hikâye de 2. bâbde Ģöyledir; ErdeĢîr Bâbekân‟dan Yezid Cerd Ģehriyâra 

gelince Acem nedimlerle beraber oturup sohbet etmezdi. Musâhib ve nedim padiĢahın hass 

meclislerine gelseler onların arasında perde çekilirdi. Olduğu perdeye vekil tayin olunan 

biri harempas denilirdi. Çünkü, yüksek devlet‟inde kapı ağası rütbesindedir. Sohbet 

erkânların daveti ona mahsustu. Her geçen padiĢah iĢret bezmleri etse, harem-pas dıĢarı 

çıkıp, hass olan bezme gelecektir. Hususî nedimler, yüksek sesle davet ve hükümdârların 

edeb Ģeraitlerine saygı gösteriniz diye tenbih ve nasihat ederdi.  

Eserin 3. bâbde de bir hikâye Ģu Ģekildedir; ErdeĢîr bezmin tertib olunduktan sonra 

sarhoĢ halinden sadaret etmemek için konuĢmalarını yazdırmak maksadıyla iki tane 

hizmetçi kendine tayin ederdi. Sonra o sohbetleri yazdırıp sahneye çıkınca arz ederdi. 

Hükümdârların Ģânlarına uyumayan bir hareket veya söz olursa da iyilik ve hoĢluk ile 

affederdi. 
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  Tahsin Yazıcı, “ErdeĢîr”, DİA, c. 11, s. 284-285. 
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ErdeĢîr ile ilgili bir baĢka hikâye de 13. bâbde Ģöyle geçer; Eskilerde padiĢahlar 

kendilere ait olan uyuyacak yerleri halktan saklar ve sürekli bir mahsus yerde yatmazlardı. 

Sâsânî padiĢahlar gece veya gündüz yataklarını öz ve yakın olanlardan baĢka kimseye 

bildirmezlerdi. ErdeĢîr, ġapûr, Behrâm, Yezid Cerd, Pervîz ve NûĢirevân kırk değiĢik 

odalarda uyurlardı. Hangi odalarda yatacaklarını nöbetçilerden baĢka hiç kimse bilmezlerdi. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3.1. ÇEVĠRĠ YAZI ALFABESĠ  

                

     A,a,E,e,I,ı,İ,i,U,u,Ü,ü   أ 

 B,b   ب

 T,t   ت

 Ŝ,ŝ   ث

 C,c   ج

 Ĥ,ĥ   ح

 Ħ,ħ   خ

 D,d   د

 Ź,ź   ذ

 R,r   ر

 Z,z   ز

 S,s   س

 Ş,ş   ش

 Ś,ś   ص

 

   Ż,ż   ض

    Ŧ,ŧ   ط

 Ž,ž   ظ

 Ǿ   ع

 Ġ,ġ   غ

 F,f   ف

 Ķ,ķ   ق

 K,k   ك

 L,l   ل

 M,m   م

 N,n,ŋ   ن

 V,v   و

 H,h,ǿ   ه

 Y,y   ى

Farsçadaki “vav-ı ma‟dûle” ile yazılan kelimler “ ˘ ” Ģekilde gösterilmiĢtir. 
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3.2.  ESERĠN NÜSHALARI VE NÜSHA BĠLGĠSĠ 

 

Âdâb-ı muâĢeret kıtabı olan Mehâsinü‟l-Edeb adlı kitabın nüshası Nurosmâniye 

kütüphânesinde 4224 numarada kayıtlıdır. Bir baĢka nüsha da ayni Nurosmâniye 

kütüphânesinde 125 yapraktan oluĢup 3668 numarada kayıtlıdır. Bunun dıĢında Ġstanbul 

Üniversitesi Kütüphane TY. 1803, 2547, 3415 ve 2686; TKSMK Revan 418 numaralarda 

kayıtlı nüshalar da bulunmaktadır. Tezimi hazırlarken Michigen Üniversitesi tarafından 

hazırlanan nüshasından yararlanmıĢtır. 

Michigen Üniversitesi nüshasının özellikleri Ģöyledir: 

Yaprak: 42 

Ölçüler: 180x120 mm 

Cilt: Siyah Deri 

Kağıt: Aherli Nohudi 

Yazı: Talik, konu ve söz baĢlıkları kırmızı 

Satır: 19 

Müstensih: Mustafa Ġzzet 

Ġstinsah tarihi: [12]58 

Özellikleri: Eserin ilk iki varağı boĢtur. Daha sonra baĢka bir kalem ve yazı çeĢidi 

ile yazılmıĢ bir izdivaç notu bulunmaktadır. Eser siyah, konu baĢlıkları ise kırmızı 

mürekkeb ile yazılmıĢtır. Serlevha barok bir tezhip ile süslenmiĢtir ve sayfa kenarında 

cetvel bulunmaktadır. Eserin sonunda ketebe kaydına göre “Mustafa ʿĠzzet El-Hatib fi 

Câmiʿi Hazret Hâlidü‟l-Ensari” tarafından istinsah edilmiĢtir. Kesin olmamak ile birlikte 

yazıdaki sanata bakarak da eserin Kazasker Mustafa Ġzzet tarafından istinsah edilmiĢtir.
69
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 Kazasker Mustafa Ġzzet için bkz. M. Uğur Derman, “Kazasker Mustafa Ġzzet”, DİA, c. 31, s. 304-307. 
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3.3.  METĠN TRANSKRĠPSĠYONU 

 

[S.2] Ĥamd ü ŝenā-yı Rabbü’l Ǿālemįn ve śalāt ü selām seyyidü’l-mürselįn ve tarżįye-i āl ü 

aśĥāb-güzįn ve duǾā-yı devlet-i sulŧānü’l-İslām ve’l-Müslimįn. Taķdįm olınduķdan śoŋra 

bu vechile serd-i muķaddemāt merām olunur ki süħan-ı Sübĥān dehrüŋ ercümendi maǾārif-

pįşe Ālį Beg Efendi müǿellif-i Künhü’l-Aħbār olan źāt-ı bülend-iştihārdur ki her eŝer-i 

muǾteberi mānend-i miŝl-i sāǿir efvāh-ı enām ü eyādi-i kirāmda dāǿir ve naķl-i mecālis-i 

ekābirdür. Ez-cümle Minhācü’s-Sülūk ilā Ādābi Śoĥbeti’l-Mülūk nām ǾArabi teǿlįf-i laŧįfi 

baǾż żamāim-i nāfiǾa ile Türkįye terceme ve Mehāsinü’l-Edeb tesmiye eylemişler. On beş 

faśl ile müretteb bir nüsħa-i celįledür. 

Faśl-ı Evvel: Pādişāhlara lāzım olan ḥāletler beyānındadur.  

Faśl-ı Ŝānį: Nüdemā ile olan ülfetler beyānındadur.  

Faśl-ı Ŝāliŝ: Mülūke müteǾalliķ Ǿişretler beyānındadur.  

Faśl-ı RābiǾ: Mecālis-i mülūkden ķıyāmı meşǾar işāretler beyānındadur.  

Faśl-ı Ħāmis: Muśāĥib ü nüdemā ve ehl-i sāz ü nevā lüzūmuna müteǾalliķ rivāyetler 

beyānındadur.  

Faśl-ı Sādis: Pādişāhlardaki sütūde ħaśletler beyānındadur.  

Faśl-ı SābiǾ: Kār-fermāyį olan źevāt-ı kirāmda [S.3] setr-i Ǿaybe müteǾalliķ menķabetler 

beyānındadur.  

Faśl-ı Ŝāmin: Pādişāhlardaki Ǿulüvv-i himmetler beyānındadur.  

Faśl-ı TāsiǾ: Şehzādegān ve vüzerāya itdükleri muǾāmelāt ü riǾāyetler beyānındadur.  

Faśl-ı ǾĀşir: Ketm-i esrāra müteǾalliķ ĥikmetler beyānındadur.  

Faśl-ı Ĥādi ǾAşara: Ħışm ü ġażablarındaki sürǾatler beyānındadur.  
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Faśl-ı Ŝānį ǾAşara: İħtiyār-ı Ǿıŧr ü buĥūr ve libās ü ħilǾatler beyānındadur.  

Fasl-ı Ŝāliŝ ǾAşara: Mülūk-i ǾAceme maħśūś Ǿādetler beyānındadur.  

Faśl-ı RābiǾ ǾAşara: Pādişāhlaruŋ rükūbi ĥālinde olan muķārenetler beyānındadur.  

Faśl-ı Ħāmis ǾAşara: Ħuddāma müteǾalliķ naśįĥatler beyānındadur.  

 

Lākin merāsim-i ādāb-ı süħan-verįye mürāǾāt itmeyüp rabŧ-ı ser-rişte-i maķālda kalfa-ı 

mükerrerāt bį-meǿāl ve hįç-ender-hįç ile ıŧnāb ü żımn ifāde-i merāmda bį-mesās münāsebet 

nažm bį-nižām ve neŝr-i ġarįbü’l-intižām hįç-ender-hįç ile ishāb itdigi ecelden nažar-ı 

iǾtibārdan suķūŧ mertebelerine ķarįb olmaġın faķaŧ baǾż ebyāt-ı bį-nižām ü taǾbirāt-ı bį-

insicāmį tecrįd ü taġyįr ve fuśūl-i meźkūre ĥāvį oldıġı ķıśaś ü aħbār ve nevādir ü āŝārıŋ 

mecmūǾi Ǿalā vetįreti’l-įcāz rūz-merre taǾbįr ile keşįde-i silk taĥrįr ķılınup nāžım menāžım-

ı bilād ü Ǿibād ve ķāǿid-i ketįbe-i Ǿadl ü dād ve māye-i eytām ŝuġūr-i İslām pįrāye-i śaĥāif-i 

şühūr ü aǾvām mühim-sāz enām ĥasenetü’l-eyyām vekįlü’s-salŧanatı’l-Ķāhire emįnü’l-

milleti’l-bāhire. 

ĶıŧǾa: 

Müşįr-i maǾdelet pįrā Nižāmü’l-mülk-i Oŝmānį 

Semįyy-i cedd-i sulŧān risālet śıhr-ı sulŧānį 

 

Vezįr-i aǾžam İbrāhįm Pāşā-yı mükerrem kim 

RebįǾ-i kāmrānįdür zaman-ı Ǿadl ü iĥsānı 

Neŝr:  

Ŧāla beķāhu ve nāla ma yetemennāhu ĥażretlerinüŋ rikāb-kāmyāblarına Ǿarż 
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[S.4] Ve inhāya cesāret olındı.  

Beyt: 

Zihį şeref nažar eylerse śadr-ı Ǿālişān 

Zihį saǾādet olursa ķarįn istiĥsān 

 

TaǾriż ü iǾtiźār u duǾā-yı ĥüsn-i ħātime 

 

Bu nüsħa-i mütercime kim intiħāb olup 

Įcāz-ı vechi üzere yazuldı Ǿibareti 

 

Aślıda pāk-eŝer idi el-ĥaķķ ol idi ger 

TaǾbįr-i dil-peźįr ile nevǾan selāseti 

 

ǾĀlį gibi süħan-ver Ǿāli-ŧabįǾata 

Düşmezdi böyle ŧarĥ idersem berāǾati 

 

Tekrįr-i lafžı ķand-mükerrer śanup meger 

ZuǾmunca secǾ ü fiķraya ķılmış riǾāyeti 

 

YaǾnį ve la-cürm ile memlū fesāneyi 
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Terk itmiş olsa beş cüz iderdü ticāreti 

 

Pįrāne-ser olup selsü’l-ķavle mübtelā 

Var ise itdi ġaflet ile bu ķabāĥati 

 

Tenķįĥ idüp kitabını virdüm revāc-ı nev 

Ŧayy itmeden fuśūl-ı uśūl-ı ĥikāyeti 

 

Tecdįd idüp tekerrür-i elfāžını faķaŧ 

Besŧ eyledüm tamām mazāyā-yı ĥikmeti 

 

TaǾbįr-i rūz-merre ile eyledüm edā 

Beş cüzde cümle-pend ü ĥikāyāt ü śoĥbeti 

 

Telħįś itdüm emr ile bir haftada veli 

Teǿħįrinüŋ tekāsül kātibdür Ǿilleti 

 

Taŧbįķ olunsun işte kitāb aśl nüsħaya  

Noķśānı yoķ süħanda var ammā meziyyeti 
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Münşį odur ki ķāfiye ve secǾe baķmayup 

Rabŧ-ı süħanda eyleye icrā-ı belāġatı 

 

Tevcįh-i çeşm-i raġbet iderse efendimüz 

MaǾlūm olur bu Ǿabd-ı faķįrüŋ mahāreti 

 

Ol dāver-ķalem-rev nažm ki şevķ ile 

Dāniş ciger okmaca levā-yı nezāketi 

 

Ķulzüm ħurūş-ı baĥr-i beyānım ki istesem 

Beźl eylerüm cihāna leǿāl-i faśāĥati 

 

Teǿlįf-i nev maķālaya da vardur iķtidār 

Āh olmasa mizācımuŋ envaǾ-ı Ǿilleti 

[S.5] 

Çoķdan helāk olırdum eger itmese devā 

Sulŧānımuŋ ŧabįb-şifa-sāz-ı şefķati 

 

Kim bilmez ise ĥaķ bilür ey dāver-kerem 

Bin nā-murāda eyledügüŋ luŧf u himmeti 
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MüǾşār-ı luŧf sābik peyveste lāĥiķi 

Mümkin midür ifāde ki yoķdur nihāyeti 

 

ǾAhd eyledüm Ħudā ile şamdan ger ü eger 

İĥsān iderse ŧabaǾıma bir yāra śiĥĥati 

 

Vaķf eyleyüp lisānımı vaśf-ı cemįline 

Ĥaśr eyleyeyüm duǾāya baķāyā-yı müddeti 

 

İnşād-ı nev ķaśāǿid-i Ĥassan-pesend ile 

Yarān-ı nažme ögredeyüm ŧarz-ı şöhreti 

 

Tāǿib-i ķūlāf daǾva-ı Ǿirfāni isem ol 

Devlet bilür mürātib-i ehl-i fażįleti 

 

Ķāżį gūyende ile duǾāya müdāvemet 

Meşhūrdur o baķǾada ĥüsn-i icābeti 

 

Gülşenleründe ol seĥeri hem-dem-hezār 
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Dergāh-ı kibriyāya açup dest-i ĥāceti 

 

Kįl zįver-i zebān-ı ħulūś ol duǾāyı kim 

Kerrūbiyān-ı Ǿarş ide āmįne sebķati 

 

İķbāl-sermedį ile baħt-sepįde-rev 

Ola hemįşe çāker-dergāh-ı devleti 

 

Her-dem sürūr-ı ķalb u śafā-yı derūnile 

Peyveste ola zįver-i śadr-ı śadāreti 

 

Olsun benüm gibi nice yüz bin çirāġı kim 

Reşk-i żiyā-yı mehr ola mişkāt-ı şöhreti 

 

Haķ üstümüzden eylemesün dūr sāysun 

Ŧutsun cihānı žıll-ı žalįl-i Ǿināyeti 

 

Efzūn ide cenāb Ħudā Ömer ü devletün 

Źāt-ı kerįmün eyledüm Allāha emāneti 
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Biŋ beytle duǾāya iderdüm mübāderet 

Tūl-ı duǾā ger olmasa cerrār-ı ādeti 

 

Faśl-ı evvel: Padişāhlara lāzım olan ĥāletlerdür ki mevād-ı eŝna Ǿaşardan Ǿibāretdür. 

Sulŧān-ı Ǿaśr olanlaruŋ elbette ĥaśleti 

Sāǿirlerüŋ ħaśālına ser-dār-ı şāh olur 

[S.6] 

Āyįn-i bezm-i ħāśı selāŧįn-i ālemüŋ 

Gūyā ki intižām-ı umūre güvāh olur 

Neŝr: 

Pādişāhlara lāzım olan umūruŋ evveli aħlāķ-ı ĥamįde ü eŧvār-ı pesendįde ile celb-i ķulūb-ı 

enām ve isticlāb-ı duǾā-yı ħayr ħavāśś ü Ǿavām itmekdür ve ĥabl-ı kavįm şirǾa-ı iǾtiśām ü 

iķāme ve Ǿāme-i ķānūn-i ihtimām itmekdür.  

İkinci Lāzıme;  

İç ħazįne ve ŧaşra ħazįneyi geregi gibi memlū itmekdür ki vaķt-ı iķtiżāda żarūret çıkılmaya. 

Ve maĥall-i iĥtiyācda emvāl-ı nāse iŧāle-i dest-i teǾaddi lāzım gelmeye. İç ħazįneden murād 

nuķūd u Ǿurūż ve silāĥ ve sāǿir edevāt-ı ķıtāl u kifāĥdur. Ŧaşra ħazįneden mürād reǾāyādur 

ki vedāyıǾ-ı ħālikü’l-berāyādur. “Küllüküm rāǾin ve küllüküm mesǿūlun Ǿan raǾiyyetihį”
70

 

medlūli üzere śıyānet ü ĥimāyelerinde kemāl-i ihtimām ü dikkat ehemm-i mühimmāt-ı dįn 

ü devletdür. Mademki reǾāyā žıll-ı žalįl-i pādişāhįde āsūde ve sāye-i devĥa-ı maǾdelet 

penāhįde emn ü rāhat ile günūde olmaya, ħazįne-i hümāyuna įrād ĥāśil olmaz.  
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 Hadîs-i Ģerîf; Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mesulsunuz. 

Bir baĢka anlamda; Hepimiz çobanız ve hepimiz raiyetimizden sorumluyuz. 
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ǾUķalā-yı mülūk merżįyyetü’s-sülūk reǾāyāyı ħazįne ittiħāz idüp zįr-i nigįn Ǿadāletlerinde 

ĥıfž itmekle malları mevfūr ü memleketleri maǾmūr ü kendileri mesned-ārā-yı serįr-i sürūr 

olmuşlardur. Ammā onlaruŋ cemǾ-i māla māǿil ü aĥvāl-i reǾāyādan ġāfil olup ħazįneden 

mürād sįm ü zerdür, ķıyās idüp eŧrāf ü eknāfe iŧāle dest-i teǾaddi ve taħrįb-i bilāde taśaddį 

iden žulmenüŋ tertįb-i cezālarunda müsāmaĥa buyurdılar. ReǾāyaları perişān ve 

memleketleri virān ve kendileri bād-ı peymāyi bādiye-i ħırmān olmuşlardur. Nitekim 

mülūk-i māżįyyeden [S.7] biri pederi śadrına cālis olup abā ü ecdādınuŋ mūriŝ ü müdeħħar 

ħazįnelerün zįr-i nigįn-i temellük itmişiken belā-yı tamaǾ-ı ħām ile ekŝer umūri taġyįr ve 

erbāb-ı menāśıbı ħilāf-ı ķānun-ı Ǿazl ile dil-gįr idüp meccānen tevcįh-i menāśıba ruħśat-

dāde-i cevāz olmayup emekdār-ı dįn ü devlet olanlar akça ile manśıb almaġa Ǿār idüp gūşe-

güzįn-i Ǿuzlet olmuşlar. Erāźil ü eclāf furśatı ġanįmet bilüp renc ü ribā ile akça bulup 

manśıb olmuşlar. Bu sū-i śanįǾa nice fesād-ı şenįǾe müǿeddi olmuş. Ĥatta ol Ǿaśruŋ 

şuǾarāsından Mevlānā ŦabaǾį bu ķıŧǾa ile aĥvāl-i devlete taǾrįz eylemişdür. 

ĶıŧǾa; 

ǾĀlem yıķıldı ĥażret-i ĥünkār bį-ħaber 

Yükler ŧallandı ķafile-sālār bį-ħaber 

 

Gitdi nižām-ı şevķ revāc-ı muǾāmele 

İl müflis oldı nāķid-i bāzār bį-ħaber 

Neŝr; 

El-ķıśśa ĥāl-i Ǿālem mertebe-i iħtilāla varmış iken Ǿināyet bāri yāri ķılup yerine bir pādişāh-

ı kār-āgāh cülūs idüp bu maķūle mekkāra ve mežālimi rafaǾ itmekle Ǿālem-i emn ü emān 

olmuş. Devlet nižām ü intižām bulmış. 

ĶıŧǾa; 

İrtişā bāzāri bulmaġa kesād 
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Üç Ǿalāmet vardur ey ālį-nijād 

 

Pįr her manśıb verilüp ehline  

Nā-sezālar ķalmasıdur nā-murād 

 

Bir daħı tebdįl ü tagyįr olmamaķ 

Çokdurur tebdįl-i manśıbda fesād 

 

Bir daħı ehl-i ĥarem ķarışmayup 

Hep bir elden olmadur Ǿaķd ü küşād 

Üçüncü Lāzıme;  

Dāǿimā aĥvāl-i mülki yoķlayup śaĥįĥü’l-ķavl ve bį-ġaraż cāsūslar ķullanmaķdur ve 

kürsįlerde iħtilāl-ı mülke bādį ŧaǾn ü teşnįǾ ile ķįl ü ķāl [S.8] iden vāǾižler manaǾ 

olınmaķdur. Umūr-i devlete dāǿir sözler kürsįlerde söylenmek isāǿet ü efsād ve Ǿaķāid-i 

nāse Ǿilletdür. Onlara lāzım olan ħalķı ŧarįķ-i ĥaķķa irşād ü naśįĥatdur ve resūl ü cāsūs 

olanlar kelām-ı ĥaķda bį-bāk ŧarįk-i śadāķatda çālāk ve serįǾü’l-idrāk gerekdür. Ħulāśa 

aĥvāli mücerreb ü aħlāķı mühezzeb ādem olmaķ mertebe-i vücūbdadur. Kitab-ı Minhācda 

mestūrdür ki Nūşirevān bir yere elçi gönderse sözlerin naķįr ü ķıtmįr taĥrįr itdirüp baǾdehū 

maħfį cāsūslar gönderüp menāzil ü merāĥilde olan aķvāl ü efǾālın maǾlūm idinüridi. Elçi 

geldikde sözlerini muķaddemā yazılan ruķǾaya taŧbįķ ideridi. Müvāfiķ ise śadāķatı muħālif 

ise ħıyāneti bilinüridi. İkrām ü cezādan her neyse müstaĥiķķ ise ona göre muǾāmele 

olınurıdı. 

ĶıŧǾa; 

Bir nažarda hemān zebān-ı resūl 
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Bir girān-māye seyfdür meslūl 

 

Ŧoġrı söylerse oldı keremānį 

Kiźb iderse ĥadįd olur medħūl 

Ĥikāyet;  

İskender Zülķarneyn cemǾ-i mā-beyne’l-meşriķįn itdigi eŝnāda memālik-i şark 

pādişāhlarından birine elçi göndermişidi. BaǾd edāi’l-ħidma cevāb-nāme ile gelüp berdāşte-

i pįşgāh-ı pādişāhı ķıldıķda imrār-ı nažar iken buyurup içinde bir madde sibāk u siyāka 

muħālif görünmeyen istikşāf serįre-i makāl içün nāmeyi mühürleyüp tekrār bir āħir elçi ile 

gönderdiler. Vakten ki mażmūn-nāme maǾlūm pādişāh-ı şarķ oldı. Maĥall-i iştibāhi ĥakk 

idüp bu kelām nā-maǾķūl desįse-i resūldur, kalemātdan olmayan maĥalli ben kesdüm 

elçilerinüŋ lisānına [S.9] sözimüz geçmez, fermān kendülerüŋdür dedi. İskender daħı der-

ĥāl elçinüŋ lisānını ķaŧǾ eyledi.  

Dördüncü Lāzıme;  

Bir bülend-himmet, śāĥib-i maǾrifet, pāk-ŧıynet, sāf-ŧabįǾat muśāĥibdür. Vezįr-i aǾžama 

nice ĥāmi belād ü müşfiķ Ǿibād olmaķ lāzım ise muśāĥib daħı kār-āgāh ve ħayr-ħ˘āh olmak 

lāzımdur ki pādişāhı dāima ħayra sevķ ve nā-münāsib olan aĥvāldan taĥvįl eyleye. Ammā 

ŧıbāǾ-ı pādişāhı ġayre ķıyās olunmaz. Bir vechile taķrįr-i kelām ü edā-ı merām itmelüdür ki 

kendüler daħı taśdįķ ü istiśvāb idüp kelāmına rām ola.  

Ĥikmet;  

Śāĥib ile muśāĥib beyninde ancaķ bir mįm ziyādedür ki ol mįm muśāĥib dehānından bįrūn 

olan mevāǾıž ü naśāyıĥ-ı muĥassenātını Ǿayn-ifādedür.  

ĶıŧǾa; 

Śāĥibde olmayup çü muśaĥibde oldı mįm 
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YaǾnį ki ol vekįl celįl oldı bu kelįm 

 

Esrār-ı mülke oldı vezįrüŋ tekellümi 

Ammā muśāĥibüŋ sözi olmaķ gerek Ǿamįm 

Neŝr;    

Selāŧįn-i selef muśāĥiblerini şuǾarā ü bülegādan vezįr-i aǾžamların Ǿuķalā ü üdebādan 

iħtiyār eylemişlerdür. ŞāǾirüŋ ķuvvet-i nāŧıķası kelāmda cürǾetini mūcibdür. Oŋa binā-yi 

muśāĥibüŋ şāǾir olması münāsibdür. Ammā be-şarŧ-ı āŋki fażāǿil ü maǾārif ile müşār bi’l-

benān u tevārįħ ve āŝār ü nevādir aħbārı iĥāŧa-ı küllįyye ile fāǿiķü’l-aķrān ola tāki ĥüsn-i 

taķrįr ile nuśĥ ü pendi nüfūź bula, yoħsa mücerred bir laķırdısı ile duħūl  idüp degirmen 

çıķıldaġı gibi vaķitli vaķitsiz diline gelen sözi söyleyen lāf-endāzlara musāhib ıŧlāķı śaĥįĥ 

degüldür. Ol maķūle ekŝerįyen dilleri belāsına uġraya gelmişlerdür. Muśāĥib śaĥib-i [S.10]  

aħlāķ-ı ĥamįde ve ħıśāl-ı pesendįde daħı lāzımdur. Ez-cümle edeb ü vaķār śāĥibi olup 

merāsim-i taǾžįm ü tekrįmi kemā-yenbaġi mürāǾāt ü taķdįm itmelüdür. Mülūk-i ǾAcemüŋ 

muśāĥibleri mürāǾāt-ı şerāiŧ-i edeb ü vaķārda mübālāġa iderleridi. Kendülerden degül 

ātlarundan bir ĥadeŝ žāhir olsa Ǿažįm hicāba düşerleridi.  

Ĥikāyet;  

Kitāb-ı Minhācda mesŧūrdür ki Ķubād Şāh bir gün yolda giderken hem-rikābi olan 

muśāĥibüŋ atı tersledi. İttifāķ-ı muśāĥibet ol maĥalle yatmış itdigi ādemüŋ ķuvvet-i Ǿaķl ü 

rütbe-i tedbįrinden maǾlūmdur diyü pādişāh suǿāl itmişidi. Der-ĥāl ol nedįm māǾārif niśāb-ı 

tedārük cevāb bā-śavāb idüp, ķuvvet-i Ǿaķl ü tedbįr śāĥibi ol merd-i iśābet-pezįrdür ki 

pādişāh ile hem-rikāb olacaġı gün müteǾayyın olduķda geceden atına yem ve śabāĥa ķarşu 

Ǿalef vermeye ki esnā-i rāhda ılķā-yı revŝ itmekle rākibine bāǾiŝ-i cihālet ü şerm-sārį 

olmaya dedi. 

Pādişāh onuŋ nezāket-i ŧabaǾ ve ĥüsn-i iǾtiźārına taĥsįn ü vāfir ħanda ve āferįn idüp ħāśś 

yedeklerinden muraśśaǾ raħtlı bir raħş-ı bį-nažįr baġışladı.  
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Keźālik, MuǾāviye daħı muśāĥiblerinden Şercįl ile giderken Şercįlüŋ atı tersledi bir 

maĥalde ki bir ādemüŋ başı büyük olsa śıĥĥat-ı Ǿaķlı muķarrerdür diyü MuǾāviye taĥķįķ-i 

maķām idiyordı. Şercįl besŧ-i iǾtizāra vesįle-cūvi olup, Yā Emįre’l-Müǿminįn bu ķażįyye 

külliye degüldür. Zįra benim başım büyükdür ammā ĥiffet-i dimāg ve ķıllet-i Ǿaķlım 

nümāyāndur ki Ǿaķlım olaydı, bindigim atına yem vermezdüm, şimdi huzūrunuzda böyle 

hicāba düşmezdüm, [S.11] dedi.  MuǾāviye ķahķaha idüp böyle fāĥiş laŧįfe itmezdüŋ, ne 

įcāb itdi, deyüp yedekleründen bir esb-girān ķıymet aǾatā eyledi.  

Muśāĥibüŋ bir şartı daĥı bed-ħalķ olmamaķdur. Zįra bed-ħalķ olan ādem baġįż ü pür-kįn 

olup mücerred icrā-yı ġaraż-ı fāsidi içün hetk-i aǾarāż-ı nāse cesāret ü mūcib-i nedāmet nice 

fażāĥat ider. Bu meşrebde olanlaruŋ ekŝeri mažhar-ı ķahr-ı ilāhį ve küşte-i tįġ-i pādişāhį ola 

gelmişdür.  

Bir şartı daħı deni ŧabiǾat olmayup bülend-himmet olmaķdur. Zįra, şerįfü’n-nefs olanlar 

pādişāhuŋ aħlāķ-ı ĥüsnā ile ittiśāfına nice saǾyį iderse denįü’l-aśl olanlar daħı kendü 

semtine çıkup efsādına beźl-i maķdūr itmeleri muķarrerdür . Şemsi Pāşā Āl-i Esfendiyārdan 

bir ĥįlekār Vāli Çeviķ Nedįm ve Kızıl Ahmetli nām ümerānsından bir mekkār-ı ķadįm olup 

merĥūm cennet-mekān Sulŧān Süleymān ve Sulŧān Selįm Ħān ve Sulŧān Murād Ħān 

ĥażerātına muśāĥib oldı. Per-verde-i ĥarįm-i Süleymānį olmaġla fāǿiz-i Ǿizz ü muśāĥabet 

olup giderek devlet ü iķbālı merātib aǾdād gibi teraķķi bulup sipāhįler aġāsı iken defǾat-ı 

vāli-i Şām ü Rūm ili eyāleti ile be-nām oldı. Bu ķadar riǾāyet ü iltifāta mažhar olmuş iken 

zilāl-ı ķadįmini terk itmeyüp bizim ocaġımızı Āl-i Oŝmān söndürmüşdür diyü kāfirü’n-

naǾm olup aħź-ı intiķām sevdā-yı ħāmı ile zevāl-ı devlet-i ebed-peyvend-i ǾOŝmāniyāna 

ihtimām eyledi. MaǾa-hāzā, abā ü ecdādı bevgi beyleri nāmına bir alā-yı rustayı idrāk bį-

idrāk iken kendisi iĥrāz-ı rütbe-i vezāret ile selāŧįn-i selef ķadar [S.12] devlet ü şevket 

śāĥibi olmuşiken  

Beyt; 

Ħūvi bed der ŧabiǾatı ki nişest 

Yezįd cer rā be-vaķt-i merg ez mest 



77 
 

Neŝr;   

Müfādį üzere ĥayŝiyet-i cebelįye binā-ı efsāne-i füsūn ile merĥūm Sulŧān Murāt Ħānı cemǾ-

i māla meyl itdirüp niçün bu menāśıbı müft ü meccānen virirsinüz diyü irtişāya delālet 

eyledi. Hiç pādişāhlar mürteşi olur mu? Ecdādımızdan žuhūr itmeyen umūrüŋ bizden śudūrį 

cāǿiz görilür mü? buyurduķlarında bu ķadar maśārif ü iħrācāt ve važāif ü taǾyįnāt variken 

siz akça almayup vezįr-i aǾžamlar beşer otuz bin altın almaķ rā-yı kāmile müvāfıķ midür? 

diyerek pādişāhı ħ˘āh ü nā-ħ˘āh ıŧmāǾ idüp her manśıbuŋ miķdārına göre aķçasını taǾyįn 

eyledi.  

Ŝiķāttan mervįdür ki pādişāhı cemǾ-i māla ve irtişāya meyl itdirdükde aħıśś-ı ħavāśśına 

tefāħüre’l-lāhu’l-ĥamd pādişāhı rüşvete alışdırup ecdādımuŋ intiķāmın aldum. Bu ŧarįķ ile 

zevāl-ı devletleri müķarrerdür diyü ħandan olmuş. Fi’l-ĥaķįķa şaǿmat-ı rüşvet ile riǾāyā 

perişān oldı. Yedi ķulle ħazįneleri boşandı. Ħazįne-i hümāyūna daħi noķśān-ı fāĥiş geldi. 

Ekābir-i Ǿasker ĥaķįr ü aġniyā faķįr olup beyler beylerde beg ķadr u ķüdret ve beylerde seg 

ķadar raġbet ķalmayup, 

Beyt; 

Amįrān-ı sancaķ be-ĥukm-ı zamān 

ǾAlemli dilenciye benzer hemān 

Neŝr:  

Sāǿir piyāde ve süvārı daħı źelįl ü ħār ü ber-geşte-i rūzgār ve ekŝeri ehl-i 

sūķa ħidmetgār oldı.  

Beyt; 

Her manśıba bir yılda iki üç kişi vardı 

Her biri reǾāyā külini göge śavurdı  

[S.13] 
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Beyler elem-i faķr ile muĥtāc-ı zekāta 

Beyler beyler śūreti müflislige evirdi 

 

Ķalmadı ġana ehlinüŋ avucunda bir altın 

Zer defterįni her kişi güller gibi devirdi 

Neŝr;  

Muśāĥibe lāzım olan şürūŧuŋ biri daħı ketm-i esrārdur. Zįra elbette ol daħı vezįr-i aǾžam 

gibi serāǿir umūr-ı pādişāhįye maĥrem olmaķ muķarrerdür. İfşā-yı sırr iderse sırrdan cudā 

olamsı mücerrebdür. Bir şarŧı daħı kemāl-i edebe riǾāyetdür. Şöyle ki güstāħ tažarrüf-meǿāb 

olup ŧarĥ-ı tekellüf  yolundan sāǿir nās ile śoĥbet ider gibi lā-übālį muśāĥabet ve bį-įcāb 

mūcib żahk-ı sefįhāne ile edebden ħāric ĥareket iderse devlet mecālisinde ŝebāt ü beķā 

bulmaz. ǾĀķıbet ser-geşte teyh ĥirmān olup müddetü’l-Ǿömr gülmez.  

Bir şarŧı daħı pādişāhuŋ sevdigine dost olup medĥ itmek sevmedigine Ǿadāvet idüp ķadĥ 

itmekdür. Be-her taķdįr rıżā-yı hümāyūnda bulunmaķdur. Meġer ki ħayr-ħ˘āhān-ı devlet-i 

Ǿalįyeden bir Ǿazįmü’l-ķadr ü maĥbūbü’l-ķulūb kimseye mekr-i aǾdā ile ġażab itmiş olalar 

ol maķūleyi įraķdan įraġa baǾż temŝįlāt ile terbiye-i żımnı eylemek münāsibdür. Eger 

pādişāhdan revįyy-i teveccüh müşāhide iderse maķām-ı şefāǾata ķıyām ü istiǾfā ü istirĥām 

eyleye, eger teǾabbüs müǾāyene iderse sukūt eyleye. Bu miķdār ifāde ü aǾlām ile ĥaķķ-ı 

Ǿubūdįyet ü şarŧ-ı muśāĥabeti ibķā itmiş olur.  

Bir şarŧı daħı śoĥbet-i Ǿilmiyyedür. Kemāl-i edeb üzere ĥareketdür. Ez-cümle mirāc-ı 

hümāyūnları müteĥammil oldıġı ķadar söylemekdür. Şöyle ki ižhār-ı ĥaķdan incinmeyeler 

iŝbāt-ı müddeǾāda merāsım-ı ādāba riǾāyet ideler. Iŧnāb ü ishāb taśdįǾ [S.14] itmeyeler 

taĥammül itmedikleri taķdįrce ol vādiden geçüp śaded-i āħire şürūǾ ideler.  

Bir şarŧı daħı pādişāhuŋ ismini ya kunniyetini eŝnā-i muśāĥabetde lisāna getürmemekdür. 

Nām-ı pādişāhı ħuŧbeden ġayrı yerde śarįĥan źikr olunmaķ sū-i edebdür. Bir muśāĥibüŋ 

ismi Seyyid veya ħud Sulŧān olsa ya nām-ı hümāyūnlarına muvāfiķ bulunsa, suǿāl 
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buyurduklarında ĥüsn-i taǾbįr ile cevāp virüp śarįĥan ismini źikr itmeye. Nitekim Meǿmūn 

ħalįfe Seyyid Bin Enes ismüŋ Seyyid degülmidür? dedükde Seyyid Sulŧān mıdur?, ben İbn-

i Enesim dedi. Ĥażret ǾAbbās Radıya’llāhü Ǿanh sinn ü sāl cıhatla resūlü’l-lāhi śallallāhü 

aleyhi ve sellem ĥażretleri mi büyükdür, siz mi büyüksünüz? dediler. Onlar benden 

ekberdür ben onlardan evvel dünyaya geldügim müķarrerdür dedi.  

MıśraǾ;  

El-ĥaķķ  ne güzel luŧf-ı adā ĥüsn-i edebdür. 

Bir şarŧı daħı pādişāhlara śarāĥaten tehnįyet ü taǾziyet itmemekdür. Bu maķūle aķvāl-ı 

aķrān ü emsāl miyānında cārįdür. Pādişāhlara söylenmek cāǿiz degüldür. Ancaķ baǾż 

fütūĥāt vuķūǾunda ya bir keder žuhūrunda śāĥib-i Ǿarż olan vüzerāǾ-yı Ǿižām ü şeyhü’l-

İslām ü ķużāt-ı Ǿasākir ve tevķįǾyi ü defteri ol ĥālet vuķūǾundan soŋra olan dįvān-ı evvelde 

birer ħilǾat giyerler ve ĥuzūr-ı hümāyūnda el öperler aśla tekellüm eylemezler. Tehnįyet ü 

taǾziyete müteǾalliķ söz söylemezler. Ķānūn-ı ǾOŝmānįde edeb böyledür. Tehnįyet bahār ü 

ħazān daħı bu vechledür ki be-her sene nevrūze ķarįb erkān-ı devlete yazlıķ nāmına 

ħilǾatler faśl-ı ħazānda semmūre ķaplu ħilǾatler virilür. Ancaķ yeniçeri aġāsınuŋ kürki 

vaşaķdur. Bunda daħı tehniyete dāǿir muśāĥabet olmaz. 

Bir [S.15] şarŧı daħı muśāĥib ĥużūr-ı hümāyūna girdükde fetĥ-i kelām cenāb-ı pādişāhiden 

olmaduķça bir söze cürǾat itmemekdür. Ve pādişāh bir ħuśūśi taķrįr iderken temŝįl ü ifāde-i 

ķaśdį ile ħalŧ-ı kelām itmeyüp çeşm ü gūş ile teveccüh ü iķbāl idüp cā-yi āħire śarf-ı fikr ile 

ġaflet itmemekdür ki sāmiǾüŋ teġāfüli mütekellimüŋ tekeddür ħāŧırına bāǾiŝdür.  

Şemsi Pāşā Merhūm Sulŧān Süleymān Ħānıŋ kendüye olan iltifātun beyān żımnında naķl 

eyledi ki mantara ziyade meylim oldıġı maǾlūm, hümāyūnları olmaġla bir gün eŝnā-i 

şikārda śaĥrada vāfir mantar görüp cemǾ itdirüp bir dest-māla ķoyup rikāb-kāmiyāblarına 

yüz sürdigümde mantara meyl ü muĥabbetüŋ maǾlūmum olmaġla senüŋ içün āmāde 

eyledim buyurdılar. Kemāl-i be-hiccet ü surūrumdan dehen-güşā-yı sitāyiş olup.  
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ĶıŧǾa; 

Hezār manśıb ü cāh ve hezār şevket ü şān 

Fidā o luŧfa ki gördiŋ faķįre erzānı 

 

Ne luŧf olur bu ki itdün kimine çākerini 

Serįr-i mülk serverüŋ şah-ı cihān-bānį 

Neŝr;    

Didem tevcįh reviyy-i nevāziş idüp ey Şemsi bunuŋ gibi śad hazār iltifāta erzānįsin ādāb-ı 

münādemeye ĥüsn-i riǾāyetimi taǾdād-ı siyāķında buyurdılar ki śayyādlaruŋ mertebe-i 

vucūbda olan Ǿādetleridür ki ŧāş-ı tįver gördikde elbette ķavlen ü fiǾlen işārete istiǾcāl 

iderler. Geçen hafta eŝnā-i şikārda saŋa bir ĥikāye naķl iderdüm. Gūş-i cān ile istimāǾ 

iderek yanımda giderdüŋ. Nažaruŋ bir ŧāş ya tura dūş olmuş. Bį-iħtiyār eşǾārı lāzım iken 

inķiŧaǾ-ı kelāma bāǾiŝ olmasun diyü śabr idüp baǾdehū aħbār itmekle kemāl-i edebiŋi ižhār 

eyledin, imdi [S.16] bir muśāĥib ki bu vechile daķāǿiķ-i śohbete vāķıf u şerāiŧ-i ādāba 

riǾāyet ile hüsn-i sülūke Ǿārif ola. Her ne mertebe iltifātımıza mažhar olsa sezādur. 

Nažm; 

İşte ehl-i kerem şāh-ı Ǿālem 

Böyle eyler muśāĥibün mükerrem 

 

İşte Ǿāķıl nedįm-i kār-āgāh 

Böyle hüsn-i sülūk ider her gāh 
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Neŝr;   

Bir daħı muśāĥibe lāzım olan budur ki sözi sürǾat ile söylemeye ki fehminde zaĥmet 

çıkılmaya ve eŝnā-i mükālemede ellerün oynatup başın śallamaya. Edebden ħāric ve źikr-i 

ķabįĥ olan kelāmı lisāna getürmeye ve ekŝār-ı kelāmdan ziyāde ĥaźer eyleye ve itmām-ı 

kelām itdükde tevaķķuf eyleye. Cānib-i pādişāhįden tevcįh-i sāmiǾ-i iltifāt müşāhede 

olunmaz ise śaded-i āħire şurūǾ itmeye. Ve mülūk-i źemm ü ķadĥe müteǾalliķ söz 

söylemeye. Farżen ol pādişāhuŋ düşmanı ise de şān-ı salŧanatı śıyānet ve edebe riǾāyet 

eyleye. Ve ĥużūr-ı hümāyūnda murabbaǾ oturmaya, bāline ķarįb ise de ittikā eylemeye ve 

ħidme-i sāde-rūyāne nigāh-ı fügen tedķįķ olmaya ve pādişāh bir kelāmı taķrįr iderken ġāfil 

bulunmayup semǾ-i cān ü cevāriĥ-i erkān ile müteveccih ola. 

Kitāb-ı Minhācda mektūbdur ki Nūşirevān eŝnā-i ŧarįķde nüdemādan biri ile muśāĥabet 

iderken Erdeşįrüŋ filān ile olan cengį maǾlūmuŋ ise söyle dedi. Nedim fehįm-i ol ĥikāyeti 

Nūşirevāndan işitmiş iken bilmem diyü tecāhül eyledi. Nūşirevān naķl ü taķrįre şurūǾ 

idecek Ǿarż-ı be-hiccet ü sürūr iderek çeşm ü gūş olup bir mertebe müteveccih oldı ki süvār 

oldıġı esbüŋ ayaġı müħālif yere baśup śuya [S.17] düşdi. Ġarķ olmaķ mertebelerine varup 

güç ile ħalāś eylediler. Nūşirevān teraĥĥum-künān tevcįh-i ħitāb idüp, ne bāǾiŝ oldı ki bu 

ķadar ġāfil bulınduŋ, dedi. Pādişāhımuŋ kelām derbārlarun istimāǾ ider iken şey-i āħir ile 

iştiġāl muħālif-i hüsn-i edeb olmaġın zįr-pāye degül, yemįn ü yesāra bile temayüli münāsib 

görmedüm deyüp muħāŧaba-ı pādişāhįde kemāl-i iltiźāźını telmįĥ eyledi. 

Hikāyet;  

MuǾāviye hicret-i nübüvvet penāhįden evvel vuķūǾ bulan vaķayıǾdan birin Yezįd Bin 

Şecre-i rehāvįyye naķl iderken cān ü göŋülden dinleyerek giryān olmaġa başladı. MuǾāviye 

sebeb-i giryeden suǿāl eyledikde emįrü’l-müǿminįn ĥażretlerinüŋ ĥüsn-i taǾbįri ve leŧāfet-i 

taķrįri ķalbıma bir derece teǿŝįr eyledi ki kemāl-i źevķimden rütbe-i şuǾūrdan sāķıŧ olup bį-

iħtiyār ġiryān olmışum, dedi. MuǾāviye ħažž idüp beş yük akça iĥsān eyledi. Ĥüsn-i semāǾ 

ü įķāǾ-ı nažarı budanlı iĥsān ü Ǿaŧā žuhūruna sebeb oldı. 
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Fi’l-vāķiǾ ceddü’l-ħulefā Ebu’l-ǾAbbās buyurmuşlarki Ǿavām-ı nāsıŋ mülūke taķarrübi 

kemāl-i iŧāǾat ve inķıyād ile olur. Ħavāśś śadāķat iǾtiyāduŋ ĥüsn-i semāǾ ü kalemāt ve 

aĥsen ħidemāt ile taĥaķķüķ bulur. Bi’l-cümle mülūkuŋ aħlāķı aǾyān ü eşrāf aħlāķına ķıyās 

olunmaz. Ve ŧabįǾatları sāǿirlerüŋ ŧabāyiǾyi gibi degüldür. Kāh olur ki bir maķbūluna 

incinüp nice yıllar Ǿuķūbetini tāħįr ider. EvžāǾ ü eŧvār ve kirdār ü güftārından azerdeyken 

ŧuyurmaz ammā sāǿir-i nāsıŋ aĥvāli buŋa muħālifdür. Müĥabbet ü Ǿadāvetlerine sāǾatı ile 

[S.18] muķārinleri vāķıf olur. Bir daħı muśāĥib-i pādişāhįye lāzımdur ki kelāmını sencįde-i 

miǾyār-ı fıķr śaĥįĥ itmedükçe lisana getürmeye, eger pādişāha ŧaǾn u taǾrįż ve įhām-ı ķabįhi 

yoķ ise söyleye.  

MıśraǾ;  

Pįş endįşe ve āngehį guftār.  

Bu maǾnāyadur. Bir daħı śāĥib-i kitāb-ı Minhāc ķavlınca muśāĥib-i pādişāhį olan kimsine 

muǾtedilü’t-ŧabįǾa ü śaĥįĥü’l-mizāc ve sālimü’l-Ǿaķįde gerekdür. Tāki ŝuġrāsı ġālib olmaġla 

aĥyānen iżŧirāb-ı ġayŝān ile ŧaşra gitmeye ve balġamı ġālib olmaġla ruŧūbet-i mizācından 

nāşį aġazı yārınuŋ seylānı bāǾiŝ-i teneffür-i ŧabǾa-ı pādişāhı olmaya. 

Ke-źālik sevdā-i mizāc daħı olmaya ki māl-i ħulyāya ibtilāsı ü efkār dūr ü dırāz ile ĥüsn-i 

muŧāyebesine māniǾ belā u Ǿanāsı vuķūǾ bulmaya ancaķ mizāc olanlar lāyıķ-ı śoĥbet ü 

muvāfıķ-ı muǾāşeretdür. Bu śāĥib-i kitāb-ı Minhāc ķavlıdur ki iǾtilāl mizācından nāşį 

menhec-i śavābdan iǾvicācdur. Zįrā lāyıķ-ı muśāĥabet ü sezā-vār-ı muǾāşeret olanlara 

maǾārif ü kemāl ve selāset ŧabǾ ve śidķ-i maķāl lāzımdur. İǾtilāl mizacına Ǿavārıż 

maķūlesidür maǾźūrdur. Nažm u neŝrden ĥiśśe-mend ü ĥüsn-i adā ve taķrįr-i dil-pesend ile 

ķadrı bülend olanlaruŋ kemāl-i istiĥķāķı nümāyāndur.  

Bundan mā-Ǿadā vecāhet ü nežāfeti ve ekl ü şürb ve libāsda nezāketi ve istiǾmāl-ı sivāk ve 

ķaŧǾ-ı ižfāra müdāvemeti lāzımdur. Ve ĥużūr-ı hümāyuna varduķça revāyiĥ-i ŧayyibe ile 

ŝıyāb ü dehānun taǾŧįr itmek mertebe-i vücūbdadur.  

 



83 
 

Beyt; 

Ħoş rāyiĥeler ile gerek ehl-i teķarrüb 

Tākım ola ervāĥa ġada naķl-i taŧayyub  

[S.19] 

Elbette dehānında gerek būyį dil-āvįz 

Āyįn-i mülūk üzere o kim ide teǿeddüb 

Beşinci Lāzıme;  

Pādişāhlara lāzımdur ki zümre-i Ǿulemāya iǾzāz ü ikrām idüp Ǿalā-merātibehim medār-ı 

maǾįşet olacak cevāǿiz ü śılāt ve važāif ü Ǿaŧiyyātı dirįġ itmeyeler ve evāmir-i şerǾ-i şerįfe 

kemāl-i inķıyād üzere olup muħālifinden iĥtirāz ideler. Mülūk-i Benį Ümeyye ü ħulefā-i 

ǾAbbāsiyye zamānlarında eǿimme-i müctehidįn nice riǾāyet olınmışlardur. Egerçe fi-

zamānına Ǿulemāda ictihād rütbesi yoķdur. Ve selefüŋ śalāĥ ü sedādı bunlardan artuķdur. 

Ammā Ǿilm-i dįne ikrāmen erbābı daħı mükerrem olmalıdur. Müǿellif-i kitāb ǾĀlį merhūm 

ümerādan olmaġın Ǿulemā-i sütūde cenāb ĥażeratınasınuŋ endāz-ı ŧaǾn ü teşnįǾ olup ķadeĥ 

ü mezemmetlerinde ıŧnāb eylemiş. Taĥrįri luġva-ı iştiġāl ķabįlinden olmaġın ŧayy-ı minvāl-ı 

maķāl münāsib görilmişdür. Lüĥūmü’l-Ǿulemā semm ü Ǿįdinden teĥāşį itmeyenler nüsħa-i 

müǾellife mürācaǾat eylesünler.  

Altıncı Lāzıme; 

RiǾāyet-i āyįn-i śıyānet ķavānįn-i ħuśūśįdür ki her devletüŋ beķāsı ķānūne riǾāyet ve ābā ü 

ecdādı āyįnlarına Ǿadem-i müħālifet iledür. Mülūk-i sālife ecdādları ķānūnuna riǾāyet 

itmişlerdür. Ve şāhrāh-ı dād ü sitād ve hükūmete ol ŧarįķ-i muķannenden gitmişlerdür. 

Ancaķ mülūk-i Benį Ümeyye ü ħulefā-i ǾAbbāsįyye ve Fāŧmįyye miyānında bir muǾayyen 

ķānūn cārį olmadı. Zamān ĥükūmeti mülūk-i muħtelifetü’s-sülūk ile maħlūŧ olmaġın 

cümlenüŋ bir eŝre iķtifāları taĥaķķuķ bulmadı. Ammā selāŧįn-i Āl-i ǾOŝmān ĥażerātına 

kemāl-i şevket ile imtiyāz bulmış ve Ǿadālet ü taķvā ile [S.20] ser-efrāz olmış. Şehriyārān-ı 

ferrüħ-tebār riǾāyet-i ķavānįn ile bülend-iştihārdur. Fi’l-ĥaķįķa bu bābde ziyāde ihtimāmları 
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vardur. ǾAla’l-ħuśūś Ebu’l-Fātih Sulŧān Muĥammed Ħān Merhūm ki vāżıǾ-ı daķāiķ-i 

ķavānįn bir pādişāh maǾdelet āyįnidi. Cümleden ziyāde ķānūna raġbet itdiler ve evlād-ı 

kerāmları daħı onlarun ŧarįķine gitdiler. Merhūm müşār ileyhi ĥażretleri vezįr-i aǾzamı 

Maĥmūd Pāşāyı fażāil-i irtisām ile aĥkām-ı ķānūna nižām ve bunyān-ı erkān-ı devlete 

istiĥkām virdükden śoŋra bu tertįb-i āyįnden śoŋra mülkumuz ħalel-peźįr olmak iĥtimālı 

vardmıdur, diyü suǿāl buyurmışlar. Vezįr śāĥib-i tedbįr daħı taǾbįr-i dil-pezįr ile cevāba 

taśaddį idüp, madem ki bu ķānūna mürāǾāt olana nižām-ı devlet ħalel-pezįr olmaz. Meger 

evlād-ı kerāmıŋuzdan bir pādişāh-ı Ǿālįcāh ki bu kānūna muħālif ĥareket idüp vükelā-yı 

devleti ķānūn degüldür diyü Ǿarż eylediklerinde ķānūn dedikleri naśś-ı ķāŧıǾmıdur. Ben daħı 

virdüm ķānūn oldı diyü ve her ŧarįķe-i ecnebį duħūl eyleye, ol zamān ħalel-peźįr olur dedi.  

Fi’l-vāķiǾ merhūm Sulŧān Süleymān Ħān firdevs-i āşiyānuŋ vefātı tarįħine gelince şerǾ ü 

ķānūna kemā yenbaġi riǾāyet olınur idi. Sulŧān Selįm Ŝānį ki culūs eyledi. ǾAyş ü Ǿişrete 

meǾlūf olmaġın zimām-ı umūrı vezįr-i aǾžam Muĥammed Pāşāyı ŧavįlüŋ keff-i kifāyetine 

teslįm eyledi. Egerçe ķānūn-ı ķadįme riǾāyet iderdi ammā bir muķteżā-i beşerįyyet kāh 

ŧamǾa-ı ħām belāsı kāh muķarreblerüŋ taĥrįk ü aǾvāsı ile cāde-i iǾtidāldan Ǿudūl idüp 

zümre-i ķużātdan nice idrāk icābına [S.21] ħazįne defterdārlıġı verdi. Küttāb-ı ħazįne-i 

aĥvāli ve menāśıb-i erbāb-ı ķalemüŋ tevcįhe bį-meǿālı evvelen bu ŧarįķle iħtilāl buldı. Ve 

kendü mensūbātun ilerü çıkup zeǾāmetden defǾaten sancaķ virmek ve piyāde-i nefr zamān-ı 

ķalįlde beyler beylin rütbesine ayırmak ibtidā onlardan oldı. Esās-ı devlet bu ŧarįķ ile raħne 

buldı. 

Nažm; 

Faķr ile rüşvet almaġa muǾtād olan ķużāt 

Rüşvetle manśıb aldı bulup ķadr ü iltifāt 

 

Vardıġı mülki yıķdı ħarāb itdi mā ĥaśl 

ǾĀmiller ħazįnelere virdü çoķ ħalel 
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Bir hüccet aķçasına çeken kimse iĥtiyāc 

Aldıķda kise kise filori bulup revāc 

 

Gel gör ne yüzden olsa gerekdür o mülk ü māl 

Ayırmaz mı o ħazįneye noķśān iħtilāl 

 

Źātında mülk ü salŧanata evvelen ħalel 

Bundan žuhūre geldi budur bāǾiŝ-i źilal 

Yedinci Lāzıme;  

Pādişāhlara bir mühimm olan daħı aĥyānen kendüler dįvān eylemek ve mežālim ü maħāifi 

śorup erbāb-ı şikvāyı bi’ź-źāt dinlemekdür. Erdeşįr Bābekdan Yezįd Cerd eyyāmına gelince 

her nev-rūz ü mihircān günlerine bahār u ħazān duħūl itdigi eyyāmdur. Mülūk-i ǾAcem 

dįvān idüp meśāliĥ-i nāsı görirleridi. Selāŧįn-i Āl-i ǾOŝmān daħı zamān-ı Ebu’l-Fatiĥ śāĥib-

ķırāna gelince gāhį bi’ź-źāt dįvān iderleridi. BaǾdehū keŝret-i meşāgil-i devlet ile ol ķānūn 

terk olınup Ǿuhde-i vüzerā-ı Ǿıžāma tefvįż olındı. Nihāyet dįvān günleri dįvān-ħāne-i 

hümāyūna nāžir olan ķaśr-ı refiǾüŋ penceresinden vāri ķafesden aĥvāl-i nāse nigāh-ı endāz 

daķįķ olup aĥkām-ı śudūr kerāma tevcįh-i sāmiǾ-i įķān iderler. Fi’l-ĥaķįķa bu muǾāmele 

[S.22] şān-ı salŧanata evfaķdur. Zįra ĥall ü Ǿaķd ve retķ ü fetķ kār ü keyl muŧlaķdur.  

Sekizinci Lāzıme; 

Aĥvāl-i mülki tettebuǾ itmek ve kibār ü ŝiġār ve reǾāyā-yı bāhirü’l-iftiķāruŋ ĥasb-i ĥāllerün 

kemā yenbaġi bilmekdür. Ve aǾda cānibini tecessüs ü eŧrāf-ı memāliki tefaĥĥuś idüp serĥad 

ümerāsınuŋ ħaberleri biri birįn taǾķįb itmekdür. Zevāl-ı mülkünden ħavf iden endįşe-i rūz-ı 

cezā ile ŧarįķ-i Ǿadālete giden dāǿima teyaķķuž ü intibāh üzere gerekdür. Ĥażret ǾÖmer 
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Radıya’llāhü Ǿanh mübeşşir bi’l-cennet ħalįfe-yi bāhirü’l-Ǿadālet iken yevm-i suǿāl 

ekledikçe kemāl-i ħavfından mübārek beşrelerinüŋ levni müteġayyir olırdı. Ħulefā-i Benį 

Ümeyyeden ǾÖmer Bin ǾAbdul ǾAzįz ĥażretleri daħı böyleyidiler. Mülūk-i sālifeden 

Erdeşįr Bābek daħı zevāl-ı salŧanatdan vehm-nāk olmagın dāǿima teyaķķuž ve intibāh üzere 

idi. Aĥvāl-i ümerā ü aǾyānını şöyle bilürdi ki her birinüŋ ķaç evlādı ve ķaç ħidmetgārı 

vardur ve ħānelerinde ekl ü şürb ü āsāyişleri maķūledür. Ķanġisi medyūn ü ķanġisi 

māldārdur ħaber virürdi. Ĥatta ehāl-i memleketi kerāmeti olmaķ üzere iǾtiķād iderleridi. 

MuǾāviye daħı bu vādiye sālik ü aĥvāl-i memleketi iĥāŧaya mālikidi. Oŋa binā-yi devleti 

hüsn-i nižām bulmışıdı. Ve eyyām-ı hükūmeti mümted olmışıdı. BaǾdehū hükkāmdan 

Ziyād daħı bu vādinüŋ efrāddanıdı. Ħavāśś ü Ǿavāmdan her şaħśuŋ aĥvālini bilürdi. Ĥatta 

bir kimse Ǿarż-ı ĥalle kendiyi taǾrįf śadedinde oldı. Ben senüŋ peder ü mader ve cedd ü 

ceddeyi bilirüm . Lābis oldıġıŋ śıyābı daħı falan bāzegāndan alduŋ deyüp vāķıǾa müŧābıķ 

taķrįr ile ĥarįfi ĥayrān eyledi. Keźālik ǾAbdul Melik [S.23] ve ĥuccāc daħı aĥvāl-i nāse 

kemāl-i vuķūf eylediler. Ebū CaǾfer Menśūr daħı bu bābde bāźillü’l-maķdūr ħalįfe-i 

vaķūrıdı. Emįr-i ħıŧŧa-ı Şām olan İsĥāķ Bin İbrāhime mektūb gönderdü. ǾUlemā-yi Şāmıŋ 

Ǿuyūb-ı maħśūśe ü Ǿulūm-i manśūśelerüŋ bir vechile derc eyledi ki işidenler kemāl-i iĥāŧa ü 

intibāhına taĥsįn eylediler. Bir şāǾir żįķ maǾāşını meşǾar bir ķaśįde getürdi. Maśārif-i 

yevmiyyesini taǾdād idüp miķdār-ı kifāye važįfe taǾyįn eyledi. Ĥatta kendü mechūli olan 

nice umūr-i lāzımasını serd ü beyān ile ĥarįfi ĥayrān eylemişdür.  

MıśraǾ;  

Zihį iĥāŧe zihį intibāh ü istįǾāb.  

Bir kimse daħı emr-i maǾāşından iżŧirābın Ǿarż idüp ķaç nefr evlāduŋ var diyü suǿāl itdikde 

ħilāf-ı vāķiǾ altı nefrdür dedi. Keźb itdüŋ dört nefrdür. İsm-i resmi ile maǾlūmdur deyüp 

ĥużūrundan ŧard eyledi. İşte aĥvāl-i reǾāyāyı tefaħħuś ve umūr-i memlekti iĥāŧa böyle olur. 

Lākin devlet-i Ǿalįyye-i ǾOŝmānįyye vesįǾatü’l-eŧrāfdur. Bu mertebe iĥāŧa rütbe-i 

istiĥalededür. Pāyi taħt-ı salŧanat sükkānı ve baǾż belād-ı meşhūre aǾyānını bilmek daħı 

iĥāŧa-ı küllįyyeden maĥsūbdur. Tefaķķud aĥvāl-i düşmenān ve eǾādi daħı ziyāde lāzımdur. 

“Su uyur düşman uyumaz” derler miŝl-i meşhūrdur. ǾUkalā-i mülūk aĥvāl-i düşmanı cüst ü 
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cūde ŧarįķ-i iĥtiyāŧa sülūk itmişlerdür. Onlarıŋ ķūvvet-i baħt ü zūr ve bāzūlarına iġtirār ile 

aǾdā-yı dįn ve sāǿir düşmenān pur-kįni istiĥķār idüp gözlerine almadular. Encām-ı kārları 

hezįmet ve ħusrāna müntehā olmışdur. 

Ĥikāyet;  

Selāŧįn-i [S.24] Selçuķįyyeden Sencer Ħān ki altmış yıl pey-der-pey fütūĥāt ile kāmrān 

ķuvvet-i ķāhire ve şevket-i bāhire ile müşār bi’l-benān ħeźm u ħışmı firāvān bir pādişāh 

Ǿālişān İskender tevānıdı. ǾĀdet-i aġnām cemǾine memūr olan mübāşirleri reǾāyāya žulm 

itmeyin ŧavāif-i Türkmanına bir alāyı bāşı būġi yok ĥayvān idiler. Ribķa-ı iŧāǾtdan ħurūc 

itdiler. Leşker-i pādişāhįye nisbet-i deryādan ķaŧra olmaġın nažr-ı iǾtibāra almayup śuret-i 

istiĥķārda mübāşir-i cenk olduķda bozulup Ǿaskeri tār u mār ve kendi gireftār olup bir yıl 

mikdārı esįr eylediler. ǾUķalādan biri keyfiyet-i hezimeti kendiye suǿāl itdikde düşmanı 

ĥaķįr Ǿadd idüp tehįyye-i advāt kār-zārda ihtimām itmedüm ve menāśıb-ı seyfiyeyi ehline 

vermeyüp ekābir ü eşrāfi Ǿazl ü tebdįl ile dilġįr ve esāfil ü eclāfı merātib-i Ǿāliyeye terfįǾ ile 

tevķįr itdüm. Kār-āzmūdegān şücāǾat-şiǾār gūşe-guzįn-i Ǿuzlet ü inzivā olup esāfile ser-fürū 

itmedüler. Onlar daħı maĥall-i iķtizāda Ǿuķalā yerin ŧutmadular. Encām-ı kārem böyle 

hezįmet ve ħizlāna müǿeddį oldı diyü teǿassüf eyledi. “Bin işçi bir başıcı” miŝl-i meşhūrin 

söyledi. Selāŧįn-i ǾAcem böyle idi ki bir cānibden düşman žuhūr itdikde Ǿayş ü nūşi terk 

idüp Ǿuķalā-i devleti Ǿala’d-devām umūr-i istişāra ve tedbįr-i iśābet-medāra ķıyām ü 

tedārük mehāmm sefere ihtimām idüp ġāǿile-i düşmanı bir ŧaraf itmedükçe murād üzere 

ħūrd ü ħ˘āb itmezler ve cām-ı şarāba el śunmazlarıdı. MuǾāviye ekūl ü kaŝret-i iştihār ile  

[S.25] maǾmūl iken ĥarb-ı śıffįn eyyāmında lüĥūm ķısmından ve ĥulūvv ü ĥāmıż cinsinden 

perhįz idüp ġıdāsını bir nān-pāreye ĥaśr itmişidi. Tā-maķżi’l-merām şāme emāle-i ibhām 

inśirāf itmedükçe kenāre-nişįn ser-ħ˘ān-ı ŧaǾām olmadı. Afriķįyye ǾAbdul Melike bir cemįle 

cāriye getürmişleridi. Yāl ü bāl ve cemāl ü kemālun görip dildāde-i muĥabbet oldı. Ammā 

aǾdāsından biri ħurūc itmişidi. Cāriyeden keff-i nefs istimtāǾ idüp düşmanından aħź-i 

intiķām itmedükçe hem-ħ˘āba muvāśalat olmadı. Mervān Bin Muĥammed ki āħir mülūk-i 

Benį Ümeyyedür. Bünyān-ı mülki tezelzül üzere olmaġın iki yıl Ǿala’t-tevālį nisvān ü 

cevārįden birine taķarrüb itmedi.  
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Döküzüncü Lāzıme;  

Dāǿimā aǾdā ŧarafınuŋ defǾi ĥįlesini tedārükdür. El-ĥarb ħidǾat ĥadįŝ şerįfi mūcibince gerek 

ĥarb ve cenk gerek ŧarįķ müdārāta āhenġdür. Ĥayl ve tįrüŋ ile ķahr-ı aǾdāya beźl-i naķdįne-i 

iķtidār itmek gerekdür. Ekŝer selātįn-i ǾAcem ķahr-ı düşmanda ħayl ve ħıdǾaya teşebbüŝ ü 

iǾtisām ile aħź-i intiķām itmişlerdür. Kitāb-ı Minhācda ħıdǾa-ı ĥarb-ı mülūk beyānında bir 

hikāye ŧavįlü’ź-źeyl įrād olınmışdur ki ħulāśası budur.  

Ĥikāyet;  

Behrām-ı Gūr cālis-i salŧanat olduķda Ǿunfuvan-ı şebāb-ı ĥasbı ile nisvān muāşeret ü nūş-ı 

şarāb ve istimāǾ-ı cenk ü ribāba meşgūl olup śūret-i žāhirde umūr-i memleketden ġaflet 

üzereidi. Mülūk-i etrāf dāǾįyye-i istįśāl ile ĥarekete başladular. Ez cümle şāh-ı Türkistān 

leşker-i [S.26] bį-gerān ile hucūm idüp serĥadd-ı memlekete pā-nihāde-i ħasāret olmaġın 

erkān-ı devleti kendiyi ġafletden įķāž içün ĥarem-serāya girüp gördiler ki nisvān ile 

mülāǾibeye meşgūl olmış. Umūr-i memleketden ġafleti kemālın bulmış. Śalaĥından meǿyūs 

olup ħalǾ-ı tedārüküne ķarār virdüler. Egerçe Behrām śūreten ġāfilidi. Ammā nihānį 

casūsları varıdı. Muttaśıl eŧrāf ve cevābını cüst ü cū idüp vaķāyiǾyi ħaber virürleridi. Erkān-

ı devletüŋ sū-i nįyyetlerinden āgāh olup üç yüz tāne tįr ve üç ķabża kemān ve şemşįr alup 

tebdįl-i cāme-i ħidmetgār ķıyāfetinde bir şeb tārda yek-tā süvār olup memerr-i şāh-ı 

Türkistān olan der-bend-i küh-sārına varup śayd u şikāra āġāz eyledi. Vuĥūş ü ŧuyūrdan 

gözi dūş oldıġın bir raħdınuŋ ile zaĥm-nāk ve āgişte-i ħāk helāk idüp etrāfına püşte püşte 

eyledi. Bu eŝnāda ümerā-yı şāh-ı Türkistāndan biri ol cānibden geçerken Behrāmuŋ śanǾat-ı 

tįr-endāzide kemāl-i mehāretün görüp müteǾaccibāne aĥvālün suǿāl itdikde Behrām-ı Gūr 

leşkerinden bir kimsenün Ǿabd derem ħarįdesem bir cüzǾyi günāh içün efendim baŋa ġażab 

idüp izāle-i vucūduma ķaśd itmeyen ferār idüp bu maĥalli cāyı ķarār-ı ittiħāź itdüm. Śayd u 

şikār ile taǾyįş iderüm dedi. Ol emįr buŋu şāh-ı Türkistāna taǾrįf eyledi. Ĥuzūruna 

getürdüp, Tįr-endāzį ü şemşįr-bāzįde kemāl-i mahāretün ve rüstem-āne cünbiş ü ķıyāfetün 

görip leşker-i Behrāmda saŋa muǾādil [S.27] tįr endāz bāhirü’l-imtiyāz varmıdur dedi. Ol 

Ǿasker encüm şümārda bundan kimyāya ve bį-miķdār yoķdur. Öyle tįr endāz ser-bāzlar 

vardur ki ben onlar yanında ķabża-ı kemāna el uġramam diyü ižhār-ı Ǿacz ve meskenet 
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eyledi. Yā Behrām, ne ĥaldedür ki memleketine ķarįb oldum. Henüz bir ħaberi žuhūr 

itmedü. Vechi nedür diyü istiħbār eyledi. Leşker-i firāvānına iǾtimāden sizleri düşman 

Ǿadādına śaymayup tįr ħūrde şikārmıdur? Ayāġı ile gelsün diyü muķābleye Ǿār itdiginden 

iltifāt itmiyor diyü bir vechile serd kelām eyledi ki şāh-ı Türkistāna teǿŝįr idüp ķulūb-ı 

Ǿaskere ħavf ü hirās müstevli olmaġla bir ħatve ĥarekete mecālları ķalmayup hemen ol 

maĥallde ħaŧŧ-ı raĥal ārām idüp şeb-i hengām ķarār-ı firāra tebdįl eylediler. Behrām-ı Gūr 

feraĥ u faħūr ferāġ-ı bāl ile nihānį ĥarem-serāyına gelüp irtesi śuret-i temārużda yüzin śarup 

dįvāna çıķdı. AǾyān-ı devlete tevcįh-i veche-i ħitāb idüp tecāhülāne aĥvāl-i memleketden 

pürsān oldı. Ŧaraf ŧaraf ġaflet Behrāma ŧaǾn ü ŧanz iderek şāh-ı Türkistān memleketi yāzde-

i ħasāret iderek geliyor dediler. Behrām zebān-ı düşnāmı dırāz ve ser-zeniş ü tevbįħe āġāz 

idüp aĥvāl-i düşmandan ġāfil bir alāyı kāhillersiz ben yektā süvār varup aǾdāyı hüsn-i 

tedbįr ile münhezim itdüm. Siz henüz āgāh degüllersinüz deyüp keyfįyyeti aǾlām eyledi. 

Cümlesi ser-furū berde-i cihālet olup kemāl-i ħavf ve ĥaşyetlerinden mertebe-i helāka ķarįb 

oldılar.  

ĶıtǾa; 

Ĥabbezā ĥabbezā zihį tedbįr 

Böyle olsa olunca şāh-ı dilįr 

[S.28] 

Uġramadan ķabża-ı kemāna elin 

İde bir böyle düşmanı tedmįr 

Neŝr;  

Minhācda ki tefśįl üzere bir ġarįp ĥįle daħı Ħüsrev Pervįzden śudūr itmişdür ki ķabza-ı tįġ ü 

kemāna el uġramadan hüsn-i tedbįr ile Ķayśeri śöndirmişdür. Nihāyet Behrāmuŋ tedbįr-i 

dilįrāne Ħüsrevüŋ ĥakįmāne vāķiǾ olmışdur. Meǿāl-ı icmālısı budur.  
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Ĥikāyet; 

Ħüsrev Pervįzüŋ Ķayśer ile ħuśūmeti olmaġın nām-ı vezįri Ǿasker-i firāvānla varup Ķayśeri 

gireftār-ı mużįķ-i hezįmet ü kişverini pāzde-i ħasāret itmişidi. Nāçār mecmūǾ-i ħazānįn 

sefįnelere taĥmįl idüp semt-i āħire bād-bān-ı küşāyį Ǿazįmet olup giderken.  

MıśraǾ;  

Baĥr-ı ġamda bir muħālif rūzgār olsun da gör.  

Mıśdāķınca bir Ǿažįm fırtına peydā oldı. Ħ˘āh ü nā-ħ˘āh seķabını ħaśm-ı cānı olan ser-dār 

zį-şānuŋ żarb-ı ħıyām ārām itdigi sāĥilde ķurreye itdi. Bu kadār tuĥaf ü cevāhir ki bįrūn 

güncāyiş-i hisābıdı. Bilā taǾabbüs dāħil-i ħazįne-i temellüki oldı. Yāverį-i bād-ı iķbāl ile 

āverde-i dest-i istiĥśāl olmaġın Genç Bād-āver tesmiye olunmışıdı. Ġanāim-i mevfūre ile 

Ǿūd ü insirāf idüp ol genç birinci Ħüsreve teslim eyledi. Ammā Ħüsrevüŋ muķarreblerinden 

Rasta nām bir ġulām ki ser-dāra Ǿadāvet üzereidi. Ġamz ve nifāka başlayup bu ķadar 

emvāl-i Ǿažįmeyi ketm ü iħfā idüp Ǿöşr-ü miǾşārįn göstermedi. BaǾde’l-yevm daǾvā-yı 

istiķlāl ider. Refte refte ġalebesį nümāyān olaraķ salŧanat elden gider diyü ekāzįb-i vahşet-

engįz ile Ħüsrev Pervįzi tebrįd ü serdārı taǾcįz iderek revįyy-i vifāķ müdāħale-i  mekr ü 

nifāķ ile şiķāķa mübeddil olup ol [S.29] serdār-ı karvān na-çār taħlįs-i girebān içün gerden 

bįç mutāvaǾat olup Ķayśere tabaǾįyyet eyledi. Ķayśer daħı ķudūmį ile iǾtinām furśat ü 

Ǿaķd-i peyvend-i muśāheret ile müžāheret eyleyüp taħt-ı salŧanat ve umūr-i memleketün 

oŋa ıśmarlayup kendü dört kerre yüz bin Ǿasker ile Ħüsrevüŋ istįśālına şemşįr beste-i 

Ǿazįmet olup hemedāna dek vardı.  

Nažm; 

Pervįzüŋ oldı başına Ǿālem-feżāyı teng 

Ġāfil bulındı idemedi Ǿazm-i rezm-i ceng 

 

Gördi bu ĥāle ĥįleden özge ŧarįķ yoķ 
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El ĥarb ħidaǾ gibi cām-ı raĥįķ yoķ 

 

Fi’l-ĥāl açdı śanǾat ile ĥįle bābını  

Gözden geçürdi saǾį ile mekrüŋ kitābını  

Neŝr;  

Der-hāl dāmād-ı Ķayśer ü ķāǿim-maķām Kişver olan serdār mā-ra’z-zikre bir nāme taĥrįr 

eyledi. Ħulaśa-i mażmūnı bu ki memleket-i Ķayśeri suhūlet ile żabŧ ü tesħįr içün bed-

tedbįri teşmįr idüp śuret-i itāǾatde Ķayśere mütābaǾat ile dāmād oldıġın maǾlūmumuz oldı. 

İmdi Fi’t-teǿħįr āfāt-ı mażmūnun muķarrer bilüp furśatı fevt itmeyüp evlād ü ittibāǾın 

ŧaǾma-ı şįr-i şemşįr ve memleketün bend kemend tesħįr idesün. Biz daħı ķarįben biz daħı 

Ǿasker-i firāvān ile varmaķ üzereyiz. Baśįret üzere olasun, ve’s-selām. Bu nāmeyi bir 

mücevvef Ǿaśāya vażǾ idüp Millet-i Naśāradan dįn-i mecūse bįm şemşįr ile girmiş. Bir ķoca 

kāfir nifāķ-endįşį gūya muǾtemed olmaķ üzere tenbįh-i gūna-gūn ve mevāǾįd-i iĥsān ile 

memnūn eyleyüp gönderdi. Ol daħı Ǿasā der dest giderek eŝnā-i ŧarįķde Ķayśere teśādüf 

idüp ġayret-i dįnįyyesi muķteżāsınca ketm [S.30] ü iħfāsını mürüvvet görmeyüp Ǿaśāyı 

Ķayśere teslįm ve mācerāyı tefhįm Ķayśer ki nāmeyi görüp mefhūmuna muŧŧaliǾ oldı. Cānı 

başına sıçrayup ķadįm-i muǾtemedlerine menzil ile ħafįyyeten ādemler gönderüp 

mesmūmen ķatlında istiǾcāl idesiz diyü tenbįh-i ekįd eyledi. Kendinüŋ daħı aǾsāb-ı 

celādetine fütūr gelüp bir ħaŧve ĥarekete iķdām idemeyüp, recǾü’l-ķahķarį Ǿanān-engįz-i 

gürįz oldı. Ħüsrev böyle bir ĥįle-i ĥekįmāne ile hem öyle bir Ǿažįm düşmandan rihā buldı 

ve hem ol ser-dār-ı namdārı ihlāk ile intiķām aldı. Buŋa ķarįb ki şāmet ŧaǾma dāǿir bir 

ĥikāye ki bį-mesās münāsebet Ǿalā sebįli’l-istiŧrād įrād olınmışdur. Nüsħa-i müǿellifden 

noķśān bulunmamaķ içün Ǿalā tarįķi’l-icmāl taĥrįri münāśebet görilmişdür.  

Ĥikāyet;  

Behrām-ı Gūr ki Hürmüzüŋ pehlevān-ı zį-şānı ve Ǿumde erkān-ı dįvānı idi. Mülūk-i etrāf 

dārü’l-mülküne hücūm itmeyen serdār idüp müstevfį Ǿasker ile defǾ-i aǾdāya göndermişidi. 
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Ol daħı bir mūcib fermān śavb-ı düşmana revān olup teśādüf itdigi leşkeri kesr ü teveccüh 

itdigi Kişveri fetĥ iderek mā-verāü’n-nehre ve Belħ nām ķadįmį şehre varup şāh-ı 

Türkistānı Ǿalef-i tįg-i telef ve otuz biŋ miķdār nufūsı ķayd-ı ĥayātdan meǿyūs idüp ħazāna-

ı vāfire ve tefārįķ-i tekasüreye mālik olup ekŝerįn Hürmüze irsāl ve bir miķdārun daħı,  

MıśraǾ;  

Bāl tutan parmaġın yalar derler.  

Mażmūnı üzere kedįmini olmaġla kendisi elyekūmuş idi. Vüzerā-i Hürmüzden Yezdān 

Baħş ki Behrām Çūbįn ile [S.31] MuǾādāt üzere ġamz ü nifāķa başlayup bu ķadar emvāl-i 

firāvānı dāħil hemyān intihāb idüp pādişāha Ǿaşr-ı miķdārun irsāl eyledi ve bunca ekāźįb-i 

bāŧile-i įrādı ile Hürrmüzi tebrįd eyledi. Bu ķadar ħidemāt-ı meşkūresine mükāfāt bu 

makūle-i ekāzįbe tevcįh-i sāmiǾe-i iltifāt itmemek ġamz-ı ĥassād ile ŧarįķ-i žulm ü Ǿadūvāna 

gitmemek iken ŧamǾ-ı belāsına uġrayup envāǾ-ı taĥķįr ile Behrāmı dil-gįr eyledi. Āħirü’l-

emr rev-gerdān olup tevārįħde tefśįl olındıġı üzere nice muĥārebāt-ı şedįde vuķūǾuna bāǾiŝ 

olup Ǿāķibet-i Hürrmüzüŋ encām-kārı helāka müǾeddį oldı.  

Onuncu Lāzıme;  

Kelām-ı ĥaķdan iǾrāż itmeyüp semǾ-i cān ile ıśġā itmekdür. Bir pādişāh ki ĥaķ söze ķāǿil 

ola ihā-ı memleketi kendiye māǿil olur. Ķubād Şāh kendiye ŧaǾn idenlerden birin ķatl 

eyledi. Maķtūluŋ aĥbābından biri lāşesi yanına gelüp teǿassüf-künān Ǿažm-ı şān-ı mülūki 

bilmeyüp kelām-ı nā-sezāya cesāret idenlerüŋ ĥāli böyle olur diyü söylenürken śu başı aħź 

idüp sen daħı pādişāha düşnām idenlerdensün diyü ĥużūr-ı Ķubāda getürdi. Mā-cerāya 

vāķıf oldıķda ĥaķ söylemiş diyü Ǿulūfesine teraķķį eyledi. SaǾd Bin CaǾde ki bir Şeyħ-i 

kebįr vācibü’t-tevķįridi. Ceddü’l-ħulefāyi Ebu’l-ǾAbbās meclesinde iken mülūk-i Benį 

Ümeyyeden Mervān Bin Muhammedüŋ külle-i berįdesin getürdiler. Bu külle Mervān 

idügen bilür var mı diyü ħalįfe suǿāl eyledi. Şeyħ-i meźbūr, “naǾm, haźe’r-reǿsü ħalįfetüna 

bi’l-ems”
71

 dedi. Bu kelāmdan nevǾ-i taǾrįż fehem olınurken ħalįfe [S.32] āzerde olmayup 

kemāl-i ĥaķįķatına ĥaml eyledi. MuǾāviye cenāb Ķayse daǾvet-nāme gönderüp ĥażret ǾAlį 
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 Evet, bu reis dünden bizim halifemizdir. 
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kerrema’l-lahu vechehu’dan mufāreķat ve baŋa mütabaǾat eyle diyü niyāz-mend oldı. 

İcābet itmeyüp kesr-i ħāŧırına dāǿir cevāb göndermiş iken MuǾāviye ižhār-ı Ǿadāvet 

eylemedi.  

Keźālik Benį Şįbandan bir pįr Ebū CaǾfer Manśūr ĥużūrunda hem-zānuyį śoĥbet iken Benį 

Ümeyyeden bir pādişāhuŋ ħavāric ile ķıtālı meźkūr olup miķdār-ı Ǿaķl ü idrāk ve keyfiyet-i 

rāyı ve tedbįrün suǿāl eyledi . Rāy-ı rezįde ve tedbįr-i güzįde śāĥibi ādemidi diyü vaśfında 

ıŧrā eyledi. Ebū CaǾfer ižhār-ı tekeddür idüp ĥużūrumda düşmanı vaśfitmek maǾķūlmıdur 

dedi. Belį, egerçe senüŋ düşmanuŋdur, ammā ķılāde-i keremi gerdenimdedür. Mademki 

ĥayātdayım küfrān-ı niǾmet olamam dedi. Ebū CaǾfer inśāf idüp vāfir iĥsān eyledi.  

On Birinci Lāzıme;  

Dost ve düşmanı bilmek nįk-ħ˘āh ü bed-ħ˘āhi tefaķķud eylemekdür. Kitāb-ı Minhācda 

yazılmışdurki her ķanġi pādişāhda ki bu dört ħaślet mevcüd ola eyyām-ı salŧanati imtidād 

bula. Evvelen kendi nefsine rāżį olmadıġı ĥāli reǾāyāsına daħı lāyıķ görmeye. İkinci, 

Ǿāķibetinden ħavf itmedigi umūrde teǿħįr itmeye. Üçüncü, aĥvāl-i reǾāyāyı dāǿimā yoķlaya. 

Dördüncü, havā-yi nefsine tābiǾ olmaya.  

On İkinci Lāzıme;   

Maķādįr-i nāsı bilmek ve her ħidmete münāsibini istiħdām itmekdir. “Li külli Ǿamelin 

ricālün”
72

 mefhūmi üzere her firķanuŋ güzidesi iħtiyār olunmalıdur. Ĥaśįr-bāf  ile zerd ü 

zak  farķı bilinmelidür. “El Ǿadlu vazaǾ’ş-şeya fi mertebehi”
73

 bu maǾnāyadur. “Hel 

yestevi’l-leźįne yaǾlemūne ve’l-leźįne lā yaǾlemūn”
74

 naśś-ı kerįmi bu müddeǾāya burhān-ı 

bāhir “İnnallāhe yeǿmurukum [S.33] en tuǿeddu’l-emānāta ilā ehlihā”
75

. Nažm-ı mübeyyini 

istiħdāmla ehlįyyet vucūbuna delįl žāhirdür. Egerçe menāśıb-ı devlet-i Ǿalįyye nā-ehle 

tefvįż ü taķlįd olunmayup, “Et’tacu li’r-reǿsi ve’l-ħalħālu li’l-ķadem”
76

 miśdāķınca ehl-i 

ķalemüŋ istiķāmet ü śadāķat ve fenn-i kitābetde kemāl-i mahāreti olanları ve menāśıb-ı 

                                                           
72

 Her iĢ için ona tayîn olan biri vardır.  
73

 Ġnsaf her Ģeyi onun makamına tertip eder. 
74

 Zümer suresi âyet 9. ; Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? 
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 Nisa suresi âyet 58. ; Muhakkak ki Allah, emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder. 
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 Tac baĢa ve halhal kademedir. Sözün manası, herĢey kendi makamında konulmasıdır. 
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seyfįyyede şücāǾat ve diyānet ile şöhret bulanları istiħdām olunmaķ sebeb-i nižām-ı Ǿālem 

ve bāǾiŝ-i āsāyiş-i ümemdür. Ammā cümleden fāyıķ dört manśıb vardur ki oŋa her kimse 

lāyıķ degüldür. Evvelen vezįr-i aǾžam ve ŝānįyen Şeyħü’l-İslām ve śudūr-ı kerām, ŝāliŝen 

defterdār celįlü’l-ķader, rābiǾen reįsü’l-kitāb maǾārif-i niśābdur. Rükn-i rekįn-i devlet 

bunlardur. Mizāc-ı memleketüŋ Ǿanāśir-i ǾarbaǾası maķāmındadur. Umūr-i mālįyye ü 

dįvānįyyeye meǿmūr-i ketbe ve ħ˘āc-gān ve ħulefā-i śadāķat Ǿünvānına Ǿurūķ ü aǾaśāb 

maķūlesidür. Fesād-mizāc devlete Ǿillet-i müsŧaķilledür. Kitāb defterįnüŋ beytü’l-māl 

müslimįne ihānetleri ve defter-ħāne ricālenüŋ tįmār ve zeǾāmete müteǾalliķ ħıyānetleri 

meŝābe-i rūĥ-i devlet olan vezįr-i aǾžam ĥażretlerinüŋ teġāfül ü tesāmuĥuna vābeste bir 

maǾnādur. Onlar ki ĥālā mesned-ārā-yı śadāret-i Ǿužmā olan velįü’n-naǾm efendimiz 

ĥażretleri gibi vuķūf ü şuǾūr ve Ǿārif-i daķāǿiķ umūr-i cumhūr olup temşiyet meśāliĥ-i bi’ź-

źāt kendüleri iltizām iderken zümre-i mezbūrenüŋ birisi ħıyānet idemez. Şāh-rāh-ı śalāĥ ü 

sedādı ķoyup girįve-i iĥtiyāl ve fesāda gidemez. Müǿellif-i kitāb ġāliba zamānında bulunan 

ĥūne-i kitāb ve Ǿavne-i [S.34] śudūr-i sütūde cenābdan dil-gįr olmışdur ki ķadeĥ 

meźemmetlerinde ıŧnāb eylemiş. Fütūr įrāŝ idecek mertebe fesāne söylemişdür. Naķl-i 

meǿāl maķālı iltizām olınmışiken bu bābde irād itdigi mevād fi-zamānına metrūk olmaġın 

tekŝįr-i sevād olınmayup aśl nüsħaya ĥavāle münāsib görildi. 

 

Faśl-ı Ŝānį: Mülūk-kerāmuŋ nüdemā ile mecāliset ve ĥüsn-i müŧāyebe ü muǾāşeretleri 

beyānındadur. 

Kitāb-ı Minhācda yazılmışdur ki Erdeşįr Bābekdan Yezid Cerd şehriyāra gelince şāhān-ı 

ǾAcem nüdemā ile hem-zānuvį mecāliset olmazlarıdı. Gerek muśāĥib ü nedįm ve gerek 

ħ˘ānende ve sāzende maķūlesi erbāb-ı ŧıbāǾ selįm meclis-i ħāśś-ı pādişāhiye dāħil olsalar 

mā-beynehū perde çekilüridi. Ol serā perdeye müǿekkil olan ādeme ĥarem-pās derleridi ki 

devlet-i Ǿalįyyede ķapı āġāsı pāyesįdür. Erkān-ı soĥbeti daǾvet ona maħśūśıdı. Her geçen 

pādişāh bezm-i Ǿişret eylese ĥarem-pās ŧaşra çıķup dāħil-i ser-bezm-i ħāś olacaķ. Nüdemā-

yı bāhirü’l-iħtiśāśı śavt-i aǾlā ile daǾvet ve şerāiŧ-i ādāb-ı mülūkāneyi riǾāyet idiŋiz diyü 

tenbįh ü naśįĥat iderdi. Bunlar daħı verā-yı perdeye gelüp śudūr-i fermāna muntažır 
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olurlarıdı. Her ne vechle fermān buyurulur ise oŋa göre sāza ve soĥbete āġāz iderleridi. 

Tāki serā-perdeyi dirinmeye ve ġılmān-ı ĥarem-serādan biri peyām-ı iźn ile ŧaşra gelmeye 

kimse teĥrįk-i lisān idemezdi. 

Tenbįh;  

Mecālis-i mülūk-i Ǿižām ü śudūr-i kerām ve eşrāf-ı zü’l-iĥtirāmda [S.35] boġaz irteleyüp 

tükürmek ve öksürüp gegirmek ve sümkürmek el salaraķ söylemek ve eŝnā-i mükālemede 

muǾtāddan ziyāde refǾ-i śavt eylemek sūǿ-i edebdür. Nüdemā-ı mülūk-i ǾAcem ekŝerįyen 

evlād-ı ümerādan ya ħud ümerādan ya ħud efāżıl-ı şuǾarā ü ekābir-i Ǿulemādan ve eǾāžım-ı 

ĥükemādan olırdı. Selāŧįn-i Āl-i ǾOŝmān daħı Sulŧān Murāt Ħān-ı Ŝāliŝe gelince bu üslūb-ı 

merġūbe mürāǾāt iderleridi. Ol şehriyār-ı Ferrüħ tebār ŧarįķ-i selefi iħtiyār buyurmayup 

cüceleri ve ŧavāşi ķısmından niceleri nedįm ittiħāź itmişleridi.  

Fāǿide;  

Muśāĥib Ǿarż ü vaķār ile nāǿil-i Ǿizz ü muśāĥabat-ı şehriyārı olanları ıŧlāķ olınur. Ammā 

nedįm ıśŧılāĥen ol merd-i fehįme denür ki mażĥak olup evżāǾ ü kirdār ve güftārı ehl-i 

meclisi bį-iħtiyār güldüre. Ekŝerįyen dehhād-ı ǾArab ve žürefāǿ-i ǾAcem bu vādiye sülūk 

ile dāħil-i mecālis-i vüzerāǿ ve mülūk olmışlardur.  

Ĥikāyet;  

ǾAcem şāhlarından biri nedįmine āzerde ħāŧır olup meclisinden ŧared ü ibǾād eyledi. Ol 

daħı nā-çār defǾe-i vaĥşet ü taĥśįl-i rütbe-i muķārenet içün Ǿav Ǿave-i kilāb ü nehįķ-i ĥimār 

ve āvāz-ı ħurūsı ögrenüp bir taķrįb ile serāy-ı pādişāhnuŋ bir köşesinde nihān olup ol 

ĥayvānlar gibi śayĥaya başladı. Ħadme-i serāyı işidüp cüst ü cū iderek ol nedįm şūħı bulup 

keşān keşān Ǿizz ü ĥüżūre getürdiler. Pādişāh bu vażǾı bü’l-Ǿacebe ħanda idüp eśvāt-ı gū-

nā-gūna bāǾiŝ nedür diyü suǿāl eyledi. Ol nedįm ĥayret-meǿāb tedārük cevāb-ı ba-śavāb 

idüp ol zamānki pādişāhum [S.36] baŋa ġażab eyledi, Cenāb Rabbü’l-Ǿibād beni mesĥ idüp 

śūret-i bahāyime teşekkül itmişidüm. Hālā yemen nažar-ı hümāyūnları ile ol ĥālet zāǿil olup 

yine insān oldım dedi. Bugüne mażĥakāne güftār ü kirdārı ŧabǾa-ı pādişāhiye ħoş gelüp 
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ħaŧŧ-ı siyeh-nāme-i Ǿiśyānına gubār efşān śafĥ-ı cemįl olup beşāşet-i bį-şumār ile ħilǾat 

iĥsān eyledi.  

Ĥikāyet;  

Merĥūm cennet-mekān Yıldırım Bayezid Ħān zümre-i ķużāta ġażab idüp iĥrāķ olunsunlar 

diyü fermān eyledi. Bįm lehįb şerare-pāş ħışm-ı pādişāhįden vezįr-i aǾžam daħı şefāǾata 

cesāret idemeyüp, kemāl-i ĥayret ü iżŧirāb ile çare-cūyı istiħlāś iken ǾArab nām nedįm 

müteǾahhid olup yolcu ķiyāfetine girdi. ǾAcele ü şitāb ile ĥużūr-ı hümāyuna gelüp 

Ķusŧunŧuniyaya  gidiyorum, bir sipārışıŋuz var ise buyuruŋ yoldaşlarum gitdi teǿħįr 

idemem diyü evżāǾ-ı mażĥakāne ile āteş-i ġażablarına reşĥa-rįz zülāl-i beşāşet oldı. Pādişāh 

bį-iħtiyār ħanda idüp bāǾiŝ-i Ǿazįmet nedür diyü suǿāl buyurdılar. Ĥālā iĥrāķı fermānı 

buyurulan ķāżįlerüŋ yerleri ĥāli kalmasın bir ķaç keşeş getüreyim dedi. Nedįmüŋ murādı 

maǾlūm-ı hümāyūnları olup cümlesini Ǿafv u ıŧlāķ eyledüler. Bu ĥikāyeleri įrāddan murād 

ħidmet-i pādişāhįde nüdemā luzūmuna işāretdür. İcrā-yi aĥkām-ı şerįǾat içün Ǿulemānuŋ 

vücūdi nice lāzım ise defǾ-i ķasāvet ve tefrįĥ-i ŧabįǾat içün nüdemānuŋ daħı kemāl-i lüzūmı 

Kitāb-ı Minhācda ve sāǿir kütüb-i aħlāķ [S.37] beynü’l-iĥticācda śafĥa-ı zįb beyāndur.  

Tenbįh; 

ǾUķalā demişlerdür ki dāħil-i mecālis-i mülūk olan nüdemāya çeşm ü gūş ve zebān ü dest ü 

pā görinmez yaǾnį gılmān-ı enderūn-i hümāyūnuŋ sāde-rū nev-cevānlarına nigāh-ı endāz 

taǾalluķ olmaya. Ve naķl-i meclis-i ins olan kalemātı ŧaşrada naķl itmeye. Ketm ü iħfāda bir 

mertebe mübālaġa ide ki gūya hiç istememiş gibi ola, ve dest-i ŧamaǾyı dırāz itmeye ve iźn-

i hümāyūn olmadıķça cā-yi āħire gitmeye. Merĥūm Sulŧān Selįm-i Ŝānį bir gün eŝnā-i 

Ǿişretde parmaġında olan elmās ħātim āyįne-i timŝāluŋ nigįnine nažar ider iken görür ki 

mįrüŋ nām nedįmi ġılmān-ı enderūn-ı ħāśśadan bir maĥbūb ħoş-endāma Ǿāşıkāne 

muǾāmele idiyor.  

Nažm; 

Şāh-ı Ǿālem görünce bu ĥāli 
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Ħışm ile döndi şįr ġażebāna 

 

İstedi mįr ki siyāset ide 

YāǾnį el üzere tįġ bir āna  

 

Olmaġıla velį nedįm-i ķadįm 

Yine raĥm itdi ol ħoş el-ĥāna 

 

Redd idüp sordı anı dergehden 

Döndi ol derd-mend şeyŧāna 

 

Nice yıllar Mıśrda sākin olup  

Ārzū çekdü bezm-i sulŧāna  

 

Künhį Ǿāķibet baġışlandı 

Geldi mįrüŋ yine emįrāna 

Tenbįh; 

Nüdemāya bu daħı lāzımdur ki hüżūr-ı hümāyunda merāsim-i ādāba nice mürāǾāt iderlerse 

ĥarem-serāya gitdüklerinde erkān-ı devlete teśādüf itdüklerinde daħı öylece ĥareket 

eyleyeler ve cenāb-ı şehriyāriden derem ü dįnāra müteǾalliķ nesne [S.38] ricā itmeyeler 

megerki dirlige müteǾalliķ ola ya ħud Ǿarż-ı ĥāllerine iźn-i hümāyūn śudūr eyleye. Mervįdir 

ki mülk-i Erdovān Ǿarż-ı ĥāl-i nüdemāya ruħśat virmişidi. Bezm-i Ǿişret tertįb olınmadın her 
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kes murādın Ǿarż eylesün. Ġalba-ı keyfiyet ile ġayr-ı Ǿālim olmadın ricālarına müsāǾade 

idelüm diyü buyurmışıdı. Ammā bį-vaķt Ǿarż-ı ĥāl idenlere cezā tertįb iderdi. Bu ķāǾideye 

nice zamān mürāǾāt olındı. Behrām-ı Gūr zamānında śudūr-i Ǿavātıf ve ihsān vaķt-i neşāŧa 

tevķįf olındı. Geçenki śadr-ı ārāyı bezm-i Ǿişret olup meclis-i germa gerem ü ħāŧırlar nerm 

ola envār-ı neşāt ü şād-mānį beşre-i şehriyāride lemǾān itmege başladıķda her kesüŋ Ǿarż-ı 

ĥāli ķapı āġāsı maķāmında olan ĥarem-pās yedile ĥużūr-ı hümāyūna vāśıl olup meǿmūl ve 

mültemisleri her ne ise müsāǾade buyurulırıdı. Ammā ricāda ifrāŧ ve muǾtād-ı ķadįme 

muħālif iǾtidāldan ħāriç teklįf idenlere egerçe ol maĥallde müsāǾade olınurıdı. Lākin 

edebden hāriç vażǾ-ı güstāħiye cürǿetleri meclis-i pādişāhįden ĥirmānlarına bāǾiŝ olup ol 

maķūle bį-edebler min-baǾd meclis-i hümāyuna taķarrüb olınmazlarıdı.  

Tertįb; 

Mülūk-i ǾAcem zamānında merātib-i nüdemā aǾlā ve evsaŧ ve ednā iǾtibārı ileyidi. Her kes 

kendü maķām-ı muǾayyeninde ķıyām iderdi. Yezįd Bin ǾAbdul Melik zamānında iǾtibār-ı 

ŧabaķāt refǾ olınup eşrāf-ı kibār ve muśāĥib ve nedįm ve ħ˘ānende ve sāzende bir ŧabķada 

cem olup ruħśat-ı duħūlda berāber görilmişidi. Maķādįr-i nās bilinmek kesüŋ liyāķatına 

[S.39] göre riǾāyet olunmaķ şerāiŧi bir ŧaraf olmışıdı. Ammā Behrām-ı Gūr izdiyād-ı neşāt u 

inbisāŧına bāǾiŝ olan ħ˘ānende ve sāzendeyi ŧabaķa-i süflādan Ǿulyāya getürdüp rütbe-i 

imtiyāz ile aķrān meyānında ser-efrāż iderdi. Keźālik, murādınca naġamāt itmeyenleri 

ŧabaķa-i Ǿulyādan esfele tenzįl iderdi. İbrāhim Müsūlįden menķūldur ki mülūk-i Benį 

Ümeyyeden MuǾāviye ve Mervān ve ǾAdbul Melik ve Velįd ve Süleymān ve Ĥişām ve 

Mervān Bin Muhammed kendüler ile nüdemā beyninde perde vażǾa iderleridi ki ġalebe-i 

neşve ü neşāt ile śudūr iden evżāǾ ü ĥarekāta onlar maĥrem olmayalar. Bunlardan ma-

Ǿadāsı bu tekellüfāta düşmeyüp nüdemā ile śoĥbet ü muǾāşeretde perde beyrūn ĥareketden 

hicāb itmezleridi. Ĥatta Yezįd Bin ǾAbdül Melik ü ferzendi Velįd nevǾ-i cünūn ile mecnūn 

ve nüdemā muvācehesinde źikr-i müstehcen evżāǾ-ı gū-nā-gūn ižhārından şerm ü ĥayā 

itmezleridi. Mebādā taǾyįb olana demezleridi. Ancaķ bu zümreden ǾÖmer Bin ǾAbdul 

ǾAzįz ĥażretleri ħ˘ānende ü sāzendeye tevcįh-i sāmiǾe iltifāt itmedi. Vefātı tārįħine dek 

avśāg-ı nā-şāyeste ile ŧarįķ-i sefāhete gitmedi. Nihāyet Emįr-i Medįna iken gāhi ħoş 

avāzları dinlemek ve nevǾan ižhār-ı beşāşet eylemek vāķiǾ olmuşıdı. Ħulefā-i 
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ǾAbbāsįyyeden Ebu’l-ǾAbbās daħı nüdemāsı ile perdesiz muǾāşeret iderdi. Ammā ħ˘ānende 

ü sāzende ruħśat yāfte-i duħūl olduķda perde vażǾa iderlerdi. Geçenki birinüŋ śadāsından 

ya ħud naġma-ı ŧarab-efzāsından ħažž eylese verā-i [S.40] perdeden aĥsenet diyü sitāyiş 

iderdi ve ķadr-i muǾtāddan ziyāde baħşış gönderürdi. Şeref-yāb-ı bezmi olanlardan bir aĥd 

iĥsān almadan gitmek vāķiǾ olmamışıdı ve kendiden ķatǾan vaǾd-ı kerem śudūr itmemişidi. 

Zįra beźl ü iĥsānda teǿħįri cāǿiz görmezdi. MaǾa-hāzā evvel ħulefā olmaġla mevrūŝ ü 

müdaħħar ħazįnesi yoġiken kermā-yı islāfı unuturmışıdı. Cūd ü saħāda nažįri nāyābıdı. 

Ancaķ Behrām-ı Gūr Ǿadįl Ǿad olınırdı. Selāŧįn-i ǾOŝmānįyyeden Merĥūm Sulŧān Murād 

Ħān-ı Ŝāliŝ ĥażretleri daħı ecāvįd kermādanıdı. Nüdemāya raġbetleri Nūşirevāna teşbįh ü 

inǾām ve iĥsānları Ebu’l-ǾAbbās ve Behrāma tanžįr olınmışıdı. ǾAsrında olan ħ˘ānende ü 

sāzendelerüŋ cümlesin dinleyüp on nefr kār-sāz ve ħoş-āvāz intiħāb idüp Ǿaşre-i kāmile 

tesmiye buyurmışlarıdı . Haftada ikişer kerre meclis-i ħāśśa dāħil olup her birine beşer 

sikke-i ĥüsnā iĥsān olınurıdı. Keźālik, masħarā u muķallid ve ķiśśe-ħ˘ān maķūlesinden daħı 

on nefr iħtiyār olınup Ǿaşre-i sāfile ile müsemmā ķalınmışıdı. Onlar daħı her mecliste beşer 

sikke-i ĥüsna ile behreyāb olurlardı. Ancaķ kāmil ve sāfilüŋ iĥsānda müsāvātı taǾyįb 

olınurdı. Bu zümre-i sāfileden İşkenbe nām mażĥak iĥrāz rütbe-i imtiyāz ile beynü’l aķrān 

ser-ferāzıdı. Sulŧān müşār ileyhi ĥażretlerinüŋ bu vażǾyı ecdād kerāmları reftārına nevǾan 

muġāyiridi. Zįra onlar ehl-i sāz ve āvāzdan ĥarem muĥteremlerinde mevcūd olan ġılmān ile 

iktifābı [S.41] münāsib görmüşleridi. Ziyade üstād bülend iştihār olmayanlar meclis-i 

hümāyūnlarına ruħśat yāfte-i duħūl olamazlardı. Fatiĥ-i Mıśr-i Ķāhire merĥūm Sulŧān 

Selįm ĥażretleri faķaŧ üstādān-ı ǾAcemden Ĥasan Cānı mažhar-ı iltifāt itmişler ve baǾż 

nādire-i Ǿaśr olanlardan istimāǾ-ı aġānįye raġbet göstermişlerdür. Ve merĥūm Sulŧān 

Süleymān ĥażretleri vezįr-i aǾžamları İbrāhim Pāşā terbiyesi ile Şāh Ķūlį nām kemānçe 

nevāzı ve Ķaśśāb zāde nām tįrün mümtāzı ve Şāh Muhammed Nāyį nām üstād-ı naġme-

perdāzi ve Malgaralı Muhammed nām ħ˘ānende-i ħoş-āvāzı aĥyānen meclis-i 

hümāyūnlarına getürdüp istimāǾ iderleridi. Ferzend-i ercümendleri merĥūm Sulŧān Selįm 

Ħān-ı Ŝānį ĥażretlerinüŋ sāzende-i ħāś bāhirü’l imtiyāzı Ǿavvād u bį-tirāş ve Şeyħ-zād u 

Mįrig nām üstādān-ı naġm-perdāzıdı.  
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MıśraǾ;  

Gelelüm baǾd ezįn yine śadede.  

Neŝr;  

Ħulefā-i ǾAbbāsįyyeden Ebū CaǾfer Manśūr nüdemā ile mücāleset itmez. Meşrūbatda 

śudan ġayrı nesne içmezdü. Kendü ile serā-perdesi mā-beyni on zirāǾ baǾįdidi. Ħ˘ānende ü 

sāzendeye ruħśat olduķda sāz ve āvāza bir ev miķdār baǾįd maķāmdan āġāz iderleridi. 

İçlerinden birine pesend eylese serā-perdeden bir ħādim çıķup aĥsenet buyurdular diyü 

ħaber virürdi. Ammā dįvān cānibinden muǾayyen olan važįfelerinden ġayrı bir nesne inǾām 

itmezdü. On yıl miķdārı mesned-neşįn-i ħilāfet oldı. MecmūǾ-i iħrācātun bir akçaya [S.42] 

varınca yazup bi her sene muĥāsibesin görirdi. Ammā Mihdį evāǿil-i ħilāfetinde 

nüdemādan iĥticāb üzere baǾdehū Ebū ǾAvn İrşādı ile muǾāşeret iħtiyār itmişidi. Leyyenal 

Ǿarįka leźįźü’l münāveme ħalįfeyidi. Hādį öyle degülidi. Onuŋla mecāliset ü muǾāşeret 

ĥayli müşkilidi. Lākin bir mertebe saħi idiki lutfuna muķārin olan müddet-i Ǿömründe faķr 

u fāķa nįd ü gün bilmezdi. Ammā erbāb-ı cerr ü suǿālı ve dįnār u dirheme dāǿir ibtiźālı 

sevmezdü. Bilā-ŧaleb iĥsān itmeye māǿilidi. Bir gün meşāhįr ħ˘ānendegāndan İbrāhim 

Müśūlįnüŋ beste-i dil-pesendinden ziyāde ĥažž idüp kemāl-i źevķinden bir kaç kerre tekrār 

itdirüp yüz bedre altın ile yedi yük aķça iĥsān eyledi. Harūnü’r-Reşįdüŋ iħlāķı Ebū CaǾfer 

Manśūre ve Ǿaŧā u inķāķı Ebū ǾAbbās ve Mihdįye müşābihidi. Ŧabaķāt-ı sāzendegānıŋa 

murūr-u zamān ile iħtilāl bulmuşıdı. Ĥüsn-i iltifātları ile kemā fi’l-evvel nižāmın bulup üç 

ŧabaķa ve üç sera-perde vażǾa olındı. Ŧabaķa-i ūlā, İbrāhim Müśūlį ve İbn-i CāmiǾ ve 

Zalzal nām üç üstāda taħśįś olunmışıdı. İkisi ħ˘ānendelik idüp birisi Ǿavd ile onlara dem-sāz 

olurdı. Ŧabaķa-i vusŧā, Selįm Bin Selām ve ǾÖmer Bin Gazāl ve bunlar emŝālı ehl-i kemāla 

müķarreridi. Sāǿir ihāǾyı-ı sāz ŧabaķa-i süflādan ser-āġāz iderleridi. Bunlaruŋ baħşışları 

ŧabaķalrınca virilüridi. Ŧabaķa-i Ǿulyā ricālına virülen Ǿaŧāyādan ŧabaķa-i vusŧā ü süflā 

erbābı ĥiśśe-mend olurlarıdı. Ammā [S.43] bunlaruŋ iĥsānında ŧabaķa-i Ǿulyā erbābı ĥiśśe 

ķabūluna tenezzül itmezleridi. İsĥāķ-ı Ber Śunūr-nāveke ki fenn-i sāzda ġāyet üstādıdı. 

Ammā ŧabaķa-i süflā erbābından bulunmışıdı. Bir gün Reşįd sāzından ħažž idüp ŧabaķa-i 

Ǿulyāya naķl ile ser-efrāz ve İbn-i CāmiǾ ile dem-sāz eyledi. BaǾdehū ķānūn-ı ħulefā üzere 
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cālis oldıġı besāŧ girān-maye kendinüŋ olup ħānesine getürdi. Vālidesi kemal-i sürūrundan 

mübārek-bāda gelen nisvāna ol besāŧı gösterüp kıymeti iki bin dįnārdur inanmazsın nümūne 

göster diyü birer miķdārun kesüp nıśfi kalmamışıdı. İsĥāķ vālidesinden şikāyet żımnında 

ķiśśeyi bi’l-vāsıŧa Hārūna ismāǾ itdikde vāfir ħanda idüp ondan aǾlā bir besāt daħı iĥsān 

eyledi. Hārūn esħiyā-ı ħulefā-i ǾAbbāsįyedendür. Beźl ü įŝārı tekźįb olunacaķ rütbeye bāliġ 

olmışıdı. Ĥatta bir gece meclisinden ki nüdemāya ķırķ bin dįnār iĥsān itdigi meşhūrdur. Bir 

gece daħı İbrāhim Mihdįnüŋ sürūr u ŧarab nümūnünden memnūn olup iki yüz bin dinār 

iĥsān ǾanǾane-i ŝiķāt ile derece-i śıĥĥata resįdedür. Bir kerre yine mezbūr İbrāhimüŋ libāsın 

vasħ ālūde görüp śābūn-ı behā otuz bedre altın virmişdür ki her bir bedre on bin dirhemdür. 

Meǿmūn ħalįfe olduķda bir seneden ziyāde istimāǾ-ı sāz ve āvāza iltifāt eylemedi. BaǾdehū 

pederi Hārūn Reşįde taķlįden yedi sene miķdāri verā-i perdeden dinlerdi. Giderek ŧarĥ-ı 

tekellüf idüp erbāb-ı sāz ve Ǿana ve sāǿir [S.44] erbāb-ı mażāhik ü nüdemāya perdesiz 

görinür oldı. 

 

Faśl-ı Ŝāliŝ: Pādişāhlaruŋ bezm-i Ǿişretleri beyānındadur. 

Ħamruŋ ķaŧresi ĥarām itdigi naśś-ı mübįn ile maǾlūm-i enāmdur. “Lākinna iŝmahuma 

ekberü min nefǾehima”
77

 medlūli üzere menāfiǾyi daħı mālā kelāmdur. Ez-cümle bedeni 

tenķįh ü aħlāŧ-ı fāsideyi taħliye ider. Cebān olanları şecįǾ-i aħşā-yı saħi ider. Cibillet-i şerm 

ü ĥicāb olanları pür-gūyi ve güşāde-rū ider. Beźl ü dinār ile ĥuśūl-pezįr olmayan kār-ı 

düşvār hengām-ı Ǿayş ü nūşde bir nevāziş ile vücūde gelür. Tünd-ħūları mülāyim ve ħūb-

rūları firāş-ı muvāśalatda nāǿim ider.  

Nažm;  

Pįr nūş itse olur tāze cüvān 

Tāze nūş itse olur rūĥ revān 

 

                                                           
77

 Faydası vardır ama zararı daha büyüktür. 
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Şübhesiz midün olurdı sāķį 

Merż-i mevte bulunsa dermān  

Neŝr;  

İbtidā-i žuhūrı tecrübe-i cemşįd ile vuķūǾ bulmaġın şāhān-ı cihāna yādigār-ı cem gibi 

olmışdur. Bāde nūş olmayan tacdārān ekŝerįyen şarāb nā-puħte gibi ħām ķalmışdur. Ne 

rezm-i ġazada kile-i aǾdādan ele cām ve ne bezm-i śafāda laǾl-ı leb-i dil-rübādan kām alur. 

Eslāf-ı selāŧįn kerāmuŋ ekŝeri Ǿayş ü nūşe raġbet itmişlerdür. Ammā,  

MıśraǾ;  

Endek ħūrd ki, ki ħūr ü pinhān ħūr.  

Neŝr; 

Bend-i dil-pesendį üzere tefrįĥ-i ħāŧır ve defǾ-i ħavāŧır içün aĥyānen idāre-i cām müdāmį 

irtikāb ve müdāvemet ile töhmet-i idmāndan ictināb iderler. Zįra mülūk-i sütūde sülūke 

lāzım olan evķātını aǾmālına taķsįm itmekdür. Edā-i farįża-ı mektūbeden soŋra bir mikdār 

vaķtin źikr ü tilāvete ve bir miķdārını nižām-ı memlekete taħśįś [S.45] idüp mā-Ǿadā-yı 

evķātun kendü umūr-i nefsāniye ve āsāyiş-i rūĥāniyelerine śarf itseler ve haftada bir iki 

günlerün Ǿayş ü nūş ile geçerseler lā-beǿsdür. Minhācda mesŧūrdurki Erdeşįr tertįb-i bezm-i 

Ǿişret itdükçe sekri ĥālinde śudūr iden kalemātını taĥrįre iki reşįd ħidmetgār taǾyįn iderdi. 

VāķiǾ olan keyfiyet ve muśāĥabeti Ǿalā vuķūǾihi ketb idüp ĥāl-i śuĥūnda Ǿarż iderleridi. 

Ħilāf-ı daǿb-ı mülūk bir ŧarįķe sülūk itmiş ise luŧf u iĥsān ile tedārük-i mā-fāt iderdi. Şāhān-

ı ǾAcemden Behrām-ı Gūr ve Erdovān ve Şāpūr şebān rūz mest-i lā yaǾķül idiler. Nūşirevān 

daħı bāde nūşidi. Ammā bunlar gibi müdmin degülidi. Bezm-i Ǿişret tertįb olındıķda 

nüdemāsına lehv ü hezl ve mizāha ruħśat virürdi. Ĥatta min-ciheti’l-hezl ve’l-muŧāyebe 

kendiye daħı elfāž-ı ķabįĥa ile düşnām iderleridi. Aślā rencįde olmazıdı. Meclis-i 

pādişāhįde kesr-i nāmūs salŧanata bādi terhata cesāret ibtidā onuŋ zamānında vukūǾ 

bulmuşdur. Kemāl-i Ǿadl ile meşhūr enām iken bugüne vażǾa-ı nā-hencār ile bed-nām 

olmışdur.  
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Mülūk-i ǾArabdan NuǾmān Bin Münźir ve Hişām ve ekŝer ŧavāif-i mülūk haftada bir gün 

Ǿişret iderleridi. Mülūk-i Benį Ümeyyeden Yezįd Bin MuǾāviye ve Yezįd Bin ǾAbdul 

Melik ve Yezįd Bin Velįd ve Velįd Bin Yezįd müdmin-i ħamr idiler. Evķātları sekr ü 

ħumār ile geçürdi. Ol zümreden ǾAbdul Melik ayda bir kerre ve Velįd Bin ǾAbdul Melik 

haftada bir kerre Süleymān Bin ǾAbdul Melik [S.46] ve Mervān Bin Muĥammed üç günde 

bir kerre Ǿişret iderleridi. Ammā ĥażret ǾÖmer Bin ǾAbdul ǾAziz gerek eyyām-ı imāretinde 

ve gerek zamān-ı ħilāfetinde müskirātdan bir nesne istiǾmāl itmemişdür. Her çeşmeden śu 

bile içmemişdür. Ħulefā-i ǾAbbāsįyyeden Ebu’l-ǾAbbās haftada bir kerre śālı gecelerinde 

Ǿişret iderdi. Hādį ü Mihdį iki günde bir kerre Hārūn ü Meǿmūn haftada iki kerre içerdi. 

Nihāyet Meǿmūn giderek müdmin olmışıdı. MuǾtaśım ħamįs ü cumǾadan ġayrı günlerde 

içerdi. Ammā Vāŝiķ faķaŧ leyle-i cumǾada terk iderdi. Leyāl-i sāǿirede içmedükçe ġünūde-i 

cilbāb-ı ħ˘āb ve rāĥat olamazdı. Bunlardan mā-Ǿadā mülūk-i sālifeden Āl-i Sübüktegįn ü 

Āl-i Selçuķ ve Atābgiyān ve Āl-i Būya ve Fātimįyyeniŋ ekŝeri mey-āşām idiler. Āb-rū-i 

cihān-ı selāŧįn ǾOŝmān ĥażerātından Ebu’l-Fütūĥāt ve’l-Maġāzį ǾOŝmān Ħān Ġāzį meşāhįr-

i aǾizze-i kirāmdan mažhar-ı füyūżāt mütevali edebāli ķuds sirre-i ĥażretlerinüŋ dāmād-ı 

bāhirü’l-imtiyāzi olmaġın cām-ı śahbāya nigāh-ı endāz raġbet olmamışlarıdı. Ferzend-i ser-

afrāzı Sulŧān Orħān Ġāzį daħı tertįb-i bezm-i Ǿişrete ruħśat göstermemişleridi. Ancaķ 

hidāyet-i hengām-ı salŧanat olmaġın ġazāt-ı sütūde simāt-ı cihāda taĥrįś içün Ǿaķd-i 

encümen soĥbet itdükçe ekābir-i ümerā-i ceng azmāya iltifāten aĥyānen dolu śunmaķ vāķiǾ 

olmışıdı. Ġāzį ħudāvendigār Zįşān ve Yıldırım Bayezid Ħān ve Çelebi Sulŧān Muhammed 

Ħān Nevvera’l-lāhü mużāceǾahum be-envāri’l-ġufrān ĥażerātı aĥyānen ayġa el uġramak ve 

ġazātı teşcįǾ içün ŧolu [S.47] śunmaķ vuķūǾ bulmışıdı. Ammā Ebu’l-Fātiĥ Sulŧān 

Muĥammed Ħān Ġāzį ve Sulŧān Bayezid Ħān Velį Nevvera’l-Lāhü merķadahuma ümerā-i 

ġazāt ü vüzerā-yı memdūhü’s-simāt ile kāhįce Ǿayş ü nūş iderleridi. Ĥatta Sulŧān Bayezid 

Velį ĥażretleri Gedik Pāşāyı cünĥa-ı sābıķına binā-yi eŝnā-i Ǿişretde ķatl itmişidi. Sulŧān 

Selįm Ħān edāma’llāhü meclise fį-ferādįsi’l-cinān ĥażretleri mülūk-i eŧrāf ile idāre-i aķdāĥ-

ı kifāĥa meşġūl olmaġın cām-ı śahbāya tevcih-revįy-i iltifāt itmeyüp aĥyānen berş ü 

fünūniyāt ile taǾdįl-i mizāc iderlerdi. Sulŧān Süleymān Ħān Ǿaleyhi’r-Raĥmeti ve’l-ġufrān 

ĥażretleri evāil ĥālinde bir muķteżā-i Ǿunfuvān-ı şebāb meyl-i bāde-i nāb ve istimāǾ-ı ceng 

ü ribāb itmişleridi. Ammā vezįr-i aǾžamları maķbūl İbrāhim Pāşā ki ĥiyāż-ı riyāz-ı iķbāli 
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zülāl-ı iǾtibār-ı şehriyārı ile ser-şārıdı. Mest süllāf-ı iltifāt olmaġın hem-vāre mest-i 

müdāmıdı. Ekŝerįyen dįvāna ħumār-ālūd teveccüh iderdi. Okunca şeş-tār-nüvāz āheng-i 

naġamāt iderek giderdi. Böyle iken yine muśālıĥ Ǿİbādullah bir vefķ-i dil-ħ˘āh olur. 

Teberrüdį vezįr-i meşāh ileyhi śabbıt sicālü’l-maġfireti Ǿaleyhi, taķarrüb-i ħāś bāhirü’l-

iħtiśāś ile mülūk ü vüzerādan maǾdūd olmaġın ħilāl menāķıb-ı selāŧįn kirāmda įrād 

eylemişlerdür. Sulŧān Selįm-i Ŝānį amkene’l-Lāhu teǾālā fi-seriri’l-emāni ĥażretleri meclis-i 

müdāme müdāvemetde ve tetābuǾ-ı Ǿayş ü Ǿişretde zinde sāz-nām cem iken bir vaķt 

namāzin ķażāya ķoymazlardı. Ne bāǾiŝ-i iħtilāl bir iş itdiler ne ecdād [S.48] kerāmi 

ķānūnuna muħālif ŧarįķ-i pür-teşvįşe gitdiler. MaǾa-hāźā mervįdir ki müddet-i ömrümde bir 

kerre mest oldum buyurmuşlar. YaǾnį hüşyār olmadumki tekrār mest olam mażmūnun 

remz-aşnā-yı soĥbetleri olan ħavāśś nüdemāya duyurmışlarıdı. Böyle iken o āħir Ǿahd-ı 

salŧanatlarında aǾizze-i meşāyiħ ħalvetįyyeden Şeyħ Süleymān Āmdį telķįni ile fāǿiz-i Ǿizz-

i inābet olmışlarıdı. ǾĀriże-i merż-i ser-sām ile ser nihāde-i ve sāde-i bįmarı oldıķda iślāĥ-ı 

mizāc içün nūş-bāde lüzūmuna eŧibbā ittifāķ idüp vücūd-ı hümāyūn Pādişāhı sebeb-i 

nižām-ı Ǿālem olmaġın.  

MıśraǾ;  

Derde ķadeĥi ki ez-żarūrāt tabįh.  

Müǿeddasınca mesāġ-ı ĥall-ı Ǿaķdımına Ǿulemā-yi kirām yek-zebān vifāķ olup Şeyħü’l-

İslām Ebu’s-SuǾūd efendinüŋ fetvā-yı şerįfün göstermişleriken müfįd olmayup ķaŧrası āb-ı 

ĥayāt ise de aġazıma almaķ iĥtimālım yoķdur.  

MıśraǾ;  

Ŝābit ķademiz tevbemiz üstünde nüśūħ.  

Deyüp tāǿib ü ŧāhir Ǿāzim-dār naǾįm ü ser-gerem-i şarāb tesnįm oldılar. Saķa’l-Lāhu teǾāla 

ŝarāhu ve caǾla’l-cenneta miŝvāhu Sulŧān Murād Ħān-ı Ŝāliŝ ĥażretleri Ǿunfuvān-ı şebābda 

cālis-i taħt-ı salŧanat olmışlar iken nūş-bādeye raġbet itmedüklerinden mā-Ǿadā meclis-i 

hümāyūnlarında müźākeresin bile itdirmediler. Bu mertebe istikrāra ve ictināblarına bāǾiŝ 

bu olmışıdı ki şahzādelikleri ĥālinde vālid mācidleri Sulŧān Selįm Ħān-ı Ŝānį ŧarafından 
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nūş-bādeye ruħśat hümāyūnlarun müteżammın baǾż ālāt bezm-i Ǿişret-i mülūkāna irsāl 

olınmışıdı kutħudā-yı ĥarem muĥteremleri olan ked-bānūyį mükerrem ĥakįm bāşı Ķurd 

oġlu El-Ķāsį ile [S.49] şarāba derd-i ser irāŝ idecek baǾż dār ve taǾbiye itmiş imtiŝālen li-

emrihi’l-Ǿālį bir ķāç ķadeĥ nūş eylediklerinde śadāǾ-ı Ǿažįme mübtelā olup Ǿan-śamįmi’l-

ķalb nefret ü derūn-ı inābet itmişleridi. Ĥatta taǾaccüb-künān bābam Sulŧān Selįm bu belāya 

nice taĥammül ider diyü teǿassüf çekmişleridi. Sulŧān Muĥammed Ħān-ı Ŝāliŝ ĥażretleri 

daħı peder-i muĥteremleri eŝrine ıķtifā idüp müddetü’l-Ǿömr şarāb-nāb ve cenk ü rebāba 

meyl itmemişleridi.  

Bin tarįħinde ǾAcem şāhi olan ǾAbbās Ħuda-bende āb-ı ħaşħāş tenāvül iderdi. Ķarįm Ħān 

Ġāzį girā-yı bāl śūyı istiǾmāl iderdiki keyfiyet ü śadāǾ ve ħumārı bāde-i nāba ġālibdür. 

Hind Pādişāhı Celālüddįn Ekber müskirāt ile dehn-i ālāyı oldıġı mesmūǾ degülidi. Ammā 

sāz ü söz ile cūş ü ħurūşi meşhūrıdı. Ŝiķāt-ı seyyāĥįn-i Hindden menķūldur ki ol 

memleketde baǾż meyveler olırmış ki keyfįyeti anuŋ bādeden efzūnımış. Vechi bu ki ol 

dıraħtuŋ kökeni śubĥ u şām mey-i gülfām ile śu erirlerimiş. Belād-ı ĥarre olmaġın ĥarāret-i 

şemsüŋ inżımām teǿŝįri ile Ǿurūk-ı eşcāra sirāyet idüp ĥāśıl olan meyve-i āb-dār reşk-i 

bāde-i ħoş-güvār olurmış. Ol diyāruŋ āb-ı mevāśı iķtıżāsıyla ekŝerįyen mülūki afiyon ve 

baǾż mükeyyif maǾcūn istiǾmāl iderlerimiş. “En-nāsü Ǿalā dįni mülūkihim”
78

 feĥvāsınca 

ehāli memleketi tiryākį bulınup keyf-i şarāb nābdan bį-behre ķalmışdur.  

Teźyįl;  

Bu daħı maǾlūm ola ki selāŧįn-i kirām ile kimse bir sofrada oturup ŧaǾām tenāvül idemez. 

Ĥatta şehzādeler bile oturmaķ cāǿiz degüldür. Ġāliba [S.50] mesāvāt śūretinde ki ülfetden 

ictināb olınmışdur. Egerçe mülūk-i sālife zamānlarunda vāķiǾ olmışdur. Ammā Ebu’l-Fātiĥ 

Sulŧān Muhammed Ħān devrinden berü bi’l-külliye memnūǾdur. Nihāyet kendüler tenāvül 

itdikden śoŋra baķįyyesi ħavāśś nüdemāya ve aĥyānen şahzādegāna gönderülmek olur. 

Pādişāhlar ŧaǾāmı altın śaĥnlerden ve altın tebsįlerden tenāvül iderleridi ve Ǿaded-i envāǾyı 

yigirmi dört bir ķavl üzere otuzıdı. Bu Ǿaded-i miķdārı bir sofra daħı sįm śaĥnlar tertįb 

olınur. Ammā ĥużūr-ı hümāyūna gelmezdi. Pādişāhlar ĥarem-i enderūnde ŧaǾām-ı ekl 

                                                           
78

 Ġnsanlar meliklerinin dini üzeredir. 
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itdiklerinde kendülerden śoŋra baķįyyesi vālide-i şehzādegāna çekilürdi. Ve Ǿaded-i mezkūr 

üzere gümüş śaĥnlar ŧaşra ĥaremde oda başıya besŧ olınurdı. Pādişāhlar ŧaşra ĥaremde 

ŧaǾāmlına zerrįn śaĥnlerde olan fażāle-i naǾm oda başıya ve gümüş śaĥnlerde vālide-i 

şahzādegāna göderilüridi.  

Ħulāśa, pādişāhlar ŧaşrada ŧaǾāmlına śuĥūn-ı sįm ĥareme gider. Ĥaremde ŧaǾāmlına ŧaşrada 

oda başıya çekilüridi. Zįra ikisi bir mertebededürler. Pādişāhlar aśla gümüş śaĥnler ile 

yemek yemezleridi. Sulŧān Murāt Ħān-ı Ŝāliŝ ĥażretlerinüŋ vāfir evlādı varıdı. Ekŝeri üçer 

dörder yaşındayıdı. Her gün aŧǾama-ı nefįse-i pādişāhı Ǿaķibinde otuz miķdārı büyük 

tebsįler her birinde dörder ŧas sekr-i ħoş-āb ile ĥarem-i hümāyūna giderdi. Her birine başķa 

başķa sofralar taǾyįnidi.  

Nažm; 

[S.51] 

Reviş-i salŧanat cihānda hemen  

Āl-i ǾOŝmānda ħatm olındı Ǿayān 

 

Ķanda olur yigirmi otuz eŧfāl 

Başķa başķa simāŧ ile iclāl 

 

Böyle tertįb böyle āyįni 

Görmişdür selef-i selāŧįni 

 

Bunlaruŋ nesl-i pākį ya mevlā 

Ĥaşre dek görmesün zevāl-ı fenā 



107 
 

Faśl-ı RābiǾ: Mecālis-i mülūkden ŧaġılmak işāretleri beyānındadur. 

Egerçe mecālis-i kibārdan gitmeye işāret uzun gecelerde müşāhide olunan keselleründe ki 

ĥāletdür. Ammā Kitāb-ı Minhācda mesŧūrdur ki Selātin-i sālife pįrāhen ve cāme tebdįline 

ķıyām itseler ya ħud ellerine yelpaze ālsalar ya ħud isneyüp girinseler ya ħud yānları üzere 

ŧayansalar, ĥużżār-ı meclisüŋ ŧaġılmasına işāretidi. ṬabāyiǾ-i mülūk bir birine uyumaz. Her 

biri ŧavr-ı maħśūś iħtiyār itmişlerdür. Ez-cümle Erdeşįr Bābek girindükde güşta-sįb 

gözlerün sürdükde, Behrām-ı Gūr ellerin yüzüne sürdükde, Yezįd Cerd “şeb şod” dįdikde 

yaǾnį gece bir miķdār oldı dimekdür. Behrām “Ben Behrām”, Ħürrem “ħ˘ābıda” dediginde 

yaǾnį ĥużūr ile ħ˘āba varın dimekdür. Pervįz “ayaġın uzatdıķda”, Ķubād “āsmāna 

baķdıķda”, Nūşirevān “gözlerün yumadıķda” meclisde bulunanlar ŧaġılup her kes maķarr u 

meǿvālarına giderdi. Ĥażret ǾÖmer Radıya’llāhü Ǿanh “es-śalāt” lafžı įmā iderdi. Ve 

baǾde’l-Ǿışā naķl-i ķıśaś ü hikāyātı manǾa buyurmışlarıdı. Mülūk-i Benį Ümeyyeden Hişām 

ayāġın uzadırdı. Mervān Bin Muĥammed “maǾa’s-salāma” derdi. ǾAbbāsįlerden Ebu’l-

ǾAbbās ve Mihdį “Ya Ġulām” [S.52] derdi. Hādį “esselam Ǿaleykum” derdi. Hārūn 

“sübĥāneke’l-lāhumme ve biĥamdik” derdi. Meǿmūn balına ŧayanurdı. Vāŝiķ ellerün 

yüzüne sürerdi. Kāhi ġayrı vechle daħı remz ü įmā iderdi. Ammā selāŧįn-i Āl-i ǾOŝmānıŋ 

Ǿažm şānları olmaġın bi’ź-źāt işārete tenezzül buyurmayup ķapı aġāsına fermān iderler. Ve 

meclis-i hümāyūnlarına dāħil ve şeref-i muħāŧabaya nāǿil olanlara bi’l-müşāfehe ħitāb 

eylemezler. Ķapı aġāsına tevcįh-revįy-i iltifāt idüp söyler. Güya muħātab ķapı aġāsı olur. 

Ĥatta divān günleri defterdārlar Ǿarża girüp bir suǿāl lāžım geldikde vezir-i aǾžama ħitāb 

idüp defterdāra ismāǾ iderler ve kāh olur ki şeref-yāb meclis-i münādime olan bendelerine 

iltifāten bilā vāsıŧa ħiŧāb ve suǿāl u cevāp vāķiǾ olur.  

Hikāyet-i Ġarįbe;  

Biŋ bir tāriħinde ǾAcem şāhi gįlānį żabŧ itmeye fermān-fermāyı ķalem-rev gįlān olan 

Aĥmet Ħān dāǾiye istimdād ile pādişāh-ı Ǿaśr Sulŧān Murād Ħān-ı Ŝāliŝ ĥażretlerinüŋ rikāb-

kāmiyāblarına yüz sürmeye pāyi taħt-ı Roma gelmişidi. Erkān-ı devlet istiķbāl ve bir sera-

yi Ǿālįye iclās idüp müraǾāt-ı merāsim-i mihmān-nüvāzįde daķiķa fevt olunmadı. Ammā 

hüdāyā-yı mülūkānesi ile hużūr-ı hümāyūna gelüp nāǿil-i Ǿizz dāmen-būs-ı şehriyārı 
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oldıķda tevcįh-i vech-i iltifāt u iķbāl ve ĥāl ü ħāŧırun suǿāl lāžım iken cidden ħitāb 

eylemedüler. Lā ü naǾmdan bir söz söylemedüler. Öyle Ǿilm ü fazįletde yegāne  şerifü’n-

neseb [S.53] śāĥib-i sikke ve ħutbe-i pādişāh Ǿālişāna bugüne taĥķįrāne muāmele ile evżāǾ-ı 

bį-gāne buyurumları aśla münāsib degülidi. Ĥuzūr-ı hümāyūndan Ǿavd u inśirāfında kemāl-

i ĥayret ü iżŧirābından ħurd u ħābı terk idüp ol gece śabaĥa dek giryān olmış. Bu vażaǾ-ı 

müstebǾad Sulŧān Murād Ħān merĥūmuŋ kibr ü gurūrundan degülidi. Ancaķ Ǿuķalādan 

umūr-dide ve kār-āzmūde ħayr-endįş muśāĥibleründen bulınmaduġından maǾķūl-ı sevķ ile 

dafǾ-ı vaĥşet olınmaduġından bugüne kesr-i ħāŧıra bādį muǾāmele śudūr eyledi. MaǾa-hāzā 

Sulŧān Süleymān Merĥūm Van fetĥinde abāǿ-ı kirāmından mülāķāt itdikde fevķa’l-ĥad 

nevāziş ü iltifāt itmişidi. Ķārįm ħānları bu rütbe-i erbābından degülleriken buluşduķça Ħān 

karındāş diyü iltifāt bį-ķıyās ü ĥużūr-ı hümayūnda iskemle ye iclās iderdi. Bunlaruŋda 

ķadr-ı şinās muśāĥibleri olıdı. Böyle vażǾ-ı nā-cunbān ile öyle mihmān-ı girāmį taĥķįr 

olınmazdı. 

 

Faśl-ı Ħāmis: Muśāĥib ve nedįm maǾārif ünvān ve sāzendegān ve güyendegān ve sāǿir 

ħidma-ı śadāķat-ı nişān lüzūmı beyānındadur. 

ǾUķalā pādişāhlaruŋ envāǾ-ı ekābir leşker-i iĥtiyāclarun beyān żımnında mülk-i devleti 

ĥaymeye teşbįh itmişlerdür ki ol ĥaymenüŋ sütūnı vezįr-i aǾžam, ŧınābları beyler beyileril 

ipleri beyler evtād-ı ĥükkām şeriǾatdur. Çetr-i devlet bunlar ile ķāǿim olur egerçe śuret-i 

žāhirde evtād ŧınāblardan pestdür. [S.54] Ammā ĥaķįķatde ĥaymenüŋ ķıyāmı sütūn iledür. 

Sütūnuŋ daħı devāmı evtād iledür. Ŧınablar alt irtibāŧdur. Bu temŝįl-i ħāś enderūniye taĥvįl 

olunsa ĥaymeden nāmūs-ı pādişāhı murād olunup sütūnı ķapı aġāsı, ŧınābları muśāĥibleril, 

ipleri ħ˘ānende ve sāzendeler, evtād sāǿir ħuddām-ı ħāś bāhirü’l-iħtiśāś Ǿadd olınur. Bu 

cümleden biri noķsān olsa sebāt-ı ķıyām-ı ħıyām-ı şevket müteǾaźźir olur. Pādişāhlaruŋ 

kibār śiġār leşkere istiħdām cihatından iĥtiyācları müķarrerdür. Bu vechle ki vezįr-i 

aǾžamlar umūr-i devlet ü nižām-ı memleket içün lāžımdur. Kitāb-ı mükātebāta müteǾalliķ 

ħidemāt içün lāžmdur. Zįra seyf ile ķalem tevǿemdür. Belki ķalemüŋ rüchānı müsellemdür. 

Farżen yüz biŋ Ǿasker olsa içlerinde oķur yazar adam bulunmasa vaķt-i iķtiżada şemşįrleri 
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ķalem yerin ŧutmaz. Nāme ile sūret-peźįr ĥuśūl olacaķ umūr, seyf ile bitmez. Ħuśūśen 

nižām-ı beytü’l-māl ve ħazįneye müteǾalliķ aĥvālde ķalem ve sāĥib-i raķam kitabuŋ lužūmı 

bedįhįdür. Kezālik, icrā-yı aĥkām-ı şerǾiye içün ķużāt-ı sütūde ve neşr-i fetāvā ve tertįb-i 

merāsim-i Ǿulemā içün şeyħü’l-İslam ve vaǾž u teźkįr ve naķl-i ĥadįŝ ü tefsįr içün meşāyiħ 

kāmilįn ve Ǿulemā-i fażāǿil ehemm-i mühimmāt-ı dinįyyedendür ve vüzerā ü mįr mįrān ve 

umerā seferde ķamǾ-ı aǾda-ı dįn ve ħaśrda defǾ-i eşrār-ı müfsidįn içün lāzımdur. Sipāh ve 

zuǾama-yı defteri ve sāǿir piyāde ve süvār-ı ŧavāif-i Ǿaskeri cihād ü ġaza içün [S.55] 

lāzımdur. Bunlar āyįn-i memleket ve ķavānįn-i salŧanat içün nice lāzım ise muśāĥibler daħı 

mecālis-i ins ü nüzhetde ve hengām-ı zevk ü śoĥbetde maĥalle münāsib ŧabǾa muvāfiķ 

naķl-i ĥikāyet ve muŧāyebāt ve nevādir ve besŧ-i nikāt u mażāmįn-i letāfet meāŝir içün 

lāzımdur. Eŝnā-i Ǿayş ü Ǿişretde daħı teşħįź-i ħāŧır ve defǾ-i ħavāŧır içün nedįmler ve 

mażĥaklar ve sāzende ve ħ˘ānendeler lāzımdur. Sefele ħuddām ki ĥizbinde ve sāyis ve 

şütürbān maķūlesi ĥayvanlardur. Onlar daħı ħidemāt-ı maħśūśeleri içün lāzımdur. Ħuśūsen 

seferler vuķūǾunda ehemm-i mühimmātdandur. Ħulāsa, pādişāhlar leşkere ve leşkerüŋ her 

nevǾ-yi erbāb-ı śanāyiǾe ve bunlaruŋ mecmūǾyi riǾāyāya muĥtācdur ki ezhār u iŝmār ve 

ĥubūbāt ve kiyāh u kāh onlaruŋ saǾyi ve iǾtimāllarına mevķūfdur. Niteki envāǾ-ı nebātāta 

ĥükemā ve merzānuŋ iĥtiyācı bį-iştibāhdur. “Ve leķad ħalaķnākum Ǿabŝa”
79

, mażmūn-ı 

ĥikmet nümüni buŋa güvāhdur. 

Nažm; 

Her ne ħalķ eyledise bāri ħudā 

Her birinüŋ menāfiǾyi peydā 

 

Kimi dāder kimi devā-yı maraż  

Kimi sükkān rū-yi ħaka ġadā 

 

                                                           
79

 Andolsun ki, sizi biz karıĢmıĢ halde yarattık. 
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Küllü şeyin bedǿa be ĥikmetihi 

Rebbüna celle şānuhū ve Ǿalā 

 

Tertįb-i eflāk taķarrüb-i mecālis-i ħāk gibi degüldür.  

Beyt; 

Tertįb-i kevākib be ŧarįki’l-ifhām 

Oldı bize taǾlįm maķādįr-i enām 

Neŝr; 

Āyįn-i mülūke teşbįhi bu vechle ķābildür ki remz-i āşnāyān ĥarekāt-ı kevākib-i aftābı 

pādişāh şevket-meǿāba ķameri vezįr ālį cenāba mirrįħi silaĥdārına [S.56] Ya ħud erbāb-ı 

seyfüŋ kıbārına mistirįyi ķāżįy-i sütūde eŧvārına Ǿaŧŧardı. Kātib-i divān śāĥib-i ŧumārına 

Zehreyi sāzende-i meclis-i śafa şiǾārına ve daħli ħādim-i sih-revi bülend iķtidārına 

benzetmişlerdür. Müǿellifüŋ bu bābde itdigi ıŧnāb bį-meǿāluŋ hulāśaśı budur. 

 

Faśl-ı Sādis: Pādişāhlaruŋ aħlāķ-ı ĥamįde ve Ǿafv-ı cerāime dāǿir işfāķ-ı pesendįdesi 

beyānındadur. 

Pādişāhlaruŋ śudūr-ı ĥükūmetdeki ĥāli meclis-i ins ve ħalvetde olan aĥvāli gibi degüldür. 

Keźālik, seyr ü tefrįh içün süvār oldıķda olan eŧvārı śayd u şikārda olan eŧvārına benzemez. 

Merd nedįm muśāĥib fehįme lāzımdur ki bu daķāiķ mürāǾāt idüp iltimās-ı murādāt ve Ǿarż-ı 

hācātda her zamānı bir bilmeye ve pādişāh Ǿaŧā baħş u ħaŧa-pūşe daĥı lāyıķdur ki 

nüdemānuŋ sehv ü ġaflet ile śudūr iden cürm ü ķuśūruna baķmayup teġāfül buyurlar. 

Ħuśūsen bezm-i Ǿişretde ki şāh u keda berāber ŧutılup keyfiyet ile edebden ħāriç baǾzı eŧvār 

śudūruna ruħśat verile gelmişdür. Meger ki derce-i sekre varmazdan evvel bir güstaħlıķ ide 

bu śūretde taǾźįr ü teǿdįb mertebe-i vücūbdadur. Ammā bu vażǾ-ı güstāħı nādir vāķiǾ olursa 

pādişāh muħayyirdür dilerse Ǿafv ider dilerse cezā ider. Eŝnā-i Ǿişretde muśāĥiblerden birisi 
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ziyādece mest olup muķteżā-i keyfiyyet ile terk-i edeb ü vaķār śudūrı taĥķįķ bulsa lāyıķ 

olan [S.57] ona teklįf-i cām itmeyüp ŧalebgār olursa da manaǾ olunmaķdur ki zįra neşve-i 

müfrite-i şarāb sū-i edebe cesāret itmeye. Merĥūm Sulŧān Murād Ħān-ı Ŝāliŝ ĥażretlerinüŋ 

ħ˘ānendeleründen iki kimse serāy-ı hümāyuna bir gün keyf gelmişler. Āġāyān-ı ĥarem 

tehdid ü taħvįf ile tevbįħ murād idüp hużūr-ı hümāyuna Ǿarż iderler. Onlaruŋ şerm ü ĥicābı 

yeter. Dāħil-i ĥarem-i ħāśım olan nüdemāyı rencįde itmek diyü buyurmuşlar. 

ĶıŧǾa; 

Aĥsenet luŧf-ı ŧabaǾına ol şāh-ı müşfiķüŋ 

Cūr ü cefāyı görmeye lāyıķ-ı nedįmine 

 

Dāim Ǿaŧā u luŧfla demsāzlıķ ide 

Ħ˘ānendegān bezmine müstedįmine 

 

Faśl-ı SābiǾ: Pādişāhlaruŋ Ǿayb bįn olmaması ve mücrimlerüŋ günāhlarına göre cezāları 

vuķūǾ bulmaması beyānındadur. 

ǾUlüvv-i himmet mülūkānenüŋ bir ķısmı daħı ifşāsı lāzım olan cerāyimi lutfla bu ħuśūś-ı 

mülūke maħśūś degül. Dāħil-i meclis-i selāŧįn olanlara daħı lāzımdur. Bi’l-cümle ketm-i 

esrār mertebe-i vücūbdadur ve şūl nesne ki teġāfüli bāǾiŝ-i iħtilāl umūr-i devlet olmaya 

iǾmāż buyuranları Ǿayn Ǿināyetdür. Ammā maĥall-i nižām-ı Ǿālem olan umūrdan tecāhül 

ġaflet ve ĥamāķatdur. Kitab-ı Minhācda mesŧūrdur ki Behrām bir gün eŝnā-i şikārda cüst ü 

cüyi naħçįr iderek ħadem ü ħaşeminden dūr oldu. Bi’l-iķtiżā dafǾ-ı żarūret-i beşeriye içün 

inüp atını bir çobana ŧutdırup tebevvüle gitdi. Çoban raħtuŋ bir ķaç baftesin ķaŧaǾ ve serķa 

iderken Behrāmuŋ nažarı taǾalluķ eyleyüp mebādā çoban görüp [S.58] şerminde olmaya 

diyü gözlerün yumaraķ süvār olup śayd-gāhı cānibine çekilüp gitdi. Aħşām serāyına 

geldükde raħt-vānı çaġırup ben raħtuŋ baǾżı baftelerün kesüp bir sāǿile baġışladum . Zi-

nehār bir kimseye sū-i žann itme diyü tenbįh eyledi.  



112 
 

Beyt; 

ǾAceb mürevveti ġālib kerįm-i sürūrimiş  

Uġurladuġunu düzdüŋ baġışladum derimiş 

Ĥikāyet; 

Nūşirevān żiyāfet rūz-i mihrcān simāŧında oturup ħalķuŋ ol ħ˘ān yaġmadan tenāvül ve 

tezāhümini temāşā iderdi. Erkān-ı devleti Ǿayş ü nūşe meşgūl idiler. Erbāb-ı meclisden biri 

bir cām-ı zerrįn girān-ķadrı uġurladu. Nūşirevān gördi ammā teġāfül eyledi meclis āħir 

olduķda ĥıfž-ı evāni-i zerrine meǿmūr olan ħādim-i gümşüdeyi cüst ü cüye başlayup her kes 

yoķlanmadıķça menziline gitmesün dedi. Nūşirevān ħādimi manaǾ idüp min-baǾd ol cāmı 

aramaķ ķaydına düşme ki alan vermez gören söylemez dedi.  

MuǾāviyenüŋ  setr-i Ǿayb ile ittiśāfı buŋa ķarįbdür ki bir bayram günü Ǿādet-i mülūkāne 

üzere besŧ-i simāŧ-ı naǾm ve ħalķa baħşış içün yanına gįyseler ile vāfir dįnār ve direm vażaǾ 

olunmışıdı. Yaġmaya śalā Ǿām oldıķda berd-zed çabuk-dest tenāvül-i ŧaǾām bahānesiyle bir 

giysenüŋ üstüne çeküp nezāket ile dermyān idüp gitmek śadedinde oldı. Nigehbānlar 

giysenüŋ biri nāķısdur diyü ĥarįfi muǿāħeźe murād eylediler. MuǾāviye rıżā virmeyüp ol 

giysenüŋ ĥesābı defteriŋüzden ferr ü nihāda ķalınmışdur deyüp,  

MıśraǾ;  

Görmedi iķtiżāĥ [S.59] u zedi revā. 

 

Faśl-ı Ŝāmin: Pādişāhlaruŋ Ǿulüvv-i himmeti beyānındadur. 

ǾUlüvv-i himmet aĥsen-i meĥāsin-i ħıśāldur. ǾĀma-ı anāme ħuśūsen selāŧįn-kirāma bāǾiŝ-i 

ħulūd źikr-i cemįl ve vesįle-i ĥuśūl-ı āmāldur. “ǾUlüvvü’l-himmeti mine’l-įmān”
80

 medlūlį 

bu maǾnāya daldur.  

                                                           
80

 Himmet yüceliği imandandır. 
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Beyt; 

Bülend himmet ve Ǿālį nažar gerek ādem.  

Ki himmetine göre keşide olur miķdār  

Bülend himmet olmayanlar zū-ĥisset müķarrer ħasįs derūn himmet ne tesħįr-i ķulūb 

idebilür ne şāh-rāh-ı saǾādete gidebilür. Devlet serāy-ı salŧanatuŋ rükn-i rekįn ve esās-ı 

metįni Ǿulüvv-i himmet-i vücūd ü saħāvetdür. Ammā şerāiŧ ve merātibi vardur. Ol Ǿaŧa u 

kerem istiĥķāķa gerekdür ki aķraba ve taǾalluķāt ve ħidma ve mensūbātda olan Ǿaŧā u 

kerem-i çendān memdūĥ ve müsellim degüldür. Ŝāniyen, iĥsān her kesüŋ ĥavśala-ı istiǾdād 

ve liyāķatına göre olunmalıdur. Mesela şāǾir ħoş āyende ile ħ˘ānendeye ziyāde iĥsān itse, 

ġalaŧ baħş olur. Merātib-i nās mütefāvitü’t-derecātdur. Her kese lāyıķına göre iĥsān şerāiŧ-i 

fehįmedendür. Mülūk-i kirām ve vüzerā-yı Ǿižāma lāyıķ olan erbāb-ı istiǾdād ve istiĥķāķı 

ve dergāh-ı rāft penāhlarına ilticā intisāb iden bendegān-ı sütūde aħlaķı bilā ŧaleb ü suǿāl 

ifāde-i nevāl berr ü efżāl ile maķżi’l-āmāl itmekdür. Eslāf-ı selāŧįn-i ǾAcem cūd ve saħā ile 

müsellem-i Ǿālemdür. Āstāne-i keremlerine tereddüd idenleri źill-i suǿāla mübtelā ve Ǿarż-ı 

ĥāle iĥtiyāc itmeyüp bilā ŧaleb iĥsān iderlerimiş. Mülūk-i Benį Ümeyye ve ħulefā-i 

ǾAbbāsįyye daħı Ǿulüvv-i himmet ü şān ve beźl ü iĥsān ile müşār bi’l-benān idiler. [S.60] 

Bermekilerki Hārūnü’r-Reşįd vüzerāsından cūd ve saħāda meşhūrdur. Nām-ı nāmileri es-

sene-i enām ile ķıyām ķıyāmete dek ħayr ile mezkūrdur.  

Hasan Bin Ziyad ķavlınca śāĥib-i kerem oldur ki mensūbātı kendiden śoŋra kimseye 

muĥtāc olmaya. Merĥūm Sulŧān Murād Ħān-ı Ŝāliŝ sāzende ve ħ˘ānende ve masħara 

maķūlesi nüdemā-yı ħoş āyendeye iltifāt iderdi. Haftada ikişer nevbet beşer altın iĥsānları 

muǾayyenidi. Ammā Ǿulūfe ve tįmār virmezdi. Ricā itseler incinürdi. Bilā suǿāl iĥsān daħı 

meşrebleri degülidi. Güstaħlıķ idenler ŧard u ibǾād olınurdı. Erbāb-ı sāz ve nevā ise bu 

günüm yarına ķalsun, demez. Bir bölük bį-berk ü nevā ehl-i havā olmaġın kendülerden 

soŋra aç ü müĥtāç olup ħarābāta düşdiler. Ekŝer Ǿuķalā kavlınca Selāŧįn-i ǾOŝmāniyenüŋ 

kemāl-i şevket vüsǾat-ı memleketlerine göre bezl ü iĥsānları Benį Ümeyye ve ǾAbbāsįye 

gibi ĥaddan efzūn degüldür. Sulŧān Süleymān Ǿaleyhi’r-Rahmeti ĥażretlerinüŋ meşāhįr- 

kermāyı ǾOŝmāniyāndur. Ferzend mükerremleri Sulŧān Selimüŋ dāmādı ve kendi ĥarem 
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perverde-i bāhirü’l-istiǾdādį olan Rom ili beyler beyisi Hasan Pāşāya defǾa on biŋ altın 

iĥsān itmişleridi. Bundan ziyāde keremleri mesmūǾ degüldür. Sulŧān Muhammed Ħān-ı 

Ŝāliŝ Ǿaleyhi’r-Raĥmeti ĥażretlerinüŋ nažarlarunda dirhem ü dinār manend-i ħazf-yāra bį-

ķadr ve iǾtibār iken müjde-i salŧanat ile gelen Bostanci başı Ferhād Āġāya on biŋ altın ve 

zaǾfı miķdārı tuĥf-ı gūnagūn iĥsān idüp baǾde’l-cülūs daħı berāyı miķdār zamānda nuķūd ü 

Ǿurūż cinsinden [S.61] Ǿatāyaları elli biŋ altına bāliġ olmışıdı. MaǾa-hāzā bu ķadar beźl ü 

iĥsān ecdād kerāmlarundan śudūr itmemişidi. Müjde-i salŧanat muķābelesinde olmaġın 

seħādan Ǿad olunmamışdur. Zįra cūd ve seħā li’l-ġaraż ve li’l-ivaż virülen Ǿatāyādur. Kitab-

ı Minhācda mestūrdurki ħulefā-i ǾAbbāsiyeden Ebū CaǾfer Menśūruŋ ümerāsından Ebū 

Zeyd ǾAlį vefāt idüp altı duħteri kalmışıdı. Muħallefātı ancaķ biŋ altına bāliġ ol daħı techįz 

ü tekfįn umūruna olmaġın eytām-ı seferü’l-yed ķaldıķda Ǿizz ü ĥużūr-ı ħilāfet penāhįyye 

Ǿarż olunduķda deryā-yı merĥemeti mevc endāz-ı hurūş olup her bir yetįme otuzer biŋ dįnār 

iĥsān idüp ve evlād-ı kibār-ı ümerādan birer celįlü’ş-şān ādemlere tezvįcen fermān eyledi. 

Pādişāhlar Ǿibād-ı Ǿināyet muǾtādına ħilǾat ilbās eylemek Ǿādet ve muķteżā-i Ǿulüvv-i 

himmetdür. Mücerred ikrām içün ilbās iderlerse dįvān-ı hümāyunda olamķ lāzım degüldür. 

Tenhāda giderilmek ya ħud menziline gönderilmek münāsibdür. Eger bunyān-ı memleketi 

temhįd ü erkān-ı devleti tāyįd içün tevcįh-i münāśib ve aǾŧāyı merātib zımnında ise aǾyan-ı 

devlet hużūrunda dįvān-ı hümāyunda ilbāsı mühimmāt-ı dįn ü devletdendür. Niteki 

vüzerāya ve elçilere ve sāǿir vükelāya ve ħuddām-ı dįvāna bu vechle Ǿādet olmışdur. 

 

Faśl-ı TasiǾ: Pādişāhlaruŋ evlād-ı kirāmı ile müǾāmelesi beyānındadur. 

Kitab-ı Minhācda mesŧūrdur ki pādişāhlara lāyıķ olan aķrabā ve evlādı [S.62] ile Ǿibād-ı 

Ǿināyet-i muǾtādı mįzān-ı Ǿadāletde berāber ŧutmaķdur. Şahzādeler daħı sezā-vār olan 

maķām-ı Ǿubūdiyetde kemāl-i edeb ü vaķār ile pā-bercā-yı ķıyām olup muħālif-i rıżā-yı 

hümāyunda bir vażǾa cesāret itmemekdür. Mervįdir ki Yezid Cerd oġlu Behrāmı ĥarem-i 

ħāśında bir muħālif mahallde görip derbānuŋ maǾrifeti ile mi geldüŋ dedi, bilā izni ile 

geldüm dedi. Var imdi Ǿazl otuz degnek urup, yerine azād merdi naśb eyle dedi. Ol daħı bir 

mücib fermān-ı Ǿamel eyledi. Ammā henüz on üç yaşında ŧıfl-i nev-sala olmaġın bu emrüŋ 
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vechini bilmedi. Bir gün yine ĥareme gitmek istedi. Azād merd kelām-i serd ile ŧard idüp 

bir daħı seni bu mahallde görürsem altmış degnek urup derbānuŋ intiķāmın alırum dedi. 

Yezid Cerd işidüp azād merde ħilǾat ilbās eyledi.  

MuǾāviye daħı bir gün ħalvet-ħāne-i ħāśında tilāvete meşgūl iken oġlu Yezid yanına girdi. 

MuǾāviye tevcįh-i veche-i Ǿitāb idüp viśāķ-ı maħśūśuŋ yokmıdur. Ruħśat yāfte-i mütevvil 

olmadın. Bį-įcāb duħūluŋ aślı nedür diyü nice günler mehcūr-ı nažar-ı iltifāt eyledi. 

Meǿmūn ħalįfe Pehluzen bister-i mevt iken evlādından biri Ǿiyādet içün yanına varmaķ 

murād eyledi. Ĥācib manaǾ idüp ķaśduŋ ħalįfenüŋ ĥālına ıŧŧılāǾ gūşe-i derįçeden nihān-ı 

nažar ile seni görmesün ki böyle mahallde duħūl senüŋ ve benüm edebsizligimize 

maĥmūldur dedi.  

Ĥikāyet; 

Olunur ki selāŧįn-i Āl-i ǾOŝmāndan biri ħalvet-ħāne-i [S.63] ħāśında ķaylūle-i bahār ile 

ġunūde-i firāş-ı istirāĥat iken ħilāf-ı ķānūn şahzādelerden Ǿala’l-ġafla ĥużūr-ı 

hümāyunlarına girdi. Pādişāh henüz bįdār olmuş şehzādeyi görüp ne ħaber diyü nigāh-ı 

endāz-ı ħışm olacaķ ħabŧ ü ħaŧasın bilüp hazār şerm ü iǾtiźār ile ricǾat ider. Ammā 

şehzādenüŋ bu vażǾa-ı ġarįbi töhmet ü ħıyānete ķarįb görinüp berǿat-ı źimmeti žāhir olunca 

ĥarem ħalķı teftįş ü tefaħħuś ile tenkįl ve nöbetçiler Ǿazl u teźlįl olunup şahzāde daħı bilā 

teǿħįr sancaġına gönderilür.  

ĶıŧǾa; 

İçerü girmeyen bilā-ruħśat 

Virdüler şahzādeye elemi 

 

Ki buyurmuşdur resūl-ı Ħuda  

İtteķū min-mevāżiǾi’t-tühemi 
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Neŝr;  

Ķānūn-ı ǾOŝmāniye selefde böyledür ki şahzādeler ĥadd-ı bülūga irşedükde ibtidā-ı sūr-i 

ħitānları kemāl-i meserret ü iĥtişām ile tertįb olunup birer sancaķ ve her birine otuzer yük 

aķça yazar. Ĥāślar ile senede otuz biŋ altın ceb ħarçlıġı virilür. Bunlardan ma-Ǿadā yazlıķ 

ķışlıķ bayramlıķ nāmına müteǾayyin ve maǾhūd müstevfi inǾāmāt-ı lāyıķa ve cevāǿiz-i 

fāiķe ile ikrām olınur. BaǾde’l-bülūġ serāy-ı Ǿāmirede tevaķķufları cāǿiz görilmeyüp 

sancaķlarına gönderilür. Āyįn-i ǾOŝmānį üzere eśnāf-ı Ǿaskerįden bin ķadar ādem taǾyįn 

olınur. Tedrįci kendüler daħı sancaķlarınuŋ taĥammülüne göre ādem tedārük iderler. Ammā 

ifrāŧ-ı ġaraża maĥmūldur. Kendi sancaķlarındaki ķużāt ve ĥavālįlerinde bulunan ümerā ve 

mįr-i mįrāna defǾ-i mežālim içün ŧoġralı emirler [S.64] ve mübāşirler göndirürler. Dört beş 

yük akça-ı ħāś ile Pāşā nāmında bir lala ve bir yük aķça-ı ħāś ile bir defterdār taǾyįn haftada 

bir kerre dįvān ider Ǿarża girerler lāzımü’l-aǾlām olan umūrį inhā iderler. Ammā cidden 

ziǾāmet ü tįmar ve menāśıb tevcihine ķarışmazlar. Nihāyet murād itdikleri menāśibi şifāǾat 

iderler. Ŧaraf-ı pādişāhiden ekŝerįyyen müsāǾade olınur. Merhūm Sulŧān Süleymān Ħānuŋ 

müddet-i salŧanatları mütemādi olmaġın şahzādeleri Sulŧān Selim ve Bayezid 

sancaķlarunda otuz sene ķadar mekŝ ile Ǿunfuvān-ı şebābları şįbe ķarįb olup meclisleründe 

aŝār-ı kühūlet nümāyān olmışıdı. Sulŧān Selim Ħānuŋ sevdā-yi salŧanat pįr-i emen-ger ve 

ħāŧırı olmayup źevķ-i müstedįm ile Ǿayş ü nūşe meşgūlidi ammā birāder kuhterleri Sulŧān 

Bayezid baǾż evbāş ve eşkiyā ile hem-zebān ve erāzil ü eclāf ile hem-Ǿinān olup hükūmet-

gāhį olan amasįyyeden otuz bin ķadar leşker ile birāderi Sulŧān Selim üzerine Konyaya 

yüridü. Ŧarafından ateş-i ceng ü pür-ħāş şerāre-pāş olup pādişāh Ǿālem-penāh Sulŧān 

Selime meded ü iǾānet idüp tevārįħde meźkūrü’s-senede meşhūr oldıġı üzere Bayezid Ħān 

münhezimen diyār-ı ǾAceme ferār itdikden soŋra Sulŧān Selime külli müsāǾade olınup 

tįmar u ziǾāmetler ve ibtidādan derlikler ve beylikler tevcįhine ruħśat virüldi. Ĥatta tevcįh 

itdikleri tįmar ü ziǾāmetüŋ üstāneye aĥkāmı gelüp [S.65] berāt oldıķda oġlum Selim Ŧālā 

beķāhu ve nālā fi’d-dāreyn menāhu tevcįh itmeyen lāyıķ görildi diyü şerĥ olındı. Taĥt-ı 

salŧanata culūs idinceye dek sekiz sene miķdārı dād u sitāda kemāl-i istiķlāl ve istįdād ile 

şehzādelik śudūrunda pādişāhāne ķıyām eylediler. Selefde bir şehzādeye bu ruħśat 

virülmemişdür.  
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ĶıtǾa; 

MaǾnada pādişāh-ı cihān oldı Ħān Selim  

Luŧf itdi ħāśś u Ǿāma Ǿatāsı olup Ǿamįm  

 

Dād ü dehş müsellem olup ustānına  

Bildi veli Ǿahd idiken ŧabǾa-ı müstaķįm  

Neŝr;  

Pādişāhuŋ Sultān Selim cenābına budanlı muĥabbet ve ruĥśatı rıżā-yı hümāyunda 

bulındıķları içün idi. Zįra şahzādelere lāzım olan dāǿimā rıżā-yı pādişāhįde bulunup 

dostuna dost düşmanına düşman olmaķdur. Ĥażret Şeyħ Ekber ķaddasa’l-lahu sirrehü’l-

ažhar mevākiǾü’n-nücūm nām teǿlįfinde śafĥa-ı zįb beyān olup buyurmışlarki murįd ĥāżir ü 

ġāǿibde merāsim-i ādāba riǾāyet idüp şeyħi yerine oturmaya, dāǿimā fermānına çeşm ü gūş 

olup sevdigine muĥabbet rev-gerdān oldıġına Ǿadāvet eyleye. Fi’l-ĥaķįķa pādişāhlar 

śaĥįĥü’l-iǾtikād meŝābesindedür. Ħidmetü’l-mülūk nisfü’s-sülūk denüldigi bu münāsibet 

iledür. Sāǿir vüzerā-yı Ǿižām ve Ǿulemā-yi kirām daħı bu uslūb-ı mergūbi pįş-nihād-ı iǾtiyād 

itmek lāzımdur. 

 

Faśl-ı ǾĀşir: Pādişāhlara ketm-i esrār lüzūmı beyānındadur. 

Mülūk-i merżįyyetü’s-sülūk esrār-ı mülk ü salŧanatı bir mertebe ketm ü iħfā itmelüdür ki 

[S.66] evlād ve itbāǾ ve aĥbābı vāķıf olmaķ degül, belki kendi daħı endāħte-i gūşe-i nesyen 

mensįyyen eyleye. Śudūrü’l-ebrār ķubūrü’l-esrār mefhūmi ketm ü iħfāda kemāl-i 

mübālaġaya işāretdür. Zįra,  
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MıśraǾ;  

Küllü sırrin cāveze’l-iŝneyni şaǾa.
81

 

Mıśdāķınca bir sırr-ı mektūm ki āħire naķl olana elbette münteşir olur ĥatta bu misraǾ-ı 

ġarįbüŋ maǾnasında iŝneyn ķaydından murād şeftindür demişler. YaǾnį dehenden ħurūci 

bile sebeb-i şüyūǾdür. Demek olur kendi sırrını ketm ü iħfāya ķādir olmayup naķl itdigi 

śadįķine ketmi ile tavśiye iden ādemüŋ noķśān-ı Ǿaķlına ĥükmen ittifāķ itmişlerdür. İfşā-yi 

sırr ile çoķ kimse sırr virmişdür. Keşf-i rāz ile nįce devlet ber-geşte ve nice salŧanat rüvāla 

ermişdür.  

MıśraǾ;  

Sırr vermek olur sırrı Ǿayān eylemek olmaz.  

MıśraǾyı bu maǾnāyadur. Müǿellif kavlınca mıśraǾ-i ǾArabį mülūke mıśraǾ-i Türkį aǾyān-ı 

devlete müśādifdur .  

Merhūm Sulŧān Murād Ħān-i Ŝāliŝ keşf-i rāza māǿilidi. Vüzerādan ya ħud nüdemā-yı kār-

āzmādan biri ketmi lāzım bir kelām-ı ħayr ilķā eylese, der-ĥāl vezįr-i aǾžama söylerdi. Bu 

sebebden vezįr-i aǾžam Sinān Pāşā ile Ferhad Pāşā meyānında Ǿadāvet-i Ǿažįma peyda olup 

ikisi daħı Ǿanūd ü künūd Arnavut bed-nümūd olmaġın biri birinüŋ canına ķaśd eyledüler. 

ǾĀķibet Sınān Pāşā yāvere-yi iķbāl ve ķuvvet-i māl ve envāǾ-ı nireng-i dāl ile Ferhād 

Pāşāyı ŧaǾma-ı şemşįr helāk ve endāħte-i meġāk-ı ħāk eyledi. Kendi daħı çoķ geçmeden 

üftāde-i ĥufre-i kevr ü ŧaǾma-ı mār ü mūr oldı. [S.67] Ammā bunalruŋ ħuśūmet ü cidālından 

nāşi Erdal ve Eflāķ ve Baġdan vilāyetleri elden çıķup, memālik-i maǾmūre-i İslāmįyye 

iħtilāl geli buldı. Tafśįl-i tevārįħde nigāşte-i kelk-i beyāndur.  

Beyt; 

Budanlı fitne ve aşūbe bād-ı keşf-i rāz oldı 

Hele yemen-i ķudūm pādişāh-ı kār-sāz oldı 
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 Ġki kiĢi arasındaki bütün sırlar duyulur. 

Bir baĢka anlamda; Ġki kiĢinin bildiği sır değildir. 
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Neŝr; 

Bu ħilālda Sulŧān Murād Ħān intiķāl idüp ferzend mükerremleri Sulŧān Muĥammed Ħān-ı 

Ŝāliŝ ĥażretleri cālis-i taħt-ı salŧanat iclāl oldı. Vezįr-i aǾžam ve dāmād-ı muĥteremleri 

İbrāhįm Pāşānuŋ ĥüsn-i tedbįri ve rāy-ı iśābet-peźįri ile Ǿālem-i emn ü emān olup, devlet-i 

Ǿalįyya nižām buldı.  

Nažm; 

Onlar ħarāba itdigini ol sütūde źāt 

TaǾmįre başladı vere ĥaķ źātına ŝebāt 

 

Aġlatduġını ol iki şūmuŋ bu pür-sürūr 

İtmekdedür Ǿaŧā ile pür-sūr ü pür-sürūr 

 

Faśl-ı Aĥada ǾAşr: Pādişāhlaruŋ sürǾat-ı ġażabları beyānındadur. 

Pādişāhlar ħışm u ġażabda sürǾat ve ķatl-ı siyāsetde istiǾcāle mübāderet lāyıķ degüldür. 

Zįra ki fermānları muŧāǾ ve hükümleri nāfızdur. Teǿħįr ü teǿni buyurulsa ne fevt olur. 

Ammā cāǿizdür ki Ǿacele itdikleri umūruŋ encāmında nādim olup teǿassüf çekile. Eslāf-ı 

Ǿuķalā-yı mülūk ķayd u bend ve ĥabs u zindānı mücerred defǾ-i sürǾat-ı ġażab içün iħtiyār 

itmişlerdür. “Eŝ-ŝānį mine’r-Raĥmān”
82

, mefhūmun pįş-nihād iǾtiyād idüp şāh-rāh-ı Ǿadl ü 

inśāfa gitmişlerdür.  

Ĥikāyet; 

Nūşirevān kātib-i dįvāna emr itmişidiki üç ruķǾa taĥrįr eyleye. Birinde “Mā aĥsena’l-Ǿafvu 

Ǿinde’l-ķudreti”
83

 ve birinde “İrĥem Ǿibāda’l-lāhı yerhamüke’l-lāh”
84

 [S.68] ve birinde 
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 Ġkincisi rahmettendir. 
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 Gerektiğinde affetmekten daha güzel bir Ģey yoktur. 



120 
 

“İmsik nefseka ve lesta bālühü fe-innemā enta aserün Ǿācizun” cevāmiǾü’l-kalemi mektūb 

ola. Her çend ki eŝnā-i ĥükūmetde ħışm ü tahavvüride bu ruķǾaları Ǿala’t-tertįb vāĥiden 

baǾd vāĥid Ǿarż iderleridi. Fi’l-vāķiǾ ġażabı sākin olırdı. SürǾat-ı ġażab aħlāķ-ı 

pādişāhįdendür. Ammā der Ǿaķab-ı Ǿafv ü rıżā sāǿir nāse münāsib mülūke lāyıķ degüldür. 

Televvün ve Ǿadm-ı sebātį mūcib olmaġın naķįżedür.  

Ĥikāyet; 

Ceddü’l-ħulefā Ebu’l-ǾAbbās nüdemāsından birine ġażab idüp meclisinden ŧard ve ibǾād 

itmişidi. Muśāhibleründen biri şefāǾat eyledi. Ebu’l-ǾAbbās buyurdı ki egerçe onuŋ cürmi 

ķalįldür, budanlı cezāya müteĥammil degüldür. Her vechle şāyiste-i cemįldür. Ammā 

pādişāhlaruŋ ġażabı ile rıżāsı ma-beyni müddet-i ŧavįl gerekdür. Der-Ǿaķab Ǿafv eylesem 

ĥafta maĥmūldur. Mülūke bu maķūle vażǾ-ı nā-maǾķūldur dedi.  

Ĥikāyet; 

Keźālik Hārūnü’r-Reşįd aǾyān-ı memleketinden ǾAbdullāh Bin Mālik Ħazāyį’ye ħışm 

itmişidi. Bir müddet gūşe-güzįn-i uzlet oldıķdan soŋra muśāĥibleründen Muhammed Bin 

İbrāhimüŋ inżimām-ı şefāǾatı ile cürmi Ǿafv olunup ka’l-evvel mülāzemet ve şeref-i 

muśāĥibete ruħśat virüldi. Ammā ǾAbdullāh meclis-i hümāyuna geldükçe beşere-i 

pādişāhide āŝār-ı ġażab müşāhede iderdi. Bir gün yine ol muśāĥib dāmen-pūs-i niyāz olup 

baķįye-i ġażab-ı sābiķüŋ bi’l-külliye izālesin ricā eyledi. Hārūn tevcįh-i ħiŧāb-ı ĥikmet-

nümūn idüp, biz mülūk ķısmına nevz-i ħāśśımızdan birine ġażab eylesek baǾde’l-Ǿafv daħı 

bir eŝer ķalmasa olmaz, ki sürǾat-ı rıżā maĥall-i dāb-ı salŧanatdur dedi. [S.69] Pādişāhlara 

lāyıķ olan umūruŋ biri daħı ħūne-i erkān-ı devletden bir vācibü’l-ķatlıŋ sürǾat-ı ihlākında 

nižām-ı devlete ya nāmūs-ı salŧanata raħne ve ħalel iĥtimālı olsa sūret-i müsāmaĥada teǿħįr 

ü sühūlet-i tedmįrinde aǾmāl-ı ĥüsn-i tedbįr itmekdür.  

Ĥikāyet; 

Nūşirevān ħavāśś ħuddāmından birinüŋ ħıyānetine maŧlaǾ olup sürǾat-ı ihlākı bāǾis-i kesr-i 

Ǿarż-ı salŧanat olmaġın aǾmāl-ı efkār śāǿibe iderek dest-i āħir ile aǾdāmın istiśvāb idüp 
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 Allah‟ın kuluna rahm eyle ki Allah da sana rahm eylesin. 
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Ķayśer ile ħusūmet-i dįnįyyemiz maǾlūmuŋdur. Elbette memleketünde bir muǾtemedimiz 

bulunup vāķıf oldıġı umūr-ı mühimmeyi nihānį ŧarafımıza aǾlām itmelüdür. Senden ziyāde 

muǾtemedim yoķdur. Bu ħidmetüŋ itmāmı senden meǿmūldur dedi. Ol daħı śūret-i ticāretde 

Roma Ǿazįmet eyledi. Altı sene miķdār-ı zamān mürūrundan soŋra Nūşirevān bir altın 

ķadeĥ yapdırup kendi śūreti ile ol şaħśuŋ śūretin bir ŧarz naķş itdirdiki gūyā ķulaġına isrār-ı 

memleketden ħaber naķl idiyor. Nüdemāsından birine baġışlayup Romda bu maķūle tuĥfe-i 

merġūbedür, gönder ānda śatsınlar bahāsıyla dafaǾ-ı żarūret eyle dedi. Tācir ile gönderüp 

dest-ba-dest Ķayśere vāśil oldı. Ķayśer ġāyet Ǿāķıl u kār-āzmūde idi. Ķadeĥde mersūm olan 

śūretlere tevcįh-i nažar tedķįķ ü tāciriŋ śūret ve endāmına taŧbįķ idüp, bu şekil efsān-ı 

cāsūsluķ nişānıdur deyüp, tāciri ber-dār eyledi. Nūşirevān bereket-i ĥazm ve tedbįr ile ol 

düşman cānibden aħz-i intiķām idüp kimseyi vāķıf-ı [S.70] desįse-i umūr eylemedi.  

Hārūnü’r-Reşįd CaǾfer Bermekįnüŋ ķatl u aǾdāmına taśmįm nįyet idüp ĥacc-ı şerįfde estār 

beyt-i mükerreme çehre sā-yı niyāz olup “Allāhümme innį esteħįrük fį ķatlı CaǾfer bin 

Yahya’l-Bermeki”
85

 diyü duǾā itmişiken kesr-i nāmūs devletine dāǿir mülāĥažalar ile beş 

altı sene teǿħįrden soŋra Ǿalf-ı tįġ-i telef eyledi. Münhezimen, ǾAceme ferār iden şahzāde 

Bayezidüŋ daħı keyfįyyet-i ķatl u aǾdāmın śūret-i tanžįrde įrād eylemiş. Ammā bu bābde 

aśla mesās-ı münāsibeti olmadıġından bį-hūde tekŝįr-i sevād olunmadı. 

 

Faśl-ı Ŝānį ǾAşr: Pādişāhlaruŋ Ǿıŧr ü buĥūri ve ħilǾat-ı fāħire ve libās-ı mevfūri beyānındadur. 

Her pādişāh Ǿaśrında eşrāf-ı nevǾ-i insānı itdigine “Es-Sulŧanü žıllu’l-lāhı fi’l-arż”
86

 müfādı 

ĥüccet-i ķāŧıǾadur. Libās ü cāme ve Ǿıtr u buĥūr ve tāc u Ǿamāmeleri sāǿirden mümtāz 

olmaġa muĥtācdur ki kemāl-i şevket ü iĥtişām beynü’l-enām iĥrāz rütbe-i imtiyāz 

tāmmeleri sebeb-i devām-ı nižām ve intižāmdur. Farżen, tenhā süvār olsalar vech-i 

kerįmleründen pertev endāz-ı işrāķ olan envār-ı salŧanatı muǾāyene idenler pādişāh idüken 

bile tebdįl olsa da erbāb-ı idrāk teferrüs ide. Kitāb-ı Minhācda mesŧūrdurki her çend ki 

pādişāh Ǿıtr u buĥūr istiǾmāl eyleye ol gün muśāĥibler istiǾmāl-ı sivāk ile iktifā eyleyeler ki 
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pādişāha teşebbüh tām bulunmaya. Ve meşām-ı canları ol revāyiĥ-i ŧayyibeden maĥrūm 

ķalmaya. Bu kelām-ı çendān muǾteber degüldür. Zįra istiǾmāl-ı Ǿıtr u buĥūr sünnet-i 

senįyyedür. TaǾŧįr-i ŝiyāb cümle-i ādāb-ı nüdemādan bir Ǿādet-i behįyyedür.  

Mülūke teşebbüh [S.71] neden gelür? müǿellife suǿāl vārid olur. Ammā cāme ve 

Ǿamāmeden lüzūm-ı imtiyāz mertebe-i vücūbdadur. Mülūke maħśūś efser ü ħilǾat ve zįb ü 

zįnet ġayre töhmetdür. Her çend ki Erdeşįr Ǿaskerine tāc-ı şāhį ile numāyān ola, kibār-ı 

Ǿaskerinüŋ Ǿalāmet-i maħśūśesi olan ķażįb ħızrānı kimse başına ŧaķınmazdı. Şāhān-ı 

ǾAcemden biri ħatem ŧaķındıġı gün kimse ŧaķınmazdı. Huccāc ŧaylasan ile görindigi gün 

kimse destārına ŧaylasan ķoyamazdı. Ve ekābir-i devleti kendiye bir söz söyleyemezdi. 

ǾAbdul Melik śārı mest giyse herkes mestini çıķarırdı. Mervįdir ki śanādįd-i ekābir-i 

ǾAbbāsįyyeden İbrāhim Bin Mihdį bir gece ǾAlį Bin Daūd ĥużūruna elbise-i fāħire-i 

mülūkāne ile geldi. ǾAlį Bin Daūd tevcįh-i vech-i Ǿitāb idüp bu libās-ı fāħire ancaķ mülūke 

maħśūśdur. Saŋa ne münāsibdür deyüp baǾdehū hużūruna getürtmedi. Lākin bu ķāǾide 

devlet-i Ǿalįyye-i ǾOŝmāniyede nā-merǾįdür. Mülūk ü vüzerāya lāyıķ elbise-i giran-behāyı 

evsāŧ-ı nās daħı lābis olur. Kimsine manaǾ ve taǾyįb eylemez. Müǿellif, manaǾyı 

münāsibdür diyü serd muķaddemāt eylemiş. Ammā Ǿažm-ı şān-ı selāŧįn bu maķūle umūr-i 

cüzǿįyyede tevcįh-i nažar münāfįdür ki bu devlet-i Ǿalįyyede iǾtibār-i źāt ü ĥayŝįyyāt ve 

menāśıb-ı Ǿāliyātedür. Erbābı min-ciheti’l-merātib mütefāvitdür. Ez-cümle altın zencįr ki 

raħş-ı pādişāhiye maħśūśdur. Anı kimse ātına evirmeġe ķādir degüldür. Ancaķ bir ķaç 

manśıb vardur ki erbābı divān günleri sįm zencįr ile atların tezyįne [S.72] meǿźūnlardur. 

Besāŧ-ı merkūbda bu daķįķa merǾį olacaķ. Murād olunsa elbise de daħı muķarrerdür. 

Ammā bu devlet-i Ǿalįyyenüŋ düval-ı sāǿireye bir rüchānı daħı kemāl-i iĥtişām iledür. Zį-

ķudret olanlar “En-nāsü maǾl-libās”
87

 mefhūmi ile Ǿamel itseler maĥall-i iǾtirāż degüldür. 

Lākin tehįdest pes-pāye sefįhler daħı aġniyāya taķlįd ile gireftār-ı dām-vām olmaķ 

güstāħlıķdur.  

KıŧǾa; 

Rom mülkünde ķata ĥaddını bilmez çoķdur 

                                                           
87

 Ġnsan kendi elbiselerden tanılır. 
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Şaħs güstaħa gunāhınca siyāset yoķdur 

 

Sade-rū-yı gibi şehr oġlanınuŋ şems gibi 

Yalabeķ cāme ile kevkebesi artuķdur 

Neŝr; 

Merĥūm Sulŧān Selim Ķadįm hergiz mücevvezeye destār śarınmamışlar. Zįb ü zįnete 

Ǿadem-i iǾtibār ile teferrüd itmişler. Ħalķ baŋa taǾžįm-i ķaśdį ile iħtiyār-ı kisvet-i maħśūśe 

iderler, ben kime taǾžįm ķaśd ideyim buyurmışlar. 

ĶiŧǾa; 

Kisva Türkįni kisvet itmişler 

İşlerinde iśābet itmişler 

 

Türkį tecvįz idüp mücevvezede  

ǾArż-ı ķadr ve riyāset itmişler 

 

Ne belādür diyü bu bār-ı girān  

Ħaftında žarāfet itmişler 

 

Ol sebebden Selįmi destārı 

Źat-ı pākına nisbet itmişler 
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Neŝr; 

İbtida-ı mücevveze Fātiĥ Sulŧān Muĥammed Ħān ve baǾżılar ķavlınca Sulŧān Bayezid 

Ķadįm Ǿaśrında icād olınmışdur. Onlardan evvel mesned-ārā-yı salŧanat olan mülūk 

pesendįde sülūk kāh sāde mevlevi külāhı üstüne piçįde destār śarınurlarımış. Kāh ol külāha 

zer-keş kinār itdirüp ekvār-ı destārdan iki parmaķ aşaġı gösterürlerimiş. Ħuśūśen ǾOŝmān 

Ħān ve Sulŧān Orĥān [S.73] ol vażǾyı iħtiyār itmemişler, mülūk-i Çaġatayı üslūbunda tāc-ı 

Ħorasānı üzere sūfiyāna Ǿamāme śarınmışlar. Śāĥib-i Minhāc ķavlınca libās ve Ǿıŧr 

iħtiyārında ŧabāyiǾ müteġāyirdür. BaǾżılar aĥsen ŝiyāb ve muǾattarāta raġbet buyurmuşlar. 

Bir pįrāheni bir gün giymişler kimi bir sāǾat giyüp terk eylemişler. Kimi nice günler giyüp 

revnaķı gitdikden śoŋra bir daħı giymemişlerdür. Erdeşįr ve Yezid Cerd ve Ķubād ü 

Nūşirevān pįrāhenlerün üç dafǾa yonunca giymişler ve kendilere maħśūś olan ŝiyāb-ı 

fāħireden istįfāyı ĥazz itdikden śoŋra kimini şahzādelere ve kimini aķrabā ve taǾalluķāta 

baġışlayup ġayre aǾŧāsını girye görmişlerdür. Mülūk-i Benį Ümeyyeden MuǾāviye Bin 

ǾAbdul Melik ve Süleymān ve ǾÖmer Bin ǾAbdul ǾAzįz ve Hişām Ebū Mervān ve 

ǾAbbāsįlerden Ebū CaǾfer ve Meǿmūn pįrāheni faķaŧ üç kerre yonunca giymişlerdür. Yezįd 

ve Velįd ve Mihdį ve Hārūn Reşįd birer kerre giymişlerdür. Nihāyet zi-ķıymet libās-ı 

fāħireyi yılına dek lābis olurlarıdı ammā selāŧįn-i ǾOŝmāniye ĥarem aġalarına ve enderūn-ı 

Ǿulemānuŋ müteǾayyinlerine ve vüzerā ve nüdemāya teberrüken iĥsān ider. Erbāb-ı 

menaśıb ve elçilere ilbās olunacaķ ħilǾatler ŧaşra ħazįnede maĥfūždur. 

 

Faśl-ı Ŝāliŝ ǾAşr: Mülūk-i ǾAceme maħśūś olan Ǿādetler beyānındadur. 

Kitab-ı Minhācda mesŧūrdur ki mülūk-i sālife ħ˘ābgāhlarun ĥarem ve ŧaşra ħalķından 

śaķlardı ve dāǿim bir maħśūś makanda yatmazlarıdı. Mülūk-i Sāsāniye gecede ve gündüzde 

ħ˘ābgāhlarun aħıśś-ı ħavāśśından ġayre bildürmezleridi. [S.74] Erdeşįr ve Şapūr ve Behrām 

ve Yezįd Cerd ve Pervįz ve Nūşirevan ķırķ odaya best-i firāş itdirirleridi. Ķangi odada 

yatdıķlarun nöbetçilerden ġayrı kimse bilmezdi. Selātįn-i ǾOŝmāniye bu ħuśūśe iǾtibār 

eylememişler. Ekŝer-i mülūk-i ǾAcem faśd ve ĥacāmet itseler şerbet içseler teşebbühden 

iĥtirāzen ol gün Ǿavām u ħavāśśdan kimse ol maķūle müdāvāta cesāret itmezleridi. 
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Nūşirevān ekŝeriyen sebt günü iĥticām iderdi. Ol gün ķaśśādlar dükkān açmazdı ve bir kara 

mübāşeret itmezleridi.  

Bir Ǿādet-i maħśūśeleri daħı bir kimse cürm ü cināyet ya velįyy niǾmetine ħıyānet eylese 

cürmi her neyse bir tamġaya ķazup baǾde’t-teşhįr ķızdırup alnına baśarlarıdı. BaǾdehū 

şehirden nefį iderleridi. Cürmi Ǿažįm ise vardıġı yerde ķatl olınırıdı. 

Ĥikāyet;  

Pervįz muśāĥibleründen bir sālūs zerrāķa ziyāde iǾtiķād ve iltifāt itmişidi. Ĥatta serāy-ı 

ħāśśda ĥücre-i maħśūśe taǾyįn olınmışıdı. Bu ĥāl üzere vāfir zamān mürūr eyledi. Pervįz 

bunuŋ aĥvālini tecrübe murād eyleyüp bir cemįle cārįye ile kāh Ǿaŧįyyāt ve kāh ĥulvįyyāt 

gönderüp talŧįf iderdi. Eger iŧāle-i dest-i güstāħı iderse mevāǾįd ile firįb Ǿarkūbi ile revįyy-i 

mülāyemet göster demişidi. Cārįye varduķça Ǿarż-ı yāl ü bāl ile gesenc ü delāl iderek zāhid-

i bed-ĥāli gireftār-ı dām-ı ħayāl viśāl idüp,  

Beyit; 

Yetmez mi temāşā-yı cemāl elde śunırsun 

Ey zāhid miĥnet-zede buldukça bunırsun  

Neŝr; 

Müfādı dermiyān olup zühd caǾlı itdigi maǾlūm-ı pādişāhı olduķda āyįnleri üzere [S.75] 

teşhįr ü tefrįb ve cezā-yı lā-yaķįni tertįb eyledi. Bir Ǿādet-i maħśūśeleri daħı cemǾįyet-i nev-

rūz ü mihrcāndur ki ol bahār ve ħazānda olan dįvān-ı Ǿazįmü’ş-şānlarundan Ǿibāretdür. Ol 

günlerde ceşn-i şāhı ve semāŧ-ı pādişāhı düşinüp virülen Ǿarż-ı ĥāllere müsāǾade olunup 

cevāǿiz ü Ǿaŧāyā ile erbāb-ı ĥācātı maķżi’l-merādāt iderleridi. Dįvān-ı nev-rūzde ħırāc-ı 

memlekete ve įrād-ı salŧanata müteǾalliķ umūr görilür. Manśıblar tebdįl ü tagyįr ve sikkeler 

taśĥįĥ ve āteş-kedeler taǾmįr ü taŧhįr ve sāǿir nižām-ı devletlerine dāǿir aĥkām taķrįr olınur 

ve pādişāhuŋ aķrabā ve taǾalluķātı ve ħavāśś-ı bāhirü’l-iħtiśāś mensūbātı ve vüzerā u 

Ǿulemā ve erkān-ı devlet ü aǾyān-ı memleketi Ǿalā-merātibehim hidāyā-yı lāyıķa ve tuhaf-ı 

fāiķe ile gelüp fāǿiz-i dāmen-būs-i şehriyārı olurlar.  
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Keźālik ŧabaķāt-i ŝülüŝe erbābı daħı be-ĥasbi’l-ķudreti destāvįz nā-cįzāne ile Ǿarż-ı 

Ǿubūdiyet iderler. ǾAmmāl-ı memleket daħı baķāyāların cemǾ ü ķumāş giyseler ile altın 

tebsįlere vażǾa idüp berdāşte-i pįş-gāh-ı pādişāhı iderler. ǾUlemā teǿlįfātın ve şuǾarā 

ķaśįdelerün Ǿarz idüp cevāǿiz-i senįyye ile mükerrem olurlar ve her kesüŋ hediyyesi celįl ü 

ĥaķįr taķvįm ü taķdįr olınup zuǾafı ile mükāfāt iderler. Farżen, bir elma sunulsa hediyye 

nāmına yazılup Ǿivaż virülir. Bir kimse hediye Ǿarż idüp muķābelesinde istiǾŧāf eylemese ya 

ħud śūret-i istiǾnada Ǿadm-ı raġbet gösterse altı aylıķ vežįfe-i maǾįnesi virülmeyüp cerįme 

Ǿad olınur. Devlet-i [S.76] ǾOŝmānįye daħı nev-rūz pįş-keşį Ǿādet-i ķadįm ve dāb-ı 

müstedįmdür. Nihāyet bu mertebe tekellüf yoķdur. Defterdārlar ol günde muĥāsibelerün 

oķuyup vezįr-i aǾžamlara nev-rūz pįş-keşi virmek ķānūndur. Erdeşįr ve Behrām ve 

Nūşirevān nev-rūz ü mihrcānda ħazįnede olan libāslarun iħrāc ve ħuddām-ı serāya inǾām 

iderleridi. Mülūke müstaǾmel elbise iddiħārı Ǿaybdur derleridi. Bir Ǿādet-i maħśūśeleri daħı 

aķrabāları menziline muĥabbeten ve meşāyiħe ziyāreten ve vüzerāya iltifāten varırlarıdı ve 

sāǿir mülūk-i sālife daħı vüzerānuŋ ve śāĥib-i ceyş olan ümerānuŋ daǾvetine icābetide 

gelmişlerdür. Vezįr-i aǾzamlara iltifāten bilā-daǾvet varılmaķ Ǿādetdür.  

Her çend ki pādişāh serāy-ı vezįre şeref-baħş  teşrįf ola muraśśaǾ aġırlı atlar çıkarlar ve 

geldikde atınuŋ ayaġı altına pā-yı endāz düşirleridi. Erdeşįr ve Nūşirevān şehriyāra vāķiǾ 

olmışdur. Ķanġi vezįre varsalar beyne’n-nās ķadr-ı Ǿālį ve rütbesi izdiyād bulmışdur. Žābit-

i şehr ŧarafından ħalifesi ħidmetine meǿmūr olup süvār olduķça üç yüz süvārį ve yüz piyāde 

rikābında gider. Mensūbātdan biri cināyet itse ĥabs olunmaz. Nev-rūz  mihrcānda hedįyesi 

cümleden evvel Ǿarż olınur. Ĥużūr-ı pādişāhiye cümleden evvel girer ve cānib-i yemine 

otururdı. Selāŧįn-i ǾOŝmānįyeden Sulŧān Süleymān vezįr-i aǾžamları İbrāhim Pāşānuŋ 

cemǾįyet sūrına varmışlardur. Sulŧān Selim daħı şahzāde iken defterdārlar Ŧoraķ Çelebi 

nām muśāhiblerinüŋ menziline defǾātla teşrįf buyurmışlardur. Sulŧān Muĥammed Ħān 

[S.77] daħı şahzāde iken ħocaları Nevāli Efendi menziline şeref-baħş teşrįf oldıķları 

mesmūǾdur. Bir Ǿādet-i maħśūśeleri daħı ruħśat-dadelikdür. Şāh ǾAbbās ħudā bende ve 

Ŧahmāsb baǾż muśaĥiblerün bu Ǿādet ile fāǿiz-i Ǿizz ü imtiyāz itmişlerdür. Hind pādişāhı 

Celāluddįn Ekberüŋ daħı ruħśat-dāde muśāĥibleri oldıġı işidilmişdür. Ruħśat-dāde onlardur 

ki meclis-i şāhįde muraħħaśdur. İstedigi gibi oturur diline gelen sözi söyler aśla kimse 
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muħālefet itmez. Çün ü çirā demez. MuǾāf ü müsellem ve muǾazzez ü mükerrem olur. 

Ammā selāŧįn-i ǾOŝmānįyede muśāĥiblere bugüne ruħśat ve iltifāt vuķūǾyı mesmūǾ 

degüldür. Celālet ü Ǿažm-ı şānları bugüne ruħśata māniǾdür. 

 

Faśl-ı RābiǾ ǾAşr: Pādişāhlaruŋ mülāzım rikāb-ı kāmiyābları olanlaruŋ ĥarekāt ve rukūb ü 

cülūslarına münāsib ħidemāt beyānındadur. 

Muśāĥib ve nüdemā ĥużūr-ı hümāyūna girdükleri vaķtde āyįn-i maħśūś üzere selamlayup 

kemāl-i ādāb ile maķāmında ķāǿim ola pādişāh fetĥ-i kelām itmedükçe söze āġāz itmeye. 

Kimsenüŋ ġįybetine ve mülūk-i māżįyenüŋ kadĥ ü mezemmetine müteǾallik söz söylemeye 

ve pādişāhuŋ hengām-ı ġażabına rāst gelürse ya bir kimseye siyāset emr iderse şefāǾate 

mübāderet itmeye. Ammā beşere-i pādişāhide āŝār-ı beşāşet görirse şefāǾat itse cāǿizdür. 

Eger ol maĥallde kendiden celįlü’l-ķadr ādem var ise bunuŋ maķām-ı şefāǾate ķıyāmı 

güstāħlıķdur. Pādişāhlar at ile giderken bilā-ŧaleb yanaşılmaz. Meǿmūren hem-rikāb oldıķda 

rūz-gāra māniǾ [S.78] degül ise cānib-i yemįnde gider. Pādişāh fetĥ-i kelām itmedükçe 

muśāĥabete taśaddį eylemez ve şiddet-i rūz-gārda ve ŧarįķ-i sengistānda kemāl-i iĥtiyāŧ ve 

edebe riǾāyet ide, śaǾb olan cānibde kendi yoluna eger śayd u şikāra binmişler ise 

muśāĥabeti śayd u şikāra müteǾalliķ eyleye. Eger teferrüc ve nüzhet-gāha müteveccih iseler 

Ǿayş ü nūşe  dāǿir söyleye. Eger ġazā ve cihāda gidilürse aĥvāl-i sefere ve ceng ü cidāl 

nüsret eŝere müteǾalliķ müśāĥabet eyleye. Eger ayaķ-ı divānına binmişler ise aĥvāl-i 

memleket ü aĥkām-ı Ǿadāletden ġayrı güft ü gū eylemeye. Ve kelāmı icāz  

iħtiśār üzere edā-yı merām eyleye. Gitdikleri ŧarįk teng olup birer birer geçilmek lāzım 

gelürse ileriyü gide. Feżā-yı vāsiǾa çeķildüķde yine  eyleye. Bir ķıśśa naķl 

iderken ayrıldı ise yine onuŋ itmāmını münāsib göre  geçenki pādişāhdan kasl-ı įhām 

ider. Ĥālet ya ħud sükūt-ı mümted ile tekellümden ferāġat müşāhede iderse āhiste āhiste 

ayrılup maķām-ı maǾhūduna gele. Muśāĥabet idüp giderken aǾyān-ı devlet selām-āmāde 

bulunursa ya ħud bir ķāśid gelüp tenhā buluşmaķ lāzım gelürse ol vaķt itmām-ı ķiśśaya dek 

tevaķķuf cāǿiz degüldür. İlerü geçmek lāzım geldikde alā-yı bayraġından pādişāha gelince 
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nižām ile müzeyyin peykler ve yedekler ile intižāmı muǾayyen olan ālāyıŋ ma-beynini 

kesdirüp geçmeye. Uġur ķaŧǾına maĥmūl olmaġla medħūldur. Ammā şikārda ilerü geçmek 

ve yemįn ü yesāra  yürümek lā-beǿsdür. Kendiden rütbesi Ǿālį olan ādem ile bilā daǾvet 

hem-Ǿinān olmaya. [S.79] Meǿmūr oldıķda ķataǾ-ı kelām ile kasl müşāhede itdikde 

müfāreķat eyleye. İbtidā ki selām ŧavre redd-i selām itdigi gibi āt bıraġup yedeklerden 

ileriyü yürüye. Ammā aķrān u emŝāldan ise berāber giderse de müfāreķat iderse de lā-

beǿsdür. İki beyler beyi āt arķasında mülāķāt itdikde yol vāsiǾ ise yedekleri iki sıra olur, 

teng ise yedek śāĥibi onuŋ şānına göre çekilür. 

 

Faśl-ı Ħāmis ǾAşr: Umūr-i sittįyeye müteǾallıķ mevād beyānındadur. 

Mülūk ve vüzerā ve kibāra mücerred iĥżār içün naķl-i kelām idüp filān size şöyle şetm itdi. 

Ĥaķķınızda filān söyledi dese bir feĥvāyı Sabaka men ballaġaka kendi şetm itmiş olur ĥatta 

bu mażmūnı bir ķıŧǾa derc eylemiş ĥaķķen ki ĥikmet söylemiş.  

ĶıŧǾa; 

Ĥażret Sulŧānıma bende-i nā-çįzden  

Naķl-i kelām eylemiş varmış o gün bir maǾk 

 

Ben anı ħud dimedüm farż idelüm ki didüm 

Nükte-i meşhūredür sabaka men ballaġak 

Neŝr; 

İmdi riǾāyet-i edeb įrāŝ u ħışt idecek kelāmı rivāyete ve iśālete lisāna getürmemekdür, ve 

mecālis-i kibārda eŝnā-i muśāĥabetde kimseyi düşnām ile yād itmemekdür, ve eŝnā-i 

ŧaǾāmda ķay ü bevle ve teneffür ü istikrāra olacaķ ķavle taśaddį itmemekdür, ve sāde-rū 

ħidmet-gārlaruŋ yüzüne tevcįh-i nažr-ı tedķįķ ü įmāyı teǾallüķ itmemekdür, ve erbāb-ı 

ĥüsn-i fenden biri nažm ve şiǾrden bir nesne oķurken itmām-ı kelām itmeden araya söz 
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ķatmaķ kemāl-i cihāletdür. Ŝadr-ı meclis olan kimse söylerken bir ġayrı ile söyleşmek 

[S.80] ĥamāķatdur ve tāze ħidmetgār maķūlesi ħidemetde dururken ve yürürken.  

MıśraǾ;  

Temāşā eylesün ĥažž eyleyen endām-ı seyrinden.  

Mażmūnı telmįĥ iderek Ǿarż-ı yāl ü bāl ve cünbiş-i ħįzāne ile ķįl ü ķāl itmek güstaħlıġına 

Ǿalāmetdür. Yüzüne baķıldıķda leblerün teĥrik ü baǾżı yerlerün ķaşımak mülāyemetine 

işāretdür. İç oġlanı işitdigi sözi ifşā itmek baştan çıķmasına ve ħıyānetine delāletdür. Edeb 

oldur ki iç oġlanı aśla ŧaşra ħidemetgārı ile ülfet itmeye ve gözin efendisinden ayırmayup 

emrine rām ola. Efendisi yanında gegirmek ve öksürmek ve ün çıkarmaķ ve ifrāŧ ile yemek 

yemek Ǿaybdur. İzinsiz āt ķoşmaķ cerįd oynamak geriye ķalup ġayrı ādemler ile muśāĥabet 

eylemek ķabāĥatdur. Çakşırında sivakuŋ dügmeleri cevzek olmaķ ve tirāş günlerün 

geçürmek başına dermānsız tenbel oldıġına Ǿalāmetdür. Ħazįnedār ü miftāĥ oġlanı ħazįne 

miftāĥını ġāyet ile ĥıfž itmek gerekdür. Derūnį ve bįrūnį ħidmetgārlaruŋ emekdārlarına 

riǾāyet lāzımdur. Yeŋi ħidmetgār ve emekdār ile ŧaǾāmda bile oturmaķ nā-münāsibdür. 

Meger tāze veya ħud okur yazar ķısmı veya ħud ħ˘ānende ve sāzende maķūlesi ola bu 

śūretde yeni eski iǾtibārı olmaz.  

MıśraǾ;  

Gönül ķalsun benim yol ķalmasun derler miŝldür bu.  

ĶāǾidesi bu maķūle ħidmetgārda cārį degüldür. Bir ħidmetgār ķabāĥat itdikde müsāmaĥa 

güstāħlıġına sebeb olur. Cürmüne göre teǿdįb ü taǾzįri lāzımdur. Meger ħaŧāen itmiş ola bu 

śūretde Ǿafvı münāsibdür. Ammā efendisine ya ĥaremine ya tāze ħidmetgārına [S.81] sūǿ-i 

ķaśd iderse siyāseti vācibdür. Dırāz-dest ü dil-āzār ve bir kaç kerre ferār iden kölenüŋ beyǾi 

mühimdür. Ħidmetgār ķısmınuŋ cümleden maķbūl vācibü’r-riǾāyāsı ĥüsn ü cemāl ve edeb 

ü ĥayā ve maǾrifet ü kemālı yerinde olandur. Bunu geçdükde maĥbūb dil-nevāz ve sāzende-

i ħoş āvāz olandur. Edeb ü śadāķat ve ĥüsn-i ħidmeti olan cümleden ziyāde ikrāma 

müstaĥaķķdur ve kibāruŋ gıda ü maǾcūnı bir emįn ü muǾtemed ħidmetgāra virilüp żabŧında 

gerekdür. Ya ħud mühürlü ĥıfž olınmalıdur. Maħtūm olmayan gıdāyı tenāvül cāǿiz 
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degüldür. Bir devletli muśāĥibleri ile ĥamāma girdükde sade-rū dellākį kendüden ġayre 

giyse sormak cāǿizdür. Bundan ġayrı ħidmeti nā-münāsibdür. Ve bezm-i şarābda sāķį olan 

ħidmetgāruŋ şarāb içmesi mįr-i meclisüŋ icāzetine mevķūfdur. MaǾķūlį Ǿadm-i ruħśatdur, 

virüldigi śūretde daħı az içmek gerekdür. Sāķį ehl-i bezmüŋ ĥākimi gibidür. Mest olması 

ehl-i bezmüŋ güstāħlıġına bāǾiŝdür. Sāķį cümle ehl-i bezmi berāber görüp efendisine 

sāǿirden az virmek gerekdür. Girān-mest olmaya ħūb-rū ve ħidmetgār dururken śāĥib-i rįş ü 

Ǿubūsü’l-veche pür-teşvįş olan ħidmetgārı sāķį itmek ehl-i meclise ihānetdür. Bu maķūle 

ķahve vermesi bile ķabaĥatdur. MüteǾaddid ħidmetgār istiħdamına ķādir ekābir-i maŧrūş ü 

maǾşūş ve menĥūs ü maǾkūs karaneta taǾbįr olınur . Pāşālı dögendisi levend bözendisi  

kehrāb nekbet meǿābları iç aġāsı nāmıyla ħidmetlerine taķrįb ve mecālis sāmįlerün telvįŝ 

itmek reviş-i eslāf [S.82] kirāma muħālif-i nāmūs-ı ādāb-ı devlete muġāyir mūcib-i taġyįr ü 

bāǾiŝ-i taǾaccüb bir ġarįb ĥāletdür. “Et-ŧācu li’r-raǿsı ve’l-ħalħālu li’l-ķadem” mısdāķınca 

bu maķūleyi ķıyāfetlerine münāsib ħidemāt ile meclisleründen tebǾįd iśābetdür, ve 

ħidmetgāra berş ü afyon ve benklüŋ ve şarāb içmek ve ķavllarına dāġ ve gögüsüne naǾl 

kesmek Ǿazįm ķabāĥatdur. Bu maķūlenüŋ daħı istiħdāmı memnūǾdur. İki tāze ħidmetgār bir 

ferāşta ve tenhā bir ĥücrede yatmaķ cāǿiz degüldür. Ĥüsn ü endāħte olan ħuddām orta 

ķuşāķ ile ħidmet itmek Ǿādetdür. Meger ki ziyāde ĥüsn ü cemāl ve maǾrifet ü kemāl aśĥābı 

veya ħud rütbe erbābı ola egilüp mūm burnu kesmek ķaĥve vermek Ǿaybdur. ĶāǾide-i edeb 

diz çokmekdür. Ħidmetgārda izǾān şarŧdur. Ķaĥve ve şerbet virdikde merātib-i nāsı 

bilmelidür. MaǾlūm degül ise ögrenmelüdür. Zįra taķdįm ü teǿħįr müsāfire ihānet ve śāĥib-

ħāneye bāǾiŝ-i ciĥāletdür. Sāde-rū ħidmetgār dāǿimā misvāk istiǾmāl itmek ve soġan ve 

śarımsaķ yemekden perhįz itmek ve dār-çįn ve ķaranfil yemek ve revāyiĥ-i ŧayyibe istiǾmāl 

itmek ve ŝiyābun tanžįf itmek ve ŧırnaķlarun kesmek lāzımdur ki Ǿalāmet-i ŧaĥāret ve mücib 

mezįd-i ķurbetdür. Bunlaruŋ ħilāfı ĥareket bāǾiŝ-i istikrāra ve nefretdür. Cāmelerün ķaśmaķ 

ve libāsı ŧār idüp çarkısı ķullanmaķ ve gözlerine sürme çekmek ve müferriĥ ħançer bıçaķ 

ŧaķınmaķ muĥassenāt-ı ħidmetdendür. Efendisinüŋ śadr-i maħśūśuna oturmaķ cāǿiz 

degüldür. Farzen śadr-ı sįneye cülūs iden erbābdan ise de ve efendisine [S.83] maħśūś olan 

meşrebe ü misvāk ve devāt u ferāş ve bālįn ü liĥāfı istiǾmāl münhįdür. Ferāşda maǾįyyet ile 

iştirāk-ı ĥāli başķa maǾnadur. Onuŋ cevāz ü isticābında kār-āzmūdegān žarfen yek-zebān 

vifāķdur. Ve sāde-rū ħidmetgāruŋ muǾayyen āylıķlar virülmelüdür. Ħarçlıksız fesādına 
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ruħśatdur. Bu źikr olunan ħuddām-ı enderūniye göredür. Ŧaşra ħuddamı aĥvāli başķadur. 

Mecālis-i kibāra dāħil ve şerf münādimeye nāǿil olanlar bu eŝer-i śaġįrü’l-ĥacm keŝįrü’l-

müfāduŋ māl mezāyāsına pįş-nihād iǾtiyād itmek lāzımdur. Sāz çalınurken müśāĥabet 

laķırdısı tavla oynarken zār şaķırdısı muħālif-i kitāb-ı uśūldur. Bundan śoŋra müǿellif gibi 

luġva-ı iştiġāldan dehen-şūy ı ferāġ olmaķ maǾķūldur.  

ĶıtǾa; 

Āyįn-i ħidmetüŋ yoġmış ĥadd ü ġāyeti 

Tefśįl olunsa ķanda bulurdı nihāyeti 

 

Ġāyetde lāzım olanı bildürdigin yeter 

ǾĀlį yeter söz oŋla uzatma ĥikāyeti 

 

                         Katabahü’s-Seyyidü’l-Ĥācc Muśŧafa Ǿİzzetü’l-Ħaŧįb fi CāmiǾi Ĥażret 

Ħālidü’l-Enśāri Ǿafā Ǿanh. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SÖZLÜK 

 

āgaşte : (f.s.) . 1. bulaşmış. 2.i başlangıç   

āheste : (f.s.) yavaş. ağır. yavaş     yavaş 

aħlāŧ : (a.i. hılt’ın c.) 1. karışan şeyler. 2. 

İnsan vücudunda farzolunan dört unsur 

veya usâre. 

aħşāǿ : (a.i. haşâ’nın c.) 1. vücutta 

bulunan bağırsaklar, ciğer gibi şeyler, 

içirik. 2. cihetler, mahaller, bölgeler 

aĥyānen : (a.zf.) ara sıra, vakit vakit. 

aķab : (a.i.) 1. topuk, ökçe. 2. arka, art. 

āmāde : (f.s.) hazır, hazırlanmış. 

āmās : (f.i.) insan vücudunda hâsıl olan 

şiş ve kabarcık.  

aǾśāb : (a.i. asab’ın c.) sinirler   

āsāyiş : (f.i.) 1. rahat, huzūr. 2. güvenlik. 

āsmān : (f.i.) gök, sema. (bkz : āsümān) 

āstāne : (f.i.) 1. eşik. 2. payitaht. 3. büyük 

tekke. 4. Allah’a yakın kimselerin kabrı . 

5. merkez. 

āsūde : (f.s.) rahat, gailesiz, dinç [olan] 

āşām : (f.i.) yiyecek ve içecek. 

āşūbe : (f.i.) 1. kargaşalık, 2. s. karıştırıcı. 

āşūb-engîz : (f.b.s.) kargaşalığa sebebiyet 

veren. 

āverde : (f.s.) naklolunmuş, getirilmiş. 

āyįn : (f.i.) 1. merasim, tören. 2. 

alevî’lerin içki sohbetleri 

āzerd : (f.i.) renk, boya.  

āzmūde : (f.s.) 1. tecrübe etmiş olan. 2. 

tecrübe olunmuş, sınanmış.  

bād-bān : (f.b.i.) 1. yelken. 2. gemi sereni. 

(bkz : şirā) 

bāfte : (f.i.) 1. büyük renkli leke. 2. oyma 

levha. 3. parça. 

bāfte : (f.s.) dokunmuş. 

baġįż : (a.s. buğz’dan) herkese buğz eden, 

nefret eden, kimseyi sevmeyen.  

bahā : (f.i.) kıymet, bedel, değer.  
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bahāî : (a.s.) alışkın. 

bahāǿ : (a.i.) 1. güzellik, zariflik. 2. parıltı. 

3. alışma, dadanma. 

baħt : (f.i.) tālih, kader, kismet. (bkz : 

ikbāl) 

bāl : (a.i.) kalp, yürek, gönül 

bāl : (f.i.) 1. kanat. 2. kol. 3. boypos. 4. 

üst, yukarı 

bālįn : (f.i.) yastık; koltuk. 

bār-i girān : ağır yük.  

basŧ : (a.i.) yayma, açma, uzun uzadıya 

anlatma 

bāzergān : (f.b.i.) 1. bezirgān, tācir. 2. ağa 

makamında yahudilere verilen bir ad. 

bedįhį : (a.s.c. : bedîhiyyât) 1. akla 

kendiliğinden gelen. 2. delilsiz, açık olan, 

besbelli. 

bedre : (a.i.c. : bider) 1. kuzu, oğlak 

derisi. 2. içi altın dolu kese. 

behįyye : (a.s. behâ’dan) güzel, 

bende-gān : (f.i. bende’nin c.) 1. kullar, 

köleler. 2. padişâh hizmetinde olanlar.  

berāǾat : (a.i.) fazilet, meziyet, olgunluk, 

iyilik, güzellik. 

beraǿet : (a.i.) bir dâvâ sonucunda temiz 

ve ilişiksiz çıkma, alık, arılık, aklanma. 

berât : (a.i.c. : berevât) rütbe, nişan ve 

imtiyaz verildiğini bildiren ferman.  

berāyā : (a.i. beriyye’nin c.) 1. halk, 

insanlar, mahlûkat, yaratıklar. 2. halkın, 

haraç ve vergi vermeyen Müslüman ve 

kılıç ehli kısmı. 

ber-dār : (f.s.) 1. salbedilmiş, asılmış. 2. 

yemişli. 

berdāşte : (f.s.) yükseğe kaldırılmış.  

ber-geşte : (f.s.) tersine dönmüş, ters 

olmuş, yüz çevirmiş.  

berr : (a.i.) kara toprak. 

berr : (a.i.c. : ebrâr) doğru sözlü, hayır 

işleyen kimse. 

berş : (a.f.) 1. afyon şurubu, keten yaprağı 

ile yapılan bir çeşit müsekkir mâcun. 2. 

arzu, gönül isteği. 

besāŧ : (a.i.) 1. düz yer. 2. kazan, tencere 

gibi yayvan kap. (kelime bisât şeklinde de 

kullanılabilir.) 

beste : (f.i.) 1. müz. şarknın makam ve 

âhengi. 2. s. kapalı, bağlı, bağlanmış 

beşāşet : (a.i.) güler yüzlülük, güler yüz. 
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beźl : (a.i.) bol bol verme, saçma. 

bį-bāk : (f.b.s.) korkmayan, çekinmeyen, 

sakınmayan. 

bį-berg : (f.b.s.) dalsız.  

bį-berg ü nevā : elinde ve avucunda bir 

şeyi olmayan. 

bįdār : (f.b.s.) uyanık, uyumayan, 

uykusuz. 

bikām : (f.s.) yararsız. 

bįm : (f.i) 1. korku. 2. tehlike. 

bį-nažįr : (f.a.b.s.) eşsiz, eşi bulunmayan 

(bkz : bî-misâl). 

bister : (f.i.) yatak, döşek. 

buĥūr : (a.i. bahr’ın c.) denizler. 

bülūg : (a.i.) erkeklik yaşına girme, 

ergenlik.  

bünyān : (a.i.) yapı, binâ.  

cebān : (a.s. cebânet’den) korkak. 

cebl : (a.i.) yoktan yaratma. 

cefā : (a.i.) eziyet, incitme. 

celādet : (a.i.) bahâdırlık, kahramanlık, 

yiğitlik. 

celālet : (a.i.) 1. büyüklük, ululuk. 2. 

hışm, kızgınlık. 

celb : (a.i.) 1. çekme, çekiş, kendine 

çekme. 2. yazı ile çağırma. 

celįle : (a.s. celâl’den) büyük, ulu,  

cerįde : (a.i.c caerâid) 1. gazete. 2. 

zabıtnâme, tutanak. 

cerr : (a.i.) çekme, sürükleme. 2. para, 

eşya ve sâire çekme. 

cerrār : (a.s.) 1. çekici. 2.i. dilenci. 3. 

arkasından sürükleyen 

cevāǿiz : (a.i. câize’nin c.) verilen 

bahşişler, armağanlar. 

cevr : (a.i.) 1. haksızlık, ezâ, cefâ, eziyet, 

gadir, zulüm, sitem. 2. tas. tarikat 

adamı’nın ruhan ilerlemesine mânî olan 

şey. 

cidāl : (a.i.) 1. karşılıklı kavga, savaş. 2. 

zorlu, harâretli konuşma. 

cilbāb : (a.i.c. : celâbîb) 1. gömlek. 2. 

çarşaf; ferâce. 

cūd : (a.i.) cömertlik, elaçıklığı. 

cünbiş : (f.i.) kımıldanma, hareket.  
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çālāk : (f.s.) 1. çevik, eline ayağına çabuk, 

tez canlı olan. 2. adam öldüren hırsız, yol 

kesici. 3. yüksek yer, büyük makam.  

çendān : (f.zf.) o kadar.  

çūn ü çirā : (f.b.e.) nasıl ve niçin. 

dād : (f.i.) 1. adâlet, doğruluk. 2. ihsân, 

vergi. 

dāġ : (f.i.) 1. yanık yarası. 2. insan ve 

hayvan vücûduna kızgın demirle vurulan 

damga, işâret, im. 

dām : (f.i.) tuzak, ağ. 

dāver : (f.i.) 1. cenâbıhakk’ın adı. 2. 

doğru insaflı olan hükümdâr, vezir eya 

hâkim. 

dehān : (f.i.) ağız. (bkz : dehen). 

dehr : (a.i.c. dühûr) 1. dünyâ. 2. zaman, 

devir. 

dehşet : (a.i. deheş) 1. şaşma. 2. korku ve 

telâş gösterme, ürkme. 3. akla şaşkınlık 

verecek sûrette korkma, korku.  

delāl : (a.i.) naz, işve , cilve; insana güzel 

sevimli  görünecek hal, durum. 

denį : (a.s.) alçak, rezil, soysuz. 

deǿb : (a.i.) âdet, usul, tarz, kaide, 

gelenek. 

derbān : (f.b.s.) kapıcı, kapıya bakan. (bkz 

: bevvâb). 

derc : (a.i.) 1. sokma, arasına sıkıştırma. 

2. gazeteye yazma. 3. toplama, biriktirme. 

derem : (f.i.) para, akçe. 

derįçe : (f.i.) pencere; küçük kapı, oyma 

kapı. (bkz : revzan). 

desįse : (a.i.c. : desâis) hîile, oyun, el 

altından yapılan iş. (bkz : dek). 

destār : (f.i.) sarık, tülbent. (bkz : imâme) 

devāt : (a.i.) divit, kalem koymak için 

uzun mâdenî sapı ve ucunda bir de 

hokkası bulunan âlet. (bkz : devît). 

devĥa : (a.i.) büyük , ulu ağaç. 

dırāz : (f.s.) uzun, [aslı “derâz”dır] 

dilgįr : (f.b.s.)  gönül tutan kalbe sıkıntı 

veren; gücenik, kırgın. 

duħter : (f.i.) kız, kerîme. (bkz : duht, 

hâher).  

dūr : (f.s.) uzak. (bkz : dîr). 

düvel : (a.i. devlet’in c.) devletler. 
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eclāf : (a.s. cilf’in c.) ayak takımları, rezil 

kimseler, baldırı çıplaklar. 

eflāķ : (a.h.i.) Osmanlı İmparatorluğu 

zamanında, merkezi Bükreş olan 

“memleketeyn” (iki memleket) den bir 

kısım.  

efser : (f.i.) tâc. (bkz : dîhîm, iklîl). 

efvāh : (a.i. fem ve fevh’in c.) ağızlar, 

menfezler, ağıza benzeyen her türlü 

delikler. 

efzūn : (f.s.) fazla, çok, yukarı, aşkın.  

ehālį : (a.i. ehl’in c.) 1. bir memlekette, 

bir kasabada, bir köyde, bir semtte veya 

mahallede yerleşip oturanlar, ahâlî. 2. 

halk, umûm. 

ekįd : (a.s.) te’kidli, kuvvetli, sarîh, kat’î, 

sağlam, muhakkak. 

eknāf : (a.i. kenef’in c.) cânipler, yanlar, 

taraflar, sığınacak yerler, evin ortaları. 

ekvār : (a.i. kevr’in c.) 1. devirler, 

dönmeler. 2. bir şeyi sarmalar. 3. arı 

kovanları. 4. demirci ve kalaycı ocakları. 

elem : (a.i.c. âlâm) ağrı, acı, sızı, sancı, 

keder, dert, maddî ve mânevî ıztırap. 

enām : (a.i.) 1. bütün mahlûklar, 

yaratılmış olan canlılar. 2. halk, insan. 

endāħte : (f.s.) atılmış; bir tarafa 

bırakılmış. 

envāǾ : (a.i. nev’in c.) çeşitler, türlüler. 

erāźil : (a.s. erzel’in c.) reziller, sıyrıklar, 

nâmussuzlar, yüzsüzler.  

erzān : (f.s.) 1. ucuz. 2. lâyık, uygun, 

yerinde.  

esāfil : (a.s. esfel’in c.) pek aşağı ve 

bayağı olanlar, halkın en aşağı tabakası. 

esb : (f.i.) at, beygir (bkz : feres). 

esįr : (a.s.c. üserâ) 1. savaşta düşman 

eline düşen kimse, tutsak. 2. kul, köle. 3. 

düşkün, vurgun. 

eŝmār : (a.i. semer’in c.) meyvalar. 

esrār : (a.i. sırr’ın c.) 1. gizlenilen ve 

bilinmeyen şeyler, aklın eremiyeceği 

işler. 2. Hint kenevirinden çıkarılan, 

uyuşturucu ve sarhoş edici  te’sirler olan 

bir zehir. [kelime müfret olarak 

kullanılır]. 

estār : (a.i. sitr’in c.) örtüler, perdeler. 

eşkıyā : (a.s. şâkî’nin c.) dağ hırsızları, 

haydutlar.  



137 
 

eşrār : (a.s. şerîr’in c.) şerîrler, azılılar, 

fesât karıştıranlar, kötülük edenler, 

edepsizler. 

eŧibbā : (a.i. tabîb’in c.) hekimler, 

doktorlar, tıp ilmini bilenler. 

eŧvār : (a.i. tavr’ın c.) hal ve hareketler, 

işler, tarzlar 

evāmir : (a.i. emr’in c.) buyruklar, 

buyrultular. 

evānį : (a.i. inâ’nin c.) kapkacaklar, 

kaplar. 

evāǿil : (a.i. evvel’in c.)  ilk vakitler, 

evvel zamanlar, eski, geçmiş zamanlar, 

iptidâlar, önceler, başlangıçlar. 

evbāş : (a.i. vebeş’in c.) ayak takımı, 

terbiyesiz, aşağılık kimse. 

evsāŧ : (a.i. vasat’ın c.) ortalar. 

evtad : (a.i. veted’in c.) ağaç veya demir 

kazıklar, direkler. 

evžāǾ : (a.i. vaz’ın c.) haller, vaziyetler, 

tavırlar, duruşlar. 

eyādi : (a.i. yed’in c. olan eydî’nin c.) 

eller. 

eytām : (a.s. yetim’in c.) anası babası 

ölmüş, yalnız kalmış küçük  çocuklar, 

öksüzler.  

ežfār : (a.i. zufr’un c.) 1. tırnaklar. 2. 

tırnak bahuru denilen tibbî bir koku. 

ezhār : (a.i. zahr’ın c.) 1. arkalar, sırtlar; 

satıhlar, yüzler. 2. binek hayvanının 

sırtları. 

ezhār : (a.i. zehre ve zehere’nin c.) 

çiçekler. 

fāħir : (a.s. fahr’den) 1. fahreden, onurlu, 

şanlı, şerefli. 2. mükemmel. 3. kıymetli, 

değerli. 4. erkek ve kadın adı. 

fāiķ : (a.s. fevk’den) fevkinde bulunan, 

mânevî olarak üstünde olan. 

fatķ : (a.i.) kırma, yarma, ayırma, çatlama. 

fażāĥat : (a.i.c. fazâyih) edepsizlik, 

alçaklık. 

feĥvā : (a.i.c. : fehvâ) mânâ, anlam, 

mefhum, kavram. 

fehvāsınca : (a.t.zf.) uyarınca, sözü 

gereğince.    

fer : (f.i.) 1. parlaklık, aydınlık. 2. zînet, 

süs, bezek. 3. kuvvet, nüfuz, iktidâr. 

ferāġ : (f.i.) serin rüzgâr. 
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ferāġat : (o.i.) 1. vazgeçme, el çekme. 2. 

istirahat, dinleme. 3. vazgeçecek kadar 

zengin olma. 

firāş : (a.i.c. fürûş) 1. döşek, yatak; yaygı, 

şilte. 2. hasır, halı. 

fügen : (f.s.) atıcı, yıkıcı, düşürücü 

[“efgen” kelimesinin hafifletilmişi]. (bkz : 

efgen). 

fütūr : (a.i.) 1. zayıflık, gevşeklik, 

bezginlik, usanma, usanç, bıkma. 2. 

keder, ümitsizlik.  

füyūżāt : (a.i. feyz’in c. olan füyûz’un c.) 

1. suyun taşıp akması. 2. bolluk,  çokluk, 

verimlilik, fazlalık, gürlük, ilerleme, 

çoğalma. 3. ilim, irfân. 

gāh : (f.e.) 1. zaman bildiren edat. 2. yer 

bildiren edat. 3. zf. arasıra, kimi, bâzı. 

ġalaŧ : (a.s.c. galatât) yanlış, 

ġarķ : (a.i.) 1. suya batma; batma; 

batırma. 2. boğulma, boğma. 

ġirîve : (f.i.) 1. çıkmaz yol, çıkmaz sokak. 

2. içinden çıkılması zor durum. 

giryān : (f.i.) ağlayıcı, ağlayan. 

girye : (f.i.) ağlama , ağlayış; gözyaşı. 

giyāh : (f.i.) nebat, bitki, taze ot.  

gūn-a-gūn : (f.zf.) renk renk, türlü türlü.  

ġunūde : (f.s.) uyumuş, uyuklamış, 

ımızganmış. 

gūşe : (f.i.) köşe, bucak. 

güftār : (f.i.) söz. 

gümşüde : (f.b.s.) kaybolmuş, telef olmuş. 

(bkz : güm-geşt, güm-geşte). 

gürįz : (f.i.) 1. kaçma. 2. s. kaçkın, kaçan. 

güşād : (f.i.) açma, açılma, açılış. 

güştā : (f.i.) cennet. (bkz : behişt, firdevs). 

güştāsb : (f.h.i.) 1. Fars hükümdarlarından 

Hystaspes. 2. Tanrı’nın kullarına 

rahmetini ulaştırdığı mânevi yol. 

güvāh : (f.s.) şâhit, delil. 

güzîde : (f.s.c. : güzîde-gân) seçkin, 

seçilmiş, beğenilmiş. 

ĥabl : (a.i.c. : hibâl, hubûl) ip, urgan, 

halat. 

ħabŧ : (a.i.) yanlış hareket etme, yanılma. 

ħācegān : (f.b.i. hâce’nin c.) 1. hocalar. 2. 

[eskiden] yüzbaşı rütbesinin karşılığı olan 

sivil rütbe. 
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ĥadeŝ : (a.i.c. : ahdâs, hadesât) 1. yeni 

olma, yeni peyda olan şey. 2. abdest ve 

guslün tazelenmesini gerektiren hal. 3. 

insan pisliği. 4. s. genç, delikanlı. 

ĥadįd : (a.s.) 1. öfkeli, hiddetli, şiddetli, 

titiz. 2. keskin. 3. demir. 

ħalāś : (a.i.) kurtulma, kurtuluş. 

ħalel : (a.i.) 1. iki şey aralığı, boşluk. 2. 

bozma, bozukluk, eksiklik. 

ħalŧ : (a.i.) 1. karıştırma. 2. fenâ. 3. 

nazlanma. 

ħalvet : (a.i.) 1. yalnız, tenha kalma, 

tenhaya çekilme, tenhalık. 2. tenha yer. 3. 

hamamın sıcak bölmesi. 

ħām : (f.s.) 1. pişmemiş, olmamış, çiğ. 2. 

işlenmemiş, üzerinde çalışılmamış. 3. 

boş, nâfile. 

ĥāmi : (a.s.c. humat) himâye eden, 

koruyan, koruyucu, sâhip çıkan, gözeten. 

ĥamįd : (a.i. hamd’den) 1. Allah’ın 

adlarındandır. 2. övülmeye değer. 

ĥāmiż : (a.s.c. : hâmızât) 1. ekşi ve sirke 

gibi olan. 2. kekre. 

ħān : (f.i) 1. yemek sofrası; üstüne yemek 

konulan tepsi, sini. 2. ahçı dükkanı. 3. 

yemek. 

ħandān : (f.s.) 1. gülen, gülücü, güler, 

sevinçli. 2. kadın adı. 

ħande : (f.i.) gülme, gülüş. 

ħanden : (f.fi.) okuma, devamlı ve düzgün 

okuma. (bkz : kırâat). 

ħār : (f.i.) diken  

ħār : (f.s.) 1. hor, hakir, aşağı, bayağı, 2. 

yiyici, yiyen. 

ħarābāt : (f.i. harâbe’nin c.) 1. harâbeler, 

vîrâneler. 2. meyhâneler. 

ĥaśįr : (a.i.) 1. hasır. 2. s. söyler veya 

okurken dilini tutulan.  

ħaślet : (a.i.c. : hısâl) insanın 

yaradılışındaki huyu, tabîatı, mizâcı. 

ĥaśśād : (a.s.) ekin biçen, orakçı. 

ħaşħāş : (a.i.) bot. kapsüllerinden afyon, 

tohumlarında da yağı çıkarılan bir nebat, 

bitki. 

ħaŧāen : (a.zf.) yanlış olarak, yanlışlıkla. 

ħaŧve : (a.i.c. hatevât) adım. 

ĥavālį : (a.i.) etraf, civar, çevre, yöre. 
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ħavāŧır : (a.i. hâtıra’nın c.) hâtıralar, 

fikirler, düşünceler. 

ĥāvį : (a.s.) ihtivâ eden, içine alan, şâmil, 

kaplayan, toplayan. 

ĥavśala : (a.i.) 1. kuş kursağı. 2. mîde. 3. 

anlayış, akıl; zihin. 

ħaylį : (f.s.) 1. epeyice, çokça. 2. bir 

takım. 3. zf. oldukça. 

ħayme : (a.i.c. hayamât, hıyâm, hıyem) 

çadır.  

ĥayŝįyyet : (a.i.) şeref, onur, itibâr, değer. 

ħazef-pāre : (a.f.b.i.) çanak parçası, 

çömlek kırığı. 

ĥazm : (a.i.) 1. kat’î karar, sebât, direnme. 

2. doğru ve sağlam rey ve karar. 

ħažž : (a.i.c. huzûz, huzûzât) 1. hoşlanma, 

zevklenme; sevinç, memnunluk. 2. baht, 

tÂlîh, nasîp, saâdet, kıymet. 

hem-Ǿinān : (f.a.b.s.) dizgini bir, atbaşı 

berâber olan, yanyana birlikte bulunan, 

arkadaş. 

hemyān : (f.i.) heybe, dağarcık, çanta, 

büyük kese. 

hengām : (f.i.) zaman, çağ, sıra, vakit, 

mevsim. 

hezįmet : (a.i.) bozgun, bozgunluk, 

savaşta bir taraf askerinin bozulması. 

hezl : (a.i.c. hezliyyât) 1. eğlence, alay, 

şaka, lâtife. 2. ed. meşhur ve yaygın bir 

nazmın vezni ve kafiyesi taklidedilmek 

süretiyle lâtife tarzında nazım yazma; bu 

tarzda yazılan nazım. 

ħeźm : (a.i.) 1. sıkma, sıkıştırma. 2. 

bozma, bozguna uğratma. 

ħışm : (f.i.) kızgınlık, öfke. 

ħışt : (f.i.) 1. kerpiç. 2. tuğla. 

ħıyām : (a.i. hayme’nin c.) çadırlar. 

ĥıyāż : (a.i. havz’un c.) havuzlar. 

ĥıyāż : (a.i. hayz’ın c.) aybaşları 

ħidem : (a.i. hidmet, hizmet’in c.) 

hizmetliler, hizmetler, işler, vazîfeler.  

ħiffet : (a.i.) 1. hafiflik. 2. hoppalık.  

ħilǾat : (a.i.c. : hilaǾ)  eskiden, padişah 

veya vezir tarafından takdîr edilen , 

beğenilen kimseye giydirilen süslü elbise, 

kaftan. 

ĥimāye : (a.i.) korunma, koruma. 

ĥirmān : (a.i.) 1. nasıpsızlık, mahrumluk. 

2. mahrûm olma. 
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ħiśāl : (a.i. haslet’in c.) huylar, tabîatlar, 

ahlâklar. (bkz : hısâl). 

ħitan : (a.i.) sünnet, sünnet etme. 

ħîzende : (f.s.) sıçrayıcı, kalkıcı, fırlayıcı, 

atılıcı.  

ħiźlān : (a.i.) muâvenetsiz, yardımcısız; 

kimsesiz, yalnız başına kalıp sefil, zelîl 

olma. 

ĥubūbāt : (a.i. habb’ın c. olan hubûb’un 

c.) tâneler, tohumlar; buğday, arpa, 

çavdar gibi tâneli bitkiler, tahıl. 

ĥufre : (a.i.) kazılmış çukur, oyuk, delik. 

ħulūd : (a.i.) bakîlık, daimi sürette kalma, 

ölmezlik. 

ĥulv : (a.s.c. hulviyyât) 1. tatlı. 2. güzel, 

bazal. 

ĥulvįyyāt : (a.i.c. hulv’un c.) tatlılar, 

şekerlemeler, tatlı ile ilgili yiyecekler. 

ħūr : (f.i.) güneş. 

ħurd : (f.s.) 1. küçük, ufak. 2. kırık. 3. 

ehemmiyetsiz. 

ħurūş : (f.i.) coşma, çağıltı, gürültü, 

şamata, telâş.  

ħuśūmet : (a.i.) 1. hasımlık, düşmanlık. 2. 

kıskançlık, çekememezlik.  

ħūy : (f.i.) tabîat, mizâc, ahlâk, âdet.  

ĥużżār : (a.s. hâzır’ın c.) huzurda, 

meydanda, gözönünde olanlar, bizzat 

bulunanlar. 

hüccet : (a.i.) 1. senet, vesîka, delil. 2. 

seçkin Âlîmlere verilen ünvân. 

ĥünkār : (f.i.) pâdişâh, sultan, hükümdar. 

ıŧlāķ : (a.i. talk’dan) 1. salıverme, 

koyuverme. 2. boşama. 3. hapis ve sâir 

cezâdan kurtarma, affetme. 

ıŧnāb : (a.i.) sözü uzatma, lüzumsuz 

tafsîlât ile haşve boğma. 

ıŧnāb : (a.i.) sözü uzatma, lüzumsuz 

tafsîlât ile haşve boğma. 

ıŧrāǿ : (a.i. tarâvet’den) mübâlâgalı, aşırı 

derecede medhetme, övme. 

ıŧŧilāǾ : (a.i. tulû’dan c. : ıttılaât) öğrenme, 

tanıma, bilme, haberli olma. 

ibrār : (a.s. berr’nin c.) hayır sâhipleri; 

dindarlar, özü sözü doğru olanlar . 

ibtiźāl : (a.i. bezl’den) 1. bir şeyin hor 

kullanılması. 2. bir şey, çocukluğundan 

dolayı değerini kaybetme, bayağılaşma, 
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ayağa düşme. 3. bir şeyi sürekli olarak 

kullanma. 

iclāl : (a.i. celâl’den) 1. büyültme, saygı 

gösterme, ikrâm. 2. büyüklük, kudret ve 

kuvvet. 

iddiħār : (a.i.) 1. biriktirme, biriktirilme, 

toplayıp saklama. 2. kıtlıkta yüksek 

fiyatla satmak üzere zâhire toplayıp 

saklama. 

ifrāŧ : (a.i. fart’dan) aşırı gitme, pek ileri 

varma. 

ifżāl : (a.i. fazl’dan) lutuf ve bağış. 

iġtirār : (a.i. gurûr’dan) 1. mağrur olma, 

gurulanma, güvenilmeyecek şeye 

güvenme. 2. aldanma. 3. gaflette 

bulunma. 

iĥā : (a.i.) gönderme, sevketme. 

ihām : (a.i. vehm’den c. : îhâmât) 1. 

vehme düşürme. 2. ed. iki mânâlı 

kelimelerden en az kullanılan mânâyı 

bilerek kullanma.  

iĥrāķ : (a.i. hark’dan) 1. yakma, yakılma. 

2. yangın. 

iĥrāz : (a.i.) 1. alma, kazanma, elde etme. 

2. erişme. 

iħtilāl : (a.i. halel’den c. : ihtilâlât) 

bozukluk, bozulma, karışıklık, 

düzensizlik. 

iĥtirāz : (a.i. hırz’dan) 1. sakınma, 

çekinme. 2. korkma. 

iĥtirāzen : (a.i.) sakınmak sûretiyle, 

sakınarak. 

iħtiśār : (a.i. hasr’dan c. : ihtiśârât) 1. 

kısaltma; sözü, yazıyı kısaltma. 2. 

sadeleştirme, basitleştirme. 

iĥtişām : (a.i. haşmet’den) tantana, 

debdebe, şanlı görünüş. 

iĥtiyāl : (a.i. hîle’den c. : ihtiyâlât) hile 

yapma, düzen, oyun etme. 

įķān : (a.i. yakîn’den) sağlam biliş, bilme. 

iķtiżāǾ : (a.i. kazâ’dan) 1. lâzım gelme, 

gerekme. 2. lâzım getirme, gerektirme. 3. 

ihtiyaç, gereklik. 4. işe yarama.   

ilķāǾ : (a.i.) 1. bırakma, bırakılma, terk, 

atma. 2. telkin etme, ilhâm etme. 3. bir 

kusuru başkasına yükleme. 

iltiźāź : (a.i. lezzet’den) lezzet bulma. 

imāǿ : (a.i.) 1. işâret. 2. işâretle anlatma, 

dolaysıyla anlatma. 
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imrār : (a.i. mürur’dan) geçirme, 

geçirilme. 

inābet : (a.i.) 1. günahlara tövbe edip hak 

yoluna dönme. 2. bir mürşide baş vurup, 

tarîkata girme. 

inān : (a.i.c. : einne) 1. dizgin. 2. idare 

etme, yürütme. 

inbisāŧ : (a.i. bast’dan) 1. yayılma, açılma, 

genişleme. 2. iç açılma, ferahlık. 

inhāǿ : (a.i. nehy’den) 1. ulaştırma, 

yetiştirme. 2. bir vazîfeye tâyın veya bir 

maaşa terfî için yazılan yazı. 

inķıyād : (a.i. kayd ve kıyâdet’den) boyun 

eğme; kendini teslim etme. 

inśırāf : (a.i.) geri dönme, çekilip gitme. 

insicām : (a.i.) 1. yağmür sürekli yağma. 

2. bir düziye gitme. 3. ed. düzgün söz. 

intibāh : (a.i.) 1. uyanma, uyanıklık. 2. 

gözaçıklığı. 3. sinirlerin ve uzuvların 

harekete gelmesi, uyanması. 

inżimām : (a.i. zamm’dan) zam olunma, 

katılma 

inzivāǿ : (a.i. zuvviyy ve zeyy’den) 1. bir 

köşeye çekilme, çekilip hiç bir işe 

karışmama. 2. dünya işlerinden 

vazgeçme. 

iǾānet : (a.i. avn’den) yardım. 

iǾtiķād : (a.i. akd’den c. : iǾtikâdât) 1. 

düğümlenip kalma, bir şeye bağlanma. 2. 

inanma, gönülden tasdîk ederek inanma. 

iǾtiśām : (a.i. ismet’den) 1. el ile tutma, 

tutunma. 2. günahtan sakınma. 3. temiz 

olma. 

iǾtiyād : (a.i.c. : iǾtiyâdât) âdet edinme, 

alışma, alışkanlık. 

iǾtiźār : (a.i. özr’den c. : iǾtizârât) özür 

dileme. 

iǾvicāc : (a.i.: iǾvicācāt) 1. eğri büğrü 

olma, eğrilme. 2. doğru hareket etmeme. 

irād : (a.i. vürûd’dan) 1. getirme. 2. 

söyleme. 

irāŝ : (a.i. irs’den) 1. verme, verilme. 2. 

sebebolma, îcâbetme, gerekme. 3. 

getirme. 

irtişāǿ : (a.i. rişvet’den) rüşvet alma, 

rüşvetçilik. 

iśābet : (a.i. savâb’dan) 1. rast gelme, 

doğruca gidip erişme, yerini bulma. 2. 
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doğru bir fikir söyleme. 3. düşme, tutma, 

dokunma. 

iśābet-medār : (a.f.b.s.) iyi, doğru 

düşünen, başarılı. (bkz : isâbet-kârin). 

isāǿet : (a.i. sû’dan) kötülükte bulunma, 

kötü iş işleme. 

ishāb : (a.i.) 1. çok söyleme. 2. fazla 

tamah etme. 3. türlü şeylerden renk 

değiştirme. 

ismāǾ : (a.i. sem’den) işittirme, dinletme. 

isticlāb : (a.i. celb’den) 1. celb etme, 

çekme, çekilme. 2. uyandırma. 

istidād : (a.i.) 1. doğrulama. 2. alışma.  

istiĥāle : (a.i. havl’den c. : istihâlât) 1. 

mümkün olmayış, imkânsızlık. 2. bir 

halden başka bir hale geçiş. 

istiĥķāķ : (a.i. hakk’dan) 1. hakkı olma, 

hak kazanma. 2. hak kazanılan şey. 

istiħlāś : (a.i. hulûs’dan)  1. bir şeyi 

kendine mahsus kılmaya çalışma. 2. 

kurtarma, kurtarılma. 

istikrār : (a.i. tekrâr’dan) tekrarlatma. 

istimāǾ : (a.i. sem’den c. : istimâât) 1. 

dinleme, dinlenilme, işitme, işitilme. 2. 

dinleyip kabul etme. 3. kulak verip 

dinleme.  

istįǾāb : (a.i. vaǾb’dan) 1. içine alma, içine 

sığma. 2. tutma, kaplama. 

istiǾcāl : (a.i. acel’den) acele etme, tez 

olmasını isteme, çabuklandırma. 

istiǾdād : (a.i.) 1. bir şeyin kabûlüne, 

kazınılmasına olan tabîî meyil, kabiliyet. 

2. akıllılık. 3. anlayışlılık. 4. istîdâdı olan 

kimse. 

istiǾŧāf : (a.i. atf’dan c. : istiǾtâfât) yardım 

ve merhamet dinleme. 

istiśvāb : (a.i. sevâb’dan) sevap, doğru, 

mâkul görme, beğenme; beğenilme. 

istiŧrād : (a.i.) asıl mevûdan olmayıp, 

münâsebeti gelmişken söylenen söz. 

iştibāh : (a.i.) şüphelenme, şüphe etme. 

itbāǾ : (a.i.) tâbî kılma, arkasına, ardına 

katma. 

ittiķā : (a.i. vikâye’den) 1. sakınma, 

çekinme. 2. Allah’tan korkma. 

ittikāǿ : (a.i.) dayanma, yaslanma, 

söykenme. 

ittiśāf : (a.i. vasf’dan) 1. muttasıf olma, 

vasıflanma, nitelenme. 2. bir hal takınma. 
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iŧāle : (a.i. tûl’den) uzatma, uzatılma. 

ivaż : (a.i.) bedel, karşılık, karşılık olarak 

verilen şey. 

izǾān : (a.i.) 1. anlayış, kavrayış, akıl. 2. 

itâat, söz dinleme, boyun eğme. 3. 

terbiye, edep. 

ķabįĥ : (a.s.c. : ķıbâh) çirkin, yakışıksız, 

fenâ, ayıp. 

ķafes : (a.zf.) kafes, hapishane 

kāh : (f.i.) saman, saman çöpü. 

kām : (f.i.) 1. ağzın üstü, tavanı, damak. 2. 

meram, arzu, emel, istek. 3. lezzet, zevk. 

kār-āgāh : (f.b.s.) iş bilir; uyanık. 

kār-āzmūde : (f.b.s.) görmüş geçirmiş, 

görgülü. 

ķasāvet : (a.i.) 1. sertlik, katılık. 2. gam, 

keder, tasa. 

ķaylūle : (a.i.) öğle uykusu, şekerle, 

kestirme. 

ķażįb : (a.i.c. : kıdbân) ince, düz fidan, 

dal, çubuk. 

ķażįyye : (a.i.c. : kazâyâ) 1. iş, husus, 

madde, mesele, dâvâ. 2. cümlecik. 3. 

teklif. 

kesād : (a.i.) 1. alışverişte durgunluk, 

sürümsüzlük. 2. yokluk, kıtlık. 

kesel : (a.i.) gevşeklik, tenbellik, 

uyuşukluk. 

keşān : (f.s. keş’in c.) çekenler, çekiciler. 

keşįde : (f.s. ve i.) 1. çekilmiş, çekiliş. 2. 

tartılmış. 3. tertibedilmiş. 4. yazılmış. 

ketm-i esrār :  sırları saklama, 

göstermeme. 

keyl : (a.i.c. : ekyâl) 1. ölçme. 2. kile, 

tahıl, ölçek. 

ķılāde : (a.i.c. :  kalâid) gerdanlık; akarsu. 

ķıtmįr : (a.i.) Eshâb-ı Kehf’in köpeğinin 

adı. 

kifāĥ : (a.i.) savaş. 

kisvet : (a.i.) 1. elbise. 2. husûsî kıyâfet. 

ķużāt : (a.i. kadî, kazî’nin c.) kadılar. 

küfrān : (a.i.) iyilik bilmeme, gördüğü 

lûtuf ve insâniyeti unutma.  

kühūlet : (a.i.) olgunluk çağı, 30-50 yaş 

arası. 

külfe : (a.i.) Osmanlı idaresi zamanında 

Mısır’da kul tâifesinin giderlerini 

sağlamak üzere alınan vergi. 
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künūd : (a.i.) nankörlük. 

lā-übālį : (a.s.zf.) ilişiksiz, kayıtsız, 

saygısız, senli benli. 

leb : (f.i.) dudak. 

lehįb : (a.i.) 1. alev. 2. ateş’in sıcaklığı. 3. 

alevlenme. 

lehv : (a.i.) oyun, eğlence, faydasız iş. 

lemeǾān : (a.i.) parlama, parıldama. 

letāfet : (a.i.) 1. latiflik, hoşluk. 2. 

güzellik. 3. nezâket. 4. yumuşaklık. 

levnį : (a.h.i.) 17. yüzyılda yaşamış 

Edirneli ünlü Türk minyatürcüsü. 

levnį : (a.s.) renkle ilgili, renke ait. 

lüĥūm : (a.i. lahm’ın c.) etler. 

mā-fāt : (a.i.) fevt olan, kaybolan, elden 

çıkan şey. 

maħlūŧ : (a.s. halt’dan) halt olunmuş, 

katılmış, karıştırılmış. 

maĥmūl : (a.s. haml’den) 1. haml 

olunmuş, yüklenmiş. 2. bir şey üzerine 

kurulmuş. 

maĥsūb : (a.s. hisâb’dan c. : mahâsib, 

mahsûbât) 1. hesâpedilmiş, hesâba dâhil 

edilmiş, avans kapatma. 2. büyük bir zata 

mensûp kimse. 

maħtūm : (a.s.) 1. hâtemlenmiş, 

mühürlenmiş. 2. kilitlenmiş; bağlanmış. 

maķādįr : (a.i. mikdâr ve makdûr’un c.) 

mıktarlar, kısımlar. 

maķarr : (a.i. karâr’dan c.) 1. karar edilen, 

durulan yer, karargâh. 2. oturulan yer. 3. 

ocak merkez. 

maķdūr : (a.i. kadr’den c. : makâdîr, 

makdûrât) 1. güç, kuvvet, kudret. 2. 

Allah’ın takdiri, kader. 3. elden gelen . 

Mālā : (a.i.) duvarcı malası. (bkz : mâle). 

māniǾ : (a.s. men’den c. : meneâ) 1. 

menǾeden, geri bırakan, alıkoyan, engel 

olan. 2. engel, özür. 

manśūś : (a.s. nass’dan) 1. Kuran’da 

açıkça anlatılmış hakkında âyet bulunan. 

2. erkek adı. 

maǾhūd : (a.s. ahd’den c. : maâhid) 1. 

ahdolunmuş, bilinen; sözleşilen. 2. sözü 

geçen. 

maǾįyyet : (a.i.) 1. berâberlik, arkadaşlık. 

2. bir büyük memûr’un emri altında 

bulunma. 
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maǾkūs : (a.s. aks’den) 1. aks olunmuş, 

tersine çevrilmiş, başaşağı olmuş. 2. 

başka bir şeyin zıddı. 3. ters, yolunda 

gitmeyen; uğursuz. 4. bir yere çarpıp geri 

dönme. 

maǾrifet : (a.i.c. : maârif) 1. herkesin 

yapamadığı ustalık; herşeyde görülmeyen 

husûsiyet, ustalıkla yapılmış olan şey. 2. 

bilme, biliş. 3. hoşa gitmeyen hareket. 4. 

vasita, aracı. 

maǾşūş : (a.s.) zayıf, arık. 

mār : (f.i.c. : mârân) yılan. 

maśārif : (a.i. masraf’ın c.) harcanan 

paralar, harcamalar, giderler.  

masħara : (a.s.) 1. maskara, soytarı. 2. 

gülünç, komik. 3. eğlenme, zevklenme. 

maŧlaǾ : (a.i. tulû’dan c. : matÂlîǾ) 1. tuluǾ 

edecek, doğacak yer. 2. güneş ve sair 

yıldızların doğması. 3. kasîde veya 

gazelin kafiyeli olan ilk beyit. 

maŧrūş : (o.s.) sakalsız, sakalı tıraş 

edilmiş. 

māye : (f.i.) 1. maya, asıl ve lüzumlu 

madde; asıl, esas. 2. para, mal. 3. iktidâr, 

güç. 4. bilgi. 5. dişi deve. 

meāŝir : (a.i. meǿsere’nin c.) güzel eserler, 

nişanlar, izler. 

meccānen : (a.zf.) bedâva, parasız, 

ücretsiz olarak. 

medħūl : (a.s. dahl’den) 1. dahil edilmiş, 

ayıplanacak bir kusur işlemiş. 2. dile 

düşmüş. 3. kendisine bir şey girmiş olan. 

medlūlį : (a.s. delâlet’den) 1. delil 

getirilmiş şey. 2. delâlet olunan, 

gösterilen şey. 3. bir kelimeden veya bir 

işaretten anlaşılan. 

meġāk : (f.i.) çukur, mezar. 

mehcūr : (a.s. hicr’den) 1. hecr olunmuş, 

terk olunmuş, bırakılmış, kullanılmaz 

olmuş, unutulmuş. 2. uzaklaşmış, 

ayrılmış. 

mekāre : (a.i.c. : mükârûn) mekkâre, kirâ 

ile tutulan hayvan, yük hayvanı.  

mekr : (a.i.c. : mükûr) hile, düzen, hile ile 

aldatma. 

mekŝ : (a.i.) durma, bekleme, bir yerde 

kalma, eğlenme. 

mektūm : (a.s. ketm’den) ketm olunmuş, 

gizli, saklı, hükümetten gizli tutulan. 
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memdūĥ : (a.s. medh’den c. : memdûhât) 

medholunmuş, övülmüş, övülecek. 

memlū : (a.s.) doldurulmuş, dolu. 

menĥūs : (a.s. nahs’dan) nuhûsetli, 

uğursuz. 

menķabet : (a.i.c. menâkıb) çoğu tanınmış 

veya tarihe geçmiş kimselerin ahvaline ait 

fıkralar, hikâyeler. 

mensūbāt : (a.i. mensûb’un c.) mensuplar, 

bir yerle ilişiği olanlar. 

meǿmūren : (a.zf.) meǿmûrlukla, meǿmûr 

olarak, bir işle vazifelendirilerek. 

meǿźūn : (a.s. izn’ c. : meǿzûnîn) 1. izinli, 

izin almış. 2. ders veya meşk vermeye 

veya bir sanat işlemeye salâhiyetli. 

merām : (a.i.) istek, maksad, niyet 

merātib : (a.i. mertebe’nin c.) rütbeler, 

dereceler. 

merġūb : (a.s. rağbet’den) 1. rağbet 

edilmiş, beğenilmiş, herkesce sevilip 

aranılmış. 2. istenilen, sevilen. 

merkūb : (a.s. rükûb’dan) üzerine 

binilmiş, bindirilmiş. 

mersūm : (a.s. resm’den) 1. resm 

olunmuş, yazılmış, cizilmiş. 2. bahasi 

geçmiş, adı geçmiş. 

meŝābe : (a.i.) derece, rütbe; kadar. 

meśāliĥ : (a.i. maslahat’ın c.) işler. 

mesās : (a.i.) asıl, esas, kök. 

mesās : (a.i.) asıl, kök, esas. 

mesmūǾ : (a.s. semǾ’den) 1. işitilmiş, 

duyulmuş, haber alınmış. 2. dinlenen, 

alınan şeyler. 

mest : (f.s.c. : mestân) sarhoş.  

mesŧūr : (a.s. satr’dan) satırlanmış, 

yazılmış, cizilmiş. 

meşāhįr : (a.s. meşhûr’un c.) ünlü 

kimseler. 

meşāmm : (a.i. şemm’den) burun, koku 

alacak yer. 

meşkūr : (a.s. şükr’den) şükre, teşekküre 

değer, makbul, beğenilmiş. övülmüş. 

metrūk : (a.s. terk’den) terk edilmiş, 

bırakılmış, kullanılmaktan vazgeçilmiş. 

mevādd : (a.i. madde’nin c.) 1. fezâda, 

boşlukta yer dolduran varlıklar, cisimler. 

2. işler, hususlar. 3. kanunlar, nizamlar. 
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mevāǾıž : (a.i. mevǾıza’nın c.) nasihatler, 

öğütler. 

mevāǾįd : (a.i. mevǾûd ve mîâd’ın c.) 1. 

vadolunmuş şeyler. 2. muayyen, belirli 

zamanlar. 

mevc : (a.i.c. : emvâc) dalga. 

mevfūr : (a.s.) çoğaltılmış, çok, bol. 

mevķūf : (a.s. vakf’dan) 1. vakfedilmiş. 2. 

durdurulmuş. 3. tutulmuş. 

mevrūŝ : (a.s. verâset’den) miras kalmış, 

ana babadan geçmiş. 

mey- āşām : (f.s.) şarap içen. 

mezāyā : (a.i. meziyyet’in c.) meziyetler, 

üstünlük vasıfları. 

mezbūr : (a.s.) adı geçen, yukarıda 

söylenmiş olan. 

mezįd : (a.i. ziyâde’nin c.) 1. artma, 

arttırma, çoğaltma. 2. artmış, arttırılmış. 

minvāl : (a.i.) 1. culhaların tezgâh 

âletlerinden üstüne bez sardıkları ağaç. 2. 

tarz, yol, sûret, şekil. 

miyān : (f.i.) 1. orta. 2. meyan, ara, aralık. 

mįzān : (a.i. vezn’den c. : mevâzîn) terâzi, 

ölçü aleti, tartı; ölçek. 

mūcib : (a.s vücûb’dan) 1. icâbeden, 

lazımgelen, gereken, gerektiren. 2. sebep, 

vesîle. 

muħallefāt : (a.i. muhallefe’nin c.) ölen 

bir kimsenin bıraktığı şeyler. 

muħayyir : (a.s. hayr’den) , iki şey 

arasında seçim yapılmasını serbest 

bırakan. 

muķaddimāt : (a.s.i. mukaddime’nin c.) 1. 

öne geçen, önde giden. 2. başlangıç, giriş, 

önsöz. 

muķallid : (a.s. kald’den c. : mukallidîn) 

bir şeyi takan, kuşatan, boyuna asan, 

taklitçi. 

muķārenet : (a.i. karn’dan)  1. bitişiklik; 

yaklaşma, kavuşma, bitişme. 2. uygunluk. 

muķārin : (a.s. karn’dan) bitişik, ulaşmış, 

erişmiş, yaklaşmış. 

muķarreb : (a.s. kurb’dan c. : mukarrebân, 

mukarrebîn) tekrîbedilmiş, yaklaşmış, 

yakın. 

muķteżā : (a.s. kazâ’dan) 1. iktizâ etmiş, 

lazımgelmiş. 2. kanûn îcâbına göre 

yazılan yazı. 
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muǿāħeźe : (a.i. ahz’dan c. : muâhezât) 1. 

azarlama, paylama, çıkışma, darılma. 2. 

tenkîd. 

muǾtād : (a.s.i.) îtiyâd edilmiş, âdet 

olunmuş, alışılmış. 

muǾtemed : (a.s. ve i. umde’den) 

kendisine îtimâdedilen, inanılıp güvenilen 

kimse. 

mūr : (f.i.c. : mûrân) 1. karınca. 2. 

yoksulluk, fukralık. 

murabbaǾ : (a.s. rub’dan) 1. terbi 

olunmuş, dörde çıkarılmış. 2. dörtlü, dört 

şeyden olma. 

murād : (a.i. revd’den) 1. arzu, istek, 

dilek. 2. maksat, merâm. 

muraśśaǾ : (a.s.) kıymetli taşlarla 

bezenmiş. 

muśāheret : (a.i. sıhr’dan) evlenme ile 

meydana gelen akrabâlık. 

mutażammın : (a.s. zımn’dan) 1. 

tazammun eden, içine alan. 2. kefil olan, 

üstüne alan. 

muttaśıl : (a.s vasl’dan) 1. ittisal eden, 

ulaşan, kavuşan. 2. aralıksız, hiç 

durmadan. 

muŧāǾ : (a.s. tav’dan) itâat olunan, boyun 

eğilen. 

muŧāyebāt : (a.i. mutâyebe’nin c.) 

eğlenceli hikâyeler, fıkralar. 

muvāśalat : (a.i. vusûl’den) vâsıl olma, 

varma, ulaşma; yetişme. 

mübāderet : (a.i. büdûr’dan) bir iş 

yapmaya girişme. 

mübādį : (a.i. mebde’in c.) evveller, 

başlangıçlar. 

mücerred : (a.s. cered’den c. : mücerredât) 

1. tecrîdedilmiş, soyulmuş, çıplak. 2. tek, 

yalnız.  

mücevvef : (a.s. cevf’den) tecvîfolunmuş, 

oyuk, içi boş. 

mücevvez : (a.s. cevâz’dan) tecvîz 

olunmuş, câiz görülmüş, izin verilmiş. 

müdārāt : (a.i. dery’den) yüze gülme, dost 

gibi görünme. 

müdāvāt : (a.i. devâ’dan) devâ arama, 

hastaya bakıp ilâç verme. 

müddaħar : (a.s. duhr’dan) biriktirilmiş, 

toplanıp saklanmış.  
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müfāreķat : (a.i. fark’dan) 1. ayrılma, 

uzaklaşma. 2. bir yerden ayrılma. 3. 

boşanma. 

müferriĥ : (a.s. ferah’dan) ferahlık veren, 

iç açan, iç açıcı. 

mükāfāt : (a.i. kifâyet’den) 1. berâberlik. 

2. bir hizmet ve iyliğe karşı edilen iyilik. 

müķārin : (a.s. karn’dan) bitişik, ulaşmış, 

erişmiş. 

mükeyyif : (a.s. keyf’den) keyif verici, 

neşelendirici; sarhoşluk veren. 

mülāǾabe : (a.i. laǾb ve luǾb’dan) 

oynaşma, oynayıp eğlenme. 

mülāyemet : (a.i. leǾm’den) 1. Uygunluk. 

2. Yumuşak huyluluk, yavaşlık. 

mümtedd : (a.s. medd’den) imtidâdeden, 

uzayan, uzanan, süren; sürekli. 

münhezimen : (a.zf.) münhezim olarak, 

bozularak, bozguna uğrayarak. 

münhį : (a.s. nehy’den c. : münhiyân) 

haber ulaştıran; haberci. 

müntehā : (a.s. nihâyet’den) 1. nihâyet 

bulmuş; bir şeyin varabildiği en uzak yer, 

son derece. 2. son uc. 

münteşir : (a.s. neşr’den) 1. intişâr etmiş, 

yayılmış, açılmış; dağınık. 2. duyulmuş, 

etrafa dağılmış. 

müǿeddį : (a.s. edâ’dan)  1. teǿdiye eden, 

edâ eden. 2. mânâ, mefhum. 

mürācaǾat : (a.i. rücû’dan c. : mürâcaât) 

geri dönme, başvurmalar, danışmalar, 

yardım istemeler. 

mürāǾāt : (a.i. riâyet’den) 1. hıfzetme, 

saklama. 2. göz ucuyla bakma. 3. 

gözetme, koruma. 

müśādıf : (a.s. sudûf’dan) tesâdüf eden, 

rastlayan, rastgelen. 

müsāmaĥa : (a.i. semâhat’den c. : 

müsâmahat) 1. görmemezliğe gelme, göz 

yumma, hoş görme. 2. aldırış etmeme. 

müsāvāt : (a.i. seviyy’den) müsâvîlik, 

eşitlik, aynı halde ve derecede olma. 

müsellem : (a.s. selm’den c. : müsellemât) 

teslim edilmiş, verilmiş. 

müsellim : (a.s. selm’den) teslim eden, 

veren. 

müsemmā : (a.s. semv ve sümüvv’den) 1. 

tesmiye olunan, bir ismi olan, adlanmış, 

adlı. 2. muayyan, belirli. 
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müskirāt : (a.s. sekr’den) sarhoş eden, 

sarhoşluk veren şeyler. 

müstaĥaķķ : (a.s. hakk’dan) hak etmiş, 

hak kazanmış, lâyık. (bkz. : müstahikk). 

müstebǾad : (a.s. buǾd’dan) baîd, uzak 

görülen, olacağı sanılmayan. 

müstedįm : (a.s. devâm’dan) 1. istidâme 

eden, devâmını isteyen. 2. devâmlı, 

sürekli. 

müstehcen : (a.s. hücnet’den) istihcân 

edilmiş, açık saçık, edepsiz. 

müstevfį : (a.s. vefâ’dan) kâfî derecede, 

yeteri kadar, tam, mükemmel. 

müstevlį : (a.s. vely’den) 1. istilâ eden, ele 

geçiren. 2. yayılan, her tarafı kaplayan. 

mütefāvit : (a.s. fevt’den) birbirinden 

farklı, çeşitli olan, aralarında fark 

bulunan. 

mütemādį : (a.s. temâdî’den) 1. temâdî 

eden, uzayan, süren. 2. fâsılasız, arasız. 

müteǾahhid : (a.s. ve i. ahd’den c. : 

müteǾahhidîn) taahhüt eden, b,r iş, sözle, 

imza ile üzerine alan. 

müteǾaźźir : (a.s. özr’den) 1. taazzür eden, 

özürlü, özürü bulunan. 2. mümkün 

olmayan, güç, zor. 

mütevālį : (a.s. vely’den) tevâlî eden, 

birbiri ardınca giden; art arda gelen, 

üstüste, bir düziye olan. 

nāb : (a.i.c. : enyâb) 1. azı dişi. 2. yaşlı 

deve. 

nāb : (f.s.) 1. hÂlîs, saf, arı. 2. katıksız. 3. 

berrâk. 

nāfıǾa : (a.i.) bayındırlık işler. 

naħçįr : (f.i.) 1. av. 2. yaban kesici. 3. av 

yeri, avlak. 

nā-hencār : (f.b.s.) yolsuz, doğru 

olmayan. 

naķįr : (a.i. nakr’den) 1. hurma 

çekirdiğinin arkasındaki beyaz çukur. 2. 

pek küçük, ehemmiyetsiz şey. 

naķįża : (a.s.c. : nakâiz) birbirine karşı, zıt 

olan şey, iş. 

nāǿil : (a.s. neyl’den) murâdına eren, 

ermiş, ele geçiren. 

naśb : (a.i.) dikme, saplama. 

naśś : (a.i.c. nusûs) sarihlik, açıklık. 
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nāŧıķa : (a.i. nutk’dan) 1. düşünüp 

söyleme hassası, kuvveti. 2. düzgün, 

dokunaklı söz söylemek. 

nažāfet : (a.i.) temizlik, pâklık. 

nebātāt : (a.i. : nebât’ın c.) nebâtlar, 

botanık, bitki. 

nefr : (a.i.) 1. ürküp kaçma. 2. iğrenme. 

nehįķ : (a.i.) eşek anırması, anırtı. 

neşāŧ : (a.i.) sevinç, nesne, şenlik. 

neşve : (a.i.) sevinç, hafif sarhoşluk, 

keyif, neşe. 

nevādır : (a.s. nâdire’nin c.) nâdir olan, az 

bulunan şeyler. 

nevāl : (a.i.) 1. tÂlîh, kısmet. 2. bahşış, 

bağış. 

nev-sal : (f.b.i.) yeni yıl, yılbaşı. 

nifāķ : (a.i.) 1. münâfıklık, iki yüzlülük. 2. 

müslüman görünüp kâfir olma. 

nigāşte : (f.s.) 1. resmolunmuş. 2. 

yazılmış. 

nihād : (f.i.) tabîat, huy, yaradılış. 

nihān : (f.s.) 1. gizli, saklı. 2. 

bulunmayan. 

nihānį : (f.i.) gizlilik, saklılık, gizli, saklı. 

nikāt : (a.i. nükte’nin c.) 1. herkesin 

anlayamadığı ince mânâlar. 2. ince 

mânâlı, zârif ve şakalı sözler. 

noķśān : (a.i.) 1. eksiklik, azalma, azlık. 2. 

eksik, kusurlu. 3. yokluk. 

nümāyān : (f.b.s.) görünücü, görünen; 

meydanda. 

-nümūd : (f.s.) “gösteren, görünen, 

benzeyen” mânâlarıyla kelimeleri 

sıfatlandırır. 

-nümūn : (f.s.) “gösteren” mânâsıyla 

kelimelere katılır. 

nüzhet : (a.i.) 1. neşe, eğlence, eğlenecek 

yerleri gidip gezme. 2. tazelik; sevinç. 

Ǿaķd : (a.i.) 1. bağ, bağlama, düğümleme, 

bağlanma. 2. sözleşme, kararlaştırma. 3. 

kurma, düzme. 

Ǿāmir : (a.s. umrân’dan) 1. mâmûr eden, 

şenlendiren. 2. îmâr olunmuş. 3. devlete 

ait. 

Ǿanāǿ : (a.i.) zahmet, meşakkat, güçlük. 

ǾanǾane : (a.i.c. anǾanât) 1. rivâyet, 

gelenek. 2. tafsîlât. 

Ǿanūd : (a.s. inâd’dan) inatçı. 
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Ǿār : (a.i.) utanma. 

Ǿarķūb : (a.i.) 1. ökçe siniri, eğrice. 2. 

yalan ve kötü söz. 

Ǿavd : (a.i.) 1. geri gelme, dönme. 2. hasta 

ziyâreti. 

Ǿavvād : (a.i. ûd’dan) udcu, ud çalan. 

Ǿināyet : (a.i.) 1. dikkat, gayret, özenme. 

2. lûtuf, ihsan, iyilik. 

Ǿitāb : (a.i.) azarlama, tersleme, paylama, 

darılma. 

Ǿivaż : (a.i.) bedel, karşılık. 

Ǿubūs : (a.i.) yüz ekşiliği, çatık çatıklığı; 

somurtkanlık. 

Ǿuķūbet : (a.i.c. : ukûbât) 1. ceza. 2. 

eziyet, işkence, azap. 

Ǿulūfe : (a.i. alef’den c. : alâif, ulüf) 1. 

hayvan yemi. 2. sipâhilere, yeniçilere 

verlen maaş. 

Ǿunfuvān : (a.i.) 1. gençliğin ve güzelliğin 

başlangıcı; bir şeyin tâzelik zamanı. 2. 

tâzelik, parlaklık. 

Ǿurūķ : (a.i. ırk’ın c.) ırklar, kökler, 

damarlar. 

Ǿuzlet : (a.i.) bir yana çekilip kendi 

kendine tenhada yaşama, yalnızlık 

köşesine çekilme. 

Ǿuzlet : (a.i.) bir yana çekilip kendi 

kendine tenhada yaşama, yalnızlık 

köşesine çekilme. 

Ǿuzlet : (a.i.) bir yana çekilip kendi 

kendine tenhada yaşama, yalnızlık 

köşesine çekilme.  

pā-nihāde : (f.b.s.) 1. ayak basmış, ayak 

koymuş; vâsıl olunmuş. 2. tevellüdetmiş, 

doğmuş. 

pā-zede : (f.b.s.) ayak altında kalmış, 

çiğnenmiş. 

perhįz : (f.i.) 1. perhîz. 2. dince yasak 

edilen şeylerden tamamıyla uzak kalma. 

pertev : (f.i.) ışık, parlaklık.   

perverde : (f.s.) beslenmiş, terbiye edilip 

yetiştirilmiş. 

piçįde : (f.s.) karışmış, bükülmüş, 

kıvrılmış. 

pįrāhen : (f.i.) gömlek. 

pįrāne : (f.zf.) yaşlılara yakışır sûrette. 

pįrāye : (f.i.) süs. 
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pįş-nihād : (f.b.i.) temel, usul, kanûn. 

pürsān : (f.s.) soran, soruşturan. 

raĥal : (a.i.c. : rihâl) semer, palan.  

raĥįķ : (a.i.) [kızıl renkli] duru ve temiz 

şarap. 

raħne : (f.i.) gedik, yarık, yırtık ve bozuk 

yer, zarar, ziyan, bozukluk. 

raħş : (f.s.) gösterişli, yürük ve güzel [at]. 

raħt : (f.i. arapça c. : ruhût) 1. at takımı. 2. 

yol levâzımı. 

rām : (f.s.) itâat eden, boyun eğen, 

kendini başkasının emirlerine bırakan. 

rāst : (f.s.) doğru, sağ, doğru yol. 

refaǾ : (a.i.) kalkındırma, yüceltme, yukarı 

kaldırma. 

remz : (a.i. : rümûz, rümûzât) işaret, 

işaretle anlatma, gizli ve kapalı bir sûrette 

söyleme. 

renc : (f.i.) ağrı, sızı. 

rencįde : (f.s.) incinmiş, kırılmış. 

resįde : (f.s.c. resîdegân) erişmiş, 

yetişmiş, olgunlaşmış. 

reşĥa : (a.i.c. : reşehât) sızıntı, damla. 

retķ : (a.i.) yırtığı ve yarığı yapıştırıp 

tâmir etme. 

reviş : (f.i.) gidiş, yürüyüş, tarz, üslûp. 

revįyy : ed. kafiye olan kelimenin son 

harfı. 

rezm : (f.i.) kavga, savaş, cenk. 

ricǾat : (a.i.) geri dönme, gerileme, 

çekilme, geri kaçma. 

rįş : (f.i.) yara, yaralı. 

ruħśat : (a.i.c. : ruhas, ruhsât) izin, 

musaade. 

ruķǾa : (a.i.c. : rukaǾ, rıkaǾ) üzerine yazı 

yazılan akğıt, deri parçası, kısa mektup. 

rūz-merre : (f.s.) her günkü, her günlük. 

śaded : (a.i.) yakınlık, civar, fikir, niyet, 

kasid. 

saħāǿ : (a.s.) cömertlik, elaçıklığı, 

sahâvet. 

saħāvet : (a.i.) cömertlik, elaçıklığı. 

śahbā : (a.i.) şarap. 

sālūs : (f.s.) riyâkâr, iki yüzlü. 

śanādįd : (a.i. sındîd’ın c.) başkanlar, ileri 

gelenler. 
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śaǾb : (a.s. suûbet’den c. : sıâb) güç, zor, 

çetin. 

śarįĥan : (a.zf.) açıkça, açık, meydanda 

olarak. 

śavt : (a.i.c. : esvât) ses, sadâ, bağırma, 

haykırma. 

śayĥa : (a.i.c. : sıyâh) bağırma, nâra atma. 

sāyis : (a.i. siyâset’den) seyis, at uşağı. 

ŝebāt : (a.i.) yerinde durma, 

kımıldamama. 

sebķat : (a.i.) geçme, ilerleme. 

secǾ : (a.i.c. : escâǾ) 1. nesirde yapılan 

kafiye. 2. kumru, güvercin gibi kuşların 

ötüşü. 

sedād : (a.i.) doğruluk, hastasızlık, doğru 

ve haklı şey. 

sefāhat : (a.i.) zevk ve eğlenceye –aşırı 

derecede- düşkünlük, aşağılık. 

sehv : (a.i.c. : sehv,yyât) yanlış, yanılma. 

sekr : (a.i.) sarhoşluk. 

semmūr :  (a.i.c. : semâmîr) samur, 

samurun derisinden yapılan kürk. 

sengistān : (f.b.i.) taşlık, taşı çok olan yer. 

ser : (f.i.) baş, kafa, kelle. 

ser-bāz : (f.b.s.c. : ser-bâzân) cesûr, yiğit. 

ser-dār : (f.b.c.i. : ser-dârân) asker başı, 

kumandan. 

ser-efrāz : (f.b.s.) başını yukarı kaldıran, 

yğkselten. 

ser-fürū : (f.i.) başeğme , söz dinleme.  

ser-geşte : (f.b.s.) başı dönen, sersem, 

şaşkın. (bkz : ser-gerdân). 

ser-ħān : (a.i.) kurt, canavar. 

ser-rişte : (f.b.i.) ipucu, tutamak. 

ser-zeniş : (f.b.i.) başa kakma, takaza. 

setr : (a.i.) örtme, kapama, gizleme. 

sevād : (a.i.) karalık, siyahlık, karartı. 

sevķ : (a.i.) önüne katıp sürme, ileri 

sürme. 

seyr : (a.i.) yürüme, yürüyüş, gitme; 

hareket. 

ŝiķāt : (a.i. sikâ’nın c.) inanlar kimseler. 

sįm : (f.i.) gümüş, gümüş para. 

sirāyet : (a.i.) geçme, bulaşma, yayılma. 

sitād : (f.i.) alma, alış. 
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sitāyiş : (f.i.) övme, övüş. 

ŝiyāb : (a.i. sevb’ın c.) giyecekler. 

śiyābį : (a.i.) hamamda çıkarılan elbiseleri 

muhafaza eden kimse, esvâpçı. 

śiyānet : (a.i.) koruma, korunma. 

śudūr : (a.i. sadr’ın c.) göğüsler, 

sadrazmlar. 

śudūr : (a.i.) sadır olma, meydana çıkma. 

sūr : (f.i.) düğün , ziyafet, şenlik. 

süħan-verį : (f.b.i.) düzgün konuşma. 

sülāf : (a.i.) şarap, bâde, hamr. 

sütūde : (f.s.) övülmüş; övülmeye değer. 

şāh : (f.i.c. : şâhân) padişâh, şeh. 

şecįǾ : (a.s. : şecâat’den c. : şicâǾ, şüceâ) 

cesûr, yürekli, yiğit. 

şerāre : (a.i.c. şerer) kıvılcım. 

şerm-sārį : (f.b.i.) mahcupluk, utangaçlık. 

şeş-tār : (f.b.i.) altı telli. 

şetm : (a.i.c. : şütûm) sövme, sövüp 

sayma. 

şevket-meāb : (a.f.b.s.) şevketin ait 

olduğu, şevketin bulunduğu yer. 

şevl : (a.i.c. : eşvâl) vazodaki su kalıntısı, 

geniş, ıssız. 

şeyb : (a.i.) saç sakal ağarması, kocama, 

ihtiyarlık. 

şitāb : (f.i.) acele, sürǾat, çabukluk. 

şūħį : (f.i.) şuhluk, oynaklık. 

şūm : (f.s.) şom, uğursuz. 

şütürbān : (f.b.i.) deveci, deve çobanı. 

şüyūǾ : (a.i.) [herkesçe] duyulma, 

yayılma, bilinme, dağılma. 

taĥķįr : (a.i.c. : tahkîrât) 1. hareket etme. 

2. hor görme, küçük görme. 

taĥmįl : (a.i. haml’den c. : tahmîlât) 

yükleme, yükletme, yükletilme. 

taĥrîk : (a.i. hareket’den c. : tahrîkât) 

kımıldatma, kımıldatılma. 

taĥrįś : (a.i. hırs’dan c. : tahrîsât) 

hırslandırma, hırslandırılma. 

taħvįf : (a.i. havf’den c. : tahvîfât) 

korkutma, korkuya düşürme. 

taĥvįl : (a.i. havl’den) değiştirme, 

değiştirilme, çevirme, döndürme. 

taķarrüb : (a.i. kurb’dan) yaklaşma, 

yanaşma, vakti yakın olma. 
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tanžįf : (a.i. nezâfet’den c. : tanzîfât) 

temizleme. 

tanžįr : (a.i. nezâret’den c. : tanzîrât) 

benzetme, benzetilme. 

taǾabbüs : (a.i.c. : taǾabbüsât) yüz 

ekşitme, surat asma. 

taǾaddį : (a.i. adû’dan c. : taaddiyât) 

geçme, öteye geçme, saldırma. 

taǾrįż : (a.i. arz’dan c. : taǾrîzât) 

dokundurma, dokunaklı söz söyleme. 

taǾŧįr : (a.i.) ıtr’dan) güzel koku ile 

kokulandırma. 

taǾyįb : (a.i. ayb’dan c. : taǾyîbât) 

ayıplama. 

taǾyįş : (a.i. ıyş’den) yaşatma, geçindirme, 

besleme. 

taǾźįr : (a.i. özr’den c. : taǾzîrât) esassız, 

özür bildirme. 

tār : (f.s.) karanlık, karanlık gece, tel, saç 

teli. 

tarżįye : (a.i. rızâ’dan) râzı ve 

hoşnūdetme. 

taśaddį : (a.i. sady’den c. : tasaddiyât) bir 

işe girişme, başlama. 

taśdįǾ : (a.i. sudâ’dan c. : tasdîât) baş 

ağırtma, tâǿcizetme, can sıkma. 

taŧbįķ : (a.i. tıbk’dan c. : tatbîkât) 

uydurma, uydurulma, yakıştırma. 

taŧhįr : (a.i. tahr’dan c. : tathîrât) 

temizleme, paklama. 

tažarruf : (a.i. zarîf’den c. : tazarrufât) 

zarâfet, zariflik taslama, satma, incelik 

gösterme. 

tebār : (a.i.) yok olma, bitme. 

tebevvül : (a.i. bevl’den) işeme. 

tebǾįd : (a.i. buǾd’dan) uzaklaştırma, 

uzaklaştırılma, uzağa sürme. 

tebrįd : (a.i. bürûdet’den) soğutma, 

soğutulma. 

techįz : (a.i. cihâz’dan c. : techîzât) 

cihazlama, lüzumlu şeyleri tamamlama. 

tecrįd : (a.i. cered’den c. : tecrîdât) 

soyma, soyulma, ayırma, bir tarafta 

tutma. 

tedārük : (a.i. derk’den c. : tedârükât) 

tedârik, hazırlama; araştırıp bulma.  

tedķįķ : (a.i. dikkat’den c. : tedkikat) 

dikkatle araştırma, araştırılma, inceden 

inceye yoklama. 
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tedmįr : (a.i. dimâr’dan c. : tedmîrât) 

yoketme, mahvetme. 

tedrįcį : (a.s.) derece derece, yavaş yavaş 

olan, yapılan. 

tefaĥĥüś : (a.i. fahs’den c. : tefahhusât) 

inceden inceye araştırma. 

tefaķķud : (a.i. fakd, fıkdân ve fukud’dan 

c. : tefekkudât) arayıp sorma, arayıp 

sorulma. 

tefārįķ : (a.i. tefrîk’in c.) ayırmalar, 

seçmeler, ufak tefek şeyler. 

teferrüc : (a.i.c. teferrücât) açılma, 

ferahlama. 

teferrüd : (a.i. ferd’den) herkesten ayrılıp 

tek, yalnız, tenha kalma. 

teferrüs : (a.i. ferâset’den c. : teferrüsât) 

sezme, anlar gibi olma. 

tefrįh : (a.i. ferah’dan) ferahlandırma, 

gönül açma. 

teftįş : (a.i. fetş’den c. : teftişât) gereği 

gibi sorup araştırma, sorulup araştırma. 

tefvįż : (a.i.) ihâle, sipâriş etme, edilme, 

dağıtma. 

teĥāşį : (a.i. haşy’den) korkup çekinme, 

sakınma. 

tehnįyet : (a.i.) tebrik etme, kutlama. 

tekāsül : (a.i. kesel’den c. : tekâsülât) 

üşenme, tenbellik; ilgisizlik. 

tekeddür : (a.i. keder’den) bulanma, 

saflığını kaybetme. 

tekfįn : (a.i. kefen’den c. : tekfînât) kefen 

sarma, kefenleme, kefenlenme. 

telmįĥ : (a.i. melh’den c. : telmîhât) söz 

arasında kastedilen bir şeyi mnâlı olarak 

söyleme, açık söylememe, îmâlı 

konuşma. 

telvįŝ : (a.i. levs’den c. : telvîsât) 

bulaştırma, kirletme, pisletme, bozma, 

berbâdetme. 

temāyül : (a.i. meyl’den c. : temâyülât) 

meyletme, eğilme, bir yana çarpılma. 

temellük : (a.i. melk ve mülk’den c. : 

temellükât) mülk edinme, kendine mal 

etme, sâhip olma. 

temhįd : (a.i. mehd’den c. : temhîdât) 

yayma, döşetme, düzeltme. 

temşiyet : (a.i. meşy’den) yürütme, 

yürütülme, meydana gelme. 

tenāvül : (a.i. nevl’den) alıp yeme, alınıp 

yenilme. 
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teneffür : (a.i. nefret’den) iğrenme, 

tiksinme. 

tenķįh : (a.i.c. tenkihât) bir şeyin fazla ve 

lüzumsuz kısımlarını çıkartıp düzeltme. 

tenkįl : (a.i.c. tenkîlât) uzaklaştırma. 

teǿessüf : (a.i. esef’den c. : teessüfât) 

eseflenme, kederlenme. 

teǿyįd : (a.i.c. teǿyîdât) kuvvetlendirme, 

kuvvetlendirilme, sağlamlaştırma. 

terfįǾ : (a.i. ref’den) yükseltme, 

yükseltilme, yukarı kaldırma. 

tesāmuĥ : (a.i. semâhat’dan c. : 

tesâmuhât) müsâmaha etme, hoş görme, 

dikkatsız, kayıtsız davranma.  

tesħįr : (a.i. sihriyy’den) zapt ve istîlâ 

etme, ele geçirme. 

tesnįm : (a.i.) est. kabartma, kubbeli 

yapma, yapılma. 

teşĥįź : (a.i. şahz’dan c. : teşhîzât) 

sivriltme, keskinletme. 

teşmįr : (a.i. şemr’den) sıvama, sıvanma. 

teşnįǾ : (a.i. şenâat’den c. : teşnîât) çok 

ayıp ve çirkin bulma; ayıplama. 

teşvįş : (a.i. : teşvîşât) karıştırma, 

karmakarışık etme. 

tetābuǾ : (a.i. teba’dan c. : tetâbuât) 

aralıksız birbiri ardından gelme. 

tevbįħ : (a.i.c. tevbîhât) tekdîr, azarlama, 

paylama. 

tevķįr : (a.i. vekâr’dan c. : tevkîrât) güzel 

karşılama, ağırlama. 

teyaķķüž : (a.i. yakaza’dan c. : 

teyakkuzât) uyanma, uykudan kalkma. 

tezāĥüm : (a.i. zahm’den c. : tezâhümât) 

kalabalıktan sıkışma; toplanma. 

teźlįl : (a.i. zillet’den c. : tezlîlât) zelîl 

etme, edilme, tahkîr etme, hor ve hakîr 

görme. 

tezvįc : (a.i. zevc’den c. : tezvîcât) kocaya 

verme, evlendirme. 

tezyįn : (a.i. zînet’den) zinetlendirme, 

süsleme, süslenme. 

tįġ : (f.i.) kılıç. 

tįmār : (f.i.) yara bakımı, ağaç bakımı. 

töhmet : (a.i. vehm’den c. : töhem) birine 

isnâdolunan suç, işlenildiği sanılan fakat 

gerçekliği henüz meydana çıkmamış olan 

suç, kabahat. 
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ŧaǾm : (a.i.c. tuûm) 1. yeme. 2. tad, lezzet, 

zevk. 

ŧaǾn : (a.i.) sövme, yerme; ayıplama.  

ŧard : (a.i.) koğma, sürme, uzaklaştırma. 

ŧıbāǾ : (a.i. tab’ın c.) tabîatler, yaradılışlar, 

âdetler. 

ŧıfl : (a.i.c. etfâl) küçük çocuk. 

üftāde : (f.s.c. : üftâde-gân) düşmüş, 

düşkün; bîçâre. 

ümem : (a.i. ümmet’in c.) ümmetler. 

vām : (f.i.) borç. 

vārid : (a.s. vürûd’dan c. : vâridîn) gelen, 

vâsıl olan, erişen. 

vefķ : (a.i.) uyma, uygun gelme, 

uygunluk. 

vifāķ : (a.i.) uygunluk, aynı düşüncede 

olma. 

vüsǾat : (o.i.)  genişlik , bolluk. 

yāl : (f.i.) boyun, gerdan. 

yāverį : (f.i.) yaverlik; yardımcılık, 

imdatçılık. 

yāz-deh : (f.b.s.) on bir. 

yemįn : (a.s.c. : eymân) sağ, sağ taraf. 

yesār : (a.i.) sol, sol taraf. 

žalįl : (a.s.) zıll’den) gölgeli. 

żamāim : (a.i. zamîme’nin c.) ekler, 

aratırmalar, ilâveler. 

zaǾfį : (a.s.) zaǾfa, kuvvetsizliğe, 

dermansızlığa ait, bununla ilgili. 

zāǿil : (a.s. zevl ve zevâl’den) sona eren, 

devamlı olmayan, geçen, geçmiş olan. 

-zār : (f.s.) isimlere eklenerek yer adı 

bildirir.  

źelįl : (a.s. zillet’den c. : ezillâ, ezille, 

zilâl, zullân) hor, hakîr, alçak, aaşağı 

tutulan. 

zeǾāmet : (a.i.) tar. Osmanlılar devrinde 

sipâhîlere verilen en büyük timar. 

zer : (f.i.) altın, akçe, para. 

zer : (f.s.) sarı 

zerd : (f.s.) sarı. 

zer-keş : (f.b.s.) altın tel yapan, altın 

işlemli, altın kakmalı. 

zerrāķ : (a.s. zerk’den) çok mürâî, iki 

yüzlü. 

žıll : (a.i.c. : ezlâl, zılâl, zulûl) gölge. 
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żımn : (a.i.) iç taraf, maksat, istek, niyet. 

zįb : (a.i.) süs, bezek. 

żįķ : (a.i.) darlık, sıkıntı. 

zimām : (a.i.c. : ezimme) yular, hayvan 

yuları. 

źimmet : (a.i.c. zimem) sâhıp çıkma, 

koruma zorunda kalma. 

zindānį : (f.i.) zindancı, zindan muhâfızı. 

żiyāfet : (a.i.) değişik ve karışık olma. 

zūr : (a.s.) yalan, asılsız, uydurma.  

zūr : (f.i.) küvvet, güç. 

zülāl : (a.i.) saf, hafif, soğuk, güzel, tatlı. 

źüll : (a.i.) alçalma, horluk, hakirlik. 

zümre : (a.i.c. : zümer) bölük, takım, 

camaat, topluk 
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SONUÇ 

 

Mustafa Âlî‟nin Mehâsinü‟l-Edeb adlı bu eserinde dönemin siyasî ve sosyal 

özelliklerini tespit etmeye çalıĢtığımız bu çalıĢmanın sonucunda, metinden ortaya 

çıkarttığımız bilgiler ıĢığında Ģunları ifade etmek mümkündür. 

Günümüzde elimize geçen tarihi eserler arasında Mustafa Âlî‟nin Mehâsinü‟l-Edeb 

adlı bu eseri de mühim bir yer tutmaktadır. Tarihe ve tarihçilere gereken en önemli 

noktalarında, onların her hangi bir baskı altında kalmayıp, objektif  bir bakıĢ açısına sâhip 

olmaları gerekmektedir. Mustafa Âlî de bu özelliğe sahip bir yazardır. Bundan dolayı bir 

çok tarihçiye ilhâm kaynağı olmuĢtur. 

Tarih, mazî değil, mazî‟nin haritasıdır ve tarihçi bu haritayı çizen kimsedir. Bir 

tarihi veya herhangi bir eseri okurken, okuma sırasında özel ve daha önce oluĢmamıĢ bir 

düĢünce, duygu veya olayları değerlendirmek için yeni bir yöntemle ortaya çıkması en 

güzel anıdır. Tarihi bilmek önemlidir. En azından yaĢadığımız toprağın tarihini bilmemiz 

gerekir. Tarihi bilmeyen sanki dün doğmuĢ, hiç bir Ģeye vakıf olmayan gibidir. Bu halde 

birilerinin bize yanlıĢ Ģeyler anlatma ihtimali yüksektir. 

Mustafa Âlî‟nin bu eseri üzerine çalıĢırken daha önce bilmediğim bir çok bilgi ile 

karĢılaĢtım. Mustafa Âlî‟nin bu eserinde halifeler, Acem padiĢaları ve Osmanlı 

padiĢahlarının içki ile rağbeti konusunda anlattıklarının bazı insanların duygularını 

incitebilir, hatta anlattıkları kabûl ve makûl görülmeyebilir. Ama siyâsetnâme ve tarihin 

gereği olarak tarihçinin tarafsız olarak olayları anlatması gerekir. YaĢadığımız bu dönemde 

anlayamadıklarımızın cevabını bulabilmek için tarihe baĢvurmak gerekir. Tarih okumak 

düĢüncelerimizi keĢmekeĢe sokabilir. Tarih bununla beraber inançlarımızı da düzende tutar. 

Amerikan yazar ve siyâsetçi Cotton Mather: “Tarih, övgü yada suçlama ile hâdiseler 

ve vakaların anlatılmasıdır.” demiĢtir. 
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