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ÖZET

Ashâb-ı Kehf’e geniş yer veren Klasik Türk edebiyatında, bu kıssayı işleyen birçok mesnevî yazılmıştır. Bu
metinlerden biri İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Kütüphanesi, ND 2495-286 numarada kayıtlı, Ahdî mahlaslı bir şaire ait olan Hâzâ Kıssa-i Ashâbü’l-Kehf’tir. Bu
makalede bu mesnevînin transkripsiyonlu metni ve incelemesi yer almaktadır. Şairi hakkında mahlası dışında bilgi
tespit edilemeyen eser, 17 yapraktan meydana gelmiş ve
nesih hatla yazılmıştır. Her sayfasında genellikle 11 satır
yer almaktadır. Müstensihi Ahmed bin İsmail İzmirî olan
eserin istinsah tarihi 1152/1739’dur. Metin, mesnevî
nazım şekliyle yazılmıştır ve 352 beyitten oluşmaktadır.
Fâ‘ilâtün/ fâ‘ilâtün /fâ‘ilün kalıbıyla kaleme alınmış ve
Arapça’dan Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Diğer birçok
Ashâb-ı Kehf metninde olduğu gibi bu metinde de râvî İbn
Abbâs’tır. Makalenin inceleme kısmında metnin özeti
verilmiş, eserde dikkati çeken bazı unsurlardan Hz. İsâ,
Suhuf-ı Mûsâ, şeytan-ı racîm, Dakyanus, Amâlık, mağara,
gûy u çevgân ve kedi ile fare üzerinde durulmuştur. Mesnevînin dil ve üslûp konusunda dikkati çeken özelliklerinin
belirtilmeye çalışıldığı yazıda, ayrıca nüshaya müstensih
tarafından yazıldığı düşünülen notlar ve açıklamalar tablo
hâlinde sunulmuştur.
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Ashâb-ı Kehf, Klasik Türk edebiyatı, mesnevî.

ABSTRACT

In the Classical Turkish Literature that gives a wide
coverage to the story of Seven Sleepers, many masnavis
on this issue have been written. One of them is situated in
the Istanbul University, Faculty of Arts library, ND
2495-286, Hâzâ Kıssa-i Ashâbü’l-Kehf which was written
by a poet pseudonym Ahdî. This work, which was written
by a poet that we have no information about other than
his pseudonym, is composed of 17 folios and written with
the calligraphy of naskh. Usually, there are 11 lines on
each page. The work was copied in 1152/1739 by the
copyist Ahmed bin İsmail İzmirî. The text was written
with the meter type of masnavi and composed of 312
couplets. It was written with the arûzpattern of fâ‘ilâtün/
fâ ‘ilâtün/fâ‘ilün and it was translated from Arabic to
Turkish. As happens with many other Ashâb-ı Kehf texts,
this text is also belonged to the story-teller İbn Abbâs. In
the analysis part, the abstract of the text is given and it
was focused on some important ingredients such as Hz.
İsâ, Suhuf-ı Mûsâ (revelation pages of Mûsâ), şeytan-ı
racîm (cursed devil), Dakyanus, Amâlık, mağara (cave),
gûy u çevgân (the game of polo), and kedi and fare (cat
and mouse). In the text in which it was tried to determine
some of the features of the narration mode of masnavi,
some notes and explanations which was possibly written
by the copyist on the manuscript was presented in a
chart.
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Ashâb-ı Kehf1 kıssası üzerindeki inceleme ve araştırmalar uzun bir
tarihî süreci kapsamakla beraber, Türkiye’deson yıllarda yapılan çalış*

Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul (hkoncu@gmail.com).
1
Ahmet Rifat Lügat-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye adlı eserinde Ashâb-ı Kehf’in Allah’ın
inayetine mazhar olan yedi kişi olduğunu belirtir. Bunların beşi veya altısı Desyus
(Dakyus)’un etrafındaki kişilerdir. Yazar, bu kişilerin Hıristiyanlık dinine
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malarda yoğun bir artış olduğu görülmektedir. Gerek tez gerek kitap ve
makale, gerekse sempozyumlar vasıtasıyla konu gündemde kalmakta,
bağlamı genişletilmekte ve disiplinlerarası çalışmalarla “Ashâb-ı Kehf”
kıssası anlamlandırılmaya, yorumlanmaya çalışılmaktadır.2 Biz de yapılan çalışmalara bir katkı sağlayabilir düşüncesiyle bu makaleyi kaleme
aldık.
Ashâb-ı Kehf’e geniş yer veren Klasik Türk edebiyatında, bu kıssayı
işleyen birçok mesnevî yazılmıştır (bkz.Yüksel vd. 1996: 35-38; Yılmaz
2006: 35-64; Koncu 2012: 9-57; Yekbaş 2013; a.y. 2013: 311-325 vb.). Bu
metinlerden biri İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi,
ND 2495-286 numarada kayıtlı olan Hâzâ Kıssa-i Ashâbü’l-Kehf’tir. 17 yapraktan oluşan ve nesih hatla yazılmış olan metnin her sayfasında genellikle 11 satır yer almaktadır. Müstensihi Ahmed bin İsmail İzmirî olan
eserin istinsah tarihi 1152/1739’dur. Ketebe kaydına göre eserin istinsahı
Şaban ayının başlarında bir gece yarısı tamamlanmıştır.
Eserin 351. beytinden anlaşıldığı üzere şairi “Ahdî”dir. Biyografi
kaynaklarına bakıldığında bu mahlası kullanan birçok şair olduğu görülmekte, ancak böyle bir eseri olan Ahdî’den bahsedilmemektedir
inandıklarından, Desyus (Dakyus)’tan kaçtıklarından, bir çobana rastladıklarından, çobanın köpeğinden, bir mağarada uyuyup üç yüz dokuz sene sonra imparator Tudosyus zamanında uyandıklarından bahsetmekte ve hem İslamiyetle hem de
Hıristiyanlıkla alâkalı kaynaklarda yer alan isimlerini şöyle saymaktadır:

2

“İslâm Beyninde
Du‘â Kitâbında
Ba‘zı Kütüb-i Nasârâda
1 Yemlîhâ
1 Malhus
1 Yemulihus
2 Mekselinâ
2 Meksimiyanus
2 Meksimilyanus
3 Meslînâ
3 Yuhanna
3 Andonyus
4 Mernûş
4 Martiniyanus
4 Martiniyanus
5 Debernûş
5 Diyonisius
5 Dionius
6 Sâzeniş
6 Sarabion
6 Kesakosnudianus
7 Kefeştetayyûş
7 Kostantin
7 Kostantinus”
8 Kıtmir Kelb”
(Ahmet Rifat 2004: 1-2,184,185).
Mesela 20-22 Eylül 2012 tarihinde Kahramanmaraş’ta düzenlenen Uluslarası İnanç
Turizmi ve Eshab-ı Kehf Sempozyumu’nda sunulan bildiriler konuyu mimarî, dinî,
edebî, tıbbî, psikolojik, mitolojik ve görsel sanatlar vb. birçok açıdan değerlendirmektedir. Geniş bilgi için bkz.(Uluslararası İnanç Turizmi Ve Eshâb-ı Kehf Sempozyumu, 2013).
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(İpekten vd. 1988: 14; Tuman 2001: 713, 714; Mehmed Süreyyâ 1996:719).
Bu sebeple şair hakkında bilgi tespit edilememiştir.
Ahdî’nin Hâzâ Kıssa-i Ashâbü’l-Kehf’i, mesnevî nazım şekliyle yazılmış, 352 beyitten oluşan bir metindir. Bahr-ı remelden fâ‘ilâtün/
fâ‘ilâtün/fâ‘ilün kalıbıyla yazılan eserde, klasik mesnevî tertibine
uyulmamış, doğrudan konuya girilmiştir. Metin, ihtiva ettiği özellikler
bakımından Âmil Çelebioğlu’nun ifadesiyle “halk tipi mesnevî” (Çelebioğlu 1999: 45)ler grubuna dâhil edilebilir. Eserde yer yer Kur’ân-ı
Kerîm’den ve Arapça ibarelerden iktibas yapılmıştır.
Bu mesnevî, Arapça’dan Türkçe’ye tercüme edilmiş eserlerden biridir. 337-339.beyitleri arasında şair, asıl metnin Arapça olduğunu, Türkçe’ye bu dilden tercüme yaptığını, çevirinin manzum olduğunu ifade
etmekte ve bu kıssayı neden tercüme ettiğini açıklamaktadır:
Neśr-i ‘ārí hem ‘Arab dilince bu
Ķıŝŝa yazılmış idi ey ĥūb-rū
Tercüme ķıldım anı Türkí’ye ben
Nažm ile didüm ola cārí suĥan
Çünki hem-şehrimdür Aŝģābi’l-kehif
İdeyim vāżıģ beyān eyle vaŝıf

Eserin Özeti
Ahdî’nin kaleme aldığı bu kısa mesnevînin özeti şöyledir:
Eski zamanda Efsus adında büyük bir şehir vardır. Şehrin adı Efsus
olmakla beraber önceki ismi Tarsus’tur. Şehrin Dakyanus adında bir şâhı
vardır. Dakyanus, kalbine kibir ve kin dolmuş, tanrılık davası güden bir
“la‘în” dir. Buşâh günlerden bir gün tahtı üzerinde uyumakta, Yemliha
da ona hizmet etmekte ve etrafı gözlemektedir. Ansızın yarıktan bir fare
çıkar, bir kedi de onu yakalamaya çalışır. Fare uyumakta olan şâhın üzerine düşer, uykudan korkuyla uyanan şâha sanki düşman kılıç çalar.
Yemliha, onun bu hâlini görünce yanında olan kişiye “şayet Dakyanus
tanrı olsaydı korkuyla bu hâle gelmezdi” der. Kıssada yer alan Yemliha
ile beş kardeşi, Dakyanus’un halasının oğulları ve aynı zamanda vezirle-
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ridir. Bir gün Yemliha ve kardeşleri kasrın tavanına döşeklerini serip
yatarlar. Yemliha gece yarısı gökyüzüne bakar, o esnada gökyüzü yıldızlarla doludur. Yemliha, kardeşlerini uyandırır ve düşüncelerini açıklayıp
onlara Allahlarının kim olduğunu sorunca kardeşleri de Dakyanus kulu
olduklarını söylerler. Yemliha, göğü, yıldızı yaratanın, yeri döşeyenin,
dağları kuranın, denizi akıtanın “Dakyanus” mu olduğunu sorar. Kardeşleride bütün bu saydıklarını Dakyanus’un yapmadığını söylerler ve
“bunu yapana ibadet edelim” derler. Ancak kardeşleri Dakyanus’tan
çekinirler. Sonunda Yemliha’nın rehberliğinde gece gök tanrısına ibadet
etmeye ve gündüz de Dakyanus’un hizmetinde olmaya karar verirler.
Geceleri ipekten giysilerini çıkarıp değersiz elbiseler giyerler ve vakitlerini secde ederek geçirirler. Ancak fitneci iblis boş durmaz ve Dakyanus’un huzuruna çıkıp Yemliha ve kardeşlerinin onun rızkını yediğini
ancak başkasına taptığını söyler. Dakyanus da bu durumu Yemliha ile
kardeşlerinden sorar. Onlar da kendilerine kaftan ve rızık verene, hasta
olduklarında iyileştirene taptıklarını belirtirler. Ancakiblis ikinci kez
gelip Yemliha ve kardeşlerinin Dakyanus’un rızkını yediğini ancak başkasına taptığını şâha ısrarla belirtir. Şâh, iblisin bu ısrarı üzerine yeniden
sorar ve taptıklarının kim olduğunu açıkça öğrenmek ister. Yemliha bu
konuşma esnasında Dakyanus’a gökyüzünü, yeryüzünü, nehri, vahşi
hayvanları yaratıp yaratmadığını sorup Dakyanus’tan “hayır” cevabı
alınca artık ona ibadet etmeyeceklerini, yeri, göğü, denizi, dağları yaratan Allah’a ibadet edeceklerini belirtir. Bunun üzerine Dakyanus, onları
hapsettirir. Tarsus şehrinde yaşayanların bir bayramı vardır ki o zamanda halk şehirden çıkar, yedi gün bayram eder. Yine böyle bir bayram
zamanı gelir, tüm halk şehirden çıkar. Bu esnada Yemliha gece hapiste
yatarken bir düş görür. Düşte, yalın yüzlü, başlarında yeşil sarık, üstlerinde beyaz kaftan ve bellerinde altın ve gümüşten yapılmış kemerler
olan iki oğlan vardır. Ellerinde birer çevgân bulunmakta, ortada altın bir
top yer almakta ve gûy u çevgân oyunu oynamaktadırlar. Aslında bu iki
oğlan, Cebrâil ile Mikâil’dir veonlara eğer hapisten çıkmak istiyorlarsa
bu oyunu oynamaları gerektiğini söylerler. Bunun üzerine Yemliha düşünü kardeşlerine yorar, onlarla birlikte zindancıyı hapisten çıkmaları
konusunda ikna eder. Zindancı, şâh dönünce geri gelmeleri şartıyla
Yemliha ve kardeşlerini salıverir. Yemliha evine döndüğünde bir işçi
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bulup her birisine gümüşten çevgân ve top yapmasını ister. Hepsi
çevgânlarını alınca oynamaya başlarlar. Yemliha topa vurur, top şehrin
kapısına değince kapı açılır ve bunlar da topun peşi sıra gidip şehirden
uzaklaşırlar. Dağda koyunlarını otlatan bir çobana rastlarlar. Kıyafetleri
ipekten olduğundan tanınma endişesiyle çobandan elbisesini isteyip
karşılığında kendi giysilerini teklif ederler. Çoban önce alay ettiklerini
zanneder ancak onların şehirden kaçtığını ve Allah’a ulaşmak istediklerini öğrenir. Bunun üzerine koyunları sahiplerine götürür ve kazancıyla
onlara elbise alır. Bu arada çoban onlara katılır. Çobanın köpeği de onlarla yola koyulmak ister, ancakYemliha ve kardeşleri yerlerini belli eder
düşüncesiyle köpeğin gelmesini istemezler. Bunun üzerine çoban köpeğin de kendisiyle birlikte Allah’a secde ettiğini söyler ve Allah’ın lutfuyla köpek dile gelipAllah’ın birliğine şehadet eder. Bunlar köpekle beraber bir ulu ağacın olduğu, altında çeşme bulunan bir çimenliğe gelirler,
oturup yemek yerler. Bu arada çoban, kırbasını suyla doldurur. Karşıdaki dağa çıkarlar, dağda ulu bir yokuş, yokuşun bittiği yerde de bir
mağara vardır. Dinlenmek için buraya girerler ve Allah onların üstüne
uyku havale eder. Bu esnada Dakyanus bayramını tamamlayıp şehre
dönmüş, Yemliha ile kardeşlerinin kaçtıklarını öğrenip hiddetlenmiştir.
Etrafındakilerle birlikte onları aramaya başlar, izlerini takip eder. Yemliha ve kardeşlerinin sığındıkları mağaraya gelip kapısında köpeği görürler, ancak Allah’ın kudretiyle köpekten korkup kaçarlar. Allah köpeğe
öyle bir heybet ihsan etmiştir ki birçok vezir mağaranın kapısına gelmiş,
Yemliha ve kardeşlerini görmüş ancak köpek sebebiyle içeri girememiştir. Onları orada bırakıp şehre dönerler. Şâh yetmiş yıl daha yaşayıp
ölür. Yerine oğlu geçer ve o da yüz otuz yıl yaşar. Bundan üç yüz yıl
geçince de Tarsus şehrine İsâ peygamber gelir. Burada yaşayanlar ona
iman ederler ve o da bir mümini halka şâh tayin eder. Bu arada Yemliha
ve kardeşleri üç yüz dokuz yıl uyurlar, Allah onları sağa sola çevirmek
için bir melek gönderir. Sonunda uykudan uyanırlar, ne kadar uyuduklarını birbirlerine sorup neticede çok kısa bir süre olduğuna karar verirler. Bu esnada kısa bir süre uyuduklarına delil olarak çoban da kırbasındaki suyun eksilmediğini belirtir. Hepsi acıkmıştır ve Yemliha’yı yiyecek
almak üzere şehre gönderirler. Yemliha önce çimenlik yere gelir, burada
ne çeşme ne de ağaç vardır. Çok şaşırıp durumu kardeşlerine iletir ve
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yeniden yola koyulur. Şehrin kapısından girip “Lâ ilâhe illallâh ve enne İsî
Resûlullah” yazısını görünce şaşırıp kalır. Bir ekmekçi bulup ona üzerinde Dakyanus’un sûreti bulunan parayı verir. Ekmekçi, Yemliha’ya bu
parayı nereden bulduğunu sorar ve onun verdiği cevaba inanmaz. Etraflarına halk toplanır, ikisi birlikte kadıya giderler. Kadı da ekmekçi gibi
bu dirhemi nereden bulduğunu sorar. Yemliha da bunun Dakyanus
dirhemi olduğunu tekrar eder. Kadı, Yemliha’nın durumunu şâha yazar,
şâh da Yemliha’yı huzuruna getirtir. O da benzer suallerle parayı nereden bulduğunu sorunca Yemliha daha önce verdiği cevabı verir. Şâh,
Dakyanus adını duymadığını, hazinenin yerini söylerse kendisine hisse
vereceğini belirtir. Yemliha etrafta komşu ve tanıdıklarının olduğunu
söyleyince şâh, kadı ve halk onunla beraber giderler. Ancak Yemliha
kendi menzilinin yolunu bulamaz. Allah’a yalvarınca, O’nun tarafından
görevlendirilen Cebrâilyolu gösterir. Böylece Yemliha evini bulur, ancak
evin yüz yirmi yaşında bir sahibi vardır ve kendisini tanımamaktadır.
Ev de atasından miras kalmıştır. Yaşlı adam, Yemliha’nın henüz çok
genç olduğunu, bu iddiasından utanması gerektiğini söyler. Bu durum
üzerine Yemliha, buranın kendisinin olduğunu ispatlayacak bir işaret
gösterir. Evin ortasında iki sütun bulunduğunu, birinin içinin altınla,
diğerinin de dirhemle dolu olduğunu belirtir. Şâhın emriyle iki direk
delinir ve Yemliha’nın belirttiği gibi içlerinden altın ve dirhem çıkar. Ev
sahibi pîr, bunun üzerine kilidi altından, kendisi gümüşten yapılmış
sandığını açıp içinden kızıl bir hırka ve hırkanın içinden İmrânî dille
yazılmış bir kitap çıkarır, ağlamaya başlar. Yemliha’ya adını sorar ve
öğrenince onun elini ayağını öper. Pîr, Yemliha’nın ceddinin babası olduğunu, üç yüz dokuz yıl önce şehri terk edip gittiğini, şehirde hamile
bir avratı kaldığını, o dönemde şâhın Dakyanus olduğunu, bunların
ondan kaçtığını belirtir. Bunun üzerine şehir halkı ile şâh onun elini
öper, şâh kardeşlerini de görmek ister. Mağaranın yakınına gelinceYemlihakardeşlerine haber vermek için önden gider. Vaziyeti anlatınca, onlar
artık dünya dirliğinin kendilerine uygun olmadığını düşünüp Allah’a
dua ederler. Cebrâil gelir, mağarayı onların üzerine kapatır. Yemliha
gelmeyince şâh ve diğerleri mağaraya giderler, ancak mağarayı kemer
gibi bağlı görürler ve şehre geri dönerler.
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Mesnevîde Geçen Bazı Unsurlar
Mağara: Ashâb-ı Kehf mağarasının yerinin nerede olduğu hususu,
aslında bu kıssanın/hikâyenin belki de en büyük sorunsallarından biridir. Türkiye’de ve dünyada birçok Ashâb-ı Kehf mağarası olduğu belirtilmektedir (Sert 2009:125-139; Abakay 2012: 275-292; Alparslan 2010: 85113; Afşaroğlu 2000: 257-287; Akgündüz vd. 1993: 399-403vb.). Genelde
mağaranın yerininedebîmetinlerde kesin olarak ifade edilmediğisöylenebilir.3 Ancak makale konumuz olan mesnevîdeşair, seher vakti gün
doğmadan önce Hani’den Ashâb-ı Kehf’in bulunduğu mağaraya nasıl
gidildiğini anlatmakta, adeta yolu tarif etmektedir. Hani’ye buranın yakınlığından bahseden şair, mağaranın yerinin yüksek bir dağda bulunduğunu anlatmakta ve kıbleye karşı olduğunu belirtmektedir:
Gün šulū‘ itmezden evvel fi’s-seģer
Ģani’den ol kehfe her kim ki gider
Ol maķāma irişür vaķt-i ēuģā
Ģani’ye tā böyle yaķındır o cā
Bir üce šaġıñ öñündedür o ġār
Ķıbleye ķarşudurur şöyle ki var
Gün šoġunca šoķunur ŝaġa ‘ayān
Çün ġurūb ide deger ŝola revān (b. 340-343)

Suhuf-ı Mûsâ: Hz. Mûsâ, kendisine kitap gönderilen dört büyük
peygamberden biridir. Ömer Faruk Harman konu hakkında, “Hz.
3

Mesela Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi, nu. 301/9’da yer alan Hikâyeti
Ashâbü’l- Kehf ve bihî nesta‘în’de mağaranın yeri belirsiz olarak şöyle anlatılmaktadır:
Eytdiler diñlenmege bir yir gerek
Bu gice eglenmege bir yir gerek
Bir muķābil yirde bir ġār gördiler
Eşiginde bir bulaġ var gördiler
Ol bulaġ üstinde var bir ĥoş aġaç
Bir ‘acāyib nesne ey baş[lar]a tāc (yk. 153a)
Bu hikâye hakkında bilgi için bkz. (Yekbaş 2013: 111-117).
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Mûsâ’ya kitap, suhuf, elvâh verilmiştir. Bazı İslâmî kaynaklara göre ona
verilen levhalar yeşil zümrütten ve üzerlerindeki yazılar altındandı.
Tevrat’ın Mûsâ’ya vahyedilişi Tîh’te tamamlanmıştır. Mûsâ’ya on sahîfe
verilmiş ve bunlar 100 sahîfeye tamamlanmıştır. Ardından ona İbrânîce
olarak Tevrat indirilmiştir.”(Harman 2006: 212) cümleleriyle bilgi vermektedir. Şair “Suhuf-ı Mûsâ”yı aşağıdaki beyitte kullanmıştır:
Ŝuģf-ı Mūsā’dan birez şey vāŝılı
Vāķı‘ olmışdı bularıñ ģāŝılı (b.19)

Şeytân-ı racîm: Kur’an-ı Kerîm’in 3 (Âl-i İmrân) 36, 15 (Hicr) 17, 16
(Nahl) 98, 81 (Tekvîr) 25 gibi âyetlerinde “kovulmuş şeytan” ifadesine
yer verilmiştir (http://kuran.diyanet.gov.tr).4 Bu metinde de şeytan arabozucu bir konumda yer almakta ve Yemliha ile kardeşlerinin hapse
atılmasına sebep olmaktadır5:
Anlarıñ bu ģāline oldem muķím
Vāķıf olup bildi şeyšān-ı racím
Kim ŝanemler terkin itmişdir bular
Ģaķķ’a iderler ‘ibādet her nažar
Vardı Daķyānūs’a ol sā‘at la‘ín
Secdeye baş indirip šurdı yaķın (b.38-40)

Gûy u çevgân: Ashâb-ı Kehf metinlerinde adı çok geçen bir oyun
olan gûy u çevgân (bkz. Yılmaz 2006: 49-51; Kaplan 2010: 156-158: Karabey 2012: 81-86), daha ziyade Yemliha ve kardeşlerinin zindandan kurtulmasını sağlayan bir oyun olarakanılmaktadır. Oyunu öğretenler ise
Cebrâil ve Mikâil olarak geçmektedir:6
4

Şeytan hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (Çelebi 2010: 39, 99-101).
Bu husus sadece bu mesnevîde değil, bu konuda yazılan birçok mesnevîde ve mensur Ashâb-ı Kehf metinlerinde görülebilir. Mesela Yûsuf-ı Meddâh’ın metni için
bkz. (Koncu 2012: 26, 27), İslamî’nin metni için bkz. (Yüksel vd. 1996: 35), (Yılmaz
2006: 46-50).
6
İslamî’nin mesnevîsinde de geçen bu oyun hakkında Nuran Yılmaz şöyle bir değerlendirme yapmaktadır: “İslamî, bir taraftan Ashâb-ı Kehf’in halk tarafından pek
bilinmeyen hatta merak uyandıran bir oyunu oynayarak dikkatleri oyunun üzerine
çektiklerini ifade ederken diğer yandan bunların yönetici zümresinden oluşlarıyla
oynadıkları oyunun uygunluğunu da gözetmiş olmaktadır.” (Yılmaz 2006: 50).
5
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Bu Míkā’il ķardaşım ben Cebrā’il
Bu cevābı istimā‘ it bellü bil
Çıķmaġ istersiz bu ģabs u şehrden
İşbu lub‘ıla görüñ siz mekrden (b.84, 85)
Šopa çevgān urdı ol dem Yemliĥā
Šop gitdi murġ-veş derden yaña (b.106)

Ayrıca şair, dünyada bunu ilk kez oynayanın Yemliha olduğunu da
109. beyitte ifade etmektedir:
İbn ‘Abbās ider evvel oynayan
Yemliĥā’dur šop ile ender-cihān

Hz. İsâ: Ashâb-ı Kehf’le alâkalı kesin olarak bilinmeyenlerden biri,
olayın ne zaman gerçekleştiğidir.7 Birçok manzum ve mensur metinde
Ashâb-ı Kehf’in mağarada uykuya dalıp 309 yıl uyumalarından sonra
Hz. İsâ’nın geldiği kayıtlıdır.8 Hâzâ Kıssa-i Ashâbü’l-Kehf’te de Yemliha,
Feyzi Halıcı ise, bu oyunun Batıya Persler tarafından öğretildiğini, Şehnâme’de
Siyavuş’un Efrasiyab’la bu oyunu oynadığını, Emevîler ve Abbasîler dönemlerinde
bu oyunun saray eğlencelerinden olduğunu belirterek “Bu oyun Karahanlı ve
Selçuklular’da da yaygın olarak oynanıyordu. Kutadgu Bilig’de elçilerin vasıfları
sayılırken çevgânda mahir olmaları gerektiğinden söz edilir. Daha sonra çevgân
Bâbürlüler’le Hindistan’a girmiş ve yayılmıştır. Mısır’da özellikle Memlükler döneminde Kal‘atülcebel’de meydan denilen yerde top ve çevgân oynanıyordu. Hatta hükümdarın çevgânını taşıyan resmî bir görevli de vardı. Çöğendar, çevgândar,
çükündar diye adlandırılan bu görevli hükümdarın oyuna gidişi sırasında yanında
bulunurdu.” bilgisini aktarmaktadır (Halıcı 1993: 8, 294, 295). Ashâb-ı Kehf
metinlerinde bu oyunu Cebrâil ve Mikâil’in öğrettiği belirtilmekle beraber Türk Dil
Kurumu Kütüphanesi, nu. A 107’de yer alan eksik bir Ashâb-ı Kehf metninde önce
Dakyanus’un top oynadığı kaydedilmektedir: “Taķyānūs’uñ bir ‘ādeti vardı yılda
bir gün meydāna çıķardı šop oynardı. Bu yigitler šanışdılar ki šopı uralum
çıķaralum ardına düşelim bu bahāne ile andan öte gidelüm diyüp altısı šanışdılar.”
(yk. 208a).
7
Birçok kaynakta bu hususa temas edilmiştir. Mesela Gazi Husrev Kütüphanesi’nde
kayıtlı bir Ashâb-ı Kehf metninde bu olayın Hz. İsâ ile Hz. Muhammed dönemleri
arasında olduğu belirtilmektedir (Ashâb-ı Kehf, Gazi Husrev Kütüphanesi (Bosna
Hersek), Türkçe Yazmalar, nu. 5574/6, yk. 20b).
8
Bu husus konuyla alâkalı bir metinde şöyle anlatılmaktadır: “Be-her ģāl şehrüñ
ķapusına geldi gördi ki bārūnuñ üzerine bir beyāż ‘alem dikilmiş ve ol ‘alem
üzerinde yazılmış ki Lā ilāhe illallāh ‘Ìsā rūģu’llāh. Yemlíĥā ġāyetde müteĥayyir oldı
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şehre giderken şehrin kapısının üzerindeaşağıdaki beyitten sonra yazılı
ifadeyi görür:
Bāb-ı şehre irdi çün ol baĥtlu
Bunı gördi ķapu üzre yazılu (b. 234)
Lā ilāhe illallāh ve enne ‘Ìsí resūlu’llāh

Dolayısıyla metne göre hikâye Hz. İsâ’dan önce başlayıp onun devrinden sonra tamamlanmaktadır.
Amâlık: Sargon Erdem, Amâlık’ın “En eski Arap kabilesi olduğu
kabul edilen yarı efsanevî göçebe Sâmî topluluk” (Erdem 1989: 556) olduğunu belirterek “Arap tarihçilerinin Amâlik ve İmlâku şekillerinde de
kaydettikleri Amâlika Kur’an’da yer almaz; İslâmî kaynaklara Benî İsrâil
rivâyetlerinden geçmiştir.” (Erdem 1989: 556) bilgisini vermektedir.
Mesnevîde 2 beyitte “evlād-ı ‘Amālıķ”, 1 beyitte de “‘Amālıķ dirhemi”
şeklinde geçmektedir:
Ehli evlād-ı ‘Amālıķ’dan idi
Varıdı bir şāh Dakyānūs adı (b.7)
Bunda evlād-ı ‘Amālıķ’dan o dem
Şāh Daķyānūs imiş ŝāģib-sitem (b. 312)
Bu ‘Amālıķ dirhemindendür ‘ayān
Şāha bildir sen bunı bellü beyān (b. 240)
ve eytdi. Bir iki gündür ki biz bundan ayrılmışuz cihān bir ġayrı ‘ālem olmış bu ne
‘aceb vāķı‘adur diyü ol fikre varup bir sā‘at oturdı ve kendü gözlerin sil[di] ve
müteĥayyir idi. Belki gözlerime uyķu sebebiyle böyle görinür dir idi. Andan durdı.
Şehrüñ içerüsine girdi. Ķapunuñ iç yanında bir kişi gördi oturmış. Ol kişiye su’āl
eyledi. Ey kişi bu şehre ne şehri dirler didi ve pādişāh kimdür ve ne ismiyle yād
olınur didükde ol kişi eytdi. Bu şehrüñ pādişāhınuñ adı Şaķķūş(?)’dur ve Ģażret-i
‘Ìsí ‘aleyhi’s-selām díninde bir pādişāh-ı müteķayyiddür didi. Yemlíĥā bu
cevābları işidicek kendünden geçüp deryā-yı tefekkürde ķalup ol kişiye tekrār
su’āl eyledi ki ol ‘alem üstinde olan nedür didükde cevāb virdi ki on sekiz biñ
‘ālemi ketm ü ‘ademden vücūda getüreñ Allāh ‘ažímü’ş-şānuñ ism-i pāki ve resūli
‘Ìsí rūģ’ullāh ibn Meryem ‘aleyhi’s-selāmuñ ism-i şerífidür didi. Yemlíĥā’nuñ
ma‘lūmı oldı ki devrān dönmiş. Yemlíĥā eytdi ki ey bürāder ol ‘Ìsí ibn Meryem
‘aleyhi’s-selām ķandadur lušf eyle baña anuñ mekānını ĥaber vir tā ki varup
cemāl-i şerífini görüp ĥāk-i pāyına yüzüm süreyüm didi.” (Eshâb-ı Kehf Hikâyesi,
Millet Kütüphanesi, Ali Emirî-Roman, nu. 47, yk. 20b-21a.)
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Dakyanus: Hemen bütün Ashâb-ı Kehfhikâyelerinde hükümdar
Dakyanus (Takyanus) olarak geçmekte ve kötü bir karakter olarak anlatılmaktadır.9 Mesnevîde bu hükümdarın tanrılık davası ettiği, gönlünün
kibir ve kin ile dolu olduğu aşağıdaki beyitlerde belirtilmektedir:
Ehli evlād-ı ‘Amālıķ’dan idi
Varıdı bir şāh Daķyānūs adı
Ķalbine šolmışdı anuñ kibr ü kín
Tañrılıķ da‘vāsın eylerdi la‘ín (b.7,8)

Kedi-fare: İncelenen mesnevîdedikkat çeken kullanımlardan biri
“kedi” ve “fare”ye yer verilmiş olmasıdır. Birçok metinde birbirinin
düşmanı olan bu iki hayvan, fabl türü eserlerin vazgeçilmez kahramanlarındandır. Ahdî’nin mesnevîsinde Dakyanus’u korkutan ve etrafındakilerin onun tanrı olamayacağını kavramasını sağlayan unsur olarak
geçmektedir10:
9

Mehmed Emin, Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi, numara 835/1’de bulunan
Hikâye-i Ashâb-ı Kehf’in 3b-4a yapraklarında Dakyanus’u şöyle tavsif etmektedir:
“Ģażret-i rūģu’llahü’l-ekrem ‘Ìsí bin Meryem ‘alā nebiyyinā ve ‘aleyhi’s-selām
cānib-i semāya cilve-nümā olduķdan ŝoñra ehl-i İncíl üzerine şeķāvet ġālib olup
ekśeri tuġyān ve ‘ibādet-i aŝnām u evśān itdiler ve bu emr-i ķabíģ bir mertebe
ķuvvet ve ekśer buldı ki mülūkları daĥı tuġyān ve ‘ibādet-i şeyšān idüp ģażret-i
Mesíģ ‘aleyhi’s-selām díni üzre bende-i ‘ābid ve mü’min [ü]muvaģģid eķall-i ķalíl
ķaldı. Ol tuġyān iden mülūkdan birisi Rūm meliki Daķyānūs-ı la‘net-me’nūsdur ki
bed-baĥt kendi cādde-i tevģídden çıķup ‘ibādet-i evśān u şeyāšín içün zebģ-i
ķurbān itdüginden ġayrı bu fesādda kendüye mülģaķ olmayanları ya dest-i cebr ile
kendüye çekerdi ya tíġ-i cevr ile ķanın tökerdi. Ol sitemkār kemāl-i ēalāletden
diyār-be-diyār zūr u tecessüs idüp sā‘iķa-vār ķanġı diyāra nāzil olsa anda cān-ı
tevģíd ile zinde olanları sūzān iderdi ve ‘ālem-i ēalāletde ĥāk-i tíre gibi cānsız
ķalanları ķoyup giderdi. El-ķıŝŝa bir vechle zūr u cevr iderek ber-muktezā-yı irādei fi‘āl-i ģakím Aŝģāb-ı Kehf ve raķímüñ medíneleri ki ismi ol zamān Efsūs ve hālā
kütüb-i tefāsírde yazılan üzere Tarsūs’dur aña nāzil ve āteş-endāz-ı mesākin[ü]
menāzil oldı. Ķıt‘a
Döküldi žulmet-i şeb tíre oldı ŝafģa-i ‘ālem
Atıldı āteş-i dil recm-i şeyšāna şihāb-āsā
Kimi nūr-ı baŝíretle irişdi Āb-ı ģayvāna
Kimi düşdi çeh-i tuġyān u küfre oldı nā-peydā”
10
Mesela, Kâtib Kemâl’in mesnevîsinde sadece kedi yer almaktadır (Yekbaş 2013:
67). Mensur bir Ashâb-ı Kehf’te de fare yoktur, sadece kedi bulunmaktadır: “Tā ki
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Bir yarıķdan fāre çıķdı nāgihān
Šutmaġa anı kedi oldı revān
Şāh yaturken fāre düşdi üstüne
Ditreyüp şāh baķdı cism ü destine (b.11, 12)

MesnevîninRâvîsi
Mesnevî, birçok Ashâb-ı Kehf metninde olduğu gibi İbn Abbâs’tan
rivayet edilmiştir (diğer örnekler için bkz. Yekbaş 2013: 10-13). Şair, eserinin 13 beytinde (b. 20, 37, 86, 105, 150, 176, 187, 196, 223, 227, 299, 315,
318) “rāví dir” ve “rāví ider” ifadeleriyle mesnevînin aktarıcısına işaret etmektedir:

Rāví dir bunlar bu ģāl üzre ‘ayān
Bir uzun müddet geçürdiler zamān (b.37)
Rāví ider Yemliĥā taķrírini
İtdi iĥvāna düşi ta‘bírini (b. 86)
Şair bazen râvî olarak ismini anmadan belirttiği İbn Abbâs’ı yer yer
adıyla da zikretmiştir. “İbn ‘Abbās” yanında bazen de “ibn” kelimesini
Türkçeleştirerek “oġlı” şeklinde kullanıma yer vermiştir. İbn Abbâs metinde bu şekilde 10 beyitte (b. 1,58, 71, 109, 137, 156, 164, 197, 201, 331)
geçmektedir:
İbn ‘Abbāsider evvel oynayan
Yemliĥā’dur šop ile ender-cihān (b. 109)
Didi ‘Abbās oġlı cümle gitdiler
Kelb-i rā‘í daĥı yola ŝaldı ser (b. 137)
günlerde bir gün Taķyānūs taĥtı üzerinde uyumışdı ve bu altı ġulām ĥıźmetine
šurmışlardı. Nāgāh üstine bir kedi ŝıçradı. Taķyānūs uyĥusından beliñleyü šurdı
bí-ĥo[d] oldı ve ‘aķlı gitdi ve endāmına lerze düşdi … Bir zamāndan ŝoñra ‘aķlı
başına geldi uyumadı. Çünki Yemlíĥā veķalan yoldaşları bu ģāli gördiler
ta‘accübeķaldılar ve her biri kendü göñlinde eytdiler bu nice tañrıdurki bir kediden böyle ķorķup ‘aķlı başından gitdi. Bunuñ gibi kişi tañrılıġa lāyıķ degüldür
didilerandan her birisi yirleri ve gökleri yaradan Allāh’a ímān getürdiler.” (Eshâb-ı
Kehf Kıssası, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmut Efendi, nu. 4612, yk. 15a,
15b).
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MesnevîninDil ve Üslûbu Üzerine11
Hâzâ Kıssa-i Ashâbü’l-Kehf, sade ve açık bir dille kaleme alınmış, anlaşılması kolay bir eserdir. Şairin bu metni oluştururken kullandığı bazı
üslûp özellikleri vardır ki bunlardan biri “seslenme edatları”dır. Mesnevîde birçok beyitte seslenme ifadesine yer verilmiştir. Bunlar kimi
zaman okuyucuyukimi zaman da metnin gidişatıyla alâkalı olarak metindeki şahısları esas almaktadır. Küçük bir metin olmasına rağmen 43
yerde seslenme edatı kullanılmıştır ki bu durum oldukça ilgi çekicidir.
Bu edatlar ve geçtikleri beyitler şöyledir: Ey (b. 2, 35, 79, 111, 125, 127,
130, 134, 138, 140, 142, 149, 150, 151, 152, 156, 161, 168, 180, 182, 199, 219,
222, 252, 281, 283, 295, 296, 300, 302, 305, 309, 310, 337, 344); eyâ (b. 190,
259, 320);yâ (b. 33, 136,148, 271), â(b. 351).
Anılan bu edatlardan sonra gelen hitaplarda oldukça çeşitlidir. Bazen Türkçe kelime tercih edilirken,
Başları yaşıl ‘amāyim ŝarılu
Geydügi ķaftanları aġ ey ulu(b. 79)

bazenTürkçe kelime grubu,
Bunı işitdi çoban öpdi ayaġ
Diñle didi söyleyem ey sözi ŝaġ (b.127)

bazen de Arapça veya Farsça kelimeler tercih edilmiştir:
Yemliĥā çobana didi bil i yār
Çünki Daķyānūs’dan itdik biz firār (b. 138)
Rāví dir oldı hidāyet izdiyād
Anlara bu sözde ey ‘ālí-nihād (b. 150)

Karşılıklı konuşmalar da anlatıma, üslûba hareket katan ögelerdir.
Şair mesnevînin birçok yerinde, bazen bir beytin içinde bazen de arka
arkaya gelen beyitlerdebu yöntemden istifade etmiştir:
11

Bu bölümün hazırlanmasında (Aksan 1999) ile (Mostarlı Ziyâ‘î 2007)’den de
yararlanılmıştır.
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Didi siz bu kimseyi bilür misiz
Didiler yoķ bilmezüz va’llāhi biz
Anlara döndi melik didi girü
Kimdurur bu ev isi gelsün berü
Didiler ev issidür şeyĥ-i kebír
Yüz yigirmi yıl geçürmiş ķatı pír (b. 278-280)

Şair metinde muhtemelen çeşitliliği sağlama, monotonluğu kırma
adına bazı kelimelere çeşitli dillerdeki karşılıklarıyla ya da aynı dildeki
farklı kullanımlarıyla yer vermektedir: Habbâz (b. 235, 248, 256)/ etmekçi (b. 244); çoban (b. 114, 115, 127, 128, 138, 156, 223, 225)/ şoban (b.
125, 133)/ ra‘î (b. 117, 119, 122, 131, 133, 134, 135, 137, 140, 143, 210); Hak
(b.39, 51, 144, 162, 177, 201, 204, 213, 330, 332, 334)/ Rab(b.23) / Mevlâ
(b. 147) vb.
Tezatların kullanımı da Ahdî’nin Ashâb-ı Kehf mesnevîsindeki
üslûp özelliklerinden sayılabilir:
Cümlemiz Ĥallāķ’a šā‘at idelim
Gice vü gündüz ‘ibādet idelim (b.28)
Ĥasta olduķda size viren şifā
Ol benem šoġrı didiñiz siz baña (b. 49)

Ayrıca metinde birçok yerde bazı kelimelerin“ism-i tafdîl” şekilleritercih edilmiştir. Bu durum ifadelerin tesir derecesini yükseltmek şeklinde yorumlabilir:
Āyet-i a‘žam u a‘cebden maķāl
Oldı dirler İbni ‘Abbās’a su’āl (b.1)
Āyeti’l-kürsídurur a‘žam didi
Budur a‘ceb oluñuz a‘lem didi (b.3)
İşbu kevn içün var elbet bir İlāh
Andan aķder andan a‘žam pādişāh (b.29)
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Metne Müstensih Tarafından YapılanAçıklamalar
Metinde karşılaşılan özelliklerden biri müstensih tarafından yazıldığını düşündüğümüz açıklamalardır.12 Müstensih yer yer birkaç
yönden metne ekleme ve düzeltmeler/açıklamalar yapmıştır. Yapılan
eklemeler kimi yerlerde kelime anlamı ve vezinle, kimi yerlerde de
harfin veya kelimenin düzeltilmesiyle ilgilidir.Yapılan düzeltmeler/açıklamalar bazen kelimenin altına, üstüne bazen de derkenâra yazılmıştır. Bunlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Yaprak
Beyit
numarası numarası
1b

7

şāh

2a

19

Mūsā

2a

19

ģāŝılı

2b

20

güsteri

2b

24

Daķyānūs

2b

30

Mūsā

3a

41

Daķyānūs

4a

58

oġlı

4a

12

Açıklama yapılan
beyit/kelime

Açıklama

Vezin
konusundaki Yazım yanlışını
düzeltme
açıklama
med olur

Salavātu’llahi ‘aleyhi
ve sellem
ģāŝıl beyān
döşek
med olur
Salavātu’llahi ‘aleyhim
ve sellem
med olur
Raēıya’llahu ‘anhu

ben

ben

4b

65

sen mi

sen mi beyān

4b

65

ġaflet

ġaflet beyān

4b

71

oġlı

5a

80

sím ü

5b

87

seccāna

Raēıya’llahu ‘anhu
sím ü beyān
ģabs idici

5b

97

beni

6a

98

seccān

benibeyān

6a

106

šop

6a

106

murġ

6a

106

derden

ķapu

6b

109

‘Abbās

Raēıya’llahu ‘anhu

6b

115

çoban

zindāncı
med olur
murġ beyān

çobanıldan
beyān

Muhtemelen okuyucuya bilgi vermek veya kolaylık sağlamak amacıyla yapıldığını
sandığımız bu açıklamalar, aynı zamanda metne “müstensih müdahalesi” olarak
da düşünülebilir.
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7a

130

ücretimden

-tim

7b

133

şoban

şoban beyān

7b

135

rā‘í

7b

137

oġlı

7b

139

redd

147

Didi lā ilāhe
illallāh faŝíh
Birdurur Mevlā
şeríki yoķ ŝaríģ

8a

8b

156

oġlı

8b

158

kehf

9a

164

oġlı

9a

172

ol ān

10a

185

heybetinden

rā‘íbeyān
Raēıya’llahu ‘anhu
med olur
Didi lā ilāhe
illallāh faŝíh
Birdurur
Mevlā şeríki
yoķ ŝaríģ beyān
Raēıya’llahu ‘anhu
med olur
Raēıya’llahu ‘anhu
vaŝl olur
Heybetindenbeyān

10a

188

ŝūfdan

10a

195

itdiler

med olur
itdiler beyān

10b

196

rāví ider şāh
ķabūl itdi sözi

Eylik ile
ķabūl iderse
híç itmesün

10b

197

oġlı

10b

197

sine

ya‘ní ķabre

10b

198

velí

ya‘ní şāh

10b

198

ŝoldı güli

10b

199

nebí

Raēıya’llahu ‘anhu

201

‘Abbās

10b

202

üç yüz

11b

222

kimse

11b

224

Daķyānūs

11b

225

‘Ìsí

11b

225

‘Ìsí ģaķı

12a

228

Daķyānūs’dan

12a

232

yoķ mı

12a

ara
ifade

12b

246
252

ya‘ní fevt...
Salavātu’llahi ‘aleyhi
ve sellem

10b

13a

Raēıya’llahu ‘anhu

‘Ìsí

üç yüz beyān
Kimsebeyān
med olur
Salavātu’llahi ‘aleyhim
ve sellem
‘Ìsí ģaķı
beyān
med olur
yoķ mı beyān
Salavātu’llahi ‘aleyhi
ve sellem

ķāēíya

Ķāēíyabeyān

ey šabíb

ey šabíb
beyān
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13a

252

k’ola

13b

269

ĥalķı

vaŝl olur

14a

273

Cebrā’il’e

‘aleyhi’s-selām

14a

273

Mu‘ín

Celle şānehu

14a

274

Cebrā’il

‘aleyhi’s-selām

14b

285

atamdan

dede
ya‘ní iki
direk

ĥalķı beyān

15a

293

dü sütūn

15b

309

şāh

med olur
med olur

16a

323

Daķyānūs’dur

16a

323

ideler

16b

325

ba‘żı

16b

327

‘Ìsí

‘aleyhi’s-selām

16b

331

‘Abbās

Raēıya’llahu ‘anhu

İdeler
ba‘żı beyān

Mesnevînin Çevriyazılı Metninde İzlenen Yola Dair
1. Metin harekelidir. Bu sebeple metin tespiti yapılırken harekelere
bağlı kalınmıştır.
2. Metinde vezin ve anlamın tamamlanması adına yapılan eklemeler [] işaretiyle gösterilmiştir.
3. Anlaşılamayan yerlere (?) işareti konulmuştur.
4. Metinde yer alan vokal birleşmeleri “_” işaretiyle gösterilmiştir.
“Adı_ile”, “şehri_adı” gibi.
5. Kelimelere birleşik yazılan “-ıdı, -ıla” gibi ekler herhangi bir işaret kullanılmadan geldiği kelimeye eklenmiş ve uyuma sokulmuştur: “nücūmıla”, “ĥavfıla”, “seyfile”, “varıdı”, “yaturıdı” vb.
6. Zihaflı hecelere denk gelen kelimeler aslî şekilleriyle alınmıştır.
Meselâ rāví, cārí, ķāēí gibi.
7. Şair bazı yerlerde Türkçe kelimelerde “med” yapmıştır: kim, ẅop vb.
Bazı yerlerde ise med’li kelime ve heceleri bir kapalı hece olarak almıştır: şeyĥ, híç, şāh, Daķyānūs gibi.
8. Benzerlerine nazaran biraz daha sağlam bir vezne sahip olan bu
mesnevîde kimi yerlerde özellikle hareke sebebiyle vezin bozulmaktadır. Vezin aksamaları düzeltilmiş ve aparatta gösterilmiştir.
Makale konumuz olan metin aşağıdadır:
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Hāźā Ķıŝŝa-i Aŝģābü’[l]-kehf13
_ ._ _ /_ ._ _ /_ ._
(1b)
1 Āyet-i a‘žam u a‘cebden maķāl
Oldı dirler İbni ‘Abbās’a su’āl
2 Ķanķıdur Ķur’ān’da bildir bunları
Didiler di ey šaríķat rehberi
3 Āyeti’l-kürsídurur a‘žam didi
Budur a‘ceb oluñuz a‘lem didi
Ķavlehu Te‘ālā em ģasibte enne aŝģābe’l-kehfi ve’r-raķími kānū min
āyātinā ‘acabā14
4 Didiler kimdür ol Aŝģābü’[l]-kehif
Anlarıñ taķrírine ol mu‘terif
5 Didi varımış zamān içre ķadím
Adı_ ile Šarsūs bir şehr-i ‘ažím
6 Ģāliyā ol şehri_adı Efsūs’dur
Gerçi kim ismi ezel Šarsūs’dur
7 Ehli evlād-ı ‘Amālıķ’dan idi
Varıdı bir şāh Daķyānūs adı
8 Ķalbine šolmışdı anuñ kibr ü kín
Tañrılıķ da‘vāsın eylerdi la‘ín
(2a)
9 İttifāķā bir gün ol eyyāmda
Yaturıdı taĥtı üzre nevmde
10 Ķarşu ĥıźmetde dururdı Yemliĥā
Gözedirdi çün nažarla her yaña

13

Metne katkılarından dolayı Prof. Dr. Fatma Sabiha Kutlar ve Yrd. Doç. Dr. Ali
Emre Özyıldırım’a teşekkür ederim.
14
“(Resûlüm)! Yoksa sen, bizim âyetlerimizden Ashâb-ı Kehf ve Ashâb-ı Rakîm’in
durumlarını şaşırtıcı mı buldun?” 18 (Kehf) 9.
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11 Bir yarıķdan fāre çıķdı nāgihān
Šutmaġa anı kedi oldı revān
12 Şāh yaturken fāre düşdi üstüne
Ditreyüp şāh baķdı cism ü destine
13 İntibāh oldı yuķudan ĥavfıla
Anı ŝankim çaldı düşmen seyfile
14 Yemliĥā çün baķdı anıñ işine
Didi yanında olan yoldaşına
15 Kim eger Tañrı olaydı bu kişi
Ĥavfıla bu ģāle varmazdı işi
16 Bu degildir Tañrı hem lāyıķ degül
Kim Ĥudā’dan ġayrı Allāh ola ol
17 Yemliĥā ķardaşlarıla şeş nefer
Ĥalası oġlı idi şāhıñ meger
18 Şāh-ı Daķyānūs’a anlardı vezír
Kim olara yoġıdı bir de nažír
19 Ŝuģf-ı Mūsā’dan birez şey vāŝılı
Vāķı‘ olmışdı bularıñ ģāŝılı
(2b)
20 Rāví dir kim Yemliĥā ķardaşları
Ŝaldı bir gün bām-ı ķaŝra güsteri
21 Giceniñ nıŝfında baķdı Yemliĥā
Kim nücūmıla müzeyyendür semā
22 Ķalķuban uyardı ol dem iĥvetin
Anlara didi tefekkür ģāletin
23 Kimdurur söyleñ didi Allāh’uñuz
Rabb’üñüzden var mıdır āgāhıñız
24 Didiler anlar ki Daķyānūs Şāh
Ķullarıyuz ol bize eyler nigāh
25 Yemliĥā didi bu gögi yılduzı
Ol mıyaratdı baña söyleñ sözi
26 Yiri ol mı döşedi ķurdı cibāl
Baģrı ol mı cārí itdi diñ me’āl
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27 Didiler yoķ didi imdi siz gelüñ
Bunları ĥalķ eyleyene ķul oluñ
28 Cümlemiz Ĥallāķ’a šā‘at idelim
Gice vü gündüz ‘ibādet idelim
29 İşbu kevn içün var elbet bir İlāh
Andan aķder andan a‘žam pādişāh
30 Ģażret-i Mūsā’ya hem andan ezel
Enbiyā Allāh’ıdur ol Lem-yezel
(3a)
31 Didi anlar böyledir sözüñ na‘am
Lākin ol žālim bize virir elem
32 Ķorķaruz biz māl u nefse bí-gümān
Kim šuyarsa ol bize virmez emān
33 Didi biz gök tañrısına ĥıźmeti
Gicelerde idelim yā iĥvetí
34 İdelim gündüz de Daķyānūs içün
Didi vü oldı bu işe reh-nümūn
35 Gice olduķda idüp terk-i ģarír
Hep giyerlerdi birer şāl ey emír
36 Geceniñ çoġı iderlerdi sücūd
Ĥoş görürlerdi rükū‘ıla ķu‘ūd
37 Rāví dir bunlar bu ģāl üzre ‘ayān
Bir uzun müddet geçürdiler zamān
38 Anlarıñ bu ģāline ol dem muķím
Vāķıf olup bildi şeyšān-ı racím
39 Kim ŝanemler terkin itmişdir bular
Ģaķķ’a iderler ‘ibādet her nažar
40 Vardı Daķyānūs’a ol sā‘at la‘ín
Secdeye baş indirip šurdı yaķın
41 Didi Daķyānūs ķaldur başıñı
Dilegüñ di bitürem ben işiñi
(3b)
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42 Didi iblís anda pend içün baña
Gelmişem bir dem ķulaġıñ šut baña
43 Didi bil kim Yemliĥā ķardaşları
Rızķıñı yir ġayra šapar her biri
44 Emri ķıldı anda Daķyānūs o dem
Yemliĥā ķardaşlarıla geldi hem
45 Döndi anlardan yaña didi ki siz
Kime šaparsız baña šoġrı diñiz
46 Didiler biz šaparuz aña ki ol
Geydirir ĥıl‘at bize hem rızķı bol
47 Ĥasta olduķda şifā virir bize
Uş cevābıñ šoġrusı budur size
48 Ol melik didi size rızķı viren
Ĥıl‘at u fāĥir libāsı geydüren
49 Ĥasta olduķda size viren şifā
Ol benem šoġrı didiñiz siz baña
50 Yemliĥā buldı feraģ ol bā-vefā
Munŝarif oldılar andan pür-ŝafā
51 Geldi iblís itdi yine secdeyi
Ģaķķ’ı bilmez ķıble itdi bendeyi
52 Çün melik gördi didi ķaldır seri
Sen osan kim dün gelüp öpdüñ yiri
(4a)
53 Söylediñ kim Yemliĥā ķardaşları
Rızķuñı yir ġayra šapar her biri
54 Didi şāhā ŝādıķam sözümde ben
Bilmesem dimezdim anı diñle sen
55 Bil olar šapar semā Allāh’ına
Yüz sürerler cānıla dergāhına
56 Ger dilersen olasan vāķıf hemín
Anları ma‘būdına itdir yemín
57 Kim aña anlar yemín itmez ĥılāf
Šoġrı diyüp sözi dimezler güźāf
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58 Didi ‘Abbās oġlı geldi ilerü
Yemliĥā ķardaşlarıla rū-be-rū
59 Yüz dönüp şāh anlara didi ŝaríģ
Bir ķulum virdi ĥaber sizden ŝaģíģ
60 Kim siziñ çün var semāda bir İlāh
Benden özge anı ķılmışsız penāh
61 Ben ķasem virdim size aña ki yār
İdünüp źikrin bilürsiz Kirdigār
62 Šoġrı söyleñ ķandadır ol kimdir
Nice şeydendir źeheb mi símdir
63 Šurdı ol dem Yemliĥā didi şehā
Sen mi ref‘ itdiñ semā’ı didi lā
(4b)
64 Sen mi sašģ itdiñ zemíni didi yoķ
Nehri sen mi cārí ķıldıñ itdi yoķ
65 Sen mi ĥalķ itdiñ vuģūşı güft ne
Didi imdi varma ġaflet ĥvābına
66 İtmeziz saña ‘ibādet yüz-be-yüz
Ĥāk-i dergāhında ser-ālūdeyüz
67 Yir
gögi yaradan Perverdigār
Ĥalķ iden baģr u cibāli āşikār
68 Ĥalķıyuz ĥallāķımızdır ol ‘Alím
Ķulıyuz ma‘būdımızdur ol Kerím
69 Diñleyüp bu sözi şāh itdi ġażab
Ellerini didi baġlañ der-‘aķab
70 Hem ayaġın ķayd idüben yidüñüz
Ģabs olanlarla bile ģabs idüñüz
71 Didi ‘Abbās oġlı Daķyānūs içün
Varıdı āyín-i ‘íde belli gün
72 Memleket ĥalķıla bile ĥāŝ u ‘ām
Žāhir-i şehre çıķarlardı tamām
73 Bunlara çün böyle olmışdı va‘íd
Yidi gün iderleridi anda ‘íd
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74 Ol muģal çün geldi cümle şāh u mír
Şehrden çıķdı ŝaġír ü hem kebír15
(5a)
75 Ķalmadı kimse meger ġāyet ża‘íf
Çıķmaġa dermānı olmayan naģíf
76 Şehr bābın baġlayup zencír ile16
Vardılar cem‘iyyete tekśír ile
77 Zecr içün ol aralıķda meks idi
Yemliĥā ķardaşlarıla ģabs idi
78 Yatur iken gice gördi böyle düş
İki yalın yüzlü oġlan oldı šuş
79 Başları yaşıl ‘amāyim ŝarılu
Geydügi ķaftanları aġ ey ulu
80 Sím ü zerden billeri baġlu kemer
Her biri elde birer çevgān šutar
81 Ortaya alup bir altun šop olar
Šopa çevgān uruban oynar gezer
82 Yemliĥā’ya didi anlarıñ biri
Sen bilür misen beni bir gel beri
83 Yemliĥā didi ki bilmem ben sizi
Didi imdi söyleyem sen bil bizi
84 Bu Míkā’il ķardaşım ben Cebrā’il
Bu cevābı istimā‘ it bellü bil
85 Çıķmaġ istersiz bu ģabs u şehrden17
İşbu lub‘ıla görüñ siz mekrden18
(5b)
86 Rāví ider Yemliĥā taķrírini
İtdi iĥvāna düşi ta‘bírini

15

Şehrden: Şeherden.
Şehr: Şeher.
17
şehrden: şehirden.
18
mekrden: mekirden.
16
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87 Varuban seccāna didi Yemliĥā
Sözimi diñle ne direm gör saña
88 Öldürürse ger melik bu ĥalķı hep
Ķādir olmaz ol bize vire ta‘ab
89 Z[í]rā ulu aķrabāsından biz öz
Ķanı bizdendür anuñ uş belli söz
90 Sen bilürsen ķıymet ü āśārımız
Şāh ķatında nicedir miķdārımız
91 Bunda dāyim ķalmaz elbet giderüz
Yine evvelki maķāma yiterüz
92 Ŝoñra bizimle n’olur ģāliñ seniñ
Fā’ide virmez o dem āliñ seniñ
93 …….…isterüz kim varalım
…….……..sarāya girelüm19
94 Didi zindāncı ne dirsiz işleyim
Emriñiz ne ise anı diñleyim
95 Bu siyāset miģnetini atalım
Yiyüp içüp ĥoş ŝafāda yatalım
96 Çün bu hefte giçe şehre döne şāh
Dutalımsenden yaña ol demde rāh20
97 Yine k’el-evvel bize gör ģükmini
İşbudur sözim didi işit beni
(6a)
98 Çün bu sözi ķıldı seccān istimā‘
Didi olsun böyle ĥoş sem‘an ve šā‘
99 Ķaldırıp zencíri açup ķaydını
Anlarıñ def‘ itdi cümle bendini
100 Didi varıñ líki şarš itdi ‘ayān
Şāh dönünce girü dönüñ siz revān

19
20

Beyit, sayfa kenarına yazılmıştır. Mısra‘ başları eksiktir.
Dutalım: Dönelim.
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101 Yemliĥā ķardaşlarıla ol zamān
Evlerine geldiler bulup mekān
102 Yemliĥā bir işçi buldı özine
Virdi zer uydurdı anı sözine
103 Didi yap her birimize bir çögen21
Cümlesi olsun gümişden bí-gümān
104 Hem olardan ġayrısın bir šop yap
Tíz yetür anı bize oldur ŝavāb
105 Rāví dir çün yapdı ŝāni‘ anları
Aldı çevgānı olarıñ her biri
106 Šopa çevgān urdı ol dem Yemliĥā
Šop gitdi murġ-veş derden yaña
107 Çünki degdi bāba fetģ oldı ķapu
Çıķdı bunlar šopuñ ardınca ķamu

(6b)

108 Yeryüzünde gitdi šop daġdan yaña
Bunlar ardınca düşüp uydı aña
109 İbn ‘Abbās ider evvel oynayan
Yemliĥā’dur šop ile ender-cihān
110 Şol ķadar gitdi bular düşdi ıraġ
Ġāyib oldı şehr ayaġa irdi šaġ
111 Şehrden ol yire üç fersaĥ ķadar22
Varıdı menzil tamām ey mu‘teber
112 Yemliĥā iĥvāna didi biliñiz
Ķaçmışuz bu şehrden bu šaġa biz23
113 İşbu díbāc u ģarír esbāb ile
Bizi her kim böyle görürse bile
114 Böyle dirken gördi anlar nāgihān
Šaġda ķoyunlar otatır bir çoban

21

çögen: çevgān.
Şehrden: Şeherden.
23
şehrden: şeherden.
22
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115 Vardılar o demde çobandan yaña24
Çıķarıp esbābı didiler aña
116 Gel bizim işbu ģarír eśvābı al
Geydügüñ esbābdan vir bize şāl
117 Rā‘í bunlarda görür ģüsn ü cemāl
Hem müzeyyen her biri ŝāģib-kemāl
118 Anlara didi degildir cāyizi
Böyle istihzā idersiz siz bizi

(7a)

119 Ben neyem benden ola ģācet ģuŝūl
Bir kemíne kemterem rā‘í recül
120 Böyle baķup gülmeñiz bu şālıma
Varıñız bundan beni ķoñ ģālime
121 Didi anlar yoķdur istihzā hemín
Sözümüz va’llāhi ģaķdur bil yaķín
122 Didi rā‘í yā nedendür kim ģarír
Ola tebdíl olmada ŝūfıla bir
123 Bunda žann itdim size bir şān ola
Çün hidāyetdir size āsān ola
124 Ol hidāyet sözini iģsān idiñ
Bu faķíre müşkili āsān idiñ
125 Yemliĥā ol demde didi ey şoban
Şehrden ķaçmışuz Allāh’a revān25
126 Eyle Allāh kim yaratmışdur semā
Šaġları yiri yaratdı virdi mā
127 Bunı işitdi çoban öpdi ayaġ
Diñle didi söyleyem ey sözi ŝaġ
128 Ben çobanam itmişemdür ĥıźmetim
Var ġanem ŝāģiblerinde ücretim

24
25

çobandan: çobanıldan.
Şehrden: Şeherden.
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129 Bunda bir sā‘at šuruñ kim varayım
Bu davarı issine irgüreyim

(7b)

130 Anı kim istersiz ey merġūb-ı nās
Ücretimden ben size alam libās
131 Didiler işiñdir işle sen hemān
Šurdı anlar gitdi rā‘í şādımān
132 Vardı redd itdi davarı issine
Aldı lübsi tíz rücū‘ itdi yine
133 Çün şoban geldi bular girdi yola
Rā‘í hem-rāh oldı anlarla bile
134 Yemliĥā didi ki ey rā‘í bizim
Ķaŝdımız bildiñ sen olma müttehim
135 Rā‘í didi kim muķırram ben daĥı
Yanına anuñ ki ķaçarsız aĥı
136 Ol Ĥudā kim oldıñız siz vāŝıfı
İderem aña‘ibādet yā ŝafí
137 Didi ‘Abbās oġlı cümle gitdiler
Kelb-i rā‘í daĥı yola ŝaldı ser
138 Yemliĥā çobana didi bil i yār26
Çünki Daķyānūs’dan itdik biz firār
139 Cāyiz olmaz kim bizimle ola it
Bizden anı redd ķıl sözüm işit
140 Rā‘í didi biliñ ey sādāt kim
Ŝoģbeti olmış baña anıñ ķadím

(8a)

141 Bile ardımca gezerdi her yaña
Anı sürmek ben revā görmem baña
142 Görmişem andan işāret āşikār
Ġayrısından görmedüm ey baĥtiyār
143 Didiler ne gördüñ andan di kelām
Virdi rā‘í anlara ol dem peyām27

26

i: ey.
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144 Didi ben olduķda Ģaķķ’uñ sācidi
Ol da iderdi sücūd-ı vāģidi
145 Eylerem redd itmege anı ģayā
Siz sürüñ anı baña görmem revā
146 Döndi kim šard ide kelbi Yemliĥā
Ķudretile anı söyletdi Ĥudā
147 Didi lā ilāhe illallāhfaŝíh28
Birdurur Mevlā şeríki yoķ ŝaríģ
148 Yā yigitler ma‘şerí sürmeñ beni
Ķaŝdımızdan ilerü bildim anı
149 Siz giçiñ bu yola ey kān-ı kerem
Ģāliyā ben de siziñle tābi‘em
150 Rāví dir oldı hidāyet izdiyād29
Anlara bu sözde ey ‘ālí-nihād
151 Nitekim buyurdı Ķur’ān’da Kerím
Anı oķı diñle ey merd-i ģalím
(8b)

Ķavlehu Te‘ālā Ve zidnāhum hudā...el-āyetihi30
152 Gitdi anlar bile kelb ey pür-uŝūl
Bir çemenlü yire itdiler nüzūl
153

Bir şecer varıdı anda key ulu
Anıñ altında aķardı çeşme ŝu

154 Ŝanasın bir ravża idi ez-cinān
Cārí idi anda ĥoş āb-ı revān
155 Ol puñar üzre oturdılar tamām
Yidiler çün varıdı bile ša‘ām

27

peyām: piyām.
“Allah’tan başka ilah yoktur”.
29
izdiyād: izdiyāt.
30
“Biz de onların hidayetini artırdık.” 18 (Kehf) 13. Nüshada âyetten sonra boşluk
bulunmaktadır.
28
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156 Didi ‘Abbās oġlı ol dem ey ‘amū
Ķırbasın ŝudan çoban itdi šolu
157 Ķarşu šaġa çıķdılar gün yarusı
Key ulu yoķuş idi hem gün ısı
158 Ol yoķuş dükendügi yire nažar
Ŝaluban bir kehf gördiler meger
159 Birbirine ol arada didiler
Kim bize ġāyetde müşted oldı ģar
160 Girelim bu kehfe ārām idelim
Issı kesr olduķda çıķup gidelim
161 İşbu rāyı gördiler anlar ŝavāb
Girdiler ol ġāra ey ‘izzet-me’āb

(9a)

162 Buldılar ĥoş rāģat içün iltiyām
Üstüne Ģaķķ anlarıñ ŝaldı niyām
163 Bāb-ı kehfe döşeyüp iki bilek
Eyle anlara bile nevm itdi seg (?)
164 Didi ‘Abbās oġlı ol cābir melik
‘Ìdin idüp oldı şehre münselik
165 Çün işitdi Yemliĥā vü iĥveti
Kim firār itmişler itdi ģiddeti
166 Anları bulmaġa oldı üstüvār
Bile bindi anuñ ile çoķ süvār
167 Anlarıñ vardılar izin izleyü
Anda kim vardı şecer altında ŝu
168 Didi Daķyānūs ile varan ey şāh
Öñümüzden ķaçmış anlar işbu gāh
169 Didi Daķyānūs ki šutuñ ol izi
Gözleyüp ol izden ayırmañ bizi
170 Geçdiler şāh ileanlar yoķuşı
Varıdı yetmiş vezírinden kişi
171 Gösterirdi yolı anlarbí-diríġ
Ellerine yalın almışlardı tíġ
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172 Kehfe yaķın çünki irdiler ‘ayān
Şeh didi ba‘żı vezírine ol ān

(9b)

173 Yemliĥā ķardaşlarıla geldise
İşbu šaġa niyyet idüp ķaldısa
174 Olmaz illā işbu kehf içre ola
Arayanlar anları bunda bula
175 Didiler mümkin bu ġāra gireler
Issıdan hem ķorķuñuzdan šuralar
176 Rāví dir gitdi bular çün naģv-ı ġār
Ķapusında gördiler bir kelbi var
177 Ķudretinden Ģaķ Te‘ālā ģażreti
Ķalbine ŝaldı olarıñ heybeti
178 Vāķı‘ oldı anlara ra‘b u feza‘
Ķaçdılar itden muĥavvif mütteba‘
179 Eyle oldı anlara ĥavf u ĥayāl
Kim ķamusı itdi özün bí-mecāl
180 Zā’il olmış idi anlardan ĥuyūl
Yine ķaçardı bular ey pür-uŝūl
181 Tā kim irdiler girü ol çeşmeye
Dilleri lāl olmış idi dimeye
182 Kehfe vāŝıl olmayan u görmeyen
Didi vāh n’oldı size ey merdümān
183 Ne ola kelbiñ vücūd u hey’eti
Kim sizi šutdı bu resme heybeti

184 Didiler uş bir maġāra bundadur
Yemliĥā ķardaşlarıla andadur
(10a)
185 Ķapusında gördük anuñ biz iti
Heybetinden almışuzdur dehşeti
186 Ķapuda heybetlü kelb olmış refíķ
Andan özge varmaġa yoķdur šaríķ
187 Rāví dir aldı melik niçe vezír
Vardı bāb-ı kehfde oldı nažír
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188 Gördi yatmış Yemliĥā iĥvān ile
Ŝūfdan geydikleri ķaftan ile
189 Lík kelbiñ heybetinden ilerü
Varamazlar cümlesi šurmış girü
190 Ol vezír olanlarıñ bir niçesi
Didiler şāha eyā devlet isi
191 Ger murādıñ bunlara ise ‘aźāb
Bundan artıķ olmaya daĥı ‘iķāb
192 Geymeden ŝoñra bular díbā ģarír
Böyle maģbūs olalar bunda faķír
193 Anlara imdi ‘aźābı bu yeter
Kim bular ķaš‘ itdi devletden nažar
194 Yimez oldılar ģalāvetle kebāb
İçmez oldılar daĥı bārid şarāb
195 Anları ķorķutdı şāhıñ fiz‘ati
İĥtiyār itdiler işbumiģneti
(10b)
196 Rāví ider şāh ķabūl itdi sözi
Döndi şehre geldi ķavmi hem özi
197

Didi ‘Abbās oġlı ol yetmiş sene
Ba‘de-źalik yaşadı girdi sine

198 Yirine oġlı anıñ oldı velí
Yüz otuz yıl yaşadı ŝoldı güli
199 Ŝoñra üç yüz yıl giçince ey ebí
Geldi Šarsūs ehline ‘Ìsí nebí
200 Geldiler ímāna bildiler anı
Anlara şāh itdi ol bir mü’mini
201 Didi ‘Abbās oġlı ol merģūm-ı Ģaķ
Yemliĥā ķardaşlarıla müttefaķ
202 Yatdılar üç yüz šoķu[z] yıl bi’t-tamām
Bir melek virmişdi Ģayy u Lā-yenām
203 Döndürürdi anları ŝaġ u ŝola
Yaturıdı kelbi işikde bile
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204 Anlarıñ ģaķķında işbu āyeti
Ģaķ buyurmışdur oķı gör ķudreti
Ķavlehu Te‘ālā nuķallibuhum źāte’l-yemíni ve źāte’ş-şimāli ve
kelbuhum bāsišun zirā‘yhi bi’l-vaŝíd 31
205 Üç yüz ü šoķuz didi çün giçdi sāl
Yemliĥā ķardaşlarıla bí-melāl
(11a)
206 Uyķudan bi’l-cümlesi uyandılar
Birbirine baķubanı didiler
207 Bunda eglendük ne deñlü ĥvāb ile
Söyleyüp ŝorışdılar aģbāb ile
208 Didiler bir gün yā ba‘żı gün hemān
Bunda eglenmişüz ancaķ bí-gümān
209 Zā’il olmamış gün illā kim hemín
Üç ķarışdan az olupdurur yaķın
210 Rā‘í didi ŝabr idiñ meşki görem
Ŝuyı noķŝān olmamış gördi o dem
211 Didi biliñ bu nehārıñ sā‘ati
Artuġ eksük olmamışdır ģāleti
212 İllā nice girmişüz ġāra nihān
Ol maģaldür yine ve’l-ģāsıl hemān
213 Bunlarıñ bu ģāline bellü beyān
Ģaķ Te‘ālā ĥoş buyurmışdur ‘ayān
Ķavlehu Te‘ālāVe keźālike be‘aśnāhüm li yetesā’lū beynehüm ķāle
ķā’ilun minhum kem lebiśtum ķālū lebiśnā yevmen ev ba‘da yevmin32
214 Ŝoñra dönüp Yemliĥā’ya didiler
Kim biz açuz sende vardur sím ü zer
31

“Onları sağa sola çevirirdik. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını
uzatmış yatmakta idi.” 18 (Kehf) 18.
32
“Böylece biz, aralarında birbirlerine sormaları için onları uyandırdık: İçlerinden
biri “Ne kadar kaldınız?” dedi. (Kimi) “Bir gün ya da günün bir parçası kadar
kaldık” dediler.”18 ( Kehf) 19.

Bir Ashab-ı Kehf Kıssası: Hâzâ Kıssa-i Ashâbu’l-Kehf ● 307

215 Bu derāhimden alup bizden biri
Yiyecek alsun bize dönsün giri
(11b)
216 Yemliĥā didi n’ola ben varayım
Hem siziñ içün cevāb irgüreyim
217 Böyle varam kimse šuymaya bizi
Bir tecessüs idüben alam sözi
218 Kehfden çıķdı vü šoġrı gitdi yol
Çeşme çayır yirine oldı vuŝūl
219 Baķdı gördi kim ne çayır var ne ŝu
Ne ol aġaçdan eśer var ey ulu
220 Ol işe ķıldı ta‘accüb döndi rū
Geldi iĥvānına sür‘atle girü
221 Anlara bu gördügün virdi ĥaber
Ķıldı anlarda ta‘accüble nažar
222 Didiler var işüñe ey pür-hüner
Šuymasun kimse seni eyle ģaźer
223 Rāví ider Yemliĥā oldı revān
Gider iken yolda gördi bir çoban
224 Var mı Daķyānūs’dan dir aña söz
‘Ìdin idüp şehre döndürdi mi yüz
225 İşidüp çoban didi ‘Ìsí ģaķı
İşbu ismiñ kim sen olduñ nāšıķı
226 Görmedim işitmedim bir kimseden
Ģāliyā senden işitdim anı ben
(12a)
227 Rāví dir terk itdi anı gitdi yol
Gördi bir niçe kişiler geldi yol
228 Didi Daķyānūs’dan söyleñ kelām
Şehre dönüp ‘ídin itdi mi tamām
229 Didiler nāyim mi sen yā intibāh
Didi ben müsteyķıžam ģaķķ-ı İlāh
230 Didiler sen didügüñ ismile şāh
Görmedük geçdi bu deñlü sāl ü māh
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231 Yemliĥā didi alıpdur sizi ĥvāb
Yā sizi mest eylemiş meyden şarāb
232 ‘Aķlıñız yoķ mı ne yerdensiz ki siz
Baña dirsiz bilmezüz ol şāhı biz
233 Didi anlar var işüñe ĥayr ola
Yemliĥā da terk idüp girdi yola
234 Bāb-ı şehre irdi çün ol baĥtlu
Bunı gördi ķapu üzre yazılu
Lā ilāhe illallāh ve enne ‘Ìsí resūlu’llāh33
235 Yemliĥā anı görüp ķıldı ‘aceb
Girdi şehre itdi ĥabbāzı šaleb
236 Urdı ol dirhemlere anda eli
K’ism-i Daķyānūs’ılaydı sikkesi
(12b)
237 Yazılu üstünde anıñ ŝūreti
Naķş olunmışdı tamāmet hey’eti
238 Yemliĥā’ya söyledi ki gel berü
Aluban dükkāna girdi içerü
239 Didi ķandan bu derāhimler saña
Gördüñ ise bir defíne di baña
240 Bu ‘Amālıķ dirhemindendür ‘ayān
Şāha bildir sen bunı bellü beyān
241 Şāh saña virir ģelālinden naŝíb
Bu işe olma melāletle muŝíb
242 Yemliĥā didi bu Daķyānūs Şāh
Dirhemidür kim bunuñla sāl ü māh
243 Ŝatu bāzār eyleridi cümlesi
Çıķmışam ben şehrden dün gicesi34
244 Didi etmekçi ki söylersen mecāl
‘Aķla híç mümkin degildür işbu ķāl
33
34

“Allah’tan başka ilah yoktur ve İsâ onun resûlüdür.”
şehrden: şeherden.
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245 Bunlarıñ beyninde çoġ oldı kelām
Bunlara geldi yıġıldı ĥās u ‘ām
246 Çün nizā‘ı ŝalmadılar rāżıya
İkisi de bile vardı ķāēíya
247 Yemliĥā’ya eyledi ķāēí su’āl
Bu derāhim saña ķandan di me’āl
(13a)
248 Anı kim ĥabbāza didi Yemliĥā
Yine eyle söyledi ol dem aña
249 Ķāēí didi ‘ömrümüzden bunca sāl
Giçdi biz işitmedik bir böyle ķāl
250 Híç derāhim görmedük bu ēarbıla
Didi böyle aldı bir kāġıź ele
251 Yazdı ķāēí Yemliĥā’nıñ ķālini
Şāha i‘lām eyledi aģvālini
252 Görmiş idi uyķuda şāh ey šabíb
K’ola žāhir şehrde emr-i ‘acíb35
253 Çün irişdi şāha ķāēídan ĥaber
Emr ķıldı Yemliĥā gelsün ģażar
254 Yemliĥā ile ma‘an ķāēí süvār
Oluban geldi sarāya üstüvār
255 Yemliĥā’ya çünki şāh itdi nažar
Ol derāhimden aña ŝordı ĥaber
256 Ķāēí vü ĥabbāza ne yüzden cevāb
Virdi ise virdi ol sözden cevāb
257 Şāh didi ġayrı derāhim bende çoķ
Bu derāhimden benim ĥaznemde yoķ
258 Ger baña šoġrı dimezsen sen bunı
Eylerem [ben] emr dögsünler seni
(13b)
259 Yemliĥā didi eyā şāh-ı cihān
Bu şeherden dünki gün çıķdım ‘ayān
35

şehrde: şeherde.
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260 Gitdügüm dem şāh Daķyānūs idi
Ģükmine anıñ bu il me’nūs idi
261 Didi şāh kim ĥaylí müddetdir ki ben
Pādişāham bunda ol ismi ki sen
262 Söylediñ işitmedim bir böyle şāh
Šoġrı söyle sözüñi ol intibāh
263 Gördügüñ kenzi bu dem söyle baña36
Vireyim ģiŝŝe ģelālinden saña
264 Yemliĥā didi ki kenzi görmedim
Gitmişem dün çoķ yabanda šurmadum
265 Ol ki bāzār ehli vü tüccār idi
Bu derāhim cümlesinde var idi
266 Şāh didi ki çünki çıķdıñ dünki gün
Kimi šanırsan bu yerde ol nümūn
267 Yemliĥā didi serāmı bilürem
Ehl-i yetím var u círānım görem
268 Şāh didi kim Yemliĥā’ya varalım
Kimdurur círān u ehliñ görelim
269 Bindi şāh u ķāēí Yemlíĥā ile
Şehr ĥalķı cümle ardınca bile37
(14a)
270 Yemliĥā yollarda baķar her yaña
Šanıyup görem diyü bir āşinā
271 Bilmedi öz menziline vara rāh
Göge yüzün šutdı didi yā İlāh
272 Ķalmışam ģayretde vir bir reh-nümā
Göstere dārım u círānım baña
273 Cebrā’il’e vaģyı ķıldı ol Mu‘ín
Menziline irgür ol ‘abdı hemín

36
37

Gördügüñ: Gördüġuñ.
Şehr: Şeher.
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274 Geldi Cebrā’il aña virdi selām
Ĥoş temennālaşdı anıñla tamām
275 Öñüne düşüp anıñ oldı delíl
Tā ki vardı menzile yetdi sebíl
276 Yemliĥā gösterdi şāha dārını
Şāh šaleb ķıldı o dārıñ yārını
277 Geldi ol ev ŝāģibi círānıla
Baķdı sulšān anlara fermānıla
278 Didi siz bu kimseyi bilür misiz
Didiler yoķ bilmezüz va’llāhi biz
279 Anlara döndi melik didi girü
Kimdurur bu ev isi gelsün berü
280 Didiler ev issidür şeyĥ-i kebír
Yüz yigirmi yıl geçürmiş ķatı pír
(14b)
281 Şāh baķdı píre didi ey ķoca
Diñle gör kim bu yigit söyler nice
282 Dir benim mülkimdurur işbu sarāy
Sen ne söylersen bu söze eyle rāy
283 Didi ey şāhım görürsen ķatı pír
Olmışam geçürmişem ‘ömr-i keśír
284 Yufķa olmışdur derim seyr it beni
Ķocalıķdan bilim olmış münģaní
285 İrś ile degmiş bu ev ebden baña
İrśile degmişdür atamdan aña
286 Tā bu ana ben faķírem ŝāģibi
Çıķmadı da‘vāda kimse šālibi
287 Bu yigit nev-reste ģālā şābdur
Var ise bu sözler aña ĥvābdur
288 Şerm ķılmaz bí-delíl ü bí-śebāt
Eylemişdür bu nizā‘a iltifāt
289 Yemliĥā’ya didi şāh gūş ur aña
İstimā‘ eyle ne söyler gör saña
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290 Oldı va’llāhi senüñ emriñ ‘acíb
Šanımaz kimse seni dirler ġaríb
291 Yemliĥā didi semā Rabb’i ģaķı
Biliñiz bu ev benimdür mušlaķı
(15a)
292 Var benimçün işbu dār içre nişān
Şeh didi varısa anı ķıl beyān
293 Didi var ev ortasında dü sütūn
Biriniñ içi šoludur alıtun
294 İşbu dirhemden šoludur ol biri
Šoġrıdur sözüm degildür serserí
295 İşidüp girdi eve şāh u vezír
Bilesince girdi ķāēí ey emír
296 Ol iki direk delinsün didi şāh
Çün delindi gördiler ey ník-ĥvāh
297 Birisi altun ile šolu idi
Ol derāhimden biri memlū idi
298 Didi píre ol şeh-i ‘izzet-me’āb
Senden a‘lemdür burada işbu şāb
299 Şeh bu sözi söyleyince rāví dir
Yürüdi ŝanduķuna šoġrı o pír
300 Símidi ŝandūķı anıñ ķuflı zer38
Fetģ ķıldı anı pír ey şír-i ner39
301 Bir ķızıl ĥırķa çıķardı bā-ŝavāb
Ĥırķa içinde çıķardı bir kitāb
302 Ol kitābı ķıldı teftíş ey ulu
Gördi ‘İmrāní luġatle yazılu
(15b)

38
39

ķuflı:ķıflı.
Fetģ: Fetiģ.
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Allāhu Rabbü’s-semavāti ve’l-arēı ve ĥālıķu’l-ĥalķı ecma‘ín ģakemen ve
‘adlen velā yecūzü ān yažlime 40
303 Görüp aġlardı anı şeyĥ-i kebír
Niçün aġlarsan didi şāh-ı debír
304 Aġlaram didi bu ĥaš mażmūnına
Şāh didi anda ne var mażmūnı ne
305 Yemliĥā’ya döndi pír itdi nažar
Söyle ismiñ didi ey nūr-ı baŝar
306 Çün aña bildirdi ismin Yemliĥā
El ayaġın öpdi pír itdi aña
307 Şāh u ķāēí bile olan ĥalķı hep
Baķa šururlardı aña bü’l-‘aceb41
308 Bu yigit sizden mi didi şāh aña
Şeyĥ didi bes hem bu kāfídür baña42
309 Ceddimiñ babasıdur ey şāh ol
Böyledür tāríĥ-i ceddim fi’l-uŝūl
310 Bu kişi üç yüz šoķuz yıldur tamām
Terk idüp gitmiş bu şehri ey hümām
311 Ceddim ile ģāmile bir ‘avratı
Bunda ķalmışdur Ĥudā’nıñ ģikmeti
312 Bunda evlād-ı ‘Amālıķ’dan o dem
Şāh Daķyānūs imiş ŝāģib-sitem
(16a)
313 Tañrılıķ da‘vāsın idermiş la‘ín
Bunlar andan ķaçup olmış hāribín
314 Yemliĥā didi ki va’llāh böyledür
Nice kim şerģ itdi ise öyledür
315 Rāví dir sulšān u ķāēí şehrli43
Yemliĥā’ya yüz šutup öpdi eli
40

“Allah, gökyüzünün ve yeryüzünün Rabb’idir. Hem hükmü hem de adaleti ile
bütün mahlûkâtın yaratıcısıdır ve hiç zulüm etmez.”
41
bü’l-‘aceb: yā el-‘aceb.
42
hem bu: bu hem.
43
şehrli: şeherli.
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316 Virdiler aña selāmı cümle nās
Aġladılar ŝavtıla ŝan oldı yas
317 Şāh didi gel Yemliĥā’ya varalım
Ķandadır ķardaşlaruñı görelim
318 Rāví dir çıķdı şeherden Yemliĥā
Kehfe šoġrı gitdi ol kān-ı vefā
319 Çıķdı hem sulšān u ķāēí gitdiler
Şehr ĥalķı bile varup yitdiler44
320 Vardılar çün kehfe oldılar yaķın
Yemliĥā didi eyā şāh-ı emín
321 Bunda ŝabr it varayım ben ilerü
Virüp anlara ĥaber dönem girü
322 Anlara aģvāli hep idem ‘ayān
Zírā anlar ŝanur oldur bu zamān
323 Belki Daķyānūs’dur deyü žanín
Oluban ĥavf ideler anda ģazín
(16b)
324 Gitdi ol dem o ķarār itdi olar
Yemliĥā ķardaşların gördi ŝorar
325 Didi eglendüñ ne deñlü oldı nevm
Didiler yā bir gün ü yā ba‘żı yevm
326 Didi üç yüz daĥı šoķuz yıl tamām
Bilki bunda yatmışuz biz ve’s-selām
327 Ģażret-i ‘Ìsí nebí gelmiş mübín
Şehr ĥalķı cümle olmış mü’minín45
328 Cümlesi olmışdurur ehl-i ŝalāģ
Dín-i İslām’ıla bulmışlar felāģ
329 Yemliĥā çün gördi böyle didi ol
Bize dünyā dirligi ģācet degül

44
45

Şehr: Şeher.
Şehr: Şeher.
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330 Šurıñız tā idelim Ģaķ’dan recā
Bizi bir ĥoş ģāle naķl ide Ĥudā
331 Didi ‘Abbās oġlı ķıldılar du‘ā
Ķabż-ı rūģ oldılar ol dem bā-ŝafā46
332 Geldi emr-i Ģaķķ’ıla Cibríl emín
Kehfi anlar üstine bügdi hemín
333 Şāha geldi Yemliĥā’dan bu ĥaber
Ķalķuban bi’l-cümle kehfe gitdiler
334 Bāb-ı kehfe varup itdiler nažar
Kehfi baġlu gördiler hemçün kemer
(17a)
335 Bulmadılar girmege çün iķtidār
Ķıldı barmaķ başıla bunlar işār (?)
336 Şehre döndi şāh u aŝģābı ķamu
Didiler birbir bu sözi sū-be-sū47
337 Neśr-i ‘ārí hem ‘Arab dilince bu
Ķıŝŝa yazılmış idi ey ĥūb-rū
338 Tercüme ķıldım anı Türkí’ye ben
Nažm ile didüm ola cārí suĥan
339 Çünki hem-şehrimdür Aŝģābi’l-kehif
İdeyim vāżıģ beyān eyle vaŝıf
340 Gün šulū‘ itmezden evvel fi’s-seģer
Ģani’den ol kehfe her kim ki gider
341 Ol maķāma irişür vaķt-i ēuģā
Ģani’ye tā böyle yaķındır o cā
342 Bir üce šaġıñ öñündedür o ġār
Ķıbleye ķarşudurur şöyle ki var
343 Gün šoġunca šoķunur ŝaġa ‘ayān
Çün ġurūb ide deger ŝola revān
344 Ģaķ kelāmında dimiş āyet aña
Oķı anı bile sen ey bā-ģayā
46
47

Ķabż: Ķıbż.
birbir: yer yer.
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Ķavlehu Te‘ālā Ve terāş şemse iźā šale‘at tezāveru ‘an kehfihim źāte’lyemíni ve iźā ġarābet taķriēuhum źāte’ş-şimāli48
(17b)
345 Şehr-i Daķyānūs kim Šarsūs idi
Ŝoñra çün adı anıñ Efsūs idi
346 İşbu dem o şehr bir vírānedür49
Var iki kūy anda bil adı nedür
347 Bir kūyuñ adıdurur Fís-i kebír
Ol biri kūy adıdur Fís-i ŝaġír
348 Çün muģarrir deftere virdi girih
Ģani’ye baġlandı işbu iki dih
349 Gör felek çarĥı fenā Šarsūs’ını
Nice vírān eylemiş Efsūs’ını
350 İki fís itmiş anı Efsūs iken
Taĥtgāh-ı şāh-ı Daķyānūs iken
351 ‘Ahdiyā yoķdur vefā’-i rūzigār
Bu fenā dünyā degildür ber-ķarār
352 Gör ŝalāģiyyetle her işiñ tamām50
Tā işiñ ĥayr ide Ģayy u Lā-yenām
Temme
Hāźā fí-evā’ili Şa‘bāne’l-‘ažím fí vaķti nıŝfü’l-leyli min yed(i) eż‘afi’l-‘ibād
Aģmed bin İsmā‘il İzmírí ve ‘an ‘ibādi’llāh ve üstādihi mine’l-Müslimín
fí-sene 1152.
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