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Fuzûlî’nin Rûh-nâme’sinin
Bilinmeyen Bir Tercümesi
Sadrî-i Vânî’nin Behcetü’lİrfân’ı
An Unknown Translation Of Fuzûlî's Rûh-Nâme
Behcetu’l-Irfan Of Sadrî-i Vânî

ÖZET

Fuzûlî’nin Sıhhat u Maraz veya Hüsn ü Aşk ismiyle de
anılan Rûh-nâme’si insan ruhunun bedene yerleştikten sonra
yaşaması muhtemel olan maddî ve manevî süreçleri sembolik
tarzda ele alan Farsça mensûr bir eserdir. Rûh-nâme’nin şu ana
kadar Osmanlı döneminde Mustafâ el-Bağdâdî’ye ve Mehmed
Lebîb Efendi’ye ait olan iki tercümesi biliniyordu. Eserin
Cumhuriyet döneminde de Abdülbaki Gölpınarlı ve Hüseyin
Ayan tarafından yapılan iki tercümesi bulunmaktadır. Bu
çalışmada ise Berlin Devlet Kütüphanesi Doğu El Yazmaları
Koleksiyonu’nda Ms. Or. Oct. 1623 numarasıyla kayıtlı olan
başka bir tercümesi hakkında bilgi verilecektir. Daha önce
hakkında bilgi bulunmayan bu tercüme Sadrî-i Vânî isimli
birine ait olup tercümeye Behcetü’l-İrfân fî Ahvâli’l-Ebdân ismi
verilmiştir. Ne zaman yazıldığını bilmediğimiz eserin
elimizdeki bu tek nüshası, 4 Receb 1293/26 Temmuz 1876
yılında istinsah edilmiştir. Fuzûlî’nin Rûh-nâme’sini Mustafâ
el-Bağdâdî ve Mehmed Lebîb Efendi’ye göre daha sade bir dille
tercüme eden Sadrî Vânî hakkında kaynaklarda herhangi bir
bilgiye rastlanmamıştır. Çalışmamızda Fuzûlî’nin Rûhnâme’si ile tercümelerine kısaca değinildikten sonra bu
tercümenin diliçi çevirisi ve çeviriyazılı metni sunulacaktır.

ABSTRACT

Fuzûlî’s Ruh-nâme, also known as Sıhhat u Maraz or
Hüsn u Aşk, is a Persian literary work which deals with
the material and spiritual processes that are likely to
survive after the human soul has settled in the material
body. Until now, two translations of Rûh-nâme belonging
to Mustafâ al-Bağdâdî and Mehmed Lebîb Efendi were
well-known during the Ottoman period. There are two
translations of the work done by Abdülbaki Gölpınarlı and
Hüseyin Ayan during the Republican period. In this
study, information will be given about another copy of the
work registered on number Ms. Or. Oct. 1623 in the
Eastern Manuscripts Collection of Berlin State Library.
This translation, which had no information about
beforehand, belongs to someone named Sadrî-i Vânî and
the translation was named Behcetü’l-İrfân fî Ahvali’lEbdân. We do not know when this copy of the work was
written, but at the end of the work, we have provided
informed that it was copied at 4 Receb 1293/26 July 1876.
We did not find any information in the sources about Sadrî
Vânî, who translated Fuzûlî's Ruh-nâme with a more
simple language than Mustafâ al-Bağdâdî and Mehmed
Lebîb Efendi. In our study, Fuzûlî`s Ruh-nâme and its
translations will be presented briefly and then, the
simplified and transliterated texts of this translation will
be presented.
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Giriş: Rûh-nâme ve Türkçe Tercümeleri
Fuzûlî’nin ilmî yönünü ortaya koyan ve günümüz kaynaklarında
daha çok Sıhhat u Maraz veya Hüsn ü Aşk ismiyle anılan ancak bazı tarihî
kaynaklarda geçtiği gibi Rûh-nâme olarak adlandırılmasının daha doğru
olduğunu düşündüğümüz1 Farsça mensûr eseri, iki bölümden oluşan
sembolik/alegorik bir hikâyedir. İnsanın maddî ve manevî veçheleri
hakkında gelenek yoluyla kendisine aktarılmış olan bilgiyi Rûh-nâme’de
akıcı ve son derece canlı bir hikâye üslubuyla dile getiren Fuzûlî, insan
ruhunun bedene yerleştikten sonra yaşaması muhtemel olan tüm
süreçleri konuyla ilgili diğer eserlere nazaran sade ve akılda kalıcı bir
anlatım tarzıyla okuyucuya aktarmıştır.
Hikâyenin birinci bölümünde vücudu ele geçirmeye çalışan Maraz ile
bunu engellemeye çalışan Sıhhat’in mücadelesi anlatılmaktadır. Bu
bölümde Fuzûlî’nin yaşadığı dönemdeki klasik tıp bilgisinin ahlât-ı
erbaa2 merkezli olarak özetlendiği görülmektedir. Eserin Rûh’un Aşk’la
birlikte Hüsn’e ulaşmaya çalışmasının anlatıldığı ikinci bölümünde ise
kişinin kendinde var olan ilâhî tecellileri görebilmesi için maddî
varlığından geçmesi gerektiği düşüncesi ele alınmaktadır.
1

Bu isimlendirme meselesine eserin başka tercümelerini konu edinen bir
çalışmamızda değinmiştik. Orada değindiğimiz bu hususu şu şekilde kısaca
özetleyebiliriz: Eser aslında sembolik bir dille “Rûh”un hikâyesini konu edinmekte
olup iki bölümden oluşmaktadır. Eserin vücudu ele geçirmeye çalışan “Maraz” ile
bunu engellemeye çalışan “Sıhhat”in hikâyesinin anlatıldığı ilk bölümüne Sıhhat u
Maraz ismi uygun düşmektedir. “Rûh”un “Aşk”la birlikte “Hüsn”e ulaşma çabasını
konu edinen ikinci bölüme ise Hüsn ü Aşk başlığı uygundur. Ancak eserin bütünü
düşünüldüğünde Rûh-nâme adlandırmasının daha doğru olduğu görülecektir.
(Çiçekler ve Kaçar 2018: 65)
2
Eski tıp anlayışında önemli bir yeri bulunan ve insan bedenini oluşturan dört
unsurun (kan, safrâ, sevdâ, balgam) dengede olmasıyla bedenin de dengede ve
sıhhatte olacağı esasına dayanan ahlât-ı erbaa teorisinin Rûh-nâme’de nasıl ele
alındığını ele alan bir çalışma için bk. Eliaçık 2010.
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Fuzûlî’nin Rûh-nâme’sinin şu ana kadar Osmanlı döneminde yapılan
iki Türkçe tercümesi biliniyordu. Mustafâ el-Bağdâdî ve Mehmed Lebîb
Efendi tarafından yapılan iki tercüme daha önce Ahmed Nâim Çiçekler
ile birlikte hazırladığımız bir çalışmayla yayımlanmıştı (Çiçekler ve
Kaçar: 2018). Söz konusu çalışmamızda mütercimler ve eserleri hakkında
ayrıntılı bilgiler verilerek tercümelerin metinleri verilmiş, günümüz
okuyucusuna da hitap etmesi amacıyla Mustafâ el-Bağdâdî’nin
tercümesinin günümüz Türkçesiyle sadeleştirilmiş hâli sunulmuştur. Biz
konuyla ilgili diğer ayrıntıları bu çalışmamıza havale ederek iki mütercim
hakkındaki bilgileri burada özetleyerek sunmak istiyoruz.
Tercümelerin birincisi hayatı hakkında bilgi tespit edemediğimiz
Mustafâ el-Bağdâdî’ye aittir. Elimizde tek nüshası bulunan bu tercümede
Fuzûlî’nin eseri Hikâye-i Rûh olarak isimlendirilmektedir. Tercümenin
bilinen tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar
Koleksiyonu 1398 numarada kayıtlı mecmuanın 1b-9b varakları
arasındadır.
Rûh-nâme’nin ikinci tercümesi ise Mehmed Lebîb Efendi’ye aittir.
Hayatı hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olduğumuz Mehmed Lebîb
Efendi, 1119/1785 yılında İstanbul’da doğmuştur. Önemli devlet
görevlerinde bulunduktan sonra 1272/ 1862 yılında rütbe-i bâlâ ve ikinci
rütbe Mecidî nişânına layık görülerek emekli olan Lebîb Efendi, İbnü’lEmin Mahmud Kemal Bey’in naklettiğine göre zamanının ilim ve irfan
ehlinden olan, ilim erbabını himaye eden ve istidatlı gençlerin yetişmesi
hususunda gayret sarfeden biriymiş. 10 Şâban 1284/17 Aralık 1867
tarihinde İstanbul’da vefat eden Lebîb Efendi, Eyüp Bostan İskelesi’nde
yer alan imâretin karşısındaki kabristana defnolunmuştur. Lebîb
Efendi’nin Tuhfe-i Vehbî Şerhi, Vehbî’nin Tuhfe ve Nuhbe isimli manzum
sözlüklerindeki birkaç kıtaya yazdığı tazminleri (Öztürk 2012), Hüseyin
b. Ali et-Tuğrâî’nin Lâmiyetü’l- Acem adlı kasîdesinin Türkçe şerhi,
Cevâhir-i Mültekata (Karayiğit 2014), Abdullah et-Tercümân tarafından
kaleme alınan Tuhfetü’l-Erîb fî Red alâ Ehli’s-Salîb adlı esere beş bölüm
ekleyerek oluşturduğu Bürhânü’l-Hüdâ fî Reddi’n-Nasârâ tercümesi ve
Mecmû’a-i Eş’âr (Karagöz 2014) olarak isimlendirilip tertip edilen şiirleri
bulunmaktadır.

506

●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Mehmed Lebîb Efendi’nin tercümesinin elimizde bir yazma nüshası
ile üç farklı matbaa baskısı bulunmaktadır. Atatürk Kitaplığında Belediye
Yazmaları Koleksiyonu içerisinde K0583 numara ile kayıtlı bulunan
yazma nüshanın sonunda istinsah kaydı olarak 18 Kânûn-ı Evvel 1332/31
Aralık 1916 tarihi yer almaktadır. Bu yazma nüsha mütercimin elinden
çıkma bir nüsha olmayıp büyük bir ihtimalle tercümenin ilk baskısından
istinsah edilmiş bir nüshadır. Lebîb Efendi’nin tercümesinin birinci
baskısı, Rebîulevvel 1273/Ekim-Kasım 1856 yılında, ikinci baskısı ise
1282/1865-66 yılında yapılmıştır. Eserin üçüncü baskısı ise 1327/1909
yılında Trabzon’da Kitapçı Ahmed Hamdî adlı bir zat tarafından
yapılmıştır. Ancak bu baskıda Ahmed Hamdî Efendi, bu tercümeyi dilini
biraz daha sadeleştirerek yayımlamıştır.
Eserin Cumhuriyet döneminde de iki tercümesi bulunmakta olup
bunların birincisi Abdülbaki Gölpınarlı (1900-1982) tarafından kaleme
alınmıştır. Gölpınarlı, bu çalışmasında Lebîb Efendi’nin tercümesi ile
Trabzonlu Ahmed Efendi’nin tashihinden haberdar olduğunu ifade
ederek bu tercümelerin hatalarla dolu olduğunu ve dil ve anlatım
bakımından fazla kapalı olduklarını ileri sürmektedir (Gölpınarlı 1940).
İkinci tercüme de Hüseyin Ayan’a aittir. Ayan, eseri Lebîb Efendi’nin
tercümesini göz önünde tutarak kendi anlayışına göre Türkçeye
aktardığını ifade etmektedir (Ayan 2017).
1. Sadrî-i Vânî Tercümesi: Behcetü’l-İrfân fî Ahvâli’l-Ebdân
Çalışmamızda ele alacağımız tercüme, elimizdeki nüshanın sonunda
kendisini “Sadrî-i Vânî” olarak tanıtan bir zata aittir. Sadrî-i Vânî’nin
kimliğini tespit amacıyla başvurduğumuz bibliyografik kaynaklarda
maalesef herhangi bir kayda rastlamadık. Eserde de sadece sebeb-i te’lîf
bölümünde kullandığı bazı ifadelerden ve eserin istinsah tarihinden
hareketle Sadrî-i Vânî’nin kimliğine dair bazı tahminlerde
bulunabilmekteyiz.
Elimizdeki tek nüshanın sonunda “Ḳad temme’l-kitāb bi-ʿavni’lMeliki’l-Vehhāb min āsāri eḳalli ḫalḳillāh Ṣadrī-i Vānī fī 4 şehri Recebü’lMücerreb 1293” ifadesi bulunmaktadır. Bu durumda tercümenin bu
nüshası 26 Temmuz 1876 yılında yazılmıştır. İstinsah kaydındaki “min
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āsāri eḳalli ḫalḳillāh Ṣadrī-i Vānī/Allâh’ın yarattığı en aciz kullardan olan
Sadrî-i Vânî’nin eserlerinden” ifadesinden bu nüshayı kendisinin yazdığı
söylenebilir. Ancak yine de bu tür durumlarda müstensihlerin ellerindeki
orijinal nüshayı aynen kopyaladıkları ihtimalini de göz önünde
bulundurmak gerekir. Yani bu ifadeler daha önceki bir tarihte
tercümesini yapan Sadrî-i Vânî’nin ilk nüshasındaki sözler olup daha
sonra bu nüshada aynen tekrarlanmış olabilir. İstinsah kaydında geçen
“min âsâri/eserlerinden” ifadesi, kendisinin başka eserleri olduğuna da
bir işaret olarak kabul edilebilir. Sadrî-i Vânî’nin isminde geçen “Vânî”
nisbesinin kendisinin Vanlı olduğuna işaret ettiği de tahmin edilebilir. Bu
durumda, Vanlı olduğunu tahmin ettiğimiz Sadrî-i Vânî’nin 1876’da
hayatta olduğunu söyleyebiliriz. Ancak mütercimin adı dışındaki
bilgilerin sadece tahmine dayandığını ve delile muhtaç olduğunu ifade
etmek zorundayız.
Sadrî-i Vânî, tercümesini yazma sebebini izah ettiği mukaddime
bölümünde, Fuzûlî’nin bu kitabının bilinmediğini ifade ederek bunun
sebebinin de eserin Farsça yazılması ve nüshalarının bilinmemesi
olduğunu söylemektedir. Kendisinin de bir dostundan bu eseri
gördüğünü söyleyen mütercim, tarikatindeki kardeşlerine bir yadigâr
bırakmak ve bununla anılmak için eseri Türkçeye tercüme ettiğini ve
adını da Behcetü’l-ʿİrfān fī Ahvāli’l-Ebdân/Bedenlerin Halleri Hakkındaki
Bilginin Güzelliği koyduğunu belirtir. Kitabını okuyacaklardan hatalarını
affetmelerini rica ederek tercümesine başlar.
Tercümenin şimdilik bilinen tek nüshası, Berlin Devlet Kütüphanesi
Doğu El Yazmaları Koleksiyonu’nda bulunmakta olup Ms. Or. Oct. 1623
numarasıyla kayıtlıdır. Rika hattıyla kaleme alınan ve 15 varaktan oluşan
nüshanın her sayfasında 15-17 arası satır bulunmaktadır. Sayfa
kenarlarında, metinde geçen bazı kelimelerin anlamlarının da verildiği bu
nüshanın sonunda 4 Receb 1293/26 Temmuz 1876 yılında istinsah
edildiği yazılıdır. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, istinsah kaydındaki
ifadelerden nüshayı Sadrî-i Vânî’nin yazdığı söylenebilir.
Biz bu çalışmada Sadrî-i Vânî’nin tercümesinin diliçi çevirisini ve
çeviriyazılı metnini sunacağımız için tercümenin diğer tercümeler
arasındaki yeri ile Sadrî-i Vânî’nin eserde kullandığı dil ve üslubun
özelliklerine değinilmeyecektir. Bu makalenin kapsamını çok aşacak olan
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bu konuyu, yakın zamanda neşredeceğimiz mukayeseli bir çalışmada
ayrıca ele alacağımızı belirtmek istiyoruz.
Metnin diliçi çevirisini verirken günümüz okuyucusunun eserden
olabildiğince yararlanabilmesini sağlamak amacıyla özellikle hikâyenin
ilk bölümünde bazı terimleri dipnotlarda açıklama, bazı terimlerin de
hem eski ismini hem de günümüz Türkçesindeki şeklini birlikte verme
gereği duyduk. Ayrıca bazı cümlelerde yer alan ve aslında maksadı ifade
etmekten ziyade tercümenin edebîliğini artırmak amacıyla eklenen uzun
ve süslü ifadelerin yer aldığı bölümleri daha sade, kısa ve anlaşılır ifadeler
kullanarak diliçi çeviri yaptığımızı özellikle belirtmek isteriz.
2. Metnin Diliçi Çevirisi
Giriş/Sunuş
Hadsiz övgüler ve sayısız şükürler her şeyle ilgisi bulunan sonsuz
hikmet sahibi Allâh’a aittir. O Allâh; bir bağ ve bahçe gibi olan insan
bedenini sağlık ve hayatın saf suyuyla şenlikli ve ışık saçan bir gül
bahçesine çeviren; dışını fenâya içini de ebediyete mazhar etme
hakkındaki sayfada bulunan yazı çiçeklerini dört temel unsurla bağlı hale
getiren ve insanın kırk sütunla taşınan yüce bir kubbe gibi olan vücudunu
da bir gemi gibi hiçbir araca ihtiyaç duymadan yüce hikmeti denizinin
yüzeyinde gezdirendir. En temiz dualar ve övgüler de Hazret-i
Peygamberin mukaddes sıfatlara sahip olan zâtına layıktır. O’nun yüce
ilmi; akıl ve hikmet bahçesinin süsü, akıl ve hikmeti de ilim bahçesinin
sermayesidir. Selâm da onun dostlarının, çocuklarının, askerlerinin ve
onlara tabi olanların üzerine olsun. Allâh onların hepsinden razı olsun.
Bundan sonra; marifet ve hikmet bahçelerinin bülbülü ve bir deste
gülü; Allâh’ı hakkıyla bilenlerin kutbu ve Allâh’ı hakkıyla bilip bir
olduğunu ilan edenlerin önderi olan Fuzûlî’nin -Allah onun ruhunu
mübarek kılsın- Allâh’ın ezelî birliğini, ilme tâlip olanlar için yeterli bir delil
olacak şekilde ve aşktan bahseden bir hikâye tarzında ilim ve hikmetle
kaleme aldığı bir kitabı vardır. Hakikatlerin iç yüzünden haber veren bu
kitap bilinmediği, Farsça yazıldığı ve nüshası da çok bulunmadığı için
dostlarımdan birisinin aracılığıyla bu eseri görme imkânına sahip oldum.
Hemen anlaşılan anlamları ile derin olup düşününce fark edilen
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anlamları vücuduma ve cânıma zevk ve tatlılık verdiği ve ruhumu da
ferahlattığı için ben hakir kul da tarikatimizdeki kardeşlerime bir yadigâr
bırakmak ve bununla anılmak için eseri Türkçeye tercüme ettim ve adını
da Behcetü’l-ʿİrfān Fī Ahvāli’l-Ebdān/Bedenlerin Halleri Hakkındaki Bilginin
Güzelliği koydum. Kitabı okuyan saygıdeğer okuyuculardan hatalarımı
ve unutkanlığımdan kaynaklı yanlışlarımı affetmelerini rica ederek eserin
sunuşunu bitiriyor ve kitaba başlıyorum. Allâh’tan yardım isteriz.
Sevgi ve merhamet yapraklarının sayfalarında ve güzellik defterinde
yazılı bulunan hikâyenin anlamı şöyle rivayet edilmiştir: Âlem-i
ceberûtta3 doğan ve lâhut4 âleminde yaşayanlardan olup her türlü fazilete
ve iyi özelliğe sahip, hoş yaratılışlı fakat bedenen bir görüntüsü olmayan
Rûh isimli tertemiz yaratılışlı birisi vardı. Bir gün gezmek amacıyla
Nâsût5 âlemine yönelerek buranın alçak ve yüce mertebelerinde gezerken
Beden denilen bir ülkeye denk geldi. Burasının yedi tarafında yedi
memleket olduğunu görerek ve bunları gezerek burayı yaşamaya uygun
gördü. O zamanda bu ülkenin sahipleri Kan, Safra, Balgam ve Sevdâ
denilen dört kardeşti. Birbirlerine zıt oldukları hâlde uyum içinde
3

Ceberût âlemi akıl, nefis, ruh ve kalbin Allah adıyla tanındığı Mutlak Vücut âlemidir.
Allah ismi bütün sıfat ve isimleri kendinde topladığı için bu mertebe Allah isminin
mertebesi olarak da bilinir. Bu mertebede zât, bütün isim ve sıfatları topluca
kendisinde bulundurur. Yani âlim, ma'lûm ve ilim birdir. Ceberût âleminde Cenâbı Hak, yaratılmışlar için neyi arzu ettiyse o olur. Bu âlemde insan iradesi söz konusu
değildir. (Kaçar ve Akdağ 2015: 49-50.)
4
Lâhût âlemi diğer bütün âlemlerin esası ve başlangıcıdır. Bu âlem, Cenâb-ı Hakk'ın
her şeyden münezzeh ve müstağni olup yalnız zâtının mevcut olduğu âlemdir.
"Allah vardı ve onunla birlikte hiçbir şey yoktu" hadîsi bu âleme işaret etmektedir.
Bu âlemde ne başlangıç ne de son vardır. Her şey Hakk'ın zâtında mevcuttur. Sadece
zât söz konusu olduğu için bu mertebe hakkında bilgi edinilmesine imkân yoktur.
Bu mertebede Cenâb-ı Hakk'ı, O'ndan başkasının bilmesine imkân yoktur. (Kaçar
ve Akdağ 2015: 51-52.)
5
Nâsût âlemi, Allâh’ın zâtının hariçte görülen cisimler suretinde tecellîsidir. Bu âleme
mülk veya şehâdet âlemi denmesi beş duyu ile müşâhede edilebilmesinden ileri
gelir. Mülk âlemindeki bir sureti el ile tutup başkasına göstermek mümkündür.
Mülk âlemi kendinden önceki âlemlerden farklı olarak her an bir oluş (kevn) ve
bozuluş (fesâd) eylemi içerisindedir. Örneğin suyun kaynatılması ile birlikte sureti
buhar olup yok olur ki bu "fesâd"dır. Ancak oluşan yeni suret olan buhar ise
"kevn"dir. Mülk âlemi zuhur etmiş varlıklar âlemi yani cisimler âlemidir. Bu âlemde
varlıkların gözle görülebilen bir sureti vardır. (Kaçar ve Akdağ, 2015: 54.)
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ayrılmadan çalışan bu kardeşlerin ahali arasındaki isimleri “Dört Esas”
idi ve birbirlerine zıt olmakla meşhur olmuşlardı. Her şeye rağmen
birbirleriyle olan bu uyumları, vücudun var olmasını sağladığından
Ahlât-ı Erbaa6 (dört uyumlu; dört karışım) lakabıyla anılıyorlardı. İşini iyi
bilen bu dört kardeşin çalışmaları sayesinde Beden şehrinde dört nehir
akardı. Bunların isimleri acı, tatlı, ekşi ve tuzlu olup bu nehirlerin de
ıslaklık, kuruluk, soğukluk ve sıcaklık özelliklerinde olmasına karar
verilmişti. Ve bu dört özelliğin idaresi Mizâc isimli bir kızın elindeydi.
Rûh, beden ülkesini düzenli ve yaşamaya uygun görünce çok mutlu oldu
ve orada yaşamaya karar verdi. Mizâc’la yakınlık kurup evlendiklerinde
Mizac’ın rahminden Sıhhat isminde tatlı sözlü ve benzersiz derecede iyi
bir çocuk doğdu. Rûh, eşi Mizâc ve oğlu Sıhhat’in de yardımıyla Beden
ülkesinin sahibi ve padişahı oldu. Beden ülkesi son derece geniş olup
burada üç büyük şehir vardı. Rûh bu şehirleri gezmeye çıktığında ilk önce
Dimâğ/beyin şehrinin kalesini gezerek burayı şereflendirdi. Buranın her
türlü kusurdan uzak ve on mahalleden oluşan bir yer olduğunu gördü.
Bu on mahallenin her birinde farklı kimseler görevliydi. Bunların her biri
kuralların uygulanmasını sağlayan, işlerin neticesini takip eden, güvenilir
ve sağlam kişilerdi. Bunların isimleri ve yaptıkları işler şöyleydi: Birincisi
sözlere ve çeşit çeşit seslere kulak tutan Sâmia (İşitme duyusu) idi. İkincisi
görme yetisi sayesinde her şeyi teşhis eden bir gözcü olan Bâsıra (Görme
duyusu) idi. Üçüncüsü ise özel koku alma duyuları sayesinde her türlü
kokuyu alan Meşâm (Koklama duyusu) idi. Dördüncüsü, zevke olan
düşkünlüğüyle yeme ve içme ile onlara bağlı şeylerin her birinden haz
alabilen Zâika (Tad alma duyusu) idi. Beşincisi, cisimlerin nasıl olduğunu
algılayan Lâmise (Dokunma duyusu) idi. Altıncısının ismi ise Hiss-i
Müşterek olup diğer duyular tarafından algılanan her şeyin sureti
kendisine sunulur, ne olduğu anlaşıldıktan sonra bu memur da kendisine
sunulanları Hayâl’e iletirdi. Yedincisi Mutasarrıfa isimli bir memur olup
6

Vücutta bulunan kan, balgam, sevdâ ve safrânın meydana getirdiği dört sıvıya
eskiler tarafından ahlât-ı erbaa adı verilmiştir. Bedenin hastalıkları bu dört sıvıya
göre meydana gelir. Bu dört sıvıdan birinin artması veya azalması sonucu vücutta
hastalıklar oluşur. Örneğin sevdâ, aklî ve psikolojik hastalıklara; kan, kan ile ilgili
hastalıklara; safrâ, karaciğerde safrânın çokluğu sonucu meydana gelen karaciğer
ve böbrek hastalıklarına; balgam ise karında su toplanmasına sebep olur. Bu dört
sıvı hastalık ve sağlığın yanı sıra insanların mizaçlarını da şekillendirmiştir. (Kaçar
ve Akdağ 2015: 48)
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emri altına verilen önemli işlerde tasarruf sahibiydi. Sekizincisi Hayâl idi.
Hayâl, Hiss-i Müşterek’in ve Mutasarrıfa’nın kendisine sunduğu her şeyi
kaydedip, saklardı. Dokuzuncusu ise Vehm isimli bir memur olup işi
faydalı ve zararlı, uyumlu ve uyumsuz olan şeyleri birbirinden ayırmak,
bunların uygun olup olmadıklarını belirlemekti. Onuncusu da Hâfıza
isimli bir memurdu. Bunun işi de Vehm’in algılayıp iyi ve kötü diye
ayırdığı şeyleri alarak saklamaktı.
Beden ülkesinin padişahı olan Rûh, Dimâğ’ı dikkatli bir şekilde
gezdikten sonra oradan Ciğer şehrini gezmeye geçti. Burayı zevk ve
eğlenceyle dolu, anber kokuları saçan, cennet gibi güzel ve gönül açan bir
yer olarak gördü. Oradaki âmirin emri altında çalışan sekiz kişinin
çalıştığını gördü. Bunların isimleri ve yaptıkları işler şöyleydi: Gâdiye,
Nâmiye, Müvellide, Musavvire, Câzibe, Mâsike, Hâzime ve Dâfi’a.
Birincisi olan Gâdiye, her tarafta bulunan hizmetkârların gıdasını temin
edip dağıtırdı. İkincisi olan Nâmiye, beden ülkesinin mimarı olup
buranın bütün imareti ve yapısı tamamen bunun sayesinde sağlanırdı.
Üçüncüsüne Müvellide denmekteydi ve bu şehirde her şey onunla doğar
ve meydana gelirdi. Dördüncüsü ise Musavvire olup buranın çevre
düzenlemesi ve güzel suretleri onun inci saçan kalemiyle yapılırdı.
Beşincisinin ismi Câzibe olup beden ülkesine gerekli olan her şey ondan
istenirdi. Altıncısı olan Mâsike ise Câzibe’nin toplayıp düzenlediği
yiyecek ve faydalı şeyleri alınan şeyleri korur, düzenler ve birleştirirdi.
Yedincisi Hâzıme’ydi. Bu da Mâsike’deki malzemeyi pişirmek görevini
yerine getirirdi. Sekizincisi de Dâfi’a idi. Bu da ciğere yarayacak şeyleri
alıp ciğere yetiştirir, gereksizleri ise atardı.
Rûh, Ciğer şehrini gezip gördükten sonra Gönül şehrine geçti ve
buranın çok süslü ve diğer şehirlere göre daha büyük ve geniş bir şehir
olduğunu gördü. Burayı mekân edinen altı kişi gördü. Bunların isimleri
ve işleri şöyleydi: Birincisi isteyeni dileklerine ulaştıran Ümîd isimli
birisiydi. İkincisinin İsmi Havf/Korku olup insanı tuzaklara düşme
endişesinden korurdu. Üçüncüsünün ismi Adâvet/Düşmanlık olup
kişiyi gayrete getiren işlerin ortaya çıkmasını sağlardı. Dördüncüsü Gam
olup cehaleti ve gururu yoluna koyan, onları cezalandıran biriydi.
Beşincisi Muhabbet olup alışma ve tanışmayı sağlardı. Altıncısı Ferah
olup sevinç ve mutluluğun kaynağıydı.
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Rûh, gördüğü şehirlerden en çok Gönül şehrini beğendi ve burasının
tam istediği gibi bir yer olduğuna karar verip burada yaşamaya
niyetlendi. Gönül şehrini günden güne imar ederek bu şehri
güzelleştirmeye uğraştı ve kendisine başkent yaptı.
Rûh, ilk önce halkın huzuru için önemli olan ve lütuf, vefa ve safâ
kaynağı bulunan Ümîd, Muhabbet ve Ferah’ı huzuruna çağırarak
kendine sırdaş yaptı. Sıkıntı ve cefâya sebep olan Adâvet, Havf ve Gam’ı
ise Gönül şehrinden kovdu. Bu üçü hem ülkeden kovuldukları hem de bu
yüzden birçok sıkıntıyla karşılaştıkları için Rûh’a düşman oldular ve
fırsat gözlemeye başladılar. Diğer taraftan Rûh, Gönül şehrini iyice
düzenleyip işleri yoluna koyduktan sonra bir gün eğlence meclisi tertip
ederek has adamlarıyla şarap içmeye ve sohbet etmeye niyetlendi.
Meclise gelenlerden Sevdâ misk gibi siyah bir elbiseyle; Kan gül renkli bir
elbiseyle; Safrâ sapsarı bir elbiseyle ve Balgam beyaz bir elbiseyle
kendilerini süsleyerek Rûh’un meclisine geldiler. Bunlara kırmızı renkli
şaraplar ikram edildikten sonra her birine Gönül şehrinde bir yer tahsis
edildi. Sevdâ dalağa yerleşti, Safrâ ödü mekân tuttu, Kan karaciğere
yerleşti, Balgam da akciğere yerleşti. Bunların her birine içtikleri şarap
sebebiyle bir mahmurluk çöktü ve bunun etkisinde konuşmaya
başladılar. Şarabın etkisi ve verdiği neşeyle ilk önce Sevdâ söz aldı ve
kendisinin üstünlüğünü iddia ederek “Hayâl cevherlerini dizen ve her bir
işi anlayan kişi benim” dedi. Safrâ da onun gururla karışık bu sözlerini
beğenmedi ve “sen düşmanlığa sebep olan delilerle oturup durursun. Asıl
ben makâm sahibi ve hayatı devam ettiriciyim, en büyük makamlar bana
ait olmalıdır” dedi. Bunun üzerine Kan, Safra’ya darılmış olarak şöyle
dedi: “Tadı acı olan ve çabuk bozulup geç iyileşen birisin; fakat ben,
canlılığı sağlayan ve vücudu asıl ayakta tutan kişiyim.” Balgam ise Kan’a
karşılık “Senin de hayatın bana bağlıdır, senin de bana muhtaç
olduğundan şüphe yoktur” dedi. Sözün bu şekilde uzamasından ve
bunların birbirleriyle bu şekilde çekişmelerinden rahatsız olan Rûh,
bunları susturmak için onları ayıplayan bazı sert sözler söyleyerek onlara
nasihat etti. Birbirleriyle tartışan bu dört kişi de Rûh’un bu
nasihatlerinden dolayı çok darıldılar ve üzgün bir şekilde gam ve keder
içinde oturmaya başladılar. Fakat içlerinden de Rûh’tan yüz çevirmeye
niyetlenerek itaatinden çıkmaya sebep olacak bir fırsat kollamaya
başladılar.
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Daha önce Rûh’un emretmesiyle Beden ülkesinden sürülmüş olan
Adâvet, Havf ve Gam bir araya gelerek ne yapacaklarını konuştular.
Nihâyetinde Sıhhat’i öldürmek ve Beden ülkesini ele geçirmek üzere bir
anlaşmaya vardılar. Adâvet’in her türlü bozgunculuk ve zulmün kaynağı
olan bir kabilesi vardı ve bu kabilenin askerleri kibir, kin ve yalandan
oluşuyordu. Havf’ın kabilesi ise hayret, vahşet, dehşet ve ıstıraptı. Gam’ın
peşinden gidenler ise sıkıntı, üzüntü ve ümitsizlikti. Bunlar Rûh’un
kendilerinden habersiz olmasından istifade edip her tarafa haber salarak
dost ve yardımcılarını topladılar. Gönül kalesine saldırmak için savaş
hazırlıklarına başladılar.
Bu olaylar, Rûh’un dinlenmeye çekilerek tedbir almakta gevşek
davrandığı bir zamanda meydana gelmişti. Adâvet, Havf ve Gam
askerleriyle birlikte Gönül şehrine saldırdılar. Şehir kapısına gelerek
naralar atıp hücum ettikleri anda Ahlât-ı Erbaa (Sevdâ, Safrâ, Kan ve
Balgam) sarhoşken yaptıkları tartışma üzerine Rûh’un onlara ettiği
nasihatler ve gösterdiği dargınlık sebebiyle yardım etmediler. Rûh da
onların bu vefasızlıkları üzerine Gönül kalesinin kapılarını kapatarak
etrafı sarılmış şekilde oturdu. Daha önceki sevinç ve mutluluk hali
ortadan kalkıp da ülke eşkiyaların tasarrufuna geçince Rûh’un diğer
dostları ve sevenleri onun bu haline acıyarak çözüm aramaya başladılar.
İlk önce Ferah Rûh’a moral vererek dedi ki “şu anda düşmanlarımız fırsat
bularak ülkeyi ele geçirdiler. Bunlar ülkeye tamamen hakim olmadan en
çabuk şekilde bu belayı başımızdan def etmemiz için etraftan yardım
istememiz lazım. Benim Hüsn isimli birisiyle eskiye dayanan bir
dostluğum var. Kendisi cesur ve güzel birisidir. Emrederseniz ondan
yardım isteyebiliriz.” Muhabbet de Aşk’la olan dostluğuna binaen ondan
yardım istenebileceğini ifade etti. Ümîd de Akıl’la olan bağlantısı
vesilesiyle ondan yardım isteyebileceğini söyledi. Bunun üzerine Rûh,
Sıhhat’le istişare ederek yardım istemeye karar verdi. Bu fikir kabul
edilince yardım talep eden mektuplar Ferah, Muhabbet ve Ümîd’e verildi
ve Gönül şehrinin kapıları gece vakti gizlice açılarak bahsi geçenler
gönderildi.
Ferah, elindeki mektubu Hüsn’e ulaştırdı ve yardım istedi. Gurur ve
kibirle dolu olan Hüsn, Ferah’a hitaben şöyle dedi: “Ey doğrulukla
yoğrulmuş Ferah; sen hâlâ tam olarak her şeyi bilmiyorsun. Fayda ve
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zarar, hayır ve şerden habersizsin. Akl’ın ve Aşk’ın olmadığı yerde benim
için istirahat etme imkânı yoktur. Çünkü benim olduğum yerde ya hüzün
ve acziyetin sahibi olan Aşk olmalıdır ki beni kendisine mecbur ederek
tutsun ya da benim özelliklerimi takdir edecek olan Akıl bulunmalıdır.”
Velhasıl-ı kelâm Hüsn’ün bu özür ve bahane ile yardım etmekten
kaçınması üzerine Ferah, çok utandığı için Rûh’un yanına dönemedi.
İkinci haberci olan, Muhabbet de mektubu Aşk’a teslim ettiğinde Aşk
mektubun içeriğine ilgisiz kaldı ve ayıplama diliyle Muhabbete şöyle
dedi: “Ey gönül çelen dost; Rûh dediğin kişi dünyaya ait olan ve çabuk
bozulan biridir. Hüsn’ün olmadığı yerde ben duramam. Muhabbet de
yardım götürmekten ümidini kesince, kırgınlığından dolayı geriye
dönemedi.
Üçüncü haberci olan Ümîd, Akl’a mektubu ulaştırıp Rûh’un
durumunu anlatınca Akıl, Ümîd’in yalvarmasına acıdı ve kendisine tabi
olan askerlerini alarak düşmanın tasarrufu altına giren Gönül şehrine
doğru hareket etti. Gece vakti baskın yaparak şehri Gam ve Adavet
askerlerinden kurtardı. Akıl ve Ümîd’in bu kahredici gücüyle düşman
yenilince Korku ve Gam esir alınarak tutuklandılar. Adavet ise kaçarak
kendisini kurtardı ve buradan her türlü kin ve nefretin kaynağı olan
Maraz isimli eşkiyanın yanına giderek düştüğü kötü hâli ona anlatıp onu
da savaşmak için hırslandırdı. Doğru yoldan sapmış olan Maraz,
Adavet’in bu aldatıcı sözlerine kanarak Sıhhat ve Rûh’u öldürüp Gönül
şehrini harap etmek için taahhütte bulundu. Adaveti de yanına alarak
ham hayallere dalan Maraz, aslında o zamanlar gayet zayıf bir
durumdaydı ancak Rûh’la Ahlât-ı Erbaa arasında geçen tartışmayı işittiği
için onların Rûh’a yardım etmeyeceklerine güveniyordu. Fakat şehrin
kalelerinin kapalı olduğunu ve güçle fethedilemeyeceğini hatırlayınca
hile ve aldatma yoluyla şehre girmenin daha iyi olacağını düşündü.
Adavet’ten şehre girip çıkan kişiler hakkında bilgi vermesini isteyince,
Adavet Gıda’nın şehre sürekli giriş çıkış yaptığını ve şehir halkıyla
sağlam ilişkileri olan birisi olduğunu Maraz’a bildirdi. Maraz da hemen
Gıda’nın olduğu yere gitti ve onun türlü türlü ve rengârenk kıyafetlerle
kaleye girip çıktığını gördü. Kendisini türlü türlü hilelerle soğuk ve sıcak
gıdalara ait gösterdi ve binbir rica ve minnetle Gıda’ya yaklaştı ve şöyle
dedi: “Gönül kalesi içindeki Sevdâ isimli kişiyle gizli bir alışverişim var.
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Lütfen kimseye hissettirmeden beni kalenin içine koyabilir misin? Bunu
rica ediyorum.” Maraz’ın bu ısrarlı rica ve istekleri karşısında Gıda
Maraz’ı Sevdâ’ya götürdü. Maraz da Sevdâ’nın yanına gelince onu da
yoldan çıkardı ve birlikte kötülük yapmaya giriştiler. Ahlât-ı Erbaa’nın
diğer üyeleri de bunlar karşısında savunmasız kaldılar ve bunlar da fırsatı
kaçırmayarak Baş Ağrısı isimli askeri komutan tayin ederek Beden
ülkesini titremeye maruz bıraktılar. Rûh’un çocuğu ve askeri olan Sıhhat,
bu durumdan haberdar olunca Rûh’a Sevdâ’nın isyan ettiğini haber verdi.
Rûh da bu işe bir çözüm aramak için durumu Akl’a bildirdi ve Sıhhat’le
birlik olup bu belanın def edilmesine çalışmalarını emretti. Akıl da
Sıhhat’le beraber bu işte Gıda’nın da parmağı olduğunu anlayınca Perhîz
isimli güvenilir adamını kalenin korunmasıyla görevlendirerek şu tedbiri
almasını söylediler: Tad alma duyusunu zeytinden, İşitme duyusunu
kanun dinlemekten, Görme duyusunu şarkı ve eğlence ortamından ve
Koku alma duyusunu da kâfûru koklamaktan engellemesini emretti.
Perhîz bu emri yerine getirince Maraz’ı yendi ve kanı temizlemekle
uğraştı.
Maraz, Sevdâ’nın yenildiğini görünce oradan kaçarak Kan’ın olduğu
yere gitti. Kan’ın yanında kalacak yer bulamadığı için damarlara yerleşti
ve çeşitli hile ve kandırmacalarla Kan’ı da yoldan çıkardı. Kan, yönetimi
ele geçirmek hevesiyle Sıtma isimli askerini önden gönderdi. Sıhhat bu
durumdan haberdar olunca olan biteni Akl’a bildirdi. Akıl da Perhîz’i
huzuruna çağırdı ve Tad alma duyusunu şaraptan, Görme duyusunu
güle bakmaktan, Koku alma duyusunu taze ve yeşil bitkilerden ve İşitme
duyusunu da ûd dinlemekten engellemesini emretti. Bunlar yapılınca
Kan da güçten düşerek yenildi.
Maraz, oradan da kaçarak Balgam’ın yanına geldi ve onu da yoldan
çıkararak isyana giriştiler. Sıhhat yine durumu Akl’a bildirdi ve Akıl da
üçüncü defa Rûh’a yardım etmek amacıyla Perhîz’i yanına çağırarak Tad
alma duyusunu salatalıktan, İşitme duyusunu tanbur ve saz dinlemekten,
Görme duyusunu mücevhere bakmaktan ve Koku alma duyusunu da
nilüfer koklamaktan engellemesini emretti.
Maraz, Balgam’ın da yenildiğini görünce Safra’nın yanına gitti ve
onun da Beden ülkesini ele geçirip yönetimi elde etme hevesini tahrik
ederek Safra’yı yoldan çıkardı. Sıhhat dördüncü kez Akıl’dan yardım
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isteyince Akıl Tad alma duyusunu şekerden, İşitme duyusunu
kemençeden, Görme duyusunu altından ve Koku alma duyusunu da
güzel kokulardan men etti. Akıl, ayrıca devamlı olarak bu şekilde hareket
edilmesini de emretti. Safra da bu şekilde yenilince Maraz her yönden
mağlup olarak kaçmak zorunda kaldı.
Maraz bu şekilde kaçarken kendi çocuğu olan Zaaf’a rast gelir. Zaaf,
babasının düştüğü bu rezil ve sefil hâlden dolayı ona acıyarak kendisiyle
birlikte Beden ülkesini kuşatmak amacıyla onu yolundan geri çevirdi.
Maraz, çocuğunun bu isabetli görüşünden mutlu olarak tekrar hilelere
başladı ve Ahlât-ı Erbaa’ya tekrar yalvarıp yakararak onları da yoldan
çıkardı. Bunların da isyan etmesi üzerine hep birlikte Beden ülkesine
saldırdılar. Akıl, bu son saldırı karşısında nasıl bir tedbir alacağını
bilmediğinden ve kendisinin sadık dostları olan duyguların da perişan
olduğunu görünce hiçbir çözüm bulamayarak şaşırıp kaldı. Daha önce
esir aldığı Korku ve Gam’ı da yanına alarak bir kenara çekildi ve Rûh’u
kendi başına bıraktı. Sıhhat, Rûh’un bu zor anında Korku ve Gam’ın Akıl
ile birlikte olup savaşa dahil olamayacaklarını öğrendiği için savaşmaya
karar verdi. Rûh’dan izin alarak silahlanan Sıhhat, Rûh’a şöyle hitap etti:
“Eğer talihim yar olur da zafer kazanırsam saltanatına asla halel gelmez,
ancak aksi olursa bu ülkede durmamız bize yakışmaz. Öyle olursa
vatanımızdan gitmemiz en uygun davranış olur.” Böyle diyen Sıhhat
savaş meydanına atıldı. Savaş bu şekilde devam ederken Sıhhat’in annesi
olan Mizac, Sıhhat’in savaş meydanında yalnız kalmasına ve başına
gelmesi muhtemel olan olaylardan dolayı çok üzülüyordu. Ahlat-ı Erbaa
ile eskiden olan tanışıklıkları ve akrabalıklarına binaen onların yanına
gitti. Onlardan kendisine yardım etmelerini rica ederek şöyle dedi: “Bizim
bu olaylar olmadan önceye dayanan tanışıklığımız var. Bu zor
günlerimde bana ihanet ederek Maraz’a yardım etmeniz size hiç yakışır
mı? Bunu kimse hoş görmez.” Mizac’ın bu sözleri üzerine Ahlât-ı Erbaa
utandılar ve Maraz’dan uzaklaşarak Sıhhat’e tabi oldular. Maraz ise
beraber hareket ettiği kişilerin kendisine karşı çıkmaları ve Sıhhat’in
gücünün artması sebebiyle damarlardan kaçtı. Beden ülkesi çok geniş
olduğu için Maraz başıboş kalarak vadilerde gezmeye başladı.
Öte taraftan Rûh, Maraz’ın hezimete uğraması ve Ahlât-ı Erbaa’nın
yardım etmesi sayesinde Sıhhat’in zafere ulaşması sebebiyle çok mutlu
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olmuş, Akl’ı huzuruna çağırarak ona kırılmadığını bildirmişti. Akıl da
Beden ülkesini koruma işinin zorluğunu görerek ülke sınırlarının
korunması için Perhîz’i görevlendirdi ve Zaaf’ın tekrar güç bulmaması
için Gıda’ya dikkat edilmesini emretti. Zaaf da Perhîz’in gücü ve
tedbirleri karşısında çare bulamayarak ülkeden uzaklaştı.
Rûh düşmanlarının bertaraf olmasından dolayı dinlenmeye çekildi.
Kendisinin bu hâli vücuduna da etki etti ve böylece tertemiz bir şekilde
yüce bir makâma ulaştı. Rûh’un bu güzelliği bütün meclislere yansımaya
başladı ve herkes tarafından sevilmenin verdiği gururla artık kimseyle
oturamaz oldu. Eski ve yeni hiçbir sohbet arkadaşı artık onu
eğlendiremez oldular. Bu yüzden Rûh, eğlence meclisinde tek başına
kalmaya başladı.
Öte yandan, daha önce yardım istemek için Hüsn’ün yanına gidip
orada kalan Ferah, her gün daha çok sevdiği Hüsn’e şöyle dedi: “Ey cihanı
yakan bir mum olan Hüsn, uzun müddettir sevdiklerimden uzak
kaldığım için hasret ateşi beni yakıyor. Rûh’dan ayrı kaldığım için çok
huzursuzum ve artık onu görmek istiyorum.” Hüsn de nazlı bir şekilde
şöyle dedi: “Ey gönül dostum olan Ferah, Rûh hakkında o kadar çok söz
söyledin ve onun vasıflarını öyle övdün ki gönlüme onu görme ve tanıma
isteği geldi. Ben de seninle birlikte geleceğim ancak tek bir şartım var:
Rûh ve diğerleri asla beni bilmemeli.” Bu işin çok zor olduğunu bilen
Ferah, Hüsn’e “Rûh sürekli Akıl’la oturduğu için bunu yapmak çok
zordur. Zira Akıl her işten haberdardır” dedi. Bunun üzerine Hüsn şöyle
cevap verdi: “Akıl benimle bir araya gelmeye dayanamaz ve beni asla
göremez. Ayrıca ben öyle bir sihir biliyorum ki o sihirli sözü söylesem
Akl’ın iradesini ve Rûh’un gücünü bile emrime alabilirim.” Ferah bunu
duyunca rahatladı ve korkusuz bir şekilde Hüsn’ü Rûh’a götürmek
amacıyla yola koyuldu. Hüsn, Beden ülkesini görünce burayı çok beğendi
ve bu ülkeye yerleşmeye gönüllü oldu. Bu yüzden, bildiği sihirli sözü
söyledi ve güzel bedenini bu şekilde gizleyerek Rûh’un meclisine dâhil
oldu. O anda Hüsn’ün güzelliği Rûh’a geçti ve Rûh zaten güzel olduğu
halde daha da güzelleşti. İşve, nâz ve kırıtma gibi Hüsn’e ait olan hususlar
Rûh’a aksetti. Bunların bazıları boya ve yanağa, bazıları göze ve kaşa
yerleşti. Rûh’un güzelliği ve parlaklığı arttıkça arttı. Rûh, öyle güzelleşti
ki kime bakarsa onu kendisine bağlıyordu.
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Daha önce Aşk’ın yanına gitmiş olan Muhabbet de ayrılık ateşiyle
yandığı için bir gün Aşk’tan ayrılarak Rûh’un hizmetine girmek için geri
dönerek Beden ülkesine geldi. Rûh’ta daha önce ününü duyduğu Hüsn’ü
gördü. Rûh’un boyu bütün âlemi tek bir emirle yakacak güzellikteydi.
Rûh, menekşenin tüyünü kendi yanağına koymuş, Gamze isimli bir
kölesinin de eline ok ve yay vermiş, miskten bir kalemle yüzüne yazı
yazmış, konuşma dediği şeylerin hepsi sihir dolu sözler, yanağına nokta
diye bir ben koymuş, ağzında diş değil otuz beyaz inci, elma ve portakalı
çene ve çene altı diye isimlendirmiş ve bunların her birine bir sürü sihir
ve hile ekleyerek ve bunlara işve, naz ve kırıtma diyerek hareket
etmekteydi. Kolları gül dalı gibi hareket ediyordu, yürüyüşü akarsu
gibiydi ve o suyun içine bacaktan balıklar atlıyordu. Özetle, Muhabbet,
Rûh’u bu güzellikte görünce derhâl Aşk’ın hizmetine geri dönerek Aşk’ı
Rûh’un Hüsn ile elde ettiği güzellikten haberdar etti. Aşk da Hüsn’ün
câzibesine kapılarak onu görmek üzere Muhabbetle birlikte Beden
ülkesine geldi. Rûh’un güzelliğini ve Hüsn’ün ondaki yansımasını
görerek kendi ülkesinden vazgeçti; Rûh’u övmeye ve onunla konuşmaya
başladı. Rûh da Aşk’ın sohbetinden zevk aldığı için onu kendisine sohbet
arkadaşı edindi.
Bu şekilde sohbet ve eğlenceyle vakit geçirdikleri bir gün, konuşma
esnasında Aşk’ın Hüsn isimli birne tutulduğunu duyan Rûh Aşk’a
hitaben “ey cihânı elinde tutan padişah, duyduğuma göre Hüsn isminde
birisine tutulmuş ve onsuz yapamaz olmuşsun. Adı geçen Hüsn’ün nasıl
biri olduğunu merak ediyorum. Şimdi gel de bana biraz ondan bahset”
dedi. Aşk bu sözleri duyunca Rûh’un Hüsn’den habersiz olduğunu,
Hüsn’le tanışmadığını anladı. Aşk dedi ki “Ey Rûh, Hüsn’ün güzelliği
bütün cihanı aydınlatır ancak nasıl olduğu bir sırdır. Güzelliğinden dolayı
vefasızlık vadisi onun makâmı olmuştur. Onunla tanış olmak isteyen
kişinin kendisinden geçmesi gerekir.” Bunun üzerine Rûh dedi ki “Ey
Aşk, bu söylediğin sözün gereği, boş yere sevda çekmektir. Eğer
sözlerinin bir doğruluğu varsa bana bunu delillendir, yoksa sözlerin
yalan ve aktardıkların da ışığı olmayan ateş gibidir.”
Aşk bu söz üzerine “Bu sözlerim esassız değildir, benim bu yolda
elimde deliller vardır ve emrederseniz size gösterebilirim” dedi. Rûh’un
bu konudaki şevki ve isteği çok olduğu için Aşk’tan bir örnek
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göstermesini ısrarla istedi. Aşk da Rûh’un eline Safâ isimli aynayı verdi.
Rûh’un kendi güzelliğinden haberi yoktu. Dışarıda gördüğü yansımayı
başkasının zannederdi. Aynada tamamen ışıklar içinde, her türlü
kusurdan uzak olan peri yüzlü birisini gördü. Bu esnâda kimsenin
görmediği Hüsn bir kement attı, Aşk da bir oyun oynadı ve böylece Rûh
bu ikisinin arasında şaşırıp kaldı.
Tüm bu olan bitenlerden habersiz olan Rûh’un şaşkınlığı öyle bir
mertebeye ulaştı ki iradesini kaybetti, aynada gördüğü sûret karşısında
adeta dağıldı, kendini toparlayamadı, sürekli aynadaki surete bakmaya
başladı. Durumu anlayan Aşk, Rûh’a dedi ki “Ey gönül çelici dostum, bu
aynada gördüğün sûretin düşmanı ve onu ele geçirmek isteyeni çoktur.
Edepsiz ve ikiyüzlü kimseler olur da bunu ele geçirirlerse aynayı kırarlar.
Sen şimdi bu aynayı İdrâk isimli hazinecine ver de onu korumak için
saklasın.”
Aynadaki surete âşık olmuş olan Rûh, Aşk’a şöyle cevap verdi: “Bu
aynaya bakmak zorunlu bir iştir ve onu bir dakikalığına bile kendimden
uzaklaştırarak onu saklamak da akla uygun değildir.” Aşk, “o halde ilk
önce bu suretin aynısını kalemle çizdir, ondan sonra İdrâk onu senin için
saklasın” dedi. Rûh bu defaki fikri beğendi ve bu işi nakkâşı olan Hayâl’e
havale etti ve Safâ aynasını hazinecisi olan İdrâk’e verdi. Rûh, bir müddet
hayâlin sağladığı görüntüyle kanâat etti fakat sonunda yine bununla da
yetinemedi. Nihâyet bu işten de usanıp Aşk’a dedi ki “Ey her türlü hileyi
bilen ve sırdaşım olan Aşk, aynaya bakmaktan bana bir fayda gelmiyor.
Beni Hüsn’ün aslına ulaştır.”
Aşk Rûh’a bu yolun çok karışık olduğunu, Hüsn’ün yaşadığı yere
gitmenin çok zor olduğunu söylediyse de Rûh bu meşakkati ve sıkıntıyı
çekebileceğini ve Hüsn’ün mekânına ulaşmayı çok istediğini ifade etti.
Aşk, Rûh’un gönülden ve samimiyetle Hüsn’ü görmeye istekli olduğunu
görünce Rûh’a yol göstermeye ve ona eşlik etmeye karar verdi. İkisi
birlikte azim bayrağını göğe yükselterek sevgilinin çölünü geçmek üzere
yola çıktılar. Seferlerinin başlangıcında çok güzel ve bembeyaz bir vâdiye
geldiler. Burası billurdan daha beyaz, ipekten daha yumuşaktı. Burada
birçok aşığın kanının dökülerek toprağa karıştığını gördüler. Bu güzel
toprağın ismi Ayak idi.
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Burayı geçtikten sonra zemini cıva gibi titrek olan ve geçerken
insanın ayağını kaydıran tamamen gümüşten yapılma bir yere geldiler.
Burayı da geçerek hayvanlarının yüklerini bağladılar ve ayrılık bineğine
binerek dağlık bir yere ulaştılar. Sonsuz tepelerin olduğu bu yerde billur
gibi ve beyaz minareye benzer iki kale hisarına denk geldiler. O dağın
ortasında kıldan da ince olan, varlığı yokluğu belli olmayan Bel olarak
anılan isminden başka varlığı bilinmeyen bir yere geldiler. Orayı da
geçince bir suya denk geldiler. Buranın tam ortasında bir girdap vardı ki
bu girdabın ortasına Göbek denmekteydi.
Göbek’ten de geçtikten sonra birkaç saat dinlendikleri bir yere
geldiler ki burada hiçbir canlılık işareti yoktu. Toz ve topraktan bile bir iz
olmayan bu yerde ustalar İskender aynasını yapmışlardı. Ve bu aynanın
parlaklığı aşağı ve yukarı bütün âlemleri aydınlatıyordu. Buradan da
geçerek başka bir yere geldiler. Burada yaşayanlardan Kol isminde,
kimsenin kendisinden kurtulmaya güç yetiremeyeceği güçlü birinin
olduğunu duydular. Hayvanlarının yularını buradan da döndürerek
daha önce gördüklerinden çok daha güzel ve hoş olan bir yer gördüler.
Burasının değeri diğer yerlerden daha yüksekti ve bu mekân oldukça
düzenliydi. Burasının ismi Çene Altı idi. Burada da bir saate yakın
gezinerek Zengibâr isimli ülkeye gittiler. Burada kan dökücü ve zâlim
olup merhametten hiç anlamayan bir topluluk gördüler. Bunların isimleri
Ben ve Ayva Tüyleri idi. Bunların heybetleri ve güçleri Rûh ve Aşk’ı
korkuttuğu için kendilerini önlerine çıkan bir kuyuya attılar. İsmi Çene
Çukuru olan bu kuyuda yüz binlerce esir vardı. Bu kuyuda bir müddet
esir kalarak inleyip sızladılar. Fakat birdenbire bu kuyuda içiçe geçmiş
misk kokulu Saç’a bağlı olan Âh isimli, kokulu bir kement buldular.
Kendilerini o ipe bağlayıp çene çukurunda kalmaktan kurtularak yukarı
çıktılar.
Buradan sâf, tatlı ve hüzünlü gönüllere neşe verici olan bir çeşmeye
ulaştılar. Bu nazlı çeşme, Hızır aleyhisselâmın çeşmesinden bile daha çok
hayat bahşeden bir çeşmeydi. Dudak denilen bu mekânda içinde otuz iki
tane inci barındıran bir mücevher kutusu buldular. Diş denilen bu incileri
ele geçirdiler ancak yine kaybederek bir bağa rast geldiler. Nesrîn,
menekşe ve yaseminle süslenmiş olan ve Yanak denilen bu bağın
yeşilliğinde biraz oturdular.
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Bu bağı da biraz seyrettikten sonra başka bir yere gittiler. Burası
ferahlık verici, tertemiz ve yeşillikleri taptaze olan güzel bir yerdi. Burası
delik olup hoşa gidici küpeyle süslenmişti ve adı da Kulak Memesi idi.
Burayı da geçerek bir yere geldiler ki burası korku doluydu ve burada
yaşayanların her biri de hileci kimselerdi. Bu mekânın ismi Baygın Bakışlı
Nergis yani Göz’dü. Aşk ve Rûh, buradan da geçerek birbirinden güzel
olan iki kemer gördüler. Bu kemerler safâ ehli olan kimselerin tapınağı,
vefâ ehli kimselerin mihrâbı ve güzellik defterinin Kabe Kavseyn’i/İki
yay aralığı (Necm/9) olan Kaş idi. Burayı da geçerek karanlık ve tehlikeli
bir yere geldiler. Yüzbinlerce korku ve şaşkınlık içinde kalarak perişanlık
içinde titrediler. Buraya Saç ve Kâkül deniliyordu. Bu karanlığın şiddeti
karşısında Rûh, Aşk’tan bir tedbir istedi. Aşk da onu Boy’un yanına
götürdü.
Bu kadar uzun mesafeler geçip birçok eziyet gören ve isteğine
kavuşamayan Rûh, Aşk’a dargın bir şekilde dedi ki “Ey bana hileyle
yanlış yollar gösteren ve beni doğru olmayan yollara götürerek sıkıntılar
çektiren kişi, bir müddettir beni başıboş ve perişan bir şekilde
gezdiriyorsun. Birçok sıkıntı çektim ama henüz Hüsn’e kavuşamadım;
bana neden bu kötülüğü yapıyorsun?”
Aşk da Rûh’un pişmanlığını ve çektiği sıkıntıları görünce şöyle cevap
verdi: “Ey Hüsn’ün nasıl elde edileceğinden habersiz ve bu yüzden de
vaktini gaflet içinde geçiren Rûh! Gördüğün bütün bu yerler, arayıp
durduğun Hüsn’ün mekânları idi. Her yerde gördüğün aslında Hüsn idi.
Senin bundan habersiz olman benim kabahatim değildir. İlk önce kendine
doğru bakmayı öğren ve kendini bu körlükten kurtar, gözüne sürme çek.
O sürme de aşk ülkesinde âşık olarak gezmekle elde edilir. Bir kimse
sevgili olma ülkesinden geçmeyince, âşıklık vadisinden geçemez.
Kıssanın özeti, Sevgililik ülkesinden geçtiler ve Âşıklık ülkesine
yöneldiler. Kendini alçak ve aşağı görme bostanına geldiler ve burada da
taze yetişmiş yeşillikler gördüler. Buradan da Belâ ve Gayret Etme
şehirlerine geldiler. Daha sonra buradan da irade yularını deliliğe teslim
edip Hicran köşesinde yaşamaya başladılar. Bazen ağlayarak, bazen
kendilerini kaybederek, nice müddet uykusuz kaldılar ve nihayet Âşıklık
vadisini de geçtiler. Burayı da geçince bir ülke gördüler ve buranın Beden
ülkesi olduğunu fark ettiler. Beden ülkesi perişan olmuş, gönül şehri de
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harap edilmişti. Bir yandan Sevdâ her tarafa ateş saçarak Beden ülkesinin
askerlerini dağıtmış, Dimağ ve Ciğer şehirlerini yakıp yıkmıştı. Diğer
taraftan da Kan, suya karışarak asıl mekânını terk etmişti. Safra’nın
dertten dolayı yüzü sararmış, Balgam da şiddetli soğukluk ve
meşakkatten dolayı donmuştu. Bahsi geçen düşman kabileler ve Zaaf
tekrar kuvvetlenmiş ve Sıhhat’i mağlup ederek Beden ülkesini ele
geçirmişlerdi.
Rûh, bu dehşetli görüntüden ve üzücü durumdan çok mustarip oldu
ve Aşk’ı buna sebep olmakla suçlayarak ona şöyle kızdı: “Ey bu zamanın
delisi ve uygunsuz işler yapanı olan Aşk, sen beni dostlarımdan ve
ailemden uzaklaştırdın, beni yalan sözler ve vaatlerle bir viranelikte
gezdirdin. Verdiğin hiçbir sözü tutmadın. Benim mülküm güzeldi, ben
bir padişahtım, yerim rahattı ve kendim de mutluydum. Beni önce
Sevgililik ülkesinde gezdirdin, ardından Âşıklık ülkesinde beni garip
bırakarak bana çeşit çeşit belalar tattırdın. O ülkede bende şeref ve namus
bırakmadın. Bu kadar yer gezdirdikten sonra beni yine kendi vatanıma
getirdin ve istediğim şeyi de elde edemedim.”
Ruh’un konuştuğu bu anda gönül şehri sarsılmaya başladı. Aşk,
Rûh’un bu sözlerini işitince şaşırdı ve ona şöyle dedi. “Ey gönül çelen
Rûh, senin sıkıntı çekmene sebep olan senin kendi güzelliğindir ve sen
gereksiz yere şikâyet ediyorsun. Hazinecin olan İdrâk’i çağırt ve ondan
hakikati gösteren o aynayı iste. Aynaya bakarak gerçeği anla” dedi. Rûh,
İdrâk’ten aynanın getirilmesini istedi. Aynayı getirdiklerinde Rûh, Safâ
aynasına baktı ve aynada görülmesi hoşa gitmeyen çok zayıf ve çökmüş
bir sûret gördü. Aşk’a “Ey Aşk, bu gördüğüm sûret o sûret değildir”
Bunun üzerine Aşk, olup biteni anlatmak üzere şöyle dedi: “Ey Rûh, bu
bakmayı bilen kişilere görünen Safâ aynasıdır. İlk baktığında kendini
gerçek ilâhî suretinle gördün; ama sen kendinden habersizdin, şimdi onu
terk ettin. İlk gördüğün sûret de sendin, ama kendi güzelliğinden
habersiz olduğun için aslında kendini aradın ve kendi aslını buldun.
Aslında seven ve sevilen senin kendi güzelliğindir. Nitekim gerçek
bilgiye ulaşan ve kendini terk eden kişi, bu makâma ulaşır.”
Rûh, sevgi ve tanışlık sürmesini gözüne çekince olayların gerçek
yüzünü ve aynada da kendisinin sûretten öte manasını gördü. Böylece
birlik makamında oturup görüntü ve mânâyı aradan çıkararak kendi
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özünü buldu. Böylece ne Akıl’ın gözü onu gördü, ne de diğer memurlar
ve dostları ona bakabildiler. Böylece Hüsn’ün gerçek mânâsını ve âşıklık
halinin ne olduğunu anladı. Rûh bu makâma erişince geldiği mekân olan
Âlem-i Ceberût ile Âlem-i Lâhût’u gördü ve asıl yerine geri dönerek her
türlü bağdan kurtuldu. Nihâyetinde kendisini gördü ve âşıklık ve
sevgililik gibi şeyler onun birlik makâmının dışında kaldı. Zaten vahdet
ve hakikati arama zamanında Sevda, Kan, Safra ve Balgam’dan oluşan
vücuda güvenilmez.
3. Çeviriyazılı Metin
[1b] Hāźā Kitābu Behcetü’l-ʿİrfān
Rabbi Temmim Bi’l-Ḫayr
Muḳaddime
Ḥamd-i bī-ḥadd ü sipās-ı bī-ʿadd bir Ḥakīm-i ʿale’l-ʿıṭlāḳa kim riyāż
u ḥadāyıḳ-ı ebdān u ecsām-ı insāniyyeyi māʾ-i maʿīn-i ḥayāt u ṣıḥḥatle
revnaḳ-ṭırāz-ı gülistān-ı neşāṭ ve şaḳāyıḳ-ı ḫuṭūṭ-ı ṣaḥāyif-i ifnā-yı
ẓāhiriyye vü ibḳā-yı bāṭınıyyeyi elfāẓ u ʿibārāt-ı erkān-ı erbaʿa ile merbūṭ
ve çihl sütūn-ı künbed-i aʿlā-yı heyākil-i beşeriyyeyi sefīne-āsā bilā-vāsıṭa
saṭḥ-ı baḥr-i ḥikmet-ʿuẓmāda ḳarār u istiḳlāl vermişdür. Ve dürūd-ı
nāmiyāt u tahiyyāt-ı vāfiyāt şayeste-i ẕāt-ı muḳaddes-sıfātıdur kim ʿilm-i
şerīfleri gülistān-ı ʿaḳl u ḥikmet içün pīrāye ve ʿaḳl u hikmeti būstān-ı ilmiçün sermāyedür. Ve selāmun ʿalā ṣaḥbihi ve evlādihi ve cunūdihi ve tevābiʿihi
rıḍvānullāhi ʿaleyhim ecmaʿīn.
Emmā baʿd ʿandelīb-i gül-ẕār-ı maʿrifet ve gül-deste-i merġ-zār-ı
ḥikmet ḳutbu’l-ʿārifīn ve şeyḫu’l-muḥaḳḳıkīn ve’l-muvaḥḥidīn yaʿnī
cenāb-ı Fużūlī ḳuddise sırruhu teʿālā ḥażretlerinüň tevḥīd-i ezeliyyeyi
ʿilm u ḥikmetle ʿaşḳ-nāme ve ḥikāye ṭarzıyla tālibān-ı ʿilm u taḥṣīle taʿrīf
ve aḥvāl-i bāṭına-i beşeriyyeyi delīl-i kāfī ile tavżīḥ u tavṣīf buyurmuş olan
bir ḳıtʿa teʾlīf-i ḥaḳāyıḳ-simātları mechūlu’l-ism [2a] ve nüsḥası daḫi
Fārisiyyu’l-ʿibāre ve ġāyet nā-yāb olmaġla eḥibbādan birisinün teʾeyyüd
ü vāsıṭasıyla manẓūr-ı naẓar-ı ʿācizānem olup meʿānī-i ẓāhiriyye vü
bāṭıniyyesi ḫalāvet-baḫş-ı meẕāḳ-ı cism u cān ve müferriḥ-i rūḥ-ı revān
olduġından bu ʿabd-i ḫāk-sār daḫi iḫvān-ı ṭarīḳimize yādigār u ber-güẕār
olmaḳ ṭarīḳiyle lisān-ı belāġat-risāle Türkīye tercüme ve Behcetü’l-ʿİrfān fī
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Aḥvāli’l-Ebdān ismiyle mevsūm olundı. Ḫaṭā vü nisyānınuň ʿafvini kāffe-i
ḳırāʾat iden ẕevāt-ı ẕevi’l-iḫtirāmlardan niyāz-mend olmaġla beyān-ı
muḳaddime ve tavżīḥ-i maḳāleye ibtidār olundı. [2b] Ve Bihi Nestaʿīn.
Ṣaḥīfe-i evrāḳ-ı mihr u muḥabbet ve defter-i ḥüsn ü vicāhetde
münderic u muḥarrer bulınan ḥikāyenüň mefhūm-ı meʾāli şöyle rivāyet
olınur ki müvellidīn-i ʿālem-i ceberūt ve sākinān-ı ʿālem-i lāhūtdan cemīʿi ḫaṣāyil u feżāyilde tamām laṭīfu’l-eczā ve maḫfiyyu’l-aʿżā rūḥ nām bir
pāk-nihād var imiş. Merḳūm günlerde bir gün seyr u seyāḥat ḳaṣdıyla
ʿālem-i nāsūt mülkine bi’l-ʿazīme medāric-i ʿulvī vü süfliyy-i mülk-i
imkānı seyrān iderken beden nām bir diyāra güẕār u tesādüf ḳıldı. Ve
diyār-ı meẕkūrun dāḫilinde kāʾin heft kişver tesmiye olınan maḥāll-i
sebʿayı seyāḥat ve şehr-i mezbūrı maḥall-i iḳāmete şāyeste gördi. Ve ol
zamānda diyār-ı meẕkūruň mālikleri ḳan, ṣafrā, balġam, sevdā nām dört
birāderler olup muḫālefetde bedīʿu’l-iştirāk ve muvāfaḳatda ʿadīmu’linfikāk ve bunlarun isimleri ol şehr ahālīsi beynlerinde rükn-i erbaʿa ile
müsemmā ve yek-digerle tenākuż u żıddiyetle meşhūrlar idi. Faḳaṭ
merḳūmlaruň birbiriyle muḫālaṭaları vücūduň istiḳlāline müsebbib
olduḳlarını mebnī aḫlāṭ laḳabıyla mülaḳḳab olmuşlar idi. Ve bu dört
ḳarındaşlaruň saʿy u ehemmiyetleriyle ol şehr ü diyāruň maʿmūriyetine
mūcib olan acı, ekşi, tatlı, tuzlu dört çeşmeler icrā ve bunlara daḫi dört
ḫāṣiyyet ḳarār verilmiş idi. Şöyle kim ḫavāṣṣ-ı meẕkūr yübūset ve ruṭūbet,
bürūdet ve ḥarāretden ʿibāret olmaġla ḥavāss-ı mezbūruň ʿinān-ı iḫtiyārı
daḫi mizāc nām bir ḳıza mensūb olup ve ġāyet muntaẓam ve maḥall-i
istirāḥate şāyeste bir diyār olduġını rūḥ bi’l-müşāhede [3a] fevḳa’l-ʿāde
mesrūr u feraḥ-nāk olaraḳ şehr-i mezbūrda mizāc didigimüz dil-dāde ve
mensūbiyetle orada tavaṭṭun u iskān iderek izdivāc-ı ülfet ve muvāneseti ṭarafeyn olduḳda mizācuň raḥm u baṭnında ṣıḥḥat nām bir ferzend-i ḫoşkelām ve leṭāfetde nādire-i eyyām mütevellid olundı. Rūḥ ise ṣıḥḥatle
mizācuň muʿāvenet ü dest-yārlıġıyla beden diyārını bi’l-cümle tesḫīr ve
tāc-dār-ı iḳlīm-i taṣvīr oldı.
Ve diyār-ı musaḫḫara-i mezbūr ġāyet vüsʿatlü olup ve dāḫilde üç
muʿteber şehirler var idi. Rūh daḫi anlaruň seyr u seyāḥat [ve] geşt ü
güẕārına ʿazīmetle ibtidā ḳalʿa-i dimāġı ḳudūm-i saʿādet-lüzūmı ile
müzeyyen, naḳṣ u ʿilelden müberrā on maḥalle ile maʿmūr bir bukʿa gördi
kim ol buḳʿada isimleri āti’l-beyān on nefer ḫizmetkār ʿale’d-devām
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müteraṣṣıd-ı icrā-yı aḥkām ve muntaẓır-ı encām-ı mehām olaraḳ ve cān
[u] dilden ḫiẕmetlerinde keşeş u gūşiş ve diḳḳat u ihtimām itmekde idiler.
Meẕkūr ḫademelerüň esmāʾ u efʿālleri evvel ḳuvve-i sāmiʿa-i menhi’sṣıfāt ki aḳvāl u aṣvāt-ı gūn-ā-gūn istimāʿına meʿmūr; ikinci ḳuvve-i bāṣıra
ki mıḳnātīs-i ḳuvve-i baṣįretle eşkāl ü elvānı ceẕb ü teşḫīs virmege
muḳarrer; üçüncü ḳuvve-i şāmme ki ḳuvve-i idrāk-i maḫṣūṣa ile envāʿ u
aḳsām-ı revāyiḥüň teşmīmine muẓaffer; dördünci ẕā’ika-i ẕevk-perest ki
ekl ü şürb ve anlara mensūb bulınan nesnelerden maḥẓūẓiyyet ve ẕevk
ḥāṣıl ider. Beşinci lāmise ki müdrik-i keyfiyyet-i ecsāmdur. Altıncı ḥiss-i
müşterekdür ki cemīʿ ṣuver ibtidā aňa arż ve keyfiyyet maʿlūm olduḳda
[3b] dāʾire-i ḫayāle ḥavāle olınur. Yedinci ḳuvve-i mutaṣarrıfa ki anuň
taḥt-ı ḳumanda ve zīr-i idāresine teslīm ve muḥavvel olınan umūr u
mehāmma mutaṣarrıf olur idi. Sekizinci ḫayāl ki bunlara muḥāfıẓdur.
Ṭoḳuzuncı vehm ki mümeyyiz-i nefʿ u żarar ve muḫālefet ü
muvāfaḳatdür. Onuncı ḳuvve-i ḥāfıẓadur ki her bir nesneyi vehm, derk u
mümtāz ider ise der-ʿaḳab ḥazīne-i ḥıfẓa münderic u medḫūl ider idi.
Şehriyār-i mülk-i beden yaʿnī rūḥ ḳalʿa-i dimāġı kemāl-i diḳḳat u
baṣīretle seyr idüp ve ondan ciger şehrinüň geşt ü güẕārına ʿazīmetle ve
meẕkūr şehre vārid ẕevḳ u ṣafāyla meʾlūf behişt-i ʿanber-sirişt gibi bir
fezā-yı dil-küşā müşāhede ḳıldı. Ve ol şehrüň āmir u mutaṣarrıfı
maʿiyyetinde daḫi sekiz nefer ḫidemāt-ı mütefferriḳanuň icrāsına meşġūl
gördi. Meẕkūr neferātuň esmāʾ u efʿālleri ġāẕiye, nāmiye, müvellide,
muṣavvire, cāẕibe, māsike, hāzime, dāfiʿa. Evvel ġāẕiye ki her bir eṭrāfda
bulınan ḫademelere ġıẕā taḳsīm u intişārına meʾmūr idi. Nāmiye ki beden
mülkine miʿmār olup ve ebniye-i şeş-cihāt-ı vücūduň taʿmīri ile ve ṭabīʿat
daḫi tekmīl ṣūretde aňa iʿtimād ider idi. Üçünci müvellide ki beden
mülkünüň iḥdās u tevellüdi anuňla idi. Dördünci muṣavvire kim diyār u
mülk vazʿını tarḥ u naḳş muṣavvir[i] olmaġla her bir teṣāvīr-i ḳamer-teʾsīr
anuň nevk-i ḫāme-i gevher-bārından terbiyet-i ẓuhūr bulmaḳda idi.
Beşinci cāẕibe, beden mülküne istilzām iden umūr u meṣāliḥ dāyire-i
ṭabīʿatden aňa ḥavāle olunur idi. Altıncı māsike ki ḳuvve-i cāẕibenüň
cemʿ u tertīb eyledügi zeḫāyir u meṣāliḥi ḳuvvet-i maʿriżine tertīb ve
birleşdirmesini mübāşir idi. [4a] [Yedinci] Hāzime ki ḳuvve-i māsike ile
toplanılan meṣāliḥüň ṭabḫ u taḫlīline meʾmūr; sekizinci [dāfiʿa ki] ʿilelden
ṣāf u müberrā bulınan nesnelerüň ciger-gāha dāḫil itmesinde idi.
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Mücmelen ciger şehrinüň daḫi seyr u seyāḥatinden fāriġ olduḳda
göňül şehri seyāḥatine ʿazīmetle ve zīver-i gūn-ā-gūn-ile müzeyyen ve
muḳaddem seyr itmiş oldıġı eşhār-ı müteʿaddideden ġāyet vasīʿ u feraḥnāk bir memleket gördi kim ol şehrde altı şaḫṣ daḫi iḳāmet ü iskān itmişler
idi. Merḳūmûnuň esmāʾ ü efʿāli birinci ümīd ki ṭālib olan kimesneyi
maḳṣūdına irişdirür. İkinci ḫavf ki insānı dām-ı ihānet ve teşvīşde ḫalāṣ
ider. Üçünci ʿadāvet ki ġayret ü ḥamiyyet āsārını muẓhirdür. Dördünci
ġam ki cehl ü ġurūra müvādįdür. Beşinci muḥabbet ki muḥarrik-i selāsili ülfetdür. Altıncı feraḥ ki menşeʾ-i ʿayş u sürūrdur. Rūḥ-ı saʿādet-mende
hep manẓūr-ı naẓar olan eşhārdan göňül şehri pesend ü merġūb görinüp
bi’l-aḫīre meẕkūr şehirde iḳāmet ü tavaṭṭun eyledi. Ve rūz-be-rūz iskān ü
iḳāmet eylemiş olduġı maḥall ü memleketüň taʿmīrine müsāʿī vü
mücāhid olaraḳ ve kendüne maḳarr-ı salṭanat ve maḥall-i ḥükūmet ḳarār
virmiş idi. Ve tanẓīm-i memleketçe taʿmīr ve defʿ-i ifsād u şerāret ferāyiżi mehāmm-ı saltanatdan olmaġla ümīd, muḥabbet ve feraḥ ki şāyeste-i
şūrā-yı umūr ve vezīr-i mehāmm-ı cumhūr idiler maḥrem-i rāz; ʿadāvet,
ḫavf ve ġam ehl-i cefā olduḳları münāsebetle iḫrāc-ı beled eyledi.
Merḳūmlar ise maḥall ü vaṭan-ı aṣlīlerinden iḫrāc ve hezār gūnā meşaḳḳat
ü sefālete giriftār olmuş olduḳlarından [4b] rūḥa ʿāṣī olmaḳ üzere
muntaẓır-ı fırṣat olaraḳ ve iḳbāl-i serīʿu’z-zevāllerinden şekve vü şikāyet
iderdiler.
Bu ṭarafdan rūḥ intiẓām-ı mehāmm-ı memleket ve müdāfaʿa-i ifsād
u şerāretden ferāġat bulup ve pādişāh-ı bi’l-istiḳlāl olduḳda refte refte
memleketçe ḳuṣūr bulınan umūruň tanẓīmiyle meşġūl iken bir gün esbābı ʿişret müheyyā iderek eʿizze vü eşrāf-ı diyārı ḥużūra daʿvet ve ser-germi bāde-i nāb ve şarāb-ı erġuvānī-rengüň nūşıyla ve endūh-ı zamānı
ferāmūş ḳılmaġı mecbūr ḳıldı. Ḥarīfān-ı meclisde evvel sevdā ki hemreng-i misk-i Ḫoten idi. Ḳāmet-i raʿnāsın yeldāya mensūb cāme-i miskīn
yaʿnī siyāh elbiseler ile ārāste ve ikinci ʿarūs-ı ḫacle-gāh-ı vücūd bulınan
ḳan, ḳāmet-i serv-āsāsın libās-ı gül-gūn yaʿnī ḳırmızı ile pirāste, üçünci
ṣafrā ḫilʿat-i āfitābī yaʿnī ṣarı, dördünci balġam beyāż elbiseler ile
ḳāmetlerini zīb u tezyīn iderek ol maḥfil-i ʿişret-ḥāṣıl-ı taʿṭīr u tefrīḥ itmiş
ser-mest-i şarāb-ı erġuvānī ve ser-girān-ı bāde-i elvān olduḳları zamān
her birisine birer maḥall ü mekān tertīb u taʿyīn olundı. Şöyle kim sevdā
taḥt-ı üspürz yaʿnī ṭalaḳda, ṣafrā tāk-ı zehrede yaʿnī ödde, ḳan siyāh
cigerde ve balġam beyāż cigerde iḳāmet ü iskān eylediler. Ve şarāb-ı āteş-
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mizāc neşʾe-i tāb-dārınuň ṭuġyānı merkūmūnı müʾessir olaraḳ her birisin
maḫbūn-ı zamān ve abdāl-ı cihān eyledükde ilk sevdā-yı pür-ġavġā
meftūn-ı neşʾe-i cām ve maġrūr-ı ārzū-yı ḫām iken daʿvā-yı enāniyyetle
ve ḥaddini tecāvüzle ʿıḳd-i peyvend-i cevāhir-i ḫayāl ve müdrik-i cemīʿ-i
efʿāl benüm diyerek iftiḫār eylediġinde anuň [5a] ġurūr u nefsāniyet-āmīz
kelāmları ṣafrāya ġāyet nā-pesend ü nā-güvār ve ol-daḫi sevdāya ḫiṭāben
sen ʿadāvete müteʿallik dīvāneler ile hem-nişīnsin. Ser-māye-i metāʿ-ı
ḥayāt olup aʿlā vü evlā makāmātuň seyrānında bulunmaḳ benüm
şānumdadur dimesiyle ḳan müteġayyirāne ṣafrāya teveccühen sen telḫkām ve mizāca muvāfıḳ olmayan baṭıyyü’l-ʿilāc bir eczāsın. Binā-yı
vücūda bānī ḥayāt u zindegānlıḳa vāsıṭa olduġum maʿlūm-ı ʿāmmedür.
Balġam aňa ḳarşuluḳ senüň daḫi sebeb-i ḥayātuň ben olduġum bīiştibāhdur diyü mesʾele uzadıḳda bunlaruň mücādele vü iḫtilāfları rūḥa
sebeb-i perīşāniyyet olmaġla merḳūmları iskāt itmek üzere ġażab-ālūd
baʿżı ihānet ü baʿżı naṣīḥatle anları iskāt ḳıldı. Münāziʿ bulınan ẕevāt rūḥı ḫayr-ḫāhuň neṣāyiḥ-i müşfiḳānesinden āzürde olaraḳ fevḳa’l-ġāye
meʾyūs u melūl olmaġın ḫāmūş oldılar ise de bāṭınen fırṣat bulduḳları
ḥālde rūḥuň fermānından temerrüd ü ʿisyān ü ifsādı ifkār iderler idi.
Bu ṭarafda daḫi rūḥuň emr ü ʿitābıyla maṭrūd u iḫrāc olınmış olan
sālifu’ẕ-ẕikr ḫavf, ġam ve ʿadāvet nām kimesneler vādī-i sefāletde sergerdān iken rūḥ üzerine muhāceme ve iḳvā-yı ifsād-ile ṣıḥḥat nāmuň ḳatli
ve beden mülkinüň tesḫīrini ḥāvī dāru’ş-şūrā-yı meşveretde taṣavvurāt-ı
müfsideyi ṭarḥ itmekde olup ve muḥkem bir ʿahid-nāme münʿaḳid iderek
ʿadāvet didigimüz ẕātuň mebnā-yı fesād ve menşeʾ-i bīdād olan [5b] bir
ḳabīlesi var idi kim meẕkūr ḳabīlenüň ser-ḫayl ü sālārına kiẕb ve kīn ve
ḥased taʿbīr olunurdı. Ve ḫavfüň ḳabīlesi vaḥşet, ḥayret ve ıżṭırār ve
ġamuň etbāʿları miḥnet ve ḥasret ve ḥırmān idi. Müfsidīn-i selāse merḳūm
ḳābāyili cemʿ ü tanẓīm ve tecdīd-i peymān itmekle rūḥ bu ġāʾile vü
iḫtilālden bī-ḫaber mesned-i istirāḥatde meşġūl bulunduġı ḥālde göňül
ḳalʿasınuň tesḫīrine müteveccihen muhāceme vü muḥāṣaraya
mübāderetle ṭarīḳ-i cevr ü cefā ve resm-i ṭuġyān ü veġāyı manẓūr-ı naẓar
eylediler. Ve bu ise sālifu’l-beyān vükelā-yı mülk bulınan sevdā, ṣafrā,
ḳan, balgam ki aḫlāṭ tesmiye olınur sarḫoşluḳ ḥālinde eyledikleri
mübāḥase üzere rūḥdan aňlara münāsib bir ṭāḳım neṣāyiḥ yollı ṭarḳınlıḳ
ẓuhūr itdigine mebnī vāḳıʿa-i ḥāli ġayr-i vāḳiʿ ṣanup taḫliye-i muʿāvenet
itmeġile ve rūḥ daḫi ʿilleti ṭabīʿat üzere bıraḳaraḳ merḳūmlardan bu gūne

528

●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

bī-vefālıḳ vuḳūʿ bulduġunda hemān göňül ḳalʿasınuň ḳapuların mesdūd
iderek muḥāṣarada oturdı.
Ve muḳaddemki ʿayş u sürūr zevāl bulup ve mutaṣarrıf bulunduġı
diyār eşḳiyā-yı meẕbūrūň taṣarrufına geçmekle rūḥuň sāyir eḥibbā vü
yārānı bu ḥāle acıyaraḳ ez-cümle aḳdemce ẕikr olınan feraḥ nām kimesne
tesliyet ṭarīḳiyle rūḥa eyitdi ki el-ān düşmen fırṣatla ḳarīn ve mülke
mutaṣarrıf oldılar ise mülk u memleketde merḳūmlar müstaḳil olmazdan
evvel serīʿan bu ġāʾile vü dāhiyenüň defʿi ve eṭrāfdan istimdād istemek
lāzımdur. Bu ḥāle göre benüm ḥüsn nām ẕāt-ile sābıḳa-i ülfetüm olup [6a]
ve merḳūm daḫi şecīʿ u dil-ber bir ẕātdur. Emr olur ise andan istiʿānet
dilerüz. Muḥabbet daḫi ʿaşḳla sābıḳası olup ve ondan istimdādı müşʿir
ʿarż eyledi. Ümīdüň ʿaḳl-ile mürāvede vü mürābaṭası olduġı cihetle
ondan muʿāvenet istenilmesini bi’l-ifāde rūḥ bu fıḳrayı ṣıḥḥatle
müşāvereten maḳbūl-i efkār olduḳda ḫufyeten göňül ḳalʿasınuň
ḳapuların küşād ve merḳūmlara iʿāneye dāʾir nāmelerüň taḥrīriyle ve
mūmā ileyhimi ol ṭarafa iʿẓām itdi.
Merḳūmlardan ibtidā feraḥ nām nāme-i meẕḳūrı ḥüsn denilen ẕāta
lede’t-teblīġ ve nāmenüň meʾāli müstebān olduḳda ḥüsn ġurūr u
tekebbürle taḥrīk-i nesīm-i ṣabādan āşüfte vü tārümār olan zülf-i ʿanberfāmı gibi perīşān ve leb-i cān-perver-i şeker-eserin küşād ve feraḥ nām
cāsūsa ḫiṭāben ki ey māye-i istiḳāmet ve ʿunvān-ı istirāḥatüm, henüz
hevā-yı cehle ṭālib olup nefʿ u żarar ve ḫayr [u] şerden bī-vuḳūfsuň. ʿAḳl
u ʿaşḳuň olmadıġı yerde benüm içün istirāḥat olamaz. Zīrā yā mülk u
vaṭanıma terk-i hemm ü ḥüzn ʿacz ü tażarruʿa mensūb bulınan ʿaşḳ olmalı
kim beni kendü tażarruʿıyla żabṭ u firīfte ide veyāḫūd ʿaḳl ki leṭāfet ü
nezāketüme meḳādir-şinās ola. Ḫulāṣā bu ʿöẕr ü bahāne ile ḥüsn-i
merḳūmdan inhā-yı muʿāvenet olundı ise feraḥ bir daha kesret-i
ḫacāletden rūḥ-ı revān ḥużūrına muʿāvenet ḳılmadı.
İkinci ḳāṣıd muḥabbet nām peyām-nāmeyi ʿaşḳa teslīm ve meʾāli
mefhūm olduḳda zebān-ı ṭaʿn u istiġnā [6b] vü tevbīḥ ve mülāḳatüň
küşādıyla muḥabbete cevāben ki ey dost-ı dil-nüvāz rūḥ didigüň ferāyiżi iʿmālāt-ı dünyādan maʿdūd ve serīʿu’l-maḥv olınur laṭīf bir nesnedür.
Hüsn olmaduġı yerde benüm ḳarār u sebātum olmaz diyü cevāb virdi.
Muḥabbet daḫi istimdād ve icrā-yı ḫidmetden nā-ümīd u bī-naṣīb olmaġla
kesret-i infiʿālinden girüye ricʿat ḳılmadı.
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Üçünci ḳāṣıd ümīd nām kendüsin ʿaḳla irişdirüp ve rūḥ-ı laṭīfüň
nāme-i sūg-vāranesinin iblāġıyla ve keyfiyyet-i ḥāli ʿarż u beyān ḳıldı ise
ʿaḳl ümīdüň ʿacz ü niyāzına merḥameten aḫlāḳ-ı ḥamīde vü
tevābiʿlerinüň cemʿiyle düşmen taḥt-ı taṣarrufuna geçmiş olan göňül
şehrinüň tesḫīrine bi’l-ʿazīme ve leyleten şebiḫūn uraraḳ şehr-i meẕkūrı
musaḫḫar-ı ġam ve ʿadāvet ʿaskerine muḳayyed ü dest-gīr olan göňül
diyārı ahālīsin taḫlīs eylediler. ʿAḳl ve ümīdüň ḳuvve-i ḳahriyyesiyle
düşmen münhezim olduḳda ḫavf ve ġamı der-dest birle tevḳīf ve yalňız
bu ġāʾileden ḫalāṣ olup varṭa-i selāmete çıḳmış olan ʿadāvet nām idi kim
mücādeleden firāren kān-ı ġaraż bulınan maraż nām bir eşḳiyānuň
yanına varup ḥāl-i zār ve eṭvār-ı giriftārānesinden merḳūma bi’l-ifāde ve
anı daḫi ceng ü ġavġāya taḥrīṣ eyledi.
Maraż-ı vājgūn ʿadāvetüň tezvīrine meftūn olaraḳ ṣıḥḥat ve rūhuň
ḳatliyle şehr-i dili ḫarāb itmek vaʿd u taʿahhüdin ve ʿadāveti maʿiyyetine
almasını iẓhār ve buňa müteʿalliḳ taṣavvurāt ve ḫulyā-yı ḫām ile ʿadāvete
[7a] iṭmīnān gösterirdi. Ve ol zamānda ẕāten kendüsi bir żaʿīf kimesne
olup rūḥla muḳābele olmaġınuň sebebi bu idi kim muḳaddimen rūḥla
aḫlāṭ beyninde taḥaddüs iden münāzaʿadan vāḳıf ve aňlaruň rūḥa
muʿāvenet itmeyeceklerini maġrūr ve muṭmaʾindi. Faḳaṭ şehrüň ḳalʿası
mesdūd ve ḳuvvet-i şecīʿāne ile musaḫḫar olunmayacaġını der-ḫāṭır
iderek ḥīle vü tezvīr u fünūňla içerüye daḫil olmaḳ ṭarīḳiyle mutaṣavviren
ve ʿadāvetden meẕkūr ḳalʿaya mütereddid olan kimesnelerden suʾāl-ile
merḳūm ġıdānuň derūn-ı ḳalʿaya tereddüdi olup ve ol mekānuň sākinleri
ile mürāvede vü murābaṭası olduġını beyānen ve keyfiyyet-i ḥāli maraża
ʿayān eyledi. Merḳūm ise vāḳiʿ-i ḥālden muṭṭaliʿ der-ʿaḳab ġıdā olduġı
maḥall ü mekāna ʿazīmetle ġıdāyı ġūn-ā-gūn elbiselerle ḳalʿaya duḫūl u
ḫurūcını bi’l-müşāhede evvel-be-evvel ḥīle vü tezvīrle kendüsin ṣovuḳ ve
ḳurı ġıdālara mensūb u peyveste iderek tażarruʿ u niyāz ile merḳūma
ḫiṭāben göňül ḳalʿası ahālīsi ve sükkānından bī-ḫaber sevdā nām kimesne
ile gizli bir aḫẕ u iʿṭām olup merḳūmlardan kimse duymaḳsızın luṭfen
beni derūn-ı ḳalʿaya reh-nümā olmaġıňızı temennā vü ḫāhiş iderüm
didükde ġıdā maraż-ı mezbūruň ʿacz ü ilḥāḥıyla ṣıla-i ʿālem-firībānesine
meftūnen müddeʿā vü istidʿāsın ḥāṣıl ve merḳūmı sevdāya vāṣıl eyledi.
Maraż daḫi sevdāya muttaṣıl olmaġın şiddet-i teʾsīrinden sevdānuň
bāzārı revnaḳ-yāb [7b] olmaġla ol daḫi marażla bi’r-refāḳa ḥīle vü şerārete
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mübāderet ḳıldılar. Ve sāyir aḫlāṭ ise aňlaruň ifsād u şerāretinden zebūn
u perīşān ve fırṣatı ġanīmet ṣanup ṭuġyān u ʿiṣyāna cesāretle ṣudāʿ nām
kimesneyi ser-ʿasker iderek ve mülk-i bedene tezelzül-endāz-ı cefā
olduḳlarından rūḥuň tābiʿ u ferzendi bulınan ṣıḥḥat nām āgāh ve rūḥı
iḫbār eyledi ki sevdā ṭarīḳ-i ʿisyān der-pīş iderek ve daʿvā-yı ḥükūmet
idiyor. Rūḥ daḫi çāre-cūy-ı muḳaddime olmaġla vuḳūʿ-ı keyfiyyeti ʿaḳla
beyān ve ʿaḳl daḫi ṣıḥḥatle meʿan ġāʾile-i fāciʿānuň defʿini tedbīr ve
ġıdānuň bu emre müdāḫil u muḥarrik olduġını aňlayup muʿtemedīnden
perhīz nām ḥavās ḳalʿasınun muḥāfaẓasına meʾmūr eylediler. Şöyle kim
ẕāʾiḳāyı zeytūn ve sāmiʿayı istimāʿ-ı ḳānūn ve bāṣırayı hengāme-i sürūd
ve şāmmeyi teşmīm-i kāfūrdan ictināb ü iḥtirāz ve tenbīhāt-ı mezbūr
maʿmūl olmaġla sevdā marażı zebūn ü maġlūb iderek baʿdehu ḳanın
taṣfiye vü tertībine meşġūl olanda maraż ise sevdānuň maḥall-i ḫaṭar ve
ḥāl-i zebūniyyetinde olduġını seyr itmeġin oradan firāren diger bir ḥīle
ifkārıyla ḳan olduġı maḥall ü mekāna varup ve ol yerde ṣıġınacaḳ bir
maḥal bulamadıġından ʿurūḳ yaʿnī ḳan ṭamarına bi’d-duḫūl vesvese vü
desīse ile ḳanı naṣṣ-ı temennā-yı ifsāda ṭavşurdı. Ḳan ise [8a] hevā-yı
hükūmet ü cihān-dārlıḳ ile tebb yaʿnī ıṣıtmayı muḳaddime-i ʿasker iderek
ārzū vü temennā-yı muḳābelede iken tekrār ṣıḥḥat nām vuḳūʿ-ı ḥāli
duyup yine mācerāyı ʿaḳla ʿarż u beyān itmekle ʿaḳl perhīzi ḥużūra daʿvet
[ve] ictināb u iḥtirāzı tenbīh eyledi. Öyle kim ẕāʾiḳāyı şarābdan ve bāṣırayı
gül-i7 sīrābdan ve şāmmeyi sebziyāt[dan] sāmiʿayı ṣadā-yı ʿūd-ı neşātengīzden menʿ u tenbīh iderek ve maʿmūl olduġı ḥālde ebvāb-ı ḳudret
ḳan üzerine mesdūd olduġından ol daḫi zebūn u perīşān olup maraż
oradan firāren balġama dūçār ve anı daḫi ḥālet-i ġılẓete giriftār ve istiḳāyı sipeh-sālār yaʿnī ser-ʿasker iderek mücādeleye ḳalḳışdılar. Yine ṣıḥḥat8
muḳaddimeyi aňlayup ʿaḳla iẓhār u beyān eyledi. ʿAḳl üçünci defʿa rūḥa
muʿāvenetle yine perhīzi ḥużūra daʿvet [iderek] ẕāʾiḳāyı ḫıyār ve sāmiʿayı
ṭanbūr ve se-tār yaʿnī sāz dinilen çalḳu ve bāṣırayı lüʾlü-i ter yaʿnī
mücevher ve şāmmeyi ‘ıṭr ve şemīme-i nīlūferden iḥtirāz itdirmegi tenbīh
ve maraż ise anuň daḫi ʿacziyyetini müşāhede iderek oradan şekve
7

Metinde “ekl-i” yazılmıştır ancak metnin bağlamı düşünüldüğünde kelimenin “gül”
olması gerekmektedir.
8
Metinde “muḥabbet” yazılmıştır ancak metnin bağlamı düşünüldüğünde kelimenin
“śıḥḥat” olması gerekmektedir.
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ṭarīḳiyle ṣafrāya ḳavuşup ve anı daḫi bu sevdāya ŧavşırmakla mücādele
vü muḳabeleye taḥrīṣ ve diyār-ı bedeni musaḫḫar ḳılmaḳ üzere iḳvā vü
şevḳ-mend eyledi. Dördünci kez ṣıḥḥat ʿaḳldan istimdād ve ʿaḳl ẕāʾiḳāyı
şeker ve sāmiʿayı kemānçe ve bāṣırayı altun ve şāmmeyi ʿıṭriyātdan
ictināb itdirüp9 ve her dāʾim ḳarār u ḥaddi üzere [8b] bunlarla muvāneset
ü ülfet olunmasını tenbīh itmeġin ḳuvvet-i ṣafraviyye daḫi zāʾil olup
maraż her bir cihetden firāra mecbūr ve ol esnāda marażdan mütevellid
olınan żaʿaf nām kimesne maraża duş olaraḳ pederinüň rezālet ü
sefāletinden vāḳıf ve ḥāl-i müstemendānesine pek acıyup oradan gerüye
ʿavdetle beden diyārınun tesḫīrini taḥrīṣ eyledi.
Maraż ferzendinüň iṣābetinden ḫoşnūd u şādān ṭarīḳ-i ḥīleyi der-pīş
iderek ʿacz u tażarruʿla ẕikirleri sebḳat iden aḫlāṭa rācī vü niyāz-mend
olmaġla ʿiṣyāna daʿvet ve anları daḫi firīfte iderek meʿan beden diyārına
hücūm-āver olduḳlarında ʿaḳl ise bu kerre izdiḥām-ı ʿāmmeden tedbīr u
ifkārını şaşırup ḥavās nām ki aḥbāb-ı ṣādıḳu’l-ḳavli idi anı daḫi perīşān
bulduḳda kesret-i istiġrāḳ u istiġrābından tedbīre muḳtedir olamayup
yalňız ḫavf ü ġamı alup bir kenāra gitmekle rūḥı miyān-ı gīrūdārīde tenhā
bıraḳdılar. Pes ṣıḥḥat rūḥuň öyle bir ġāʾile-i ʿaẓīmeye dūçār olmuş iken bu
ġavġāda ḫavf-ile ġamuň müdāḫalelerüň olmayup ʿaḳl maʿiyyetlerinde
olduḳlarını fehm iderek mücādele vü muḥārebeye ḥāżır bulınan
düşmenlerden bī-pervā rūḥdan himmet ve ḫaṣma muḳābele olmaḳ ruḫṣat
u icāzetüň isteyüp kendüsin müsellaḥ ve mücādeleye ʿazīmet itmekde
iken rūḥa ḫiṭāben ki eger iḳbāl-i bī-zevāl-i cihāndārī yār olup feth u nuṣret
bizimle olur ise efser ü evreng-i [9a] sulṭāniyeye bir gün ḫalel ü zevāl
irmez. Ve ʿaksi taḳdīrinde bulınur ise artıḳ bu mülk ü diyārīde
iḳāmetimüz şīve-i merdāniyetden olmayup celā-yı vaṭan itmegimüz daha
sezā vü evlādur diyü kendüsin meydān-ı rezm ü kārzāra irişdirdi.
Meşġūl-i ḥārb u cidāl olduḳlarında bu ṭarafdan ṣıḥḥatüň vālidesi
dinilen mizāc nām aḫlātla sābıḳa-i ülfet ve nisbet-i ḳarābeti olduġı
ḥasebiyle oġlı ṣıḥḥatüň tenhā vü yalňız meydān-ı muḥārebede olup ve
kesret-i ʿadūdan ḥaḳḳında vuḳūʿ bulacaḳ ihānetleri düşünmeġin cigeri
sūzān olaraḳ aḫlāṭ-ı meẕkūr yanına iẓhār-ı niyāz u tażarruʿa āġāz ḳıldı.
Şöyle kim sizüňle benüm nisbetüm olup henüz miyānemizde bir gūne
9

Metinde “itdirmeyüp” yazılmıştır ancak metnin bağlamı düşünüldüğünde
kelimenin “itdirüp” olması gerekmektedir.
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iḫtilāf ẓuhūr itmeḳsizin eyyām-ı żarūretümde baňa ihānet ve cemīʿ mülk
ü diyārımıza mużırr bulınan maraż nām muʿānide muʿāvenet itmek
muġāyir-i inṣāf u mürüvvet olmaġın daḫi bugünki gün ez-her-cihet
ʿaleyhimizde meded ü iʿānetüňüze ricā vü meʾmūl iderüm dimesiyle
aḥlāṭ aḳrabalıḳa münāsebeten mizācuň ʿacz u tażarruʿından münfaʿil u
ḫacālet olaraḳ marażdan terk-i refāḳatle ve ṣıḥḥāte murāfıḳ oldılar. Maraż
ise ilticā eyledigi kesānuň muḫālefeti ve ṣıḥḥatüň izdiyād-ı ḳuvvetin bi’lmüşāhede ʿurūḳ yolından firāren ve beden mülkinüň daḫi vüsʿatlü
olduġından ol vādīde ḥayrān u ser-gerdān ṭolaşmaḳda ḳalsun ammā bu
ṭarafdan marażuň hezīmeti ve aḫlāṭuň muʿāvenetiyle ṣıhhātüň fetḥ u
nuṣretinden rūḥ muḫber olaraḳ ġāyet-i [9b] sürūrından ʿaḳlı ḥużūra
daʿvet ve fevḳa’l-ʿāde iẓhār-ı memnūniyyetle ve teşekkürle ondan defʿ-i
infiʿāl eyledi. Ve buncılayın işlerüň iḫtilāf u ṣuʿūbetin görüp ve müşāhede
ḳıldıġı cihetle sınur ve ḥudūd metānet ü istiḥkāmınuň irādesiyle perhīzi
çaġırup tekrār żaʿfuň ḳuvvet bulmamasından nāşī ġıdānuň żabṭını emr u
tenbīh eyledi. Żaʿf daḫi perhīzden emān bulamayup maḳhūr ve ol
diyārīden dūr oldı.
Rūḥ-ı cān-perver ḫaṣm u ʿudvānuň zāʿil u ber-ṭaraf olmasından
ḫoşnūd ve evreng-i istirāhatde muḳīm u müstaḳil oldı ise keyfiyyet-i ḥāli
cevhere ve cevher daḫi cisme leṭāfet-baḫş-ı gülzār-ı ṭarāvet olmış idi.
Şöyle kim fürūġ-ı ḥüsn ü cemāl-i āfitāb-meʾāli māh-ı tābān gibi şuʿleendāz-ı mecālis-i ʿulvī vü süflī olup ġāyet cilve vü nāz u ʿişve-i cāngüdāzından serāpā istiġnā olmaġla yārān-ı ḳādīmden kimse anuň
ḥużūrunda muṣāḥabet ü müvānesete yaḳın olmayup göňül ile maḥfil-i
ʿişret ü ḫalvetde tek ü tenhā ḳalmış iken bu ṭarafdan sālifu’l-beyān cānibi ḥüsne istimdādı müşʿir cāsūs u ḳāṣıd gönderilmiş olan feraḥ miḥnet-i
firāḳ-ārāmını selb iderek rūḥdan ṭolayı bu ʿunvān-ile ḥüsne iẓhār-ı iştiyāḳ
iderdi ki ey ḥüsn-i dil-firūz ve ey şemʿ-i cihān-sūz müddet-i medīd[d]ür
eḥibbā vü yārānımızdan bulınan rūḥuň şeref-i dīdār [u] liḳā-yı bāṣafāsından mehcūr u maḥrūm olmaġım sebeb-i izdiyād-ı iştiʿāl-i nār-ı
ḥasret u firāḳ olmaġın daḫi vücūdum bār-ı girān-ı firḳatle incinmekde
olduġından [10a] merḳūmla bugün mülāḳatı mütemennāyım dimesiyle
feraḥa cevāben ḥüsn ki ey serv-i dil-nüvāz ve ey maḥrem-i rāzum
buncılayın rūḥı medḥ u tavṣīf eyledüň ise beni daḫi şevḳ ve ārzū-yı viṣālile bī-ḳarār itdüň. Senüňle berāber mülāḳata müşerref oluram faḳaṭ bir
şarṭ-ile kim rūḥ ve sāyirinüň benüm oraya varduġımdan ıṭṭılāʿı olmaya
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ve beni görmeyeler didügi feraḥ ziyādesince ḥayret ü efkāra dūçār ve
ḥüsne cevāben ki bu iş rūḥla ʿaḳluň münāsebet ü mücāleseti sebebiyle
mümkin degildür. Zīrā ʿaḳl didigüň müdrik-i āsārdur. Tekrār ḥüsn feraḥa
cevāben
ʿaḳl
söyledigüň
birincisi
benüm
dīdārıma
ṭāḳat
getüremediġinden māʿadā bir efsūn bilürem ki onı oḳumuş olur isem
irāde-i ʿaḳl ve taṣarruf-ı rūḥı bī-vuḳūf iderüm dimesinden feraḥ muṭmaʾin
u feraḥ-nāk olaraḳ bī-bākāne ḥüsne rūḥ mülāḳātını müteʿahhid u rehnümūn olmaġla maḳarr-ı salṭanat-ı rūḥa v[ā]ṣıl itdi ise ḥüsn-i meẕkūr
beden diyārı nihāyet derecede maḳbūl ve ol diyārīde mütevaṭṭın olmaġı
şevḳ-mend olaraḳ ve ḳāmet-i raʿnāsın ḥicāb-ı efsūnla mestūr u iḫfā iderek
meclis-i leṭafet-üns-i rūḥa dāḫil ve leṭafet-i meclise seyr itmekde iken
ḥüsnüň āsār-ı leṭāfet ü nezāketi der-ʿaḳab rūḥa müteʾessir ve leṭāfet-i
bāṭınasın bir ḳat daha arturdı.
Ve bu ṭarafdan şīve vü nāz u kirişme [vü] ʿişve vü ġamze ki ḥüsn-i
ḫoş-edānuň tābiʿleri idi ḥavālīsinde [10b] iderek ve aňlaruň baʿżı ḳadd ü
ḳāmet ü ruḫsāre ve baʿżısı peykān-ı hilāl-ebrū ve nergis-i şehlā-misāl olan
çeşmān-ı ʿālem-firībe muttaṣıl u vābeste oldılar. Ve bu işe rūḥ āfitāb-ı
tābān gibi müberraḳ ve şemʿ-i sūzān gibi fürūzān oldı. Bir derecede kim
mıḳnātīs şevḳ-i dīdār-ı cemāli hep neẓẓāregān-ı eczā-yı dil-i derd-mendīni
cāẕib idi.
Ve bu esnāda ʿaşḳla hem-zebān bulınan muḥabbet daḫi müfāraḳatle
āteş-i ḥasretde yanmaḳda iken bir gün rūḥuň şeref-i ḥużūrından feyż-yāb
olmaḳ ḳaṣdıyla ʿaşḳı vedāʿ ve kendüsin bārgāh-ı sulṭānī bulınan maḳāmı aʿlā-yı rūḥa yetirüp böyle celāl ü salṭanatı müşāhede itmekle bir belā-yı
şūr-ı cihān ve şerer-endāz-ı ḫırmen-i cihān olan ḳāmet-i ʿarʿar-misāl ve
şemʿ-i pertev-i cemālini müzeyyen ve zülf-i ‘anber-nisār u misk-i tatarı
sīm-endām beyāż gerdeninde ve dükān-ı şevḳ-küşād u ṭabla-i
ʿaṭṭāriyesiyle ʿālemi maḥv-ı būy-ı sünbül ider idi. Ve dilāver-i ġamze-i
fettānesi tīr ü kemān-ı bilā-dürüst uşşāḳ-ı bī-nevānuň ḳatline muntaẓır ve
çeşm ü ebrū ḥużūrında fermānı muntaẓır ḳıyāmda idi. Ve ḫaṭṭ-ı sebz-i
nesrīn-misāli benefşe vü sūsen gibi çeşme-i ḥayāt dinilen ḥoḳḳa-i dehānuň
eṭrāfında sebz olaraḳ ṭarāvet ü leṭāfetüň bir ẕerre ṣafāsı revnaḳ-efzā-yı
cennet-i ḥūr idi. Ve defter-i ḥüsninde ḫaṭṭ-ı elvān-ile muḥarrer bulınan
ḫuṭūṭı muraḳḳaʿda kimisin ḥüsn kimisin zülf-i ʿanber-nisār taḥrīr [11a] ve
noḳṭa-i sebz u siyāh-ḫāl-ile menḳūṭ ve otuz iki gevher-i manẓūmı dendān
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ismiyle tasṭīr iderek ve turunc-ı billūrīni şāḫ-ı sīmīne peyvende ve ġabġāb
ismiyle müsemmā itmiş idi. Gāhī cilve vü nāz baʿżı ʿişve vü ġamze ile
cilve vü reftāra āġāz ider idi.
Mücmelen muḥabbet leṭāfet-i temām-ile rūḥ gördüginde derḥāl
girüye ʿavdet ve ʿaşḳ-ı cān-feşānı rūḥuň leṭāfet-i ḥüsninden iḫbār ve ol bīçāreyi viṣāl-i ḥüsne bī-ḳarār eyledi. Pes ʿaşḳ-ı vefādār cāẕibe-i ḥüsn-i pāksīret ve muḥabbetüň refāḳatiyle beden mülkine ʿazīmet ve ḥużūr-ı
mevfūru’s-sürūr rūḥ-ı cihān-tāba müşerref ḥüsni leṭāfetle ve rūḥı
nezāketle müşāhede iderek bir görişde sermāye-i ḥayāt ve vaṭan-ı beḳāṣafāsınuň terkiyle dil-dāde ve ʿāşıḳāne rūḥa medḥ ü sitāyiş itmege
başladı. Müşārun ileyh ise ʿaşḳuň ṣoḥbet-i cihān-girānesinden fevḳa’nnihāye maḥẓūẓ olmaġla ve kendüsine nedīm u muṣāḥib ḳarār virdi. Ve
ʿayş u ʿişret u sürūr [u] neşāṭ-ile imrār-ı vaḳt itmekde iken bir gün beyne’lmükāleme rūḥ ʿaşḳuň ḥüsne giriftār olup ve ḥüsnüň daḫi ne dürlü nesne
olduġından bu ʿunvān ile istifsār itdi ki ey pādişāh-ı cihāngīr10
mesmūʿatıma göre ḥüsn nām bir maḥbūbe-i dil-pesende meftūn olup ve
naḳd-i ḫayālāt ü efkāruňı şaṭranc-i meveddetle ziyān itmişsiň. Meẕkūr
ḥüsnüň ne gūnā nesne olup ve ne dürlü olduġından bir şemme ḥikāyet
eylemeňizi temennā iderüm didükde ʿaşḳ ise rind-i ʿālem olup idrāk-i
bārīkle rūḥuň kendüsinde [11b] sākin olan ḥüsnüň leṭāfetinden bī-ḫaber
oldıġını fehm itmeġin rūḥa ḫiṭāben ki ḥüsn didigimüz kimesnenüň envārı cemāli pertev-endāz-ı ʿālem-i cān ve meşʿale-efrūz-ı şebistān-ı esrār-ı
nihāndur. Ve merḳūm ḥüsne daḫi ḥüsn ü vicāhetüň ziyādetinden bīvefālıḳ vādīsi maḳāmdur. Ve aňa mülāḳī olmaḳ ancaḳ kendülügi terk
itmekdür didi. Rūḥ yine iʿāde-i kelāmla ʿaşḳdan ṣordı kim bu derecede
medḥ u tavṣīf eyledigüň ḥüsnde böyle vicāhetüň aṣlı olmayup ve bu gūnā
aṣılsız ve ṣıdḳa şāyān olmayan kelāmlar benüm ʿindümde şāyeste-i
istimāʿ olmaz. Ṣıḥḥāte maḳrūn bir delīl-i kāfī var ise iẓhār eyle didi. Tekrār
ʿaşḳ aňa cevāben bu kelām bī-esās olmayup bā-ḥaḳ eyledigüm ifādeme
delīl bir ʿalāmet-i emr olur ise iẓhār u ibrāz iderüm. Rūḥ ise ġāye-i şevḳ u
ıżṭırābından ḥaḳīḳat-i ḥālün istifhāmına ṭālib olduġı cihetle meẕkūr
ʿalāmetüň ẓuhūra getürilmesini mübālaġa vü ilḥāḥ gösterdi. Der-ʿaḳab
ʿaşḳ bir āyine-i ṣūret-nümā anuň eline virdi ve rūḥ kendü ḥüsn ü
10

Metinde “cihān-gerd” yazılmıştır ancak metnin bağlamı düşünüldüğünde
kelimenin “cihān-gįr” olması gerekmektedir.
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leṭāfetinden ġāfil iken āyinede görinen kendü ʿaks-i cemālini
kendüsinden başḳa ṣanup ve nūrdan māh-ı enver gibi bir peyker-i ḫurşīdeser müşāhede ḳıldı kim cemīʿ meʿāyib u ʿilelden müberrā idi. Ve bu ḥāli
göricek kemend-endāz-ı ḥüsn bir ṭarafdan ve şuʿbede-bāz ʿaşḳ-ı pençebāz bir ṭarafdan rūḥı silsile-i ḥayrete dūçār u giriftār eylediler. Ve ol bīçāre mā-ṣadaḳ-ı ḥālden ḫabersiz varṭa-i …. u ḥasretde ḳalmış iken ḥayret
aňa bir derecede el virdi kim ʿinān-ı iḫtiyārını elden bıraḳup mest-i lāyaʿḳıl ḥayrān [12a] ḥayrān bir çoḳ vaḳt āyinede kendü ʿaks ü cemāline
seyr iderek ve efkār ʿāleminde anuňla ʿaşḳ-bāzlıḳ eylerdi. ʿAşḳ ise fıḳrayı
aňlayup rūḥa ḫiṭāben ki ey yār-i dil-nüvāz ve ey niyāz-mend-i bī-niyāz,
āyįnede muṣavver bulınan ṣūret-i ḫurşīd-sīretüň sirḳatine maḫṣūṣ gürūḥı ʿaḳldan bir ṭāḳım bāṭınları sālūs ve ẓāhirleri ṭoġrılıḳ ile meşhūr
edebsizler vardur, olmaya bu levḥayı ḳırup veyāḫud senden sirḳat iderler.
Maṣlaḥat öyle kim bu levḥayı idrāk ḫazīnedārına ıṣmarla ki ḫavf u
ḫaṭardan emīn ola didi. Rūḥ levḥadaki taṣvīre āşıḳ u meftūn olduġından
ʿaşḳa cevāben bu ṣūrete müşāhede itmegüm żarūrī olup ve daḫi bir
daḳīḳa kendimden ayırması münāfī-yi ʿaḳl ve zihī inṣāfsızluḳdur diyü
cevāb virdi. Tekrār ʿaşḳ öyle ise ibtidā āyinedeki taṣvīrüň ʿaynını ḳalemle
yazdırup ve baʿdehu idrāk ḫazīnedārına ıṣmarla didi. Bu kerre ʿaşḳuň
söyledügi kelām rūḥa pesend olmaġın naḳḳāş ḫayāle taṣvīr-i meẕkūrı
yazdırup ve baʿdehu āyine-i muṣavveri idrāk meʾmūrına emānet virdi ve
bir müddet ol taṣvīre baḳmaġla ḳāniʿ u müteḳāʿid olup ve ol vechile iskāt
olunurdı. Ve bir müddetden ṣoňra ḫayāl-i ṣūretinden bir şeyʾ istifāde
idemeyüp ve taḥṣīl-i murād olmaduġı üzere rişte-i ṣabr u ārāmı selb
olunaraḳ ʿaşḳa didi ki ey ʿaşḳ-ı ḥīle-sāz ve ey maḥrem-i rāz, taṣvīre
baḳmaḳdan baňa bir fāyide olmaz. ʿAyn-ı aṣla [12b] ittiṣāl murādumdur.
ʿAşḳ aňā ḳarşulıḳ vādī-i ḥüsn ü ānı ṭayy eylemek pek ṣaʿb u düşvār olup
ve eshel vech-ile murāda nāʾil olmaḳ ġayr-i mümkindür diyü naṣīḥat
eylemesi rūḥa bir ḳat daha ʿilāve-i miḥnet olaraḳ viṣāl ü ṭaleb üzere bir
muʿāhede-i ḳaviyyenüň ʿaḳd ü tanẓīmiyle ḳadem ʿāşıḳlıḳ ṣaḥrāsına
ḳomaġı ıṣrār iderdi. ʿAşḳ ise rūḥuň ṣıdḳ-ı niyetle olduġını fehm iderek anı
murādına ḳavuşdurmaġı ʿayn-ı maṭlūb ṣanmaġla berāber vādī-i
maʿşūḳlıḳa ḳadem-nihāde olmaġla cennet-emsāl billūr gibi raḫşān ve
dībā-yı ḥamrādan laṭīf bir maḥalle vardılar kim ol maḥalde hezār ʿāşıḳ-ı
sevdā-zedeler ḫūn-ı nā-ḥaḳḳı ḫançer ü nīş [u] peykān-ı ġamze vü nāz ile
dökülüp ḫāk u ġubārın ve ṭaş u topraġına āmīhte vü memzūc olmış-idi.
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Bu leṭāfetle meşhūr-ı ʿālem olan mühlik ismi ricl yaʿnī ayaḳ taʿbīr edilir
idi. Ol diyārı seyrān ve oradan ʿubūrla diger bir maḥalle vardılar ki ol
yerün nermliġi ʿale’d-devām cīve gibi ṣarṣılmaḳda olup lerze-nāk u bīārām idi. Ve ol mekānda kāʾin sīm-i ḫāmdan daḫi bir buḳʿanuň seyriyle
raḫş-ı himmete süvār kūhistān yaʿnī dere vü ṭaġa mensūb bulınan yoldan
geçer iken ol kūh-ı kemerüň ḫitāmında mūydan ince cüzʾ-i lā-yetecezzāya
mensūb bir cāddeye teṣadüf ḳıldılar. Vücūdında aṣlā eser olmayup ve aňā
niyām yaʿnī bel taʿbīr olunurdı. Ve ol ṭarafda mevc-i ādem-ḫār ve
telāṭum-ı bed-hencārla girdāb-ālūd bir deryā gördiler kim aňa nāf yaʿnī
göbek dinilürdi. Seyāḥatle ve ṣaḥrā-yı meẕḳūr ḫavf [u] ḫaṭarla meşhūr
[13a] u maʿrūf bulunduġından bi’s-sürʿa yola revān sīne dinilen bir
maḥall-i bā-ṣafāya vardılar. Ve ol yerde çend sāʿat ārām u istirāḥāte
meşġūl oldılar. Faḳaṭ ol maḥall-i gülistānda aṣlā ʿalef ü giyāh-ı sebze vü
gülzārīde bir eser olmayup ḫāk ü ġubārdan daḫi bir nişān yoḳ idi. Līkin
zamān-ı selefde üstād-ı ṣanāyiʿ-i ḳudret bir āyine-i İskenderī ve
Süleymān-ı ḥaşmet ol āyineyi ṭarḥ yaʿnī ikinci taʿmīr itmiş idi. Ve āyine-i
meẕkūruň nūr u tecellāsı semā vü ġabrā ʿulyā vü süflāyı memlū ve kendü
nūrına ʿālemi ḥayrān itmiş iken oranuň daḫi seyriyle diger mekāna
vardılar. Sākinlerinden sāʿid-i rūz-mend ve şāhid-i dil-pesend mest-i
piyāle-i muḥabbet ve dilīr-i pençe-gīr-i ḳavī-dest olan ḳol maḥall ü
mekānını bi’l-istifsār sāʿid ṭarīḳin ṣormaġın seyr ve ʿubūren diger bir
buḳʿaya geldiler. Meẕkūr buḳʿada envā‘-ı aḳsām-ı manẓūm meknūn olup
rütbe vü rifʿat ü iḳtidārı sīneden daha aʿlā vü bālā idi. Ve ol yerde esbābı leṭafet müretteb ve ġabġab ismiyle mülaḳḳab u müsemmā olunmuş idi.
Ve birḳaç laḥẓa seyr ü seyāḥatle andan daḫi müsāferet ḳıldılar. Eṭrāf u
ṣaḥrāyı seyr iderken esnā-yı rāhda ḫāl ü ḫaṭla meshūr olan gürūh-ı
zengiyān-ı ḫūn-ḫāre dūçār-ı giriftār ve üzerlerine hücūm ve ḳatl ü ġāret[e]
mübāderet eylediklerinde anlaruň heybet ü ṣalābeti rūḥla ʿaşḳı hirāsān u
serāsīme itmeġin ḫavflerinden merg-i nāgehāna rāżī olmaġla [13b]
kendülerin yol üzerinde kāʾin çāh-ı zenaḫdān dinilen bir ḳuyuya atdılar
ise şeb-i ẓulmānīye mensūb tīre vü tār bir çāh idi kim ol zindān-ı belāda
yüz biň ʿāşıḳ-ı üftādeler maḥbūslar idi. Bir müddet çāh-ı mezbūr kaʿrında
tevḳīf ve nāle vü zār iderler idi tā kim cānib-i menācī kesretden çīn çīn
girih-be-girih müşk-i Ḫıtā vü Ḫoten gibi miskīn ṭurre-i ʿanber-nisāra
mensūb āh dinilen resen yaʿnī bir urḳan bulup ve kendülerin ol resenle
çāh-ı miḥnetden ḫalāṣ eylediler. Ve orada ṣāf u zülāl ṭatlı vü feraḥ-efzā bir
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çeşme-i beḳā ve maʿden-i ṣafāya müşābih leb didügimüz diger bir
mekāna vardılar. Ve orada cevāhir-i elvān-ı dendāndan ʿibāret ve dehān
isminde bir dürc-i ser-beste yaʿnī ṣandūḳ buldılar ise ol vādī-yi hevlnākde hirās-ı cān olduġından ʿālem-i nisyāna dūçār olmaġla żabṭını
muḳtedir olamayup yine ġayb itdiler. Ve andan daḫi bir gülistān-ı dilküşā ve bir çemen-zār-ı bā-ṣafāya vard[ılar.] Ve ol sebze vü nesrīn ve
benefşe vü yāsemīn ile müzeyyen bulınan ruḫsār yaʿnī yüz maḥallinde ve
ondan nihāyet ḫurrem ve esbāb-ı ʿayş u ʿişreti berhem olan benāgūş yaʿnī
çeňe başı dinilen maḳām-ı ʿālīyi seyrān ve muḫāṭara ile hem-rāz u naẓargāh-ı ḥırṣ u ʿār fitne-i cihān ve belā-yı zamān ahālīsi ʿuşşāḳa ġamze-i ḳātil
olan nergis-i şehlā yaʿnī çeşm dinilen maḥalli güẕer ve ʿubūren reh-i ṭāḳı sīmīn-i erbāb-ı ṣafā ve miḥrāb-ı iḥticāb-ı duʿā ser-defter-i cemāl-i Ḳābe
vü Ḳavseyn-i viṣāl zīver-i pīrāye-i ḥüsn ü cemāl ṭāḳ-ı ebrū maḥall-i bāṣafāsını [14a] daḫi seyrān maḥall-i mertaʿ-i āhuvān-ı Ḫıṭā ve maḳām-ı
nāzenīn-i māh-cebīn pīşānī ṣaḥrā-yı dil-küşāsın seyāḥatle oradan daḫi
ḫaṭar-nāk-ı şeb-i ẓulmānī gibi tīre vü tārīk noḳṭa-i dāʾire-i ḥavās gibi bārīk
ʿāşıḳ-ı üftādelerüň sebeb-i perīşāniyyeti yaʿnī zülf ü kākül-i ʿanberīnmisāli seyr itmeġin ol rāh-ı ḫaṭar-nākde endīşe-nāk olaraḳ derḥāl ʿaşḳda
çāre-cū-yı derd ü melāl olmaġla merḳūm daḫi anı ol vādī-i ḫavf-nākde
gülistān-ı ṣaḥrā-yı ḳāmete getürdi. Rūḥ ise bu ḳadar mesāfeler ṭayy idüp
vāfir zaḥmet ü eẕiyyet çekmiş oldıġınuň menzil-i maḳṣūda irişemedigi
cihetle müteġayyirāne ʿaşḳa ḫiṭāben ki ey ʿaşḳ-ı ḥīle-ger ve ey kān-ı endūh
ü keder müddet-i kesīrdür bī-ser ü sāmān ḥayrān ü ser-gerdān
maḳṣūdum içün bu ḳadar memālik-i ġurbeti seyr ü seyāḥat ḳıldum
zaḥmet ü meşaḳḳat çekdüm henüz ḥüsn-i cihān-sūzuň cilve-i reftārına ve
gerd-i ġubārına vāṣıl olamadum benümle ġaraż-kārāne şu ḥīle-i cihanfirīb nedür didikde ʿaşḳ-ı ḫūn-āşām taġayyürāt-ı nedāmet-āyātuň
müşāhedesiyle ve rūḥuň daḫi ıżṭırābda oldıġını aňladuḳda rūḥa cevāben
ki ey ḥāṣıl-ı ḥüsn ü leṭāfetde ġāfil hep gezüp ve ṭolaşdıġımuz yirlerde
senüň maḳṣūd u murāduň olan ḥüsn-i hümāyūnuň ṭalʿat u pertevi āfitābı tābān gibi şuʿle-endāz-ı cihān olmış. Sen ondan ġāfil ü bī-ḫaber oldıġuň
daḫi benüm ḳabāḥatüm olmayup ancaḳ ben kendümi meftūniyyetden
muḥāfaẓa iderdüm faḳaṭ ḥüsn-i ʿālem-nümāya [14b] vāṣıl-ı muṭlaḳ olmaḳ
yalňız naẓarı ṣāf idüp maʿşūḳ mülkinüň ḫāk ü türābın dīde-i aʿmā-misāl
sürme-i baṣīret çeküp ve istiʿmāl olınmaḳladur ve buňa göre bir şarṭ daha
vardur. Şöyle kim maʿşūḳ mülkini ṭayy u seyr itmeyen kimesne ʿāşıḳlıḳ
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diyārından güẕer ü ʿubūr idemez didi. Rūḥ yine muṭīʿ olaraḳ ʿaşḳla
birlikde maʿşūḳ mülkini ṭayy ve ʿaşıḳlıḳ diyārına müteveccihen iştiyāḳı
mensūb lāle ve nesrīnle müzeyyen gülzār-ı melāḥate ve ondan beyābān-ı
hecre varup ve ʿinān-ı iḫtiyārların şeydālıḳa teslīm baʿżı refīḳ-i ḥayret ve
gāhī nedīm-i ḥırmān ve āteş-i ḥasretle cigerlerin sūz u güdāz ve nāle vü
zār-ile demsāz olaraḳ ḳarār u ṭāḳat ser-ḥadd ü sınurından ʿubūren vādī-i
ihānetde seyrān iderdiler. Ḫülāṣa ʿāşıḳlıḳ diyārını tekmīl iderek nā-gāh bir
ʿaẓīm ḳalʿalı diyāra teṣādüfle ve ol diyāruň seyrine ʿazīmet iderek meger
ki rūḥuň vaṭan-ı aṣlīsi imiş rūḥ ise seyāḥat itmekde iken beden diyārını
perīşān ve göňül şehrini ḫarāb ve berü ṭarafdan sevdā ḫaṣmāne āteş-i
ḳaḥrını efrūḫte iderek ve leşker-i ḥavāssı münhezim ü perīşān dimāġ u
cigergāhı bi’t-tamām āteş-i ʿadāvetle iḥrāḳ eylemişdür ve bir ṭarafda daḫi
ḫūn-ı erġuvānī-renk yaʿnī ḳan mezīd-i iḫtilālden ṣuya ḳarışup ve mekānı aṣlīsini terk eylemişdür gördi ve kesret-i derd ü endūh [u] miḥnetden
ṣafrānuň yüzi zaʿferānī ve şiddet-i bürudet [ü] meşaḳḳat ü meẕelletden
balġamuň [15a] bāzār-ı germi serd ve ṣālifü’l-beyān ḳavāyim-i bī-ḳıvām
ve żaʿf ġālib ve ṣıḥḥat maġlūb imiş gördi. Rūḥa bu dāhiye-i hāʾile ve bu
ġāʾile-i ʿaẓīme vaḥşet-engīz olarak ʿaşḳa ḫiṭāben ki ey muḥayyel-i nāsāzkār ve ey şeydā-yı rūzgār beni ḫānmānumdan dūr ve dīdār-ı
eḥibbādan mehcūr kiẕb ü dürūġ-āmīz mevāʿid-i mükerrere ile ḳaṣd-ı
helākim itdüň. Ḥālbūki ʾayş [u] sürūrla meʾnūs ve pādşāh-i memālik-i
ḥayāt idüm. Öyle iken baʿżı mülk maʿşūḳ ve baʿżı diyār ʿāşıḳlıḳa
getürerek ve maḳṣūdumı ḥāṣıl itmemekden māʿadā gūn-ā-gūn
zaḥmetlere dūçār ve derd-i miḥnet-i ġurbete giriftār ve ol memālikde daḫi
ketm-i ebrū ve naḳṣ-ı nāmūs iderek tekrār nā-ümīd ü meʾyūs vaṭan-ı
aṣlīme mürācaʿat virdüň dirken şiddet-i zelzele-i miḥnetden şehr-i dil
ṣarṣılmaḳa başladıġında Rūḥ hirāsān olup ʿaşḳa muṭāyebe-āmīz kelām
söylemege ḳalḳışdı. ʿAşḳ ise rūḥuň ıżṭırāb ve ıżṭırārını gördükde bu ġūnā
ḫiṭāb itdi ki ey Rūḥ-ı dil-pesend, itdigüň şükūh ü şikāyet bī-cā olup ḥaḳḳā
senüň āfet-i cānınuň kendü cemālin idügi ve benden daḫi bī-cā şükūh
idersiň. Şimdiki ṣırada idrāk ḫazīnedārına ıṣmarladıġuň āyīne-i
muṣavveri manẓūr-ı naẓar iderek andan ḥiṣṣe-mend ol didi. Rūḥ ise
meẕkūr āyīnenüň iḥżārına işāret buyurdı. Çün āyīne-i ṣafā ḥāżır olduḳda
bir peyker-i naḥīf ve bir ṣūret-i żaʿīf müşāhede ḳıldı kim [15b] anuň seyri
sebeb-i ikrāhiyyet idi. Göricek bī-tābāne ʿaşḳa ki ey yār-ı demsāz bu
benüm muḳaddem gördigüm ṣūret degüldür. Vuḳūʿ ve mā-ṣadaḳ-ı ḥāli
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cūyā olduḳda ʿaşḳ aňa cevāben ki ey rūḥ bu āyīne-i ṣafā ve erbāb-ı baṣīrete
ṣūret-nümādur. İbtidā bunda seyr itdigüň ḳālıb-ı nāsūta mensūb ṣūret
idüň ki şimdi anı terk itmişsüň. Şöyle kim evvel āyīneye naẓar iderken
kendü ḥüsn ü vicāhiyyetinden ġāfil olaraḳ bu ḳadar beyābān-ı ġurbeti
sefīl ü ser-gerdān seyāḥatle muʾaḫḫaran ser-menzil-i aṣla irişdüň. Ḥālā
ʿāşıḳlıḳa maẓhar ve maʿşūḳluḳa zīver ancaḳ senüň ḥüsn ü cemālüňdür.
Nitekim maʿrifetle āşinālıḳ sermāyesi ve ʿalāyıḳdan vārest[e] olmaḳ bu
maḳāma sebeb-i ḳurb ü ṣafādur. Pes rūḥ muḥabbet ve āşinālıḳ sürmesin
baṣīret çeşmine çekmekle vuḳūʿ ve keyfiyyet-i ḥālden vāḳıf ve āyīne-i
tavassuṭıyla kendi cemāl-i muḳaddes-meʾālini seyr iderek ṣūret ü
maʿnīden bī-niyāz ve rūḥ-ı ḳadīmi ile dem-sāz ḫalvet-serā-yı vaḥdetde
münzevī ve terk-i mekāvin-i kesret ḳıldı. Öyle kim dāʾire-i ʿaḳl ü ḥavāss ü
ṭabāyiʿden bī-vuḳūf ve ḥüsn-i ġayr-ı mechūlüň ve ʿāşıḳ u ṭālibüň efkārını
mevḳūf eyledi. Ve çün kendüsin derece-i aʿlāya irişdirüp ʿālem-i ceberūt
ve ʿālem-i lāhūtuň ʿalāmātını müşāhede ḳıldı ise ser-menzil ü mekān-ı
aṣla vāṣıl ve ḳayd-ı ḳuyūdātdan müstaḫleṣ olmaġla kendüsin kendüye
mülhaḳ ve ʿāşıḳ maʿşūḳlıġı şol vaḥdet ṣūretinden mücmel ü mechūl
bıraḳdı. Nitekim ʿanāṣır-ı erbaʿa ile mücessem aʿżāya [16a] şol vaḥdet ve
ḥaḳīḳat zamānında iʿtibār olınmaz.
Ḳad temme’l-kitāb bi-ʿavni’l-Meliki’l-Vehhāb min āsāri eḳalli
ḫalḳillāh Ṣadrī-i Vānī fī 4 şehri Recebü’l-Mücerreb 1293.
Sonuç
Bu çalışmada tanıtarak diliçi çevirisini ve çeviriyazı metnini
sunduğumuz Behcetü’l-İrfân ile birlikte Fuzûlî’nin Rûh-nâme’sinin
Osmanlı dönemindeki tercümelerinin sayısı üçe çıkmıştır. Hayatı
hakkında bilgi sahibi olamadığımız Sadrî-i Vânî tarafından kaleme alınan
bu eser, Fuzûlî’nin Rûh-nâme’sinin tam bir tercümesi olup Mustafâ ElBağdâdî ve Mehmed Lebîb Efendi tarafından kaleme alınan diğer iki
tercümeye nispetle daha sade ve anlaşılır bir özellik göstermektedir. En
basit örneği olarak Mustafâ El-Bağdâdî tercümesinde “Ve ol nehirlerin
esâmîleri telh ve şîrîn ve türş ve şûr”, Mehmet Lebîb Efendi tercümesinde
ise “telh ve turş ve şîrîn ve şûr çâr cûy-ı revân” şeklinde tercüme edilen
ifadenin Sadrî-i Vânî tercümesinde “acı, ekşi, tatlı, tuzlu dört çeşmeler
icrā” şeklinde olmasını gösterebiliriz. Çalışmamızda da belirttiğimiz gibi

540

●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

bu üç tercümeyi daha sonra yayınlayacağımız müstakil bir çalışmada
ayrıntılı olarak mukayese edeceğimiz için şimdilik sadece bu hususa
işaret etmekle yetiniyoruz.
Bu tercümenin de ortaya çıkmasıyla, edebiyat tarihini yazarken kesin
ve net ifadelerden kaçılması gerektiği hususunun bir kez daha
vurgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Zira Fuzûlî’nin bu eserinin
sadece Mehmed Lebîb Efendi tercümesinin bilinmesi sebebiyle
Osmanlıda çok da rağbet görmediği düşünülürken önce Sadık Yazar’ın
“Anadolu Sahası Klasik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği”
başlıklı doktora (2011) tezinde tespit ettiği Mustafâ El-Bağdâdî
tercümesinin şimdi de Sadrî-i Vânî tercümesinin ortaya çıkarılıp
yayımlanmasıyla aslında sadece 19. yüzyılda üç tercümesinin yapılmış
olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda bize düşen görev, hükümlerde
bulunup genellemeler yapmak değil, edebiyat tarihimizin ve yazma eser
kütüphanelerimizin karanlık noktalarını aydınlatmak için daha çok
çalışmaktır.
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