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ÖZET 

Süleymân-nâme, XV. yüzyılın sonu ile XVI. yüzyılın başlarında Firdevsî-i Rûmî tarafından 

manzum mensur olarak yazılan ve Hz. Süleyman’ın hayatını ve menkıbelerini anlatan 

81ciltlik bir külliyattır. Eser Hz. Süleymân’ın menkıbevî hayatı dışında felsefe, ilm-i nücûm, 

tıp, astronomi, tarih, coğrafya gibi çeşitli ilimlere de yer vermesi bakımından ansiklopedik 

eser özelliği taşımaktadır. 

Çalışmaya konu olan Süleymân-nâme’nin 68. cildinin yapılan taramalar sonucu İstanbul 

Topkapı Sarayı, Türkçe Yazma Eserler bölümünde iki nüshası tespit edilip ardından temin 

edilmiştir. “Firdevsî-i Rûmî’nin Süleymân-nâme’sinin 68.cildi (İnceleme-Tenkitli Metin)” 
isimli çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Firdevsî’nin hayatı ve eserleri, 

ikinci bölümde incelenen metnin şekil, kurgu, dil ve üslûp incelemesi yapılırken üçüncü 

bölümde temin edilen iki nüshadan hareketle eserin tenkitli metni ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Çalışma Sonuç, Kaynakça ve Özel İsimler Dizini ile sona ermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Firdevsî-i Rûmî, Süleymân-nâme, Hz. Süleymân, klâsik Türk edebiyatı 
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ABSTRACT 

Suleyman-nâme, XV. by the end of the century XVI. at the beginning of the century Firdevsî-

i Rûmî written as a verse and written as Hz. Suleyman’s is an 81 volume corpus describing 

Süleyman’s life and menbabeler. The work Hz. Suleyman carries the encyclopedic work 

feature in order to include various sciences such as philosophy, science, astronomy, history, 

geography besides the religious life. 

Two copies of the Topkapi Palace, Turkish Written Works section were found after the 

screenings of the 68th Suleyman-nâme’s work. The study named “68th volume (Review-
Critical Text)” of Firdevsî-i Rûmî’s Suleyman-nâme was formed from three parts. In the first 

part, the life and works of Firdevsi, in the second part, the form, the fiction, the language and 

the stylistic analysis of the text were examined and the critical piece of the work was tried to 

be revealed by moving from the two copies provided in the third section.Then, for the 

convenience of the next work to be done about Suleyman-nâme, at the end of the study, the 

names of the special names identified in the text were made. 

Keywords: Firdevsî-i Rûmî, Suleyman-nâme, Hz. Suleyman, Classical Turkish Literature 
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GİRİŞ 

Temeli 13. yüzyılda atılan ve 19. yüzyıla kadar devam eden ve yaklaşık olarak altı yüz yıl 

boyunca Türk toplumunun estetik zevkine hitab eden edebiyata klâsik Türk edebiyatı 

denilmektedir. Klâsik Türk edebiyatında gerek manzum ve gerekse mensur pek çok eser 

kaleme alınmıştır. Her ne kadar bu edebiyat dairesinde manzum metinler daha çok ön planda 

olsa da mensur eserlerin de sayısı ve niteliği azımsanmayacak derecededir. Bu mensur 

eserlerden birisi de XV. yüzyılın sonu ile XVI. yüzyılın başında Firdevsî-i Rûmî tarafından 

kaleme alınan Süleymân-nâme’dir. Süleymân-nâme Hz. Süleymân’ın hayatını, menkabelerini, 

savaşlarını ve olağanüstülüklerini anlatan tarihî bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Klâsik Türk edebiyatı çerçevesinde muhtelif şair ve yazarlar tarafından kaleme alınmış birçok 

Süleymân-nâme bulunmaktadır. Fakat bunların içerisinde gerek hacim, gerek konu ve gerekse 

işlediği konuların orjinalliği bakımından en dikkat çekici olanı Firdevsî-i Rûmî’nin 

Süleymân-nâme’sidir. Firdevsî-i Rûmî veya Firdevsî-i Tavîl diye anılan ve takriben XV. 

yüzyılın sonu ile XVI. yüzyılın başında yaşamış olan Firdevsî eserini oluştururken gerçek 

dünya ile fantastik dünya arasında gidiş gelişler yaparak eserin orjinalliğini daha da dikkat 

çekici hale getirmiştir.  

Hazırlanılan bu çalışmada Firdevsî-i Rûmî’nin Süleymân-nâme’sinin 68. cildinin tenkitli 

metni ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde eldeki verilerden hareketle Firdevsî’nin hayatı ve eserlerinden kısaca 

bahsedilmiştir. Firdevsî’nin eserleri ile ilgili oldukça muğlak bilgiler mevcut olduğu için 

günümüze ulaşan, ona ait olduğu bilinen ve üzerinde çalışma yapılan eserlerin tanıtılmasına 

özen gösterilmiştir. 

İkinci bölümde tenkitli metni hazırlanan 68. cilt şekil, kurgu, dil ve üslûp bakımından 

incelenmiştir. Şekil bölümünde, eserin içerisinde yer alan manzum parçaların sayısı, eserin 

başlıkları ve isimleri, eserde kullanılan vezinler ve sayıları verilmiştir. Kurgu bölümünde 

eserde yer alan hikâyelerin kurgusal özellikleri ve kısaca içeriklerinden bahsedilmiş ve son 

olarak dil ve üslûp bölümünde eserden hareketle tespit edilen dil ve anlatım özellikleri 

verilmeye çalışılmıştır. 

Üçüncü bölüm çalışmanın en hacimli bölümü olup burada iki nüshadan hareketle eserin 

tenkitli metni ortaya konmaya çalışılmış ve nüsha farkları dipnotta verilmiştir.  

Çalışma Sonuç, Kaynakça ve Özel İsimler Dizini ile sona ermektedir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 Firdevsî’nin Hayatı ve Eserleri 

1.1. Hayatı 

Uzun Firdevsî, Firdevsî-i Tavîl, Türk Firdevsî olarak da tanınan Firdevsî-i Rûmî on beşinci 

yüzyılın ikinci yarısı ile on altıncı yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış bir Osmanlı şair ve 

edibidir. Asıl adının ne olduğu konusunda farklı rivâyetler bulunmaktadır. “Bursalı Mehmet 

Tahir adının İlyas bin Hızır olduğunu belirtmekle beraber, Fuat Köprülü ve İbrahim Olgun 

Paris Milli Kütüphanesinde bulunan bir Süleymân-nâme nüshasına dayanarak Şerafeddîn 

Musa ismi üzerinde birleşirler” (Köprülü 1969: 649, Olgun 1978: 185, Bursalı 1972:3). 

Firdevsî’nin doğum tarihi her ne kadar 1453 olarak zikredilse de ölüm tarihi hakkında kesin 

bir bilgi bulunmamaktadır. “Onun hayat hikâyesi daha çok yazdığı Süleymân-nâme ile 

gündeme gelmiş ve bazı durumlarda gerçek dışı, efsanevî bilgilerde yazara izafe edilmiştir” 

(Erdem 2005: 3). 

“Firdevsî’nin hayatı Edincik, Bursa, Manisa, Balıkesir ve İstanbul’da geçmiştir. Balıkesir’de 

uzun süre kalmış Da’vet-nâme ve Firaset-nâme isimli eserlerini burada kaleme almıştır. 

Oldukça geniş ansiklopedik bilgiye sahip olan Firdevsî’nin, gayretli bir müellif olduğu ve 

gerek Süleymân-nâme’den evvel ve gerekse sonra muhtelif konularda manzum ve mensur 

eserler yazdığı bilinmektedir. Firdevsî telif ettiği eserleri daha çok on beşinci yüzyılın 

sonlarında kaleme almış, bir kısmını ise on altı yüzyılın başlarında vücuda getirmiştir” (Güleç 

2006: 245). 

1.2. Eserleri 

Üç padişah dönemini idrak eden Firdevsî, devrinin en velûd yazarlarından birisi olarak kabul 

edilmektedir. Ayrıca Firdevsî, “Bildiği, duyduğu, öğrendiği her şeyi yazma eğiliminde olan 

bir kişiliğe sahiptir” (Akay 1990: 11). Bu yönüyle Firdevsî’ye velûd bir yazar demek 

mümkündür. Firdevsî’nin kaç eser yazdığı ve bu eserlerin kaç tanesinin günümüze ulaştığı 

hâlâ net bir şekilde bilinmemekle beraber kaynaklardaki bilgiler de genellikle birbiriyle 
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çelişmektedir. Bunun nedeni Firdevsî’nin kaleme aldığı eser sayısının oldukça fazla olması ve 

eserlerinden bazılarının hâlâ gün yüzüne çıkmamış olmasıdır.  

Çeşitli olaylar vesilesiyle yazdığı mensur eserleri ve çeşitli dillerden yaptığı tercümeleriyle 

haklı bir saygınlık kazanan Firdevsî’nin kırktan fazla eseri olduğu bilinmektedir. Başta tarih 

olmak üzere; dinler tarihi, peygamberler tarihi, İslam tarihi, Osmanlı tarihi, felsefe, geometri, 

tıp, astronomi, tasavvuf, ahlak, astroloji, satranç gibi birçok alanda eser vermiş üretken bir 

sanatçı olarak karşımıza çıkmaktadır. Firdevsî’nin günümüze ulaşan ve ona atfedilen 

eserlerini şu şekilde sıralayabiliriz. 

1.2.1. Süleymân-nâme 

Süleymân-nâme-i Kebîr on beşinci yüzyılın sonu ile on altıncı yüzyılın ilk çeyreği arasında 

kaleme alınmış ve kısa adıyla Süleymân-nâme olarak bilinen manzum mensur karışık bir 

eserdir. “Firdevsî-i Rûmî bu eser için bütün hayatı boyunca uğraşmış ve üç hükümdar 

devrinde (II. Mehmed, II. Bâyezîd, I. Selim) yazmaya devam etmiştir. Ayrıca Firdevsî bu 

hacimli eseri meydana getirirken birçok telif ve tercüme eserlerde ortaya koymuştur” (Usta 

2009: 64). Süleymân-nâme, Hz. Süleymân’ın menkıbelerinin anlatıldığı bir eser olmanın yanı 

sıra felsefe, ilm-i hendese, ilm-i nücûm ve çeşitli ilimlere dair bilgilerin de yer aldığı 

manzum-mensur olarak yazılmış ansiklopedik bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. 

“Firdevsî, bu eserini oluştururken Tevrat, İncil, Zebur ve Kur’ân-ı Kerim’den yararlanmakla 

kalmayıp peygamber kıssaları, tarih kitapları gibi birçok farklı kaynaktan istifade etmiştir” 

(Babür 2013: 4). 

1.2.1.1. Süleymân-nâme’nin Diğer Cildleri Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Çalışmaya esas olan 68.cildin dışında Firdevsî’nin Süleymân-nâme’sinin diğer cildleriyle 

ilgili yapılan diğer çalışmaları şu şekilde sıralayabiliriz. 

Yusuf Babür, Süleymân-nâme-i Kebîr (6-7.ciltler İnceleme-Transkripsiyonlu Metin), 

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013. 

Himmet Büke, Firdevsî-i Rûmî Süleymân-nâme (38.cilt), Dil Özellikleri, Metin, Söz Dizini, 

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015, (Yayınlanmamış 

Doktora Tezi).  

Murat Vanlı, Firdevsî-i Rûmî Süleymân-nâme-i Kebîr (8.-9.ciltler), (İnceleme Metin), 

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.  

Gülnaz Genç, Firdevsî-i Rûmî Süleymân-nâme (25-26.cilt), İstanbul Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). 
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Mustafa Aksoy, Uzun Firdevsî’nin Süleymân-nâme’sinde Destan Unsurları, İzmir Ege 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). 

Hamdi Güleç, Firdevsî-i Rumî’nin Süleymân-nâme’si 42.cilt Dâsitân-ı Ceng-i Aheng-i 

Efrasiyab-ı Türk Üzerine Bir Metin İncelemesi, İzmir Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü,1994, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). 

Halil İbrahim Usta, Firdevsî-i Rûmî Süleymân-nâme-i Kebîr, (43-44-45-46.ciltler), Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). 

Asuman Akay, Firdevsî Süleymân-nâme (44.cilt ) Metin ve Fiiller Üzerine Bir Deneme, 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). 

Yasemin Abul, Süleyman-name-i Kebir (47.cilt) Metin Tenkidi ve İnceleme, Manisa Celal 

Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004. 

İlhama Jafarova, Firdevsî-i Rumî’nin Süleymân-nâme-i Kebîr’i (63.cilt) İnceleme Metin-

Dizin, İstanbul Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, (Yayınlanmamış 

Doktora Tezi). 

M.Dursun Erdem, Kitab-ı Kıssâ-nâme-i Süleymân Aleyhisselam Üzerine Söz Dizimi 

Çalışması (Süleymanname 74. cilt ), Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2005, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). 

Sezer Özyaşamış Şakar, Firdevsî-i Rumî‟nin Süleymaname Yazmasının (81.cilt,28yk) 

Bilimsel Yayını ve Üzerinde Dil İncelemesi, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, 2003. 

İlhama Jafarova, Firdevsî-i Rûmî’nin Süleymân-nâme Yazmasının (81.cilt 54b - 82a, 28 yk.) 

Yayını ve Üzerinde Dil İncelemeleri, İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). 

Yaşar Şimşek, Firdevsî-i Rumî, Süleyman-name-i Kebîr (76. Cilt), Giriş, Ses Bilgisi, Tenkitli 

Metin, Sözlük, Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013. 

İbrahim Köz, Fidevsî-i Rûmî’nin Süleymân-nâme Yazmasının (81. cilt 7a-54byk.) Bilimsel 

Yayını ve Üzerinde Dil İncelemeleri, İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004. 

Zeynep Çelik, Firdevsî-i Rûmî’nin Süleymân-nâme Yazmasının (81. cilt) (82b-123b yk.) 

Bilimsel Yayını ve Üzerinde Dil İncelemeleri, İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010. 
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Rabia Aksu, Firdevsî-i Rûmî Süleymân-nâme-i Kebîr (10.cilt) İnceleme-Metin-Dizin, 

Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016 (Yayınlanmamış Doktora 

Tezi). 

1.2.1.2. Süleymân-nâme’nin Diğer Nüshaları1 

Dört padişah dönemini idrak eden Firdevsî’nin Süleymân-nâme’sinin cilt sayısı hakkında 

farklı görüşler bulunmaktadır. Bu görüşler hiçbir zaman tek bir noktada birleşmemiştir. 

Yazarın 81 cilt olarak ele aldığı Süleymân-nâme’nin diğer nüshalarının bulunduğu yerler ve 

eserlerin şekilsel özellikleri şu şekildedir. 

1. Cilt: Gotha, Numara 111.  

2. Cilt: Gotha, Numara 111 Süleymaniye, Hacı Mustafa Efendi, Numara 4863. 

3. Cilt: Vaticano-Turco, Numara 28, 16 yy; Süleymaniye Hacı Mustafa Efendi, Numara 4863. 

4. Cilt: Vaticano-Turco Numara 28, Süleymaniye Hacı Mustafa Efendi, Numara 4863. 

5. Cilt: Vaticano-Turco Numara 28, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1525, 

Harekeli nesih, 21 satır, 1544’te kopya edilmiş, 5-6-7-8-9-10-11-12-13 cilt toplam 388 yk. 

6. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1525, Harekeli nesih, 21 satır, 1544’te 

kopya edilmiş. 

7. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1525, Harekeli nesih, 21 satır, 1544’te 

kopya edilmiş, Török F. 2, Macaristan İlimler Akademisi Kütüphanesi, 7-13 cilt toplam 360 

yk. 

8. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1525, Harekeli nesih, 21 satır, 1544’te 

kopya edilmiş, Török F. 1-2, Macaristan İlimler Akademisi Kütüphanesi, h. 968 kayıtlı. 8-15 

cilt toplam 406 yk. 

9. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1525, Harekeli nesih, 21 satır, h. 1544’te 

kopya edilmiş, Török F. 1-2, Macaristan İlimler Akademisi Kütüphanesi, h. 968 kayıtlı. 

10. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1525, Harekeli nesih, 21 satır, 1544’te 

kopya edilmiş, Török F. 1-2 Macaristan İlimler Akademisi Kütüphanesi, h. 968 kayıtlı. 

11. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1525, Harekeli nesih, 21 satır, 1544’te 

kopya edilmiş, Török F. 1-2 Macaristan İlimler Akademisi Kütüphanesi, h. 968 kayıtlı. 

                                                 
1 Bu veriler Himmet Büke’nin “Firdevsî-i Rûmî, Süleymân-nâme (38.cilt), Dil Özellikleri, Metin, Söz Dizimi” 
isimli doktora tezinden derlenmiştir. 
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12. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1525, Harekeli nesih, 21 satır, 1544’te 

kopya edilmiş, Török F. 1-2 Macaristan İlimler Akademisi Kütüphanesi, h. 968 kayıtlı. 

13. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1525, Harekeli nesih, 21 satır, 1544’te 

kopya edilmiş, Török F. 2 Macaristan İlimler Akademisi Kütüphanesi, h. 968 kayıtlı. 

14. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1526, 21 satır, 14-15-16-17-18-19-20 

cilt toplam 321 yk. Török F. 1 Macaristan İlimler Akademisi Kütüphanesi, h. 968 kayıtlı. 

15. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1526, 21 satır, Török F. 1 Macaristan 

İlimler Akademisi Kütüphanesi, h. 968 kayıtlı. 

16. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1526, 21 satır. 

17. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1526, 21 satır,Török F. 3 Macaristan 

İlimler Akademisi Kütüphanesi, 17-18 cilt toplam 100 yk. 

18. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1526, 21 satır,Török F. 3 Macaristan 

İlimler Akademisi Kütüphanesi, 17-18 cilt toplam 100 yk. 

19. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1526, 21 satır. 

20. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1526, 21 satır. 

21. Cilt: Üniversite Kütüphanesi, T.M.9884. 

22. Cilt: Üniversite Kütüphanesi, T.M.9884. 

23. Cilt: Üniversite Kütüphanesi, T.M.9884. 

24. Cilt: Üniversite Kütüphanesi, T.M.9884. 

25. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1527, 1544 tarihli, 21 satır Topkapı 

Müzesi Kütüphanesindeki 25-26-27-28-29-30. ciltler toplam 306 yk, Török F. 4 Macaristan 

İlimler Akademisi Kütüphanesi, Hicri 1103 (1594) kayıtlı, Macaristan’daki 25-26-27-28-29-

30. ciltler toplam 307 yk, Üniversite Kütüphanesi, T.Y.9884. 

26. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1527, 1544 tarihli, 21 satır Topkapı 

Müzesi Kütüphanesindeki 25-26-27-28-29-30. ciltler toplam 306 yk, Török F. 4 Macaristan 

İlimler Akademisi Kütüphanesi, Hicri 1103 (1594) kayıtlı, Macaristan’daki 25-26-27-28-29-

30. ciltler toplam 307 yk, Üniversite Kütüphanesi, T.Y.9884. 

27. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1527, 1544 tarihli, 21 satır Topkapı 

Müzesi Kütüphanesindeki 25-26-27-28-29-30. ciltler toplam 306 yk, Török F. 4 Macaristan 
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İlimler Akademisi Kütüphanesi, Hicri 1103 (1594) kayıtlı, Macaristan’daki 25-26-27-28-29-

30. ciltler toplam 307 yk, Üniversite Kütüphanesi, T.Y.9884. 

28. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1527, 1544 tarihli, 21 satır Topkapı 

Müzesi Kütüphanesindeki 25-26-27-28-29-30. ciltler toplam 306 yk, Török F. 4 Macaristan 

İlimler Akademisi Kütüphanesi, Hicri 1103 (1594) kayıtlı, Macaristan’daki 25-26-27-28-29-

30. ciltler toplam 307 yk, Üniversite Kütüphanesi, T.Y.9884. 

29. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1527, 1544 tarihli, 21 satır Topkapı 

Müzesi Kütüphanesindeki 25-26-27-28-29-30. ciltler toplam 306 yk, Török F. 4 Macaristan 

İlimler Akademisi Kütüphanesi, Hicri 1103 (1594) kayıtlı, Macaristan’daki 25-26-27-28-29-

30. ciltler toplam 307 yk, Üniversite Kütüphanesi, T.Y.9884. 

30. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1527, 1544 tarihli, 21 satır Topkapı 

Müzesi Kütüphanesindeki 25-26-27-28-29-30. ciltler toplam 306 yk, Török F. 4 Macaristan 

İlimler Akademisi Kütüphanesi, Hicri 1103 (1594) kayıtlı, Macaristan’daki 25-26-27-28-29-

30. ciltler toplam 307 yk, Üniversite Kütüphanesi, T.Y.9884. 

31. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1528, 21 satır, Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesinde bulunan 31-32-33-34-35-36. ciltler toplam 378 yk, İstanbul Belediye 

Yazmaları, B.26 (M.Cevdet) 

32. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1528, 21 satır, Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesinde bulunan 31-32-33-34-35-36. ciltler toplam 378 yk, İstanbul Belediye 

Yazmaları, B.26 (M.Cevdet) 

33. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1528, 21 satır, Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesinde bulunan 31-32-33-34-35-36. ciltler toplam 378 yk, İstanbul Üniversitesi 

Kütüphanesi, T.Y.9884, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan 33-34-35-36. ciltler 

toplam 264 yk. 

34. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1528, 21 satır, Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesinde bulunan 31-32-33-34-35-36. ciltler toplam 378 yk, İstanbul Üniversitesi 

Kütüphanesi, T.Y.9884, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan 33-34-35-36. ciltler 

toplam 264 yk. 

35. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1528, 21 satır, Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesinde bulunan 31-32-33-34-35-36. ciltler toplam 378 yk, İstanbul Üniversitesi 

Kütüphanesi, T.Y.9884, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan 33-34-35-36. ciltler 

toplam 264 yk. 
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36. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1528, 21 satır, Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesinde bulunan 31-32-33-34-35-36. ciltler toplam 378 yk, İstanbul Üniversitesi 

Kütüphanesi, T.Y.9884, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan 33-34-35-36. ciltler 

toplam 264 yk. 

37. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1529, 21 satır, 17.yüzyıl kopyası, 

Hazine 1529’daki ciltlerin toplam varak sayısı 383’tür. Manisa İl Halk Kütüphanesi, Akhisar 

Zeynelzade Koleksiyonu, 45 Ak Ze 226, 21 Satır, 1212(1797) tarihli Çili Zeynel b. Hacı Ali 

adına vakıf mührü vardır. Manisa nüshasının toplamı 766 yk. 

38. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1529, 21 satır, 17.yüzyıl kopyası, 

Hazine 1529’daki ciltlerin toplam varak sayısı 383’tür. Manisa İl Halk Kütüphanesi, Akhisar 

Zeynelzade Koleksiyonu, 45 Ak Ze 226, 21 Satır, 1212(1797) tarihli Çili Zeynel b. Hacı Ali 

adına vakıf mührü vardır. Manisa nüshasının toplamı 766 yk. 

39. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1529, 21 satır, 17.yüzyıl kopyası, 

Hazine 1529’daki ciltlerin toplam varak sayısı 383’tür. Manisa İl Halk Kütüphanesi, Akhisar 

Zeynelzade Koleksiyonu, 45 Ak Ze 226, 21 Satır, 1212(1797) tarihli Çili Zeynel b. Hacı Ali 

adına vakıf mührü vardır. Manisa nüshasının toplamı 766 yk. 

40. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1529, 21 satır, 17.yüzyıl kopyası, 

Hazine 1529’daki ciltlerin toplam varak sayısı 383’tür. Manisa İl Halk Kütüphanesi, Akhisar 

Zeynelzade Koleksiyonu, 45 Ak Ze 226, 21 Satır, 1212(1797) tarihli Çili Zeynel b. Hacı Ali 

adına vakıf mührü vardır. Manisa nüshasının toplamı 766 yk. 

41. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1529, 21 satır, 17.yüzyıl kopyası, 

Hazine 1529’daki ciltlerin toplam varak sayısı 383’tür. Manisa İl Halk Kütüphanesi, Akhisar 

Zeynelzade Koleksiyonu, 45 Ak Ze 226, 21 Satır, 1212(1797) tarihli Çili Zeynel b. Hacı Ali 

adına vakıf mührü vardır. Manisa nüshasının toplamı 766 yk. 

42. Cilt Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1529, 21 satır, 17.yüzyıl kopyası, 

Hazine 1529‟daki ciltlerin toplam varak sayısı 383’tür. Manisa İl Halk Kütüphanesi, Akhisar 

Zeynelzade Koleksiyonu, 45 Ak Ze 226, 21 Satır, 1212(1797) tarihli Çili Zeynel b. Hacı Ali 

adına vakıf mührü vardır. Manisa nüshasının toplamı 766 yk. 

43. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1530, 21 satır, Hazine 1530’daki kayıtlı 

ciltlerin toplam varak sayısı 382’dir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1531, 21 

satır, Hazine 1531’deki ciltlerin toplam varak sayısı 367’dir. 
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44. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1530, 21 satır Hazine 1530’daki kayıtlı 

ciltlerin toplam varak sayısı 382’dir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1531, 21 

satır, Hazine 1531’deki ciltlerin toplam varak sayısı 367’dir. 

45. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1530, 21 satır Hazine 1530’daki kayıtlı 

ciltlerin toplam varak sayısı 382’dir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1531, 21 

satır, Hazine 1531’deki ciltlerin toplam varak sayısı 367’dir. 

46. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1530, 21 satır Hazine 1530’daki kayıtlı 

ciltlerin toplam varak sayısı 382’dir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1531, 21 

satır, Hazine 1531’deki ciltlerin toplam varak sayısı 367’dir. 

47. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1530, 21 satır Hazine 1530’daki kayıtlı 

ciltlerin toplam varak sayısı 382’dir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1531, 21 

satır, Hazine 1531’deki ciltlerin toplam varak sayısı 367’dir. 

48. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1530, 21 satır Hazine 1530’daki kayıtlı 

ciltlerin toplam varak sayısı 382’dir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1531, 21 

satır, Hazine 1531’deki ciltlerin toplam varak sayısı 367’dir. 

49. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1532, 21 satır, Hazine 1532’deki 

ciltlerin toplam varak sayısı 459’dur. Török F. 5-10 Macaristan İlimler Akademisi 

Kütüphanesi, 460 yk. 

50. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1532, 21 satır, Hazine 1532’deki 

ciltlerin toplam varak sayısı 459’dur; Török F. 5-10 Macaristan İlimler Akademisi 

Kütüphanesi, 460 yk. 

51. Cilt:Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1532, 21 satır, Hazine 1532’deki 

ciltlerin toplam varak sayısı 459’dur. Török F. 5-10 Macaristan İlimler Akademisi 

Kütüphanesi, 460 yk. 

52. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1532, 21 satır, Hazine 1532’deki 

ciltlerin toplam varak sayısı 459’dur. Török F. 5-10 Macaristan İlimler Akademisi 

Kütüphanesi, 460 yk. 

53. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1532, 21 satır, Hazine 1532’deki 

ciltlerin toplam varak sayısı 459’dur. Török F. 5-10 Macaristan İlimler Akademisi 

Kütüphanesi, 460 yk. 
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54. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1532, 21 satır, Hazine 1532’deki 

ciltlerin toplam varak sayısı 459’dur. Török F. 5-10 Macaristan İlimler Akademisi 

Kütüphanesi, 460 yk. 

55. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1533, 21 satır, Hazine 1533’teki 

ciltlerin toplam varak sayısı 488’dir. 

56. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1533, 21 satır, Hazine 1533’teki 

ciltlerin toplam varak sayısı 488’dir. 

57. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1533, 21 satır, Hazine 1533’teki 

ciltlerin toplam varak sayısı 488’dir. Török F. 14 (Macaristan), Macaristan’daki 57-58-59. 

ciltlerin toplam varak sayısı 221’dir. 

58. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1533, 21 satır, Hazine 1533’teki 

ciltlerin toplam varak sayısı 488’dir. Török F. 14 (Macaristan), Macaristan’daki 57-58-59. 

ciltlerin toplam varak sayısı 221’dir. 

59. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1533, 21 satır, Hazine 1533’teki 

ciltlerin toplam varak sayısı 488’dir. Török F. 14 (Macaristan), Macaristan’daki 57-58-59. 

ciltlerin toplam varak sayısı 221’dir. 

60. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1533, 21 satır, Hazine 1533’teki 

ciltlerin toplam varak sayısı 488’dir. 

61. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1534, 21 satır, Hazine 1534’teki 

ciltlerin toplam varak sayısı 500’dür. 

62. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1534, 21 satır, Hazine 1534’teki 

ciltlerin toplam varak sayısı 500’dür. 

63. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1534, 21 satır, Hazine 1534’teki 

ciltlerin toplam varak sayısı 500’dür. 

64. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1534, 21 satır, Hazine 1534’teki 

ciltlerin toplam varak sayısı 500’dür. Török F. 11, Macaristan’daki 64-65-66. ciltlerin toplam 

varak sayısı 276’dır. 

65. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1534, 21 satır, Hazine 1534’deki 

ciltlerin toplam varak sayısı 500’dür. Török F. 11, Macaristan’daki 64-65-66. ciltlerin toplam 

varak sayısı 276’dır. 
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66. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1534, 21 satır, Hazine 1534’deki 

ciltlerin toplam varak sayısı 500’dür. Török F. 11, Macaristan’daki 64-65-66. ciltlerin toplam 

varak sayısı 276’dır. 

67. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, K.892, 16.yüzyıl kopyası; Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1535, 21 satır, K.892’deki ciltlerin toplam varak sayısı 470, 

Hazine 1535’deki ciltlerin toplam varak sayısı 595’dir. 

68. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, K.892, 16.yüzyıl kopyası; Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1535, 21 satır, K.892’deki ciltlerin toplam varak sayısı 470, 

Hazine 1535’deki ciltlerin toplam varak sayısı 595’dir. 

69. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, K.892, 16.yüzyıl kopyası; Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1535, 21 satır, K.892’deki ciltlerin toplam varak sayısı 470, 

Hazine 1535’deki ciltlerin toplam varak sayısı 595’dir. 

70. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, K.892, 16.yüzyıl kopyası; Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1535, 21 satır, K.892’deki ciltlerin toplam varak sayısı 470, 

Hazine 1535’deki ciltlerin toplam varak sayısı 595’dir. 

71. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, K.892, 16.yüzyıl kopyası; Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi, Hazine 17 1535, 21 satır, K.892’deki ciltlerin toplam varak sayısı 470, 

Hazine 1535’deki ciltlerin toplam varak sayısı 595’dir. Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü 

Kütüphanesi, numara 4008; numara 4008’de kayıtlı olan 71-72- 73.ciltlerin toplam varak 

sayısı 125’tir. 

72. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, K.892, 16.yüzyıl kopyası; Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi, Hazine 17 1535, 21 satır, K.892’deki ciltlerin toplam varak sayısı 470; 

Hazine 1535’deki ciltlerin toplam varak sayısı 595’dir. Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü 

Kütüphanesi, numara 4008; numara 4008’de kayıtlı olan 71-72- 73.ciltlerin toplam varak 

sayısı 125’tir. 

73. Cilt: Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü Kütüphanesi, numara 4008; numara 4008’de kayıtlı 

olan 71-72-73.ciltlerin toplam varak sayısı 125’tir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, 

Hazine 1536, 21 satır; Hazine 1536’da kayıtlı olan 73-74-75-76.ciltlerin toplam varak sayısı 

469’dur. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1231, 21 satır. Hazine 1231’de kayıtlı 

olan 73-74-75- 76.ciltlerin toplam varak sayısı 357’dir. 

74. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1536, 21 satır, Hazine 1536’da kayıtlı 

olan 73-74-75-76.ciltlerin toplam varak sayısı 469’dur. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, 
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Hazine 1231, 21 satır. Hazine 1231’de kayıtlı olan 73-74 75-76.ciltlerin toplam varak sayısı 

357’dir. Hüseyin Kocabaş Kitaplığı Türkçe Yazmaları, S.H.M.H.K.Yaz. 361, 17 satır, 74-75-

76 ciltleri içeren bu nüshanın varak sayısı 127’dir. 

75. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1536, 21 satır; Hazine 1536’da kayıtlı 

olan 73-74-75-76.ciltlerin toplam varak sayısı 469’dur. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, 

Hazine 1231, 21 satır. Hazine 1231’de kayıtlı olan 73-74-75-76.ciltlerin toplam varak sayısı 

357’dir. Bu cildin Bibl. Nationale, supl 1293 ve Uppsala numara 196’da bir nüshası daha 

vardır. Berlin numara 470’de kayıtlı olduğu olduğu zannedilen nüsha sorgulanmış, böyle bir 

kaydın olmadığı teyit edilmiştir. 

76. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1536, 21 satır, Hazine 1536’da kayıtlı 

olan 73-74-75-76.ciltlerin toplam varak sayısı 469’dur. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, 

Hazine 1231, 21 satır. Hazine 1231’de kayıtlı olan 73-74 75-76.ciltlerin toplam varak sayısı 

357’dir. 

77. Cilt: Török F. 12, Macaristan İlimler Akademisi Kütüphanesi, 118 varak, Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1537, 21 satır, Hazine 1537’de kayıtlı ciltlerin toplam varak 

sayısı 534’tür. 

78. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1537, 21 satır, Hazine 1537’de kayıtlı 

ciltlerin toplam varak sayısı 534’tür. Török F. 13, Török F. 13’te kayıtlı olan ciltlerin toplam 

varak sayısı 409’dur. 

79. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1537, 21 satır, Hazine 1537’de kayıtlı 

ciltlerin toplam varak sayısı 534’tür. Török F. 13, Török F. 13’te kayıtlı olan ciltlerin toplam 

varak sayısı 409’dur. 

80. Cilt: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1537, 21 satır, Hazine 1537’de kayıtlı 

ciltlerin toplam varak sayısı 534’tür. Török F. 13, Török F. 13’te kayıtlı olan ciltlerin toplam 

varak sayısı 409’dur. 

81. Cilt: Fatih Millet Kütüphanesi, Ali Emiri numara 317/116, 123 yk 

1.2.2. Da’vet-nâme 

Firdevsî’nin bu eseri Arapça ve Farsça bazı eserlerden tercüme edilerek 1488 yılında 

Balıkesir’de hazırlanmış olup, ilm-i nucûm ve ilm-i garîbeye dair mensur bir eserdir. “Eserin 

bilinen tek nüshası İstanbul Üniversitesi Türkçe yazmalar Bölümü numara 208’de kayıtlı olup 

tek nüshadır. 90 varak olan Da’vet-nâme’de genel itibariyle sayfalar 23 satırdan meydana 

gelmiştir. Fakat eserde yer alan 141 minyatür ve resimler, kimi sayfalarda satır sayısını 
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azaltmıştır” (Büyükkarcı 1995: 9). “Da’vet-nâme’nin tarih ilmiyle doğrudan ilişkisi az 

olmakla beraber, garip ilmlerin ve davetiye kitaplarının halk arasındagördüğü rağbet dikkate 

alınırsa, bilim tarihi, dinler tarihi ve ilm-i nücûm tarihi açısından vazgeçilmez bir eserdir” 

(Biçer 2005: 59). 

Eser üzerinde yüksek lisans çalışması yapan Fatma Büyükkarcı eserle ilgili olarak şu bilgileri 

nakletmektedir: “Sekiz bâb olarak düzenlediği belirtilen eser aslında altı bâbdan meydana 

gelmiştir. Birinci bâbda melek ve ruhların özellik ve görevleri; ikinci bâbda feleklerin ve 

burçların yaratılması ve özellikleri; üçüncü bâbda ruhların nasıl çağrılacağı ve bu iş yapılırken 

muhtemel tehlike ve zararlardan nasıl korunacağı; dördüncü bâbda güneşin burçlarına 

müvekkel olan meleklerin çağrılması; beşinci bâbda güneşin ve ayın uğradığı burçlar ve 

özellikleri; altıncı bâbda ayın uğradığı 28 menzilden sorumlu meleklerin çağırılması ele 

alınmıştır” (Büyükkarcı 1995: 14-15). 

1.2.3. Firâset-nâme 

Firdevsî, böyle bir eseri olduğunu “Münâzara-i Seyf u Kalem” isimli eserinde zikretmiştir. 

Eser II. Bayezid’in tahta çıkışından önce Balıkesir’de yazılmıştır. “Köprülü’ye göre eserin adı 

Süleymân-nâme’de geçmektedir” (Köprülü 1996: 128). Çoğu araştırmacı bu eserin 

günümüzde elimize ulaşmadığını ve nüshasının olmadığını dile getirmiştir. Fakat Süleymân-

nâme’nin 38.cildi üzerine bir doktora çalışması yapan Himmet Büke bu eserin bir nüshasının 

“Milli Kütüphane, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 5151 arşiv 

numarasıyla kayıtlı olduğunu zikretmiştir” (Büke 2015: 27). Eser üzerinde şu ana kadar hiçbir 

çalışma yapılmamıştır. 

1.2.4. Münazara-i Seyf u Kalem 

“Konusu itibariyle kılıç ve kalemin mukayesesinin yapıldığı eser, 1485 tarihinde Balıkesir’de 

yazılmıştır. Firdevsî’nin bu eseri, yazmış olduğu diğer eserleri hakkında bilgi vermesi 

bakımından oldukça önemlidir. Nitekim bu eserin beşinci varağında bazılarına bugün dahi 

ulaşamadığımız Hadîkatü’l-Hakâyık, Firâset-nâme, Tecnisât-ı Süleymân, Satranç-nâme-i 

Kebîr, Belkıs-nâme, Tâli-i Mevlûd-ı Kebîr ve Kutb-nâme adlı eserlerini zikretmektedir. 

Bunlardan Hadîkatü’l-Hakâyık, Firâset-nâme, Tecnisât-ı Süleymân, Belkıs-nâme, Tâli-i 

Mevlûd-ı Kebîr isimli eserlere hâlâ ulaşılamamıştır” (Vanlı 2012: 36). Eser üzerinde Ahmet 

Tanyıldız yüksek lisans çalışması yapmıştır. 
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1.2.5. Hayât u Memât veya Hayât-nâme 

Firdevsî’nin bu eseri konu itibariyle ahlâk ve tasavvuftan meydana gelmektedir. Eser 95 varak 

olup harekeli nesih bir yazıyla yazılmıştır. Her sayfada 15 satır bulunmakla beraber Farsçadan 

Türkçeye tercüme edilmiş mensur bir eserdir. Kitabın başında Hayat ve Memât yazılıdır. 

Sonunda da eserin isminin “Hayat-nâme” olduğunu belirtir. “Eserin bir nüshası Süleymâniye 

Kütüphanesi, Hacı Mahmut Efendi bölümü 2333 numarada kayıtlı olup, kitabın başındaki ve 

sonundaki tarihler siliktir” (Babür 2013: 23). 

1.2.6. Silâhşör-nâme (Musallah-nâme) 

“Çeşitli silahların tanıtıldığı eser Mısır sultanının hazinesinden çıkan bir risâleye dayanarak 

Edirne’de yazılmıştır. Eser altı bâb olarak kaleme alınmış ve Ahmet Paşa’ya sunulmuştur. 

Topkapı Müzesi Kütüphanesi, H.625 numarada bulunan bu eser 18 varaktır. Eserin son 

varağının yarısı yırtıktır” (Aksoy 2000: 44). 

1.2.7. Tercüme-i Câmeşuy-nâme 

Terceme-i Cameşuy-nâme, Firdevsî’nin tartışmalı eserlerinden birisidir. Bunun nedeni bazı 

araştırmacıların Firdevsî’nin bu isimde bir eserinin olmadığını söylemesinden 

kaynaklanmaktadır. Fakat son zamanlarda yapılan araştırmalar neticesinde bu eserin “Manisa 

İl Halk Kütüphanesinde 45 Hk 2730 arşiv numaralı bölümde yer aldığı tespit edilmiştir” 

(Büke 2015: 30). 

Eser 18 yaprak ve 19 satır olup kumaşlar ve lekelerin temizlenmesi hakkında bilgi 

vermektedir. “Firdevsî, Terceme-i Cemaşuy-nâme’nin sebeb-i te’lif bölümünde Süleymân-

nâme’nin 78.cildini bitirmişken elbisesinde bir leke olması üzerine bu eseri Türkçeye 

çevirdiğini belirtir” (Büke 2015: 36). Eser daha sonra Sezer Özyaşamış Şakar tarafından yeni 

harflere aktarılmıştır. Şakar, çalışmasında Cemaşuy-nâme’nin on bâb halinde yazıldığını dile 

getirmiş ve bu bölümleri şu şekilde açıklamaktadır: 

 “Evvelki Bâb: Câmeşuyluk san’atı ne zamandan te’lif olup zuhûra geldi evvel sabunla libâs 

yuyup pâk iden kimdür ve sabun süren kimdür kimden yadigâr kaldı anı bildürür. 

İkinci Bâb: Ak kumaşlar yumak ve dülbendler yumak ve anlarun lekesin giderüp ter u tâze 

itmesini bildürür. 

Üçüncü Bâb: Alaca rengâmiz kumaşlarun ve libâslarun tegayyür olsa anları san’atla yuyup 

pâk idüp lekesin giderüp ve rengine göre yine reng virmesin bildürür. 



15 
 

Dördüncü Bâb: İnce garirler ve biz kumaşlarınun ve ebrişüm meşdûdların enva’ıla yuyup 

lekelerin çıkarmasın beyan ider. 

Beşinci Bâb: Acı deniz suyuna düşmiş yezdi kumaşlarun ve gayrınun yumasını ve deniz suyu 

lekesin çıkarmasın bildürür. 

Altıncı Bâb: Frengî kadifeler ve agır bahalu murassa’ zerrin tillü kumaşlaru yuyup lekesin 

çıkarup perdaht itmesin bildürür. 

Yedinci Bâb: Su tamlasından ve yagmurdan leke tutmış ve çürimege yakın olan kumaşlarun 

lekesin her vechle yuyup pak itmek gerek anı bildürür. 

Sekizinci Bâb: Enva’ dürlü yag cinsinün lekelerini kumaşlardan yuyup çıkarup pâk itmesin 

bildürür ki her dürlü yagun bir dürlü yuması vardur anı beyân ider. 

Tokuzuncı Bâb: Yemiş cinsinden vâkı’ olan lekeleri kumaşlardan yuyup pâk itmesin bildürür 

ki cümlesinden şeftalü lekesin çıkarmak kumaşdan gayet yamandur. 

Onuncu Bâb: Libâslardan gayet müşkil leke çıkarmak bildürür. Mürekkep ve katran ve zift 

dahı bunlarun emsâli her ney ise” (Şakar 2007: 727-728, Şakar 2009: 7-8).  

1.2.8. Hakâyık-nâme/Hakîkat-nâme 

Hakâyık-nâme, XV. Yüzyılın sonları ile XVI. Yüzyılın başı arasında kaleme alınan manzum-

mensur karışık bir eserdir. Bu dönem Eski Anadolu Türkçesi dil özelliklerinin görüldüğü bir 

dönemdir. Dolayısıyla metinde Eski Anadolu Türkçesi dil özelliklerini sıklıkla görmek 

mümkündür. Eski Anadolu Türkçesine özgü kelimelerin yanı sıra metinde çok fazla Arapça-

Farsça kelime bulunmaktadır. Bunların çoğunun dinî-tasavvufî terimler olduğu tespit 

edilmiştir.  

“Didaktik bir amaçla kaleme alınan bu eserde konular tasavvuf açısından ele alınmış ve 

eserde insanın bu dünyaya niçin, nasıl, hangi yollardan geldiği ve sonunun ne olacağı dinî-

tasavvufî açıdan anlatılmıştır” (Araç 2010: 18). Eser üzerine yüksek lisans çalışması yapan 

Güllü Araç eserin içeriğiyle ilgili olarak şu bilgileri vermektedir: “Hakâyık-nâme diyalog 

yöntemi kullanılarak oluşturulmuş bir metindir. Tüm metin soru cevap üzerine kuruludur. 

Konunun derinleşmesi aşama aşamadır. Sorulan kapsamlı bir sorunun uzun uzun açıklaması 

söz konusu değildir. Sorular da cevaplar da kısadır. Ancak sayısı çoktur. Özellikle Hızır’ın 

soruları bu yöndedir” (Araç 2010: 20). 
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1.2.9. Kutb-nâme 

Eserin bir diğer ismi Kıssa-i Cezîre-i Midilli’dir. Eser mesnevi nazım şekliyle yazılmış ve 

2500 beyitten oluşmaktadır. Kutb-nâme’nin tek nüshası Süleymâniye Kütüphanesi, Halet 

Efendi 643 numarada kayıtlıdır. 145 sayfa olan eser II. Bayezid’e ithaf edilmiştir. “Eserin 

konusu başta Venedik olmak üzere İspanyol ve Fransız gemilerinden oluşan bir donanmanın 

Midilli adasına yaptıkları baskındır. 1499’da başlayıp 1503’3 kadar süren Osmanlı-Venedik 

savaşında Venedikliler; İnebahtı, Modon, Koron ve Draç kalelerini kaybetmişler ve 1501 

yılının Ekim ayında adaya bir saldırı düzenlemişlerdir. Eserde başta bu savaş olmak üzere; II. 

Bayezid dönemi olayları, Cem Sultan’ın tahta çıkışı, Şehzade Korkut’un İstanbul’daki kısa 

süreli padişah naipliği ve akıncı beylerinin Orta Avrupa’ya yaptıkları seferleri anlatır” (Büke 

2015: 25-26). 

1.2.10. Teşhisü’l-İnsan 

“Eser İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü seminer 

kitaplığında bulunmaktadır. 20x15 ebadında ve 143 varaktan meydana gelmiştir. Satır sayısı 

9-13 arasında değişmektedir. Yazısı harekeli ve okunaklı bir nesihtir” (Erdem 2005: 12). 

Firdevsî, bu eseri Farsçadan Türkçeye tercüme edip Ahmet Paşa’ya takdim etmiştir. 

1.2.11. Kıssa-nâme-i Süleymân Aleyhi’s-selâm 

Firdevsî’nin Süleymân-nâme’den önce Balıkesir’de yazdığı manzum-mensur karışık bir 

eserdir. Bu eser Süleymân-nâmeyi ele almada bir ön deneme olarak değerlendirilmektedir. 

Eser tamamen düz yazı şeklinde yazılmış olup, sadece başında ve sonunda birer kaside vardır. 

Eser 21 satırdan oluşan 357 varaktan meydana gelmiştir. Ayrıca bu eser müstakil bir yazma 

olmayıp Süleymân-nâme’nin 74-75-76. cildlerinin bir yazmasıdır. Mehmet Dursun Erdem 

doktora çalışması yapmıştır.  

1.2.12. Terceme-i Hadîs-i Erbain 

Eser 5 varak, 17 satır olup Millet Yazma Eser Kütüphanesinde bulunmaktadır. Eser kırk hadis 

tercümesi olup hadisler Arapça, açıklamalar ise Farsça olarak yazılmıştır. Himmet Büke’ye 

göre eserin “Atıf Efendi Yazma Eserler Kütüphanesinde bir nüshası daha vardır. Bu nüsha 

Firdevsî adına kayıtlıyken Millet Kütüphanesindeki nüsha; Firdevsî-i Rûmî, İlyas bin Hızır 

adıyla kayıtlıdır” (Büke 2015: 26). 

1.2.13. Pend-nâme-i Eflâtun 

Sağlık ve temizlik konularından bahseden eser, Farsçadan Türkçeye çevrilmiştir. Eserin 

Firdevsî’ye ait olup olmadığı ile ilgili çeşitli görüşler vardır. Bu görüşler hâlâ bir netlik 
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kazanmadığı için ayrıca burada dile getirilmeyeceklerdir. Fakat İstanbul Arkeoloji Müzesinde 

eseri gören M.Ata Çatıkkaş, “Eserin Firdevsî’ye ait olmadığını, Firdevsî adlı başka bir kimse 

tarafından Şeyh Sa’dî-i Şirâzî’nin Gülistân isimli eserinin istihsahı olduğunu belirtir” 

(Çatıkkaş 1983: 176). Eser üzerinde şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

1.2.14. Satranç-name-i Kebîr:  

 “Balıkesir’de te’lif edilen eser 95 varak olup manzum mensur karışık bir şekilde kaleme 

alınan eser her sayfa 17 satır halinde nesihle yazılmıştır. Eserde yetmiş yedi satranç oyunu 

şekli yer almakta ve sekiz bâbdan oluşmaktadır. Eserin Nuruosmaniye Kütüphanesi numara 

4073’te Berlin (1631) ve Münih (250) kütüphanelerinde birer nüshası vardır. Eserin içerisinde 

satrancın tarihçesi ve oyun oynama biçimleri hakkında bilgi verilmektedir” (Akay 1990:18). 

1.2.15. Fâl-ı Kur’ân 

 1487-88 yılları arasında Farsçadan tercüme edilerek hazırlanmış olan eser, İbrahim paşaya 

sunulmuştur. Mustafa Aksoy’un belirttiğine göre; “Eser İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler 

Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü Numara 816’da bulunmaktadır. Fâl-ı Kur’ân metni 

harekeli nesih yazıyla yazılmış olan bu yazmanın 61b-79b varakları arasında yer almaktadır” 

(Aksoy 2000: 44). 

1.2.16. Hadis-i Ahsen 

Bursalı Mehmet Tahir (1972: 2) ve Fuat Köprülü (1969: 650), bu eserin Firdevsî’ye ait 

olduğunu belirtmelerine karşın Fatma Büyükkarcı “Münâzara-i Seyf ü Kalem’de geçen 

Hadîs-i Ahsen tabirinin bir eser olmayıp “güzel bir deyişle eserlerini kaleme almak” 

anlamında kullanıldığını ifade eder” (Büyükkarcı 1995:7). Firdevsî üzerine çalışma yapan 

araştırmacıların çoğunluğu Hadîs-i Ahsen’in müstakil bir eser olduğunu belirtmektedirler 

(Köprülü 1996: 129, Güleç 1994: 14, Genç 1995: 20, Akay 2000: 45). Söz konusu eserle ilgili 

Ahmet Tanyıldız’ın çalışmış olduğu Münâzara-i Seyf ü Kalem isimli yüksek lisans 

çalışmasında konu ile ilgili bu hususlar geçmektedir: 

“Ĥadāyıķu’l-Ĥaķāyıķ ve Firāset-nāme ve Şatranç-nāneme-i Kebįr ve Tecnįsāt Süleymān [u] 

Belķįs-nāme ve Müsellaĥ-nāme ve ŦālįǾ-i Mevlūd-ı Kebįr ve Ķutb-nāme miŝāli daħı 

Pārsį’den terceme ķılup ve baǾżı daħı sāyir kitāblardan istiħrāc ķılup Ĥadįŝ-i Aĥsen emlaĥü’l-

ķalem birle menŝūr u manžūm taśnįf ķılup söyledümse min-baǾd bu Münāžara-i Seyf ü Ķalem 

Ĥadįŝ-i Muħtār ile ebyāt ü eşǾār ile taśnįf eyledüm” (Tanyıldız 2005: 78). 

“Münâzara-i Seyf ü Kalem’de geçen bu cümlelerden yola çıkarak ortaya atılan her iki iddia 

doğru olarak kabul edilebilir. Ancak sözü edilen tabirin geçtiği sayfada eser isimleri kırmızı 
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mürekkeple belirginleştirilmiştir. Hadis-i Ahsen tabirinin de kırmızı mürekkeple yazılması 

göz önüne alınarak söz konusu tabiri müstakil bir eser ismi olarak kabul etmek daha mantıklı 

olacaktır. Fakat yazarın diğer eserlerine bakıldığı zaman bu tabirin Münâzara-i Seyf ü Kalem 

dışında bu eserin adına rastlanılamamıştır” (Tanyıldız 2005: 32).  

1.2.17. Süleymân-nâme Muhtasarı 

Himmet Büke eserin “İstanbul Millet Kütüphanesi 297.9’de AET rh 316 demirbaş 

numarasasıyla kayıtlı olduğunu ve eserin 349 varak olduğunu ve 13 satır halinde yazıldığını 

ifade etmektedir” (Büke 2015: 34). Eserin diğer nüshası İstanbul Üniversitesi İstanbul 

Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 297.91 yer numarası ve NEKTY0015 barkod numarasıyla 

kayıtlı olduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Buradaki nüshanın 17 satırda 195 varak olduğu 

görülmüştür. Eser üzerine bu güne kadar çalışma yapılmamıştır. 

1.2.18. Tâli’-i Mevlûd-i Kebîr 

Firdevsî bu eseri Münâzar-i Seyf u Kalem eserinin ön sözünde sadece ismini zikretmektedir. 

Himmet Büke eserin “Ankara Millî Kütüphane Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesinde 

olduğunu ifade etmektedir” (Büke 2015: 29). Eser üzerinde çalışma yapılmamıştır. 

1.2.19. Kur’an-ı Kerim’den Tefe’üle Dair Bir Risâle 

Eserin tek nüshası 297.7 yer numaralı ve NEKTY00816 barkod numarasıyla İstanbul 

Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde yer almaktadır. Eser 15 satırda 89 varaktır. Burada yer 

alan kayda göre eser tasavvuf, rüya yorumu ve falcılık ile ilgili konularından bahsetmektedir. 

1.2.20. Kitâbü’l-Mevâ’iz 

Firdevsî-i Rûmî’nin bir diğer eseri de Kitâbü’l-Mevâ’iz’dir. Eser İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Muallim Cevdet Yazmaları Bölümünde “Mevâ’iz El-Firdevsî” adıyla kayıtlıdır. 

Eser tarafımızca görülmüş olup 13 satırda 152 sayfadır. Eserin baş kısmından bir sayfa 

eksiktir. 

Firdevsî-i Rûmî’nin yukarıda sayılan 20 eseri dışında da eserleri vardır. Fakat bu eserlerin 

Firdevsî’ye ait olup olmadıkları tartışmalı olduğu ve elde yeterince bilgi olmadığı için bilgi 

verilmemiştir. Bu eserler şunlardır: 

Gülistan Tercümesi 

Kasas  

Menâkıb-ı Hünkâr Hâcı Bektâş Veli 

Tecnisât-ı Süleymân 
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Süleymân u Belkıs-nâme  

Barak Baba Risâlesi 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Kurgu ve Şekil Özellikleri 

2.1. Eserin Yapısal ve Kurgusal Özellikleri 

2.1.1.Eserin Genel Kurgusal Özellikleri 

15. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın başlarında kaleme alınan Firdevsî’nin Süleymân-nâmesi 

manzum mensur karışık bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmaya konu edilen 68. 

cilde genel olarak bakıldığında eserin kurgu, dil kullanımı ve anlatım teknikleri bağlamında 

ideal bir kurgusal yapıya sahip olduğu görülmektedir. Eser genel olarak üç vak’a üzerine 

kuruludur. Birinci vak’a Hz. Süleymân’ın Kudus’e “Beytü’l-Mukdis” yapmak istemesi, ikinci 

vak’a Rüstem’in gemisinin denizin ortasında mahsur kalması sonucu Ahyaşilûn Peygamber 

vasıtasıyla Süleymân’dan yardım istemesi ve Süleymân’ın ona yardım etmesi, son vak’a ise 

Sürhibâd isimli cin ile Semendûn isimli cin arasındaki savaştır. Eser bu üç vak’a ekseninde 

kurgulanmış ve anlatılan tüm hikâyeler bu üç vak’a etrafında kurgulanmıştır. Eserin kurgusal 

anlamdaki en orjinal yönü tüm vak’aların eş zamanlı olarak kurgulanıp anlatılmasıdır. 

Vak’aların eş zamanlı olarak ilerlediğini eserde yer alan şu ifadelerde görmek 

mümkündür.“Ĥükemā  ķavlince  Süleymān-ı Nebį Ǿaleyhi’s-selām biñ bir ümmet ve yetmiş 
iki millet yüz yigirmi dört dürlü śıfat-ı maħlūķāt Ǿaskerin cemǾ itmekde, Sürħibād-ı Cin 
üzerine varmaġa niyyet ķılmaķda, ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān cānib Rüstem-i Tehmeten’e 
geldi” (s. 153). 

“Hükemā ķavlince Süleymān-ı Nebį Ǿaleyhi’s-selām müvekkil-i rūĥ-ı Şeddād ile kelimātda ve 
Aħyāşilūn Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām ķırķ dört pāre geminüñ ħalķı birle Zilzāl-i Ekber ile ve 
cebbār-ı ķahrla gird-āb-ı baĥr-ı ekberde Ĥaķ teǾālāya münācāt itmekde ve RuķǾāǿįl-i Perrį 
Aħyāşilūn Peyġamber’üñ nāmesin alup Süleymān’a gelmekde ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān 
cānib Sürħibād-ı Cinn’e geldi” (s. 105). 

“Ĥükemā ķavlince RuķǾāǿil-i Perrį Ķuds-i Mübārek’e gelüp Hümāyūn Şāh otaġına itmekde, 
perrįler serhengi arasına ķonmaķda ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān cānib Süleymān ĥażretine 
geldi” (s. 84). 
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“Ĥükemā ķavlince emr-i Rabbānį muǾciz-i Süleymān Rįĥ-i Lāķıĥ ķırķ dört pāre gemileri içi 
ŧolu yigirmi iki biñ nefer ādemleri baĥr-ı gird-ābdan ķaldurup götürmekde, yir ile gök 
arasında uzluġ ile alup Ķuds-i Mübārek’e yitürmekde ve raǾd-ı felek daħı bulutları cemǾ idüp 
gemiler üzerine aġdurmaķda, ķarañulıķ Ǿālemi dutup gemilerdeki ħalķ birbirin görmeyüp 
yaġmurlar daħı yaġmaķda, ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān cānib Süleymān ĥażretine geldi” 
(s. 122). 

Metin içerisinde müellif, bir vak’ayı anlatırken onu en heyecanlı yerinde bırakıp başka bir 

vak’aya geçiş yapar. Bu da eserin kurgusuyla ilgili dikkat çeken bir başka hususdur. Eserin 

kurgusunda dikkat çeken bir diğer husus ise her meclisin sonunda yer alan son başlık veya son 

hikâyeden sonra “Der-Beyân-ı Temsilât-ı Mâzî” ve “Der-Beyân-ı Meclis-i Âher” başlıklarının 

bulunmasıdır. Bu başlıklar genelde anlatılan meclisin bittiğinin habercisidir. Bu başlıklar 

manzum olarak ele alınmış olup öncesinde anlatılan hikâyeyi özetleme görevi görmektedirler. 

Bu bölümlerin beyit sayıları değişkenlik görmektedir. 

Metin içerisinde müellif bazen ana vak’adan koparak araya ansiklopedik bilgiler sokuşturur. 

Bunun en dikkat çeken örneği Hz. Süleymân’ın mecliste Rüstem’in gemisini hangi rüzgar ile 

kurtarılacağı ile ilgili sorular sorması üzerine mecliste bulunan âlimler, filozoflar ve vezirlerin 

bir çok kaynak göstererek rüzgar çeşitleri hakkında bilgi vermeleridir. “Yā nebiyyu’llāh, 
yigirmi dört dürlü yile ĥükm iderem. Evvel Śabā yilidür ki bād-ı şarķdur  gün doġusından 
esen yildür. İkinci Şimāl yilidür ki Rūm ķıblesine ķarşu esen yildür. Üçünci Cenūb yilidür ki 
Rūm ķıblesinden şimāle ķarşu esen yildür. Dördünci Nesįm yilidür ki nerm ü ħoş u yumuşaķ 
yildür. Beşinci Semūm yilidür ki gündüzin esen ıssı yildür. Altıncı Nuǿūc yilidür ki gündüz 
esen yildür. Yedinci Ǿİķām yilidür ki hünersüz yildür. Sekizinci ǾAķįm yilidür ki miŝlühu. 
Ŧoķuzuncı Cünkbā yilidür ki śabā ile şimāl ortasında esen yildür. Onuncı Nįkbā yilidür ki 
yolsuz yildür. On birinci Ĥudūc’dur  ki  gürüldü ile esen yildür. On ikinci Ĥarūr yilidür ki 
gice esen ıssı yildür. On üçünci Śarśar yilidür ki śovuķ ve ķatı yildür. On dördünci Ķāśıf 
yilidür ki budaķ śıyıcı yildür. On beşinci Hücūm yilidür ki çādır aķdaran yildür. On altıncı 
Debūr yilidür ki gün batusından esen yildür. On yedinci ǾAśūf  yilidür ki ķatı yildür ifrātla. 
On sekizinci Lāķıĥ yilidür ki bulutları devşürür daħı aġacı yemişlendürür. On ŧoķuzuncı 
Sehām yilidür ki bu daħı şol gice ile esen ıssı yildür. Yigirminci Şafān yilidür ki yaġmurla 
ķatı śovuķ esen yildür. Yigirmi birinci Ruħāǿ yilidür  ki nerm ü yumuşaķ yildür. Yigirmi 
ikinci Ĥaśįb yilidür ki uvaķ ŧaşları yuvalar. Yigirmi üçünci Revaĥ yilidür ki Ĥaķ teǾālā yir 
ehli içün yaratmışdur yaǾnį ki yir altındaġı maħlūķ içün eser. Yigirmi dördünci Rįĥ-i 
Sevdā’dur ki Ĥaķ teǾālā celle celāluhū ol Rįĥ-i Sevdāyı virmişdür. Ehl-i Cehennem’e anuñla 
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Ǿaźāb olınur ve daħı yiri götüren deñizler ol rįĥüñ üzerindedür, mürekkeb-i rūy-ı zemįndür” 
(s. 117). 

İbni Cevzį eydür. “Hevā iki ķısmdur raĥmetdür, Ǿaźābdur ve her ķısmı dört ķısmdur. Raĥmet 
bigi rūħa neşr ü mürselāt ve mübeşşirātdur. ǾAźāb yili ŚāǾıķ u ǾĀśıf bu ikisi deñizdedür ve 
Aķaymįr ü Śarśar bu ikisi ķurudadur ve yilüñ fāǿidesi ĥayvānuñ cismini muĥkem ider ve 
bulutları bir yirden bir yire iledürler ve ulu yiller kim fāǿidelidür. Dörtdür Evvel Şimāl’dür, ol 
nebātü’n-naǾşdan maġribe gider. İkinci Cenūb’dur, ol sehįl ķarşusından maşrıķa eser ve 
üçünci Śabā’dur, ol nebātü’n-naǾş ķarşusından maşrıķa eser ve dördünci Debūr’dur, sehįl 
ķarşusından maġribe eser. Ammā Şimāl śovuķdur, ķurudur. Anuñ içündür ki ol bir iķlįmden 
gelür ki güneş ol iķlįme uġramaz ve ķar ve yaġmur ve śovuķ ol iķlįmde çoġ olur” (s. 122). 

Firdevsî-i Rûmî’nin Süleymân-nâme’sinin 68. cildi 336. meclis ile başlayıp 340. meclis ile 

son bulmaktadır. Eserin bu cildinde 67 adet ana başlık bulunmaktadır. Bu başlıkların hepsi 

ayrı ayrı hikâye özelliği taşımamakta, bunlar genellikle birbirinin devamı niteliğindedir. Yani 

bazen on başlık veya iki başlık bir hikâye olabiliyorken, bazen tek bir başlık bir hikâye 

olabilmektedir.  

Firdevsî-i Rûmî’nin eseri diğer Süleymân-nâmelerde de sıkça karşılaştığımız bir giriş olan 

Kur’an-ı kerimde yer alan Neml Sûresi’nin 30 ve 31. âyetleri olan “İnnehû min Süleymâne ve 
innehû bismi’llāhi’r-raĥmâni’r-raĥîm illâ taǾlû Ǿaliyye ve atûnî müslimîn” âyeti ile 

başlamaktadır. Bu âyetin hemen ardından “Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Fe’ûlün” 

vezniyle yazılmış 42 beyitlik bir şiir gelmektedir. Bu şiirde klasik Türk edebiyatı geleneği 

içinde yazılmış pek çok eserde bulunan Tevhid, Na’t ve padişah övgüsü yer almaktadır. Bu 

şiirin diğer eserlerden ayrılan yönü Tevhid, Na’t ve padişah övgüsü yapılırken her hangi bir 

başlıkla bu bölümlerin birbirinden ayrılmamasıdır.  

Allāhü vāĥidküm yezel ki ol Ĥaķ durur ġaffār 
Kün didiyse kevn ü cihān įcāda geldi ižhār 

Ķayyūm u ķadrini bedeldür śāniǾ u bį-çün ilāh 
Ķuds ü ħālıķ u bį-Ǿalel Cebbār u hem o Ķahhār 

Ol ķādir-i ķudret-nümā vāĥid-i ezel Allāh 
Levlāk dirken Ĥaķ aña Ĥā Mįm ile tekrār (s. 61) 

Şiirin birinci kısmında Allah’ın büyüklüğü, azameti anlatıldıktan sonra Hz. Muhammed’in 

övgüsüne geçilmekte, bu aşamadan sonra da eserin sunulduğu Yıldırım Bâyezîd’in övgüsü 

yer almaktadır. Ayrıca müellif, bu bölümde kendini ve nazmını da övmektedir.    
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Raĥmā’nuñ taǾlįm adın ümmį ķodı adın 
Sulŧān iken kevneyne geydi bir Ǿabā şalvār 

CemǾ eyleyüp küllį kemālāt ol Ħudā-yı ķādir 
Adın ķodı ol źāt-ı ekmelüñ Aĥmed Rasūl-i Muħtār 

Ger nerdübānı tāsiǾ-i felek idinse Ǿaķl ü kül 
MiǾrācınuñ bir pāyına irişmeye istižhār 

Ol seyyidi evlād-ı ādem şāfiǾį ümmet 
Ol ħˇāce-i faħr-i cihān maĥbūb-ı ĥaķ-ı settār  

O žıll-ı Ĥaķ sulŧān-ı Ǿālem āl-i ǾOŝmān Ħān 
Śāĥib-ķırān Şeh Bāyezįđ aǾžam-ı melik tāc-dār 

Ħūr itmegil Firdevsį kim nažmıdur cevher 
İķbāl ü devlet gūşınadur nažmıdur şehvār (s. 63) 

Süleymân-nâme’nin 68. cildi bu girişle başladıktan sonra hemen ardından eserin üçüncü 

başlığı olan “Bu Tarih-i A’zam Süleymân-nâme’nin Üç Yüz Otuz Altıncı Meclisinin 
Zikrindedir” başlığıyla 336. meclis açılıp asıl konuya giriş yapılmaktadır. Bu bölümde 

“Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün” vezniyle, 17 beyitlik mesnevi nazım şekliyle yazılmış bir 

manzum bölüm bulunmaktadır. Bu manzum bölümde müellif, Süleymân-nâme’yi anlatmaya 

başladığını dile getirmektetir. Bölümde bunların yanı sıra Yıldırım Bâyezîd’e övgüler dile 

getirilirken aynı zamanda Osmanlı hanedanının geçmiş üyeleri de zikredilmektedir.  

Luŧf idüp söyle Süleymān ķıśśasın 
Gūş iden defǾ ide Ǿālem ġuśśasın 

Dünyādan sulŧān gider adı ķalur 
ǾĀlem içre Ǿadl ile dādı ķalur 

Ķanı sulŧān ħān Muĥammed yā Murād 
Gitdi anlar lįk ķodı yaħşı ad 

Yirde anlar yatduġınca sāl ü māh 
Bāķį dursun Ildırım Ħān pādişāh 

İy śüħan-ver ķo śoñuñda bir nişān 
Ki ide yād aduñ cihānda dürr feşān 

Di Süleymān-nāmesin ķo yādgār 
Vir śalāvāt Aĥmed’e ammā bį-şümār (s. 65). 
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Müellif uzunca bir giriş yaptıktan sonra eserin dördüncü başlığı olan “Der-Beyân-ı Kurbân 
Kerden-i Süleymân Be-Cây-ı Kuds-i Mübârek” başlığıyla hikâyelerini anlatmaya 

başlamaktadır. Bu başlık altında Hz. Süleymân’ın yeryüzünde yer alan tüm peygamberler, 

cinler ve padişahları huzuruna çağırması ve “Kuds-i Mübârek” için kurban ziyafeti vermesi 

anlatılır. Hz. Süleymân kurban etinin insalara, yırtıcı hayvanlara, şeytan sınıfına, deniz 

mahlukatına, yırtıcı kuşlara, uçan böceklere ve yılanlar şahı olan Şahmaran’a taksim 

edilmesini emretmektedir. Bu hikâye eserin en uzun hikâyesini oluşturmaktadır (H-84a-91a). 

Ayrıca bu bölümde 6 kıt’a, birisi 21 beyit diğeri 25 beyitten oluşan manzum kısımlar vardır. 

Bu manzum kısımlar özellikle kıt’alar yapılan uzun anlatılardan sonra anlatılan mensur 

kısımların özetlenmesi görevinde kullanılmıştır. 

“Andan śoñra dört yüz ķırķ dört Beytü’l-Muķdis seyyidleri diz çöküp Süleymān nažarına 
ķarşu ŧurdılar devām-ı devletine duǾā ķılup yüz yire sürdiler. Andan śoñra yedi kez yüz biñ 
daħı yetmiş biñ ve yedi biñ Ǿasker insān pįr ü cüvān erkān-ı salŧanat ve aǾyān-ı memleket-i 
cumhūr ile ŧurıncaķ bir mįl miķdārı yirden cin Ǿaskeri insān leşkerin iĥāŧa ķıldı ve bir mįl 
miķdārı yirden daħı cin çerisin cān ulusı ķılup iĥāŧa itdi ve bir mįl miķdārı yirden daħı perį vü 
Ǿaskerin Ǿafārįt ķavmi iĥāŧa itdi ve bir mįl miķdārı yirden daħı Ǿafārįt ü ehremen Ǿaskerin 
yırtıcı ve ŧartıcı cinsi iĥāŧa itdi ve bir mįl miķdārı yirden ĥayvānāt śınıfı efāǾį vü Ǿaķārib ü 
ĥayyāt cinsi iĥāŧa itdi ve anları daħı ejdehālar ve evrenler iĥāŧa itdi ve ķuşlar daħı Sįmurġ-ı 
Ķāf ile raĥne vü ķaķnūs ile ve ĥubūbāt yiyen murġān reǿįsi Cennet’den çıķan ŧāvūs ile 
Süleymān üzerine hevā-yı fenāda fevķa’l-Ǿāde beyne’s-semāǿ-i ġabrāda ķanad ķanada çetüp 
yelek yelege çitüp ŧurdılar, cinsi cinsi birle ve çifti çifti birle baş başa çatup pervāz urdılar”  
(s. 66). 

   Ŧurdı çün dįvānı şāhı ol zemān 
CemǾ olup geldi ķamu pįr ü cüvān 

İns ü cinnüñ begleri cemǾ oluben 
Perr-i eŧyār ile ŧoldı āsmān (s. 66) 

“Kıssa-i Rüstem-i Destân” ve Der-Beyân-ı Ageh Şoden-i Süleymân Aleyhisselâm Ez-Sekine-i 
Mûsâ Be-Girdâb-ı Üftâde Est” başlıklarıyla eser 5 ve 6. başlıklarla devam etmektedir. Bu iki 

başlığın beraber ele alınmasının nedeni anlatılan hikâyenin ilk başlıkta başlayıp ikinci başlık 

ile devam etmesidir. Bu bölümlerde Rüstem’in Sâm-süvâr ile savaşmak için deniz 

yolculuğuna çıkması, yolculuk esnasında büyük bir tufan çıkması ve bunun sonucunda tüm 

gemilerinin karaya vurması anlatılmaktadır. 
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Eserin bu bölümlerinden sonra yedinci başlık olan “Dâsitân-ı Süleymân ve Kıssa-i Bâğ-ı İrem 
ve Kaziyye-i Şeddâd” başlığı gelmektedir. Bu bölüm oldukça kısadır. Bu bölümde Hz. 

Süleymân, Eşûrnu’il isimli meleğe “Şeddâd’ın kimin oğlu olduğu, dünyadan nasıl göçtüğü ve 

bağ-ı İrem’in nerede olduğu” gibi sorular sormakta ve bu bölüm tamamlanmaktadır. Bu 

başlıktan sonra “Der-Beyân-ı Tarih-i Şeddâd İbn-i Âd” başlığı ile sekizinci başlık 

gelmektedir. Bu başlık yedinci başlığın devamı niteliğindedir. Bu kısımda Hz. Süleymân’ın 

sorduğu soruların uzunca bir şekilde cevaplandırılması anlatılmaktadır. Şeddâd öldükten 

sonra ondan geriye iki oğlu kaldığı, büyüğünün adının Şeddâd, küçüğünün adının ise Şedîd-i 

Şeddâd olduğu, Şeddâd’ın ölümünden  sonra  küçük  oğlu Şedîd-i Şeddâd’ın hükümdar, 

büyük oğlu Şeddâd’ın ise vezir olduğu anlatılır. Şeddâd’ın 28 yıllık saltanat döneminde bâğ-ı 

İrem’i yaptırdığı ve dünyada benzerinin olmadığı uzun uzun anlatılmaktadır. 

Eserin dokuzuncu kısmı“Der-Beyân-ı Ceng-i Sürhibâd ve Aheng-i Semendûn-ı Hezâr Yek-
Dest” başlığı altında yer almaktadır. Bu bölümde anlatılan olaylar daha çok fantastik, 

olağanüstü unsurları bünyesinde barındırmaktadır. Bu bölümde “Sürhibâd” isimli cin ile 

“Semendûn-ı Hezâr Yek-Dest” isimli iki cinnin birbirlerine üstünlük sağlamak için 

yapacakları savaşın hazırlığı anlatılmaktadır. Bu bölümün öne çıkan bir özelliği diyalogların 

fazla olmasıdır.  

Dokuzuncu başlıkta Semendûn-ı Hezâr Yek-Dest ile Sürhibâd’ın savaş hazırlığı anlatıldıktan 

sonra onuncu başlık olan “Der-Beyân-ı Gâlib Şoden-i Sürhibâd-ı Cinnî ve Hezimet Şoden-i 
Semendûn-ı Hezâr Yek-Dest” gelmektedir. Başlıktan da anlaşılacağı üzere bu bölümde, iki 

tarafın birbiriyle savaşması ve bu savaş sonunda da Sürhibâd’ın Semendûn-ı Hezâr Yek-

Dest’i mağlup etmesi anlatılmaktadır. 

Eserin onuncu bölümünden sonra “Der-Beyân-ı Temsilât-ı Mâzî”  başlığıyla on birinci bölüm 

gelmektedir. Bu bölüm aruzun “Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün” vezniyle oluşturulmuş 13 beyitlik 

bir bölümdür. Eserin geneline bakıldığı zaman bu başlığın her meclisin sonundaki hikâyeden 

hemen sonra geldiği görülmektedir. Bunun hemen ardından “Der-Beyân-ı Meclis-i Âher” 
başlığı ile on ikinci bölüm gelmektedir. Aruzun “Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün” vezniyle 

oluşturulmuş ve 11 beyitten oluşan bu bölümde müellif bu başlıkta Allah’a şükrederek 336. 

meclisin bittiğini dile getirmektedir.  

Ĥamd-i bį-ĥad ol Ħudā’ya daħı hem 
Üç yüz otuz altı meclis buldı tam 

Söyledük bu meclisi oldı temām 
K’olupdur nažm u neŝri emlaĥ kelām (s. 99) 
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Eserin ilk meclisi bu şekilde tamamlandıktan sonra “Süleymân-nâme’nin Üç Yüz Otuz 
Yedinci Meclisinin Zikrindedir”  başlığıyla yeni bir meclis açılmaktadır. Bu bölüm eserin on 

üçüncü başlığıdır. Bu bölüm mesnevi nazım biçimiyle oluşturulmuş ve aruzun “Fâ’ilâtün 

Fâ’ilâtün Fâ’ilün” vezniyle yazılmıştır. Firdevsî burada kendisini ve şâirliğini övmektedir. 

Ĥarfine baśmaya barmaķ çün ķalem 
Sehvin ıślāĥ eyleye ķılup kerem 

Sözlerüm emlaĥ kelām aĥsen ĥadįŝ 
N’ola kim ŧaǾn eylese her bir ĥabįŝ 

Gerçi sözde bulınur lā-büd ü sehv 
ǾĀrif ol kim düzedüp ider Ǿafv 

   Bu nigārı zeyn ki itdüm yā ilāh 
Ķıl melāĥat kişverine anı şāh (s. 101) 

Üç yüz otuz yedinci meclisin ilk bölümü “Der-Beyân-ı Kıssa-i Sürhibâd-ı Cinnî ve Ceng-i 
Semendûn-ı Hezâr Yek-Dest”  başlığıdır. Bu bölüm eserin on dördüncü başlığıdır. Bu bölüm, 

dokuz ve onuncu bölümlerin devamı niteliğindedir. Bu bölümde taraflar arasındaki çatışmalar 

daha da şiddetlenmektedir. Ayrıca bu bölümde de abartılar ve tasvirler ön plana çıkmaktadır. 

Özellikle Sürhibâd’ın  anlatıldığı sahne oldukça dikkat çekicidir. “ǾĀr u nāmūs gözleyüp ŧurdı 
daħı diķķatle nažar ķılup  Sürħibād’uñ  şekline  göz urdı ki bu ķızıl Cehennem odı gibi 
Ǿalevüñ içinde bir Ǿacāǿib ķorķunç şekil görünür ki külħan içinde yanar çınār u şām aġacı 
omcası gibi başdan ayaġa dek aǾżāsını od bürümiş yaķar. Dūd-ı siyāhı birinci ķat felege dek 
çıķar ve ammā ki āteş içinde aǾżāsı ġāyet heybetlü, śalābetlü, şecāǾatlü nite başı ŧoķuz başlu 
evren şeklinde durdı śaġ omuzında durdı. Śol omuzında ve ammā ki orta yirinde gibi başı 
ġāyet Ǿažįm Ǿarş-ı Ǿažįmi yedi kerre ķuşadup ŧoķuz ķat ķarnı altına alan ejderhā başına beñzer 
gevdesi pul pul evren pulı gibi rengi ķızıl od şeklinde bir Ǿaceb daħı bu ki her pulunuñ 
aralıġından buħār yirine Ǿalev çıķar aǾżāsını od bürür. Cehennem ķapusı gibi nefesi ŧaşra 
virdükçe aġızlarından Ǿāleme āteş śaçar ve çünki nefesin içerü çekse burnı delüklerinden 
duħān felek yüzine çıķup dütün cihānı ŧutar ve bir Ǿaceb daħı bu ki dörd ķanadı evren 
ķanadların gibi yaraśa ķanadı vażǾında perr ü bāli yoķ et ile deri ve lākin rengi śaru altına 
beñzer, şuǾle virür ve çünki ķanadlarını açar. Ĥayy-ı şiddetinden bir āteş žāhir olur ki aǾżāsını 
derisü bürür. Kürre-i nār śanur her ki anı görür ve andan Ǿaceb ter daħı bu ki iki eli var ādem 
eli gibi” (s. 102). Bu bölümden sonra gelen ve on beşinci başlık olan “Kıssa-i Süleymân 
Âmeden ve Ageh Şoden-i Ez-Ahvâl-i Semendûn ve Sürhibâd-ı Cinnî”  başlığında ise her iki 

taraf arasındaki savaşın sonlandığı anlatılmaktadır.  
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Firdevsî 9-10-14-15. başlıklarda Semendûn ile Sürhibâd arasında cereyan eden savaşı 

anlattıktan sonra eserin 16. başlığı olan “Der-Beyân-ı Kıssa-i Zecr-i Rûh-ı Şeddâd”  başlığıyla 

eserin yedinci ve sekizinci bölümlerinde zikredilen Şeddâd’ın kıssasına dönüş yapmıştır. Bu 

bölümde Hz. Süleymân ile Eşûrnu’il isimli melek arasında uzun süren diyaloglar yer almakta 

ve hikâye bitmektedir.  

Eserin 17. başlığı olan “Der-Beyân-ı Âmeden-i Sündûs-ı Cinnî Be-Dergâh-ı Süleymân 
Aleyhisselâm” başlığında Hz. Süleymân ile Sündûs isimli cin arasında bâğ-ı İrem’in zapt 

edilip edilmemesi konusu tartışılmaktadır. Bu başlığın hemen ardından “Der-Beyân-ı Ageh 
Şoden-i Süleymân Ez-Ahvâl-i Ahyâşilun Peygamber ve Zilzâl-i Ekber”  başlığı ile on 

sekizinci bölüm gelmektedir. Bu bölüm eserin 5 ve 6. başlıkları olan “Kıssa-i Rüstem Dâsitân 
ve “Der-Beyân-ı Ageh Şoden-i Süleymân Aleyhisselâm Ez-Sekine-i Mûsâ Be-Girdâb-ı 
Üftâde Est” bölümlerinin devamı niteliğindedir. Hikâyenin önceki bölümlerinde zikredilen 

Rüstem’in gemisinin karaya vurması hadisesi burada da devam etmektedir. Gemisi karaya 

vuran Rüstem’in “Talishan” isimli peri aracılığıyla Hz. Süleymân’dan yardım istemesi 

anlatılmaktadır. Rüstem’in yardım isteme amacıyla yazdığı mektubu Süleymân’ın veziri olan 

Âsaf’ın perinin elinden alması ve kendi ağzıyla Rüstem’e cevap vermesi zikredilmektedir. Bu 

bölüm Âsaf’ın bölüm sonunda cevap niteliğinde yazdığı 36 beyitlik bir manzum bölüm ile 

sonlanmaktadır. Bu manzum kısmın hemen ardından “Der-Beyân-ı Ĥükm Kerden-i Bi-
Müvekkil-i Bâd-ı Berây-ı Âverden-i Keştiyân-ı Bâd-ı Sarsar”  başlığıyla 19. başlık 

gelmektedir. Bu kısım da Rüstem’in hikâyesinin devamı niteliğindedir ve genellikle Hz. 

Süleymân, veziri Âsaf ve Ahyâşilun Peygamber arasında geçen konuşmalardan oluşmaktadır. 

Bu konuşmalar Rüstem’in nasıl kurtarılması gerektiği ile ilgilidir. “Ĥükemā ķavlince ķaçan ki 
Āśaf bin Berħiyā, Aħyāşilūn Peyġamber’üñ nāmesini ki oķıdı. Süleymān Peyġamber 
Ǿaleyhi’s-selām işidüp yüz ĥükemāya ŧutdı ve eyitdi. “Revā degüldür ki bunca ādemler baĥr-ı 
gird-ābda ve ıżŧırābda ve Ǿaźābda olalar. Lāzım gelen budur ki anları ħalāś itmege çāre 
ķılavüz. Ĥuśūśan ki sekįne-i Mūsā ve Aħyāşilūn Peyġamber ve bunca Ǿubbād u zühhād baĥr-ı 
gird-āba düşe ve niçe biñ Müslümānlar daħı bile ola.” diyicek Āśaf bin Berħiyā ve cemįǾ 
ĥükemā duǾā ķılup eyitdiler ki “Yā nebiyyu’llāh ħūb buyurduñuz anlaruñ ħālaśına tedbįr 
itmek vācibdür ve ķurtarmaķ farż-ı Ǿayndur.” diyüp bunlar cevāb viricek “Süleymān-ı Nebį 
Ǿaleyhi’s-selām eyitdi. “Diñ imdi anlaruñ ħalāśına ne tedbįr idersiz ki rāst gele?” Āśaf eyitdi. 
“Cinnįler gönderelüm varalar götüreler anları bunda getüreler.” Loķmān eyitdi “ǾAfārįt 
ehremenler gönderelüm ki cinden anlar ķuvvetlüdür varup getürsünler.” Süleymān eyitdi 
“Eyleyse yil cemįǾsinden ķuvvetlüdür. Allāh’uñ fażl u keremi birle evvel gird-āba sürüp 
ileten bād-ı śarśar getürdüp bį-ķuśūr bunda getürdeyin. Şol ķavl ile ki Ĥaķ sübĥānehü ve 
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teǾālā baña taħtum getürmege belį müsaħħar itdi” (s. 115). Bölümde anlatılan son husus ise 

Hz. Süleymân’ın rüzgar meleğine kaç türlü yele hükmettiğini sorması, rüzgar meleğinin yirmi 

dört türlü yele hükmettiğini ve hangisinin ne özellikler taşıdığını anlatması ve Hz. 

Süleymân’ın bunların içerisinden “Rih-i Lakıh” isimli yel ile Rüstem’in gemisini kurtarmasını 

istemesi anlatılmaktadır.  

Eserin 20-21-22-23-24.bölümleri sırasıyla, “Der-Beyân-ı Zikr-i Riyah Be-Kavl-i Ulemâ ve 
Be-Kavl-i Hükemâ”, “Der-Beyân-ı Âverden-i Keştiyân-ı Bâd-ı Sarsar”, “Kıssa-i Süleymân ve 
Marifet-i Esmâ-ı Revâyih”, “Der-Beyân-ı Âverden-i Müvekkil-i Bâd Sekine-i Mûsâ ve 
Keştiyân-ı Zilzal-i Ekber”, “Der-Beyân-ı Kavl-i Diger” şeklinde devam etmektedir. Bu 

bölümler metnin 5-6 ve 17-18. başlıklarında anlatılan Rüstem’in gemisinin karaya vurması ve 

gemisinin kurtarılması için Hz. Süleymân’dan yardım istediği hikâyenin devamı 

niteliğindedir. Bu bölümlerde genel olarak Hz. Süleymân’ın rüzgar meleğinden Rüstem’i ve 

gemisini “Rih-i Lakıh” isimli yel ile kurtarmasını istemesi, rüzgar meleğinin bu yelin 

özelliklerinden ayrıntılı olarak bahsetmesi, rüzgar meleğinin Süleymân’ın emri doğrultusunda 

yola çıkması ve Rüstem’in gemisini kurtarması anlatılır. 

 Eserin 25. bölümü olan “Kıssa-i Sâm-süvâr” başlığında yeni bir hikâyeye giriş yapılmaktadır. 

Bu bölümde, Sâm-süvâr’ın Zengîleri gergeden-serlerden kurtarması anlatılır. Gergeden-

serlerin başı olan Kantılan sürekli Zengîlerle uğraşmaktadır. Onun tahrik ve taarruzlarına 

dayanamayan Zengîler, Sâm-süvâr’dan yardım istemeye karar verirler. Sâm-süvâr yardım 

isteklerini geri çevirmeyip gergeden-serler ile savaşmak için hemen ordusunu toplar ve 

gergeden-serler üzerine yürür. Savaşta yenilen gergenden-serlerin reisi Kantılan Sâm-süvâr’ın 

isteği üzerine imân getirir. 

Eserin 25. başlığından sonra “Der-Beyân-ı Temsilât-ı Mâzî” başlığı gelmektedir. Bu 

bölümaruzun “Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün” vezniyle oluşturulmuş 11 beyitlik bir bölümdür. 

Bunun hemen ardından “Der-Beyân-ı Meclis-i Âher” başlığı ile eserin 27. başlığı gelmektedir. 

Aruzun “Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün” vezniyle oluşturulmuş ve 11 beyitten oluşan bu bölümde 

müellif Allah’a şükrederek 337. meclisin bittiğini zikretmektedir.  

Ĥaķķ’a minnet oldurur Rabbü’l-enām 
Üç yüz otuz yedi meclis buldı temām (s. 134) 

Firdevsî her zaman olduğu gibi bu bölümde de yazarlığını övmekte ve bu kitabı okuyanların 

kendisine dua etmelerini istemektedir. 

Eyleye Firdevsį rūĥına duǾā 
Ĥācetin Allāh ķıla tā kim revā 
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Her ne söz kim söyledüm gevher durur 
Lüǿlüǿün menŝūr ħoş cevher durur 

Ķıymet içre sözlerüm yāķūt olur 
Cāna ķuvvet virür ol yāķūt olur 

Sözlerüm dürr yāħūd ol āb-ı ĥayāt 
Mürde sāmiǾ cismine virür ĥayāt (s. 134) 

Eserin bu kısmında Firdevsî, eser bittikten sonra Sultân Bâyezîd’in okuyacağını söylemekte 

ve ona övgüler yağdırmaktadır. Bu durum bize eserin yazıldıktan sonra Yıldırım Bâyezîd’e 

sunulacağını ve eserin yazar tarafından tasarlandığını göstermektedir.  

Ildırım Ħān’a Ǿimāret yapduran 
Cem gözin efrenc içinde ķıpduran 

Ildırım Ħān Bāyezįd’i iden emįr 
Devleti şimşįr ķılan anuñ münįr 

Bu kitāb itmāmını eyle mezįd 
Tā ki oķıya Şāh Sulŧān Bāyezįd (s. 135) 

“Süleymân-nâme’nin Üç Yüz Otuz Sekizinci Meclisinin Zikrindedir” başlığı ile eserin 

28.başlığı gelmektedir. Bu bölümde aruzun “Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün” vezniyle 

oluşturulmuş 11 beyitlik “gamdan n’idem” redifli bir gazel bulunmaktadır. Gazel 338. 

meclisin ilk hikâyesine geçiş görevi görmektedir.  

338. meclisin ilk hikâyesi “Der-Beyân-ı İgvâǿ-ı İblis ve Dîden-i Saltanat-ı Süleymân 
Aleyhisselâm” başlığıyla anlatılmaktadır. Bu hikâye hem eserin 25. başlığı olan “Kıssa-i Sâm-
süvâr” başlığında yer alan hikâyenin devamı olup hem de yeni bir hikâyenin başlangıcı 

niteliğindedir. Bu başlığın girişi “Kıssa-i Sâm-süvâr” hikâyesi ile ilgili olup bunun hemen 

ardından yeni bir hikâye anlatılmaktadır. Hikâyenin 25. başlıktaki kısmında Sâm-süvâr ile 

Kantılan arasındaki savaş ve savaş sonunda Kantılan’ı esir eden Sâm-süvâr’ın ondan imân 

getirmesini istemesi ve Kantılan’ın can korkusundan imân getirmesi anlatılmış idi. Hikâye bu 

bölümde Sâm-süvâr’ın Kantılan’a düşmanının olup olmadığını sorması ile başlamakta ve 

sonrasında  ise aralarında bir paragraflık bir konuşma geçip hikâye sonlanmaktadır. “Loķmān-
ı Ekber ol ĥakįm-i pür-hüner ķavlince erbāb-ı taĥķįķ u aśĥāb-ı śuffe-i śafā ve aĥbāb-ı telķįķ u 
elbāb-ı zāviye-i vefā ol vechle ĥikāyet iderler ki ve Eflaŧun-ı Yunanį ol feylesof-ı cihān 
naķlince süħan-mendān-ı ĥükemā ve hüner-mendān-ı rücemā yaǾnį ki rāviyān-ı aħbār ve 
nāķilān-ı muħtār ve Muĥammed-i ŝāni rūzgār ol vechle emlaĥ rivāyet ķılurlar ki ķaçan ki 
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Süleymān-ı pehlevānį Sām-süvār, gergeden-serler melikin ki kendüye ki rām itdi daħı dönüp 
suǿāl itdi ki “Senüñ daħı düşmenüñ var mıdur ki anı fetĥ idevüz?” diyicek Cevāb virdi ki. “Yā 
pehlevān-ı cihān benüm bir oġlum oġlı vardur. Baĥr-ı ǾUmmān kenārında ķalǾa-i ǾAyyūķ’da 
ŧutsaķdur luŧf idüp anı baña ħalāś eyle tā olınca saña ķul olam.” diyicek. Sām’uñ göñline oġlı 
Destān ile ciger kūşesi Rüstem öñine düşe geldi. Derūnından āh itdi ve göñlinde eyitdi. “Bir 
ĥayvān-śıfat nesne ciger kūşesin eger ben n’içün añmayam?” didi (s.136). Bu paragrafın 

ardından diğer hikâye başlamaktadır. Diğer hikâye de ise şeytanın Sürhibâd isimli cin 

komutasında bir ordunun Hz. Süleymân’ın “Sahr-ı Cinnî ve Ekvân-ı İfrît” isimli iki cinini esir 

etmesi hikâyesine giriş yapmaktadır.  

29. başlıkta giriş yapılan hikâye “Der-Beyân-ı Kaziyye-i Kiflis-i Cinnî ve Kündük-i Dîv” 

başlığıyla devam etmektedir. Bu başlıkta Sürhibâd esir ettiği Sahr-ı Cinnî ile Ekvân-ı İfrît 

isimli cinlere Süleymân’ın saltanatının nasıl olduğu, memleketinin durumunun ne olduğu, 

emrinde bulunan insan dışı yaratıkların ne kadar olduğu gibi sorular sormakta ve esirlerin bu 

sorulara cevap vermesi istenir. Ardından “Der-Beyân-ı Kıssa-i Süleymân Aleyhisselâm” 

başlığı gelmektedir. Bu bölüm Hz. Süleymân’ın yeryüzünde bulunan tüm insan dışı varlıklara 

savaş için hazırlanmalarını söylemesi ve bu emir doğrultusunda yapılan hazırlıkları 

anlatmaktadır. Hikâyenin son başlıkları ise “Der-Beyân-ı Azamet-i Asker Hezâr Yek Ümmet 
ve Zeyyinet-i Saltanat-ı Süleymân Memleket u Vasf-ı Mahlûkât ve EnvâǾ-ı Mevcûdât”  ve 

“Der-Beyân-ı Asker-i Hayyât u Efâ’î” başlıklarıdır. Bu bölümlerde savaş hazırlıklarının 

tamamlandığı, Hz. Süleymân’ın orduyu teftiş etmesi ve savaş sonunda her iki esirin 

kurtarıldığı anlatılmaktadır. Bu bölüm eserde şöyle zikredilmektedir. “Ĥakįm ķavlince çünki 
Süleymān Peyġamber’üñ Ǿaleyhi’s-selām cemįǾ Ǿaskeri yilden üyeze dek ve şeh-bāzdan 
siñege dek ve simākdan semege dek ol gice śubĥ-dek ki ĥāżır oldı. Evvel ǾAcem sulŧānı 
Keykāvūs ve ǾAmāliķa meliki Sührāp Şāh ve Tūrān meliki Afrāsyāb ve Mıśr sulŧānı Celāle’d-
dįn ve benį Aśfer meliki Bilād-ı Aśferį ve maġrib zemįn pādişāhı Ħüsrev Şāh birle yedi iķlįm 
serverleri pehlevānları śāĥib-ķırānları birle cemǾ olup geldiler, śaf baġlayup ķarşu ŧurdılar” (s. 

144). 

Süleymân-nâme’nin “Der-Beyân-ı Kıssa-i Rüstem ve Kıssa-i Şemâyîl Câzû” şeklinde olan 34. 

başlığında Şemâyîl Câzû, Rüstem ve Şemâyîl Câzû’nun dadısı olan Mahmaha ekseninde 

gelişecek olan hikâyeye giriş yapılmaktadır. Bu bölümde Mahmaha, Şemâyîl Câzû’dan 

Rüstem’i kaleye çağırmasını ve ona darı vererek sarhoş edip hapsetmesini istemektedir. Bu 

hikâye aynı zamanda 338. meclisin son hikâyesidir.“Der-Beyân-ı Ceng-i Rüstem ve Âheng-i 
Şemâyîl Bânû vü Âheng-i Îşân”  başlığında ise Şemâyîl, Mahmaha’nın dediklerini kabul edip 

hemen dadısına birkaç asker toplamasını, Rüstem’in yanına gidip kendisini kalede ağırlamak 
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istediğini iletmesini söyler. Rüstem, dadının dediklerini duyunca çok sinirlenir ve hemen 

Şemâyîl Câzû’nun oturduğu Mıknatıs Kalesini almak için savaş hazırlığı yapar. Kalenin 

önüne geldiklerinde Rüstem’in askerleri Şemâyîl’in oturduğu kalenin çok yüksek olduğunu, 

buranın alınmasının mümkün olmadığını ve geri dönmek istediklerini ağlayarak Rüstem’e 

söylerler. Bu bölüm böylece bittikten sonra “Der-Beyân-ı Hezimet Şoden-i Sâhirân” başlığı 

gelmektedir. Bu bölümde her iki tarafın savaşa giriştiği anlatılmaktadır. Ayrıca savaşın 

başlarında Şemâyîl Câzû’nun büyücüleri yaptıkları büyüler sonucu Rüstem’in zor durumda 

kaldığı, ordusunun büyücüler karşısında zorlandığı ve bunun sonucunda Rüstem’in ellerini 

Allah’a açıp yalvarması anlatılır. Aruzun “Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün” vezniyle oluşturulmuş 

olan bu şiir münâcât özelliği taşımaktadır. 

İy cihānı yaradan vāĥid İlāh 
Kün dimekden durudan şemsle māh 

Ħāki ħūndan yāradansın ādemi 
Māǿ-i ŧįnden yaradansın Ǿālemi 

İy Süleymān’ı cihāna ħān iden 
İns u cinni ĥükmine fermān iden 

   Ol nübüvvet ħāteminüñ resmiçün 
Naķş olan ķaşındaġı Ĥaķ ismiçün 

İşbu sāĥirler şerrinden ķıl ħalāś 
Kim helāke varmaya Ǿām ile ħāś (s. 158) 

Rüstem’in bu münâcâtından sonra bölüm sonlanmakta ve “Der-Beyân-ı Hîle-i Sâhire Verâ-yı 
Pehlevenân” başlığı gelmektedir. Bu bölümde Rüstem’in içten yalvarmasını duyan Allah 

savaşın ibresini tersine çevirip büyüyü bozar ve Rüstem savaştan galip ayrılır.  

34-35-36-37. başlıklarda Rüstem ile Şemâyîl Câzû’nun hikâyesi anlatıldıktan sonra eserin 38. 

başlığı olan “Der-Beyân-ı Temsilât-ı Dâsitân-ı Mâzî”  başlığında aruzun “Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün 

Fâ’ilün” vezniyle ve mesnevi biçimiyle yazılmış 12 beyitlik bir manzum parça bulunmaktadır. 

Bu manzum parça da daha öncekilerde olduğu gibi anlatılan hikâyenin genel bir özetini 

vermektedir. Bunun hemen ardından “Der-Beyân-ı Meclis-i Âher” başlığı gelmektedir. Bu 

bölüm 13 beyitten oluşur ve aruzun “Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün” vezniyle ve mesnevi nazım 

biçimiyle yazılmıştır. Firdevsî bu bölümde 338. Meclisin bittiğini “Çün Ǿināyet itdise rabbü’l-
enām / Üç yüz otuzla sekiz oldı temām” beytiyle dile getirmektedir. Bunun dışında Firdevsî 

Allah’tan kendisine eserini tamamlamak için güç kuvvet vermesini dilemektedir.  
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“Süleymân-nâme’nin Üç Yüz Otuz Dokuzuncu Meclisinin Zikrindedir” başlığıyla yeni bir 

meclise giriş yapılmaktadır. Bu bölümde “Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün” vezniyle yazılmış 18 

beyitlik bir münâcât bulunmaktadır. Bu şiirde Firdevsî eserini tamamlamak için Allah’tan 

kendisine güç vermesini, ölmeden eserini bitirmek istediğini ve bunu görmek istediğini 

samimi bir dille ifade eder. 

Ol Ħudā’dan isterem vüsǾat vire 
Tā kiŧāb itmāmını gözüm göre 

Yā ilāhį ġonçe ümįdüm luŧf it aç 
Āb-ı raĥmet şebnemin yu yine śaç 

Bād-ı luŧfuñ birle şerĥ it śadrımı 
Ķıl saǾādetle müyesser ķadrümi (s. 164) 

Süleymân-nâme’nin 339. meclisi toplam 17 başlıktan (41-57) oluşmaktadır. Burada anlatılan 

hikâye çerçeve hikâye özelliği taşımaktadır. Ayrıca bu bölümde yer alan başlıkların hepsi 

Sürhibâd isimli cin ile Hz. Süleymân arasında gerçekleşen savaşı anlatmaktadır. Bu bölümde 

bazen birkaç başlık beraber değerlendirilicektir.  

339. meclis “Der-Beyân-ı Hâzır Şoden-i Asker-i Süleymân ve EnvâǾ-ı Mahlûkât” başlığıyla 

açılmaktadır. Sündûs-ı Cinnî, Sürhibâd’ın Mısır’dan Şam’a geldiğini Hz. Süleymân’a haber 

vermesi üzerine, Hz. Süleymân yeryüzünde yaşayan ve emrinde olan ne kadar insan dışı 

varlık var ise savaş için hazırlanmalarını ister. Yani bu bölüm gerçekleşecek savaşın ilk 

aşamasını anlatmaktadır. Bu bölüm eserde “Andan her birisi serheng-i rūy-ı zemįnleri cemǾ 
idüp cebe-ħāneler ķuflın açup ser-firāzlar kįneler üzerine sįm u zerler śaçup otuz altı pāre 
ceng āletini merd u meydānlara śāĥib-ķırānlara cengcü pehlevānlara yaraķ ulaşdurdılar daħı 
ser-Ǿaskerler düşmān ķanın döküci dilāverlere ħaymelü ħaymesine ve bār-gāhlu bār-gāhına 
varup cübbe vü cevşenlerin geyüp başlarına Dımışķį ışıķlar urunup billerine Şįrāzį ħançerlerin 
śoķunuben ķan döküci Mıśrį ķılıçların ĥamāǿįl gibi ŧaķınup Sįmurġ yeleklerin başına 
śoķunuben muĥaśśal-ı kelām her birin pehlevān-ı benām hem çü Rüstem-i Zāl, Destān-ı Sām 
otuz altı pāre ceng āletin ķadd u ķāmetlerine ārāyda ķılup āhen-pūş olup yirlü yirinde sedd-i 
İskender gibi ŧurdılar. Üç siñirlü gergeden şāhından düzülmiş yaylar ķabżalarına ism-i aǾžām 
yazılmış şāħları üstüne nām-ı Süleymān ķazılmış ķavs-i ķūzaħ śıfat-kemān Mirrįħ-heyǿet 
yayların ķurbāndan çıķarup diz urup ķurdılar. Yidişer ķanadlu, bir ayaķlu, Ǿuķķāb u senķūr 
yeleklü, laǾlįn dudaķlu, gümiş bileklü, elmās demrenlü, ķan içici evren seyrānlu oķların 
birbirine yanaşdurup bir oķ başına biñ düşmān ķurbān itmek içün ķurbāna ķoydılar” (s. 166) 
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şeklinde geçmektedir. Ayrıca bölüm sonunda geçen bir kıt’a bu durumu özetleme 

mahiyetindedir. 

Cenge ĥāżır oldı ŧurdı cümle server ser-firāz 
Hep bahādır pehlevān śāĥib-ķıran gine sāz 

Geçse arslan öñlerinden ķan ķuşanur nūnlaruñ 
Per döker üstünden uçsa gökdeki şeh-bāz-ı bāz (s. 166) 

41. başlıkta hikâyeye giriş yapıldıktan sonra “Der-Beyân-ı Perriyân Askeri” başlığında periler 

sultanı Hümâyûn Hân öncülüğünde perilerin hazırlanışı, “Der-Beyân-ı Hâzır Şoden-i Asker-i 
Cinniyân”  başlığında cinler sultanı Hasîsa’nın Hz. Süleymân’dan icazet alıp savaş hazırlığına 

başlaması, “Der-Beyân-ı Hâzır Şoden-i Asker-i Ervâh” başlığında Rûhşâh öncülüğünde 

meliklerin hazırlanması, “Der-Beyân-ı Hâzır Şoden-i Asker-i Ehremenân ve Afârît u Gûlân 
Berây-ı Ceng-i Sürhibâd”  başlığında Ca’ca’a-ı Dîv, Kahtân-ı İfrît, Buskas-ı Gûl ve Samasam-

ı Dîv öncülüğünde ehremen sınıfının hazırlanması, “Der-Beyân-ı Tâ’ife-i Bahriyân Hâzır 
Şoden-i Berây-ı Ceng-i Sürhibâd” başlığında denizde yaşayan hayvanların ve hayvan dışı 

varlıkların hazırlanması, “Der-Beyân-ı Hâzır Şoden-i Hayvânât-ı Kibâr” başlığında 

yeryüzünde bulunan vahşi hayvanların hazırlanması, “Ender Sıfât Şoden-i Mürg-i Hevây” 

başlığında gökyüzünde bulunan  kuş  sınıfının hazırlanması, “Ender Sıfât Hâzır Şoden-i 
Haşerât-ı Zenbûr u Zübâb” başlığında uçucu cins hayvanların (haşerat, böcek, sinek vs) 

hazırlığı anlatılmaktadır. Bölümün son iki başlığında olan “Der-Beyân-ı Hâzır Şoden-i 
Ef’iyyât-ı Hayyât Berây-ı Ceng-i Sürhibâd”  ve “Der-Beyân-ı Hâzır Şoden-i Mârân”  
başlıklarında ise yılanlar şahı olan Şahmaran öncülüğünde gerçekleşen hazırlık 

anlatılmaktadır. 42 ve 51. başlıklarda savaş hazırlıkları yapıldıktan sonra “Der-Beyân-ı Ceng-i 
Melik Ahmer ve Âheng-i Keyvân-ı İfrît”  başlığında  Sürhibâd’ın ordusunun başındaki 

Keyvân-ı İfrît ile Süleymân’ın ordusunun başındaki Melik Ahmer ile arasında savaş 

anlatılmaktadır. Firdevsî bu bölümdeki savaş sahnelerini daha detaylı anlatmaktadır. Savaş 

sonunda Melik Ahmer’in ordusunun galip gelmesi, Elhenc-i Cinnî’yi esir etmesi ve Elhenc-i 

Cinnî’yi Kuds-i Mübâreke getirmesi olayı eserin 53. Başlığı olan “Der-Beyân-ı Hışm Kerden-
i Süleymân Aleyhisselâm Bâ-Elhenc-i Cinnî Berây-ı Kazâ vü Kader-râ Ki İnkâr Kerde Bûd”  

başlığında anlatılmaktadır. Ardından “Der-Beyân-ı Nasîhat Kerden-i Rûhşâh-ı Cind Bâ-
Elhenc-i Cin”  başlığında periler sultanı Hümâyûn Şâh ile meliklerin öncüsü olan Rûhşâh’ın 

Elhenc-i Cinnî’yi siyaset meydanına getirip yargılamaları anlatılmaktadır. Bu kısımda 

Süleymân ile veziri Âsaf arasında geçen konuşmalar bulunmaktadır. Âsaf, Elhenc-i Cinnî’ye 

eğer geçmişte kendisine yaptığı tevbe telkinlerini tutup hatalarından bağışlanma talep etseydi 

bu düştüğü duruma düşmeyeceğini ifade eder. 
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Bunun ardından Elhenc-i Cinnî’nin Âsaf’a dediklerine cevap verdiği bölüm olan “Cevâb 
Dâden-i Elhenc-i Cinnî” başlığı gelmektedir. Bu bölümde Elhenc-i Cinnî’nin Allah’a ve 

Süleymân’a şirk koşarak hata yaptığını, şeytana uyup cahillik yaptığını, yanlış yola gittiğini 

anlayarak tevbe edip özür dilemesi ve Hz. Süleymân’dan kendisini affetmesini istediği 

anlatılır. Hikâyenin 16. başlığı olan “Siyâset Fermûden-i Süleymân” başlığında Hz. 

Süleymân’ın Elhenc-i Cinnî hakkındaki kararı anlatılmaktadır. Hz. Süleymân “Śoñ 
peşįmānlıķ aśśı ķılmaz, nuśĥumuz evvel işitmedi tevbesi Allāh ķatında ķabūl olmayınca 
benüm ķatumda günāhından geçilmez” (s. 191) diyerek Elhenc-i Cinnî’yi hapsetmesi anlatılır. 

Anlatılan bir diğer husus da hapsedilenlerin içlerinden birinin magrib padişahının oğlu 

olduğu, onun suçunun olmadığı, sevgilisinin yanına giderken denize düşmesi ve onların 

arasına yanlışlıkla girmesi ve Melik Ahmer’in onu kurtarmasıdır. Hikâyenin son başlığı olan 

“Der-Beyân-ı Kıssa-yı Kazâ vü Kader-i Sîmurg” başlığında melik-zâdenin Süleymân’ın 

huzuruna getirilmesi ve melik-zâdenin başından geçenleri Hz. Süleymân’a anlatması yer alır.  

Eserin 58. başlığı olan “Der-Beyân-ı Temsilât-ı Mâzî”  başlığında aruzun “Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün 

Fâ’ilün” vezniyle mesnevi nazım biçimiyle kaleme alınmış 13 beyitlik bir manzum parça 

bulunmaktadır. Bu manzume melik-zâdenin kendi başından geçenleri özetlediği bir bölüm 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Eserin 59. başlığı olan “Der-Beyân-ı Azamet-i Taht-ı Süleymân ve Reften-i Be-Cânib-i Şehr-i 
Şâm Berây-ı Sürhibâd-ı Cinnî” başlığı 41-57 başlıklarda anlatılan hikâyenin devamı 

niteliğindedir. Bu kısımda bir önceki hikâye sonlanarak yeni bir hikâyeye başlanmaktadır. 

Bölümün yeni başlayan hikâyesinde Hz. Süleymân’ın Şam şehrini yağmalayan, insanlara 

eziyet verip katleden Sürhibâd-ı Cin üzerine savaş kararı alması ve bu savaş için yapılan 

hazırlık anlatılmaktadır. Ayrıca bu bölümde anlatılan bir diğer husus Hz. Süleymân’ın 

ordusunu 7 bölüğe ayırıp orduyu teftiş etmesidir. Hikâyenin geri kalan başlıkları olan “Der-
Beyân-ı Reften-i Süleymân Be-Cânib-i Şehr-i Şâm Berây-ı Ceng-i Sürhibâd” ve “Kıssa-i 
Girdâb-ı Bahr ve Kıssa-i Aca’ib-i Haset” başlıklarında Hz. Süleymân’ın ordusuyla Şâm 

şehrine gelip şehrin genel durumuna bakması, ardından her iki tarafın savaşa tutuşması ve Hz. 

Süleymân’ın gerçekleşen savaşı gökyüzünde kurulu olan tahtından izlemesi anlatılır.  

Süleymân-nâme’nin 62. başlığı olan “Der-Beyân-ı Kıssa-i Sâm-süvâr” başlığında da iki 

durum söz konusudur. Birinci durum,  metnin 25 ve 26. başlıkları olan “Kıssa-i Sâm-süvâr” 

ve “Der- Beyân-ı İgvâ-ı İblîs ve Dîden-i Saltanat-ı Süleymân Aleyhisselâm”  başlıklarında 

anlatılan hikâyenin devamının bu bölümde olması, ikincisi durum ise yeni bir hikâyenin 

anlatılmasıdır. Hatırlanacağı üzre 25 ve 26. başlıklarda Sâm-süvâr, Zengîleri rahatsız eden 

gergeden-serlerin reisi olan Kantılan ile savaşmış ve onu esir etmişti. İman getirmesi 
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karşılığında canının bağışlanacağını söylemiş ve gergedenlerin reisi can korkusundan iman 

getirmişti. Ardından  Kantılan, Sâm-süvâr’a bir oğlunun olduğunu ve onu kurtarması için ona 

yalvarması anlatılmış idi. Bu bölümde ise Sâm-süvâr, Kantılan’ın oğlunu tutsak olduğu 

kaleden kurtarması anlatılmaktadır. Bu bölümde anlatılan bir diğer durum ise; Sâm-süvâr 

Kantılan’ın oğlunu kurtardıktan sonra mecliste otururken Hz. Süleymân’dan kendisine bir 

mektup gelmesi, mektupta Sâm-süvâr’ın emrindeki tüm ordu ile Mıknatıs kalesinde tutsak 

olan Rüstem ve arkadaşlarını kurtarmasını istemesi anlatılmaktadır. 

“Der-Beyân-ı Hâzır Kerden-i Geştiyân ve Reften-i Be-Rūy-ı Bahr-ı Berây-ı Yaften-i Rüstem” 

başlığında ise Sâm-süvâr’ın mektubu getiren “Acacil” isimli cinne Rüstem’in gemisinin 

nerede kaybolduğu, geminin içerisinde kaç kişi olduğu ve ne zamandır Rüstem’in gemisinin 

ortalıkta gözükmediği gibi sorular sormaktadır. Bu bölümde bu durumla ilgili karşılıklı 

konuşmaların olmasının yanı sıra Sâm-süvâr’ın aldğı cevaplar doğrultusunda sefer hazırlığı 

yapması da anlatılır.  

“Der-Beyân-ı Dîden-i Mâhî-i Bezrün Der-Bahr-ı Hind” başlığında Sâm-süvâr’ın savaş 

hazırlıklarını tamamlaması ve ordusu başında sefere çıkması, denizde giderken karşılaştıkları 

olağanüstü durumlar anlatılmaktadır. Ayrıca anlatılan bir diğer husus, Sâm-süvâr’ın ve İlyâv 

Şâh’ın sefere giderken karşılarına Fanusiyye Kalesinin çıkması, kale padişahının zalim Fevrâk 

Şâh olduğunu öğrenmeleri ve bunun sonucunda gerçekleşen bazı münasebetler de 

anlatılmaktadır. Bu münasebetler İlyâv Şâh’ın Fevrâk Şâh’ı İslam dinine davet etmesi, Fevrâk 

Şâh’ın bunu kabul etmemesi üzerine gelişmektedir. 

“Der-Beyân-ı Temsilât-ı Mâzî” bölümünde aruzun “Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün” vezniyle 

mesnevi nazım şeklinde yazılmış bir manzume bulunmaktadır. Bu manzume Fevrâk Şâh ile 

İlyâv Şâh arasında geçen mektuplaşmalar, birbirleri arasındaki mücadeleler ve birbirlerine 

üstünlük sağlama çabalarının özeti niteliğindedir. 

68. cildin son iki başlığı olan 66 ve 67. başlıklar eserin hatime bölümleridir. “Ender Münâcât-ı 
Firdevsî Der Hatm-i Kitâb” şeklindeki 66. başlıkta Firdevsî Allah’a şükürler etmekte, O’nun 

gücünün ve kuvvetinin sonsuz olduğu, rahim ve rahman olduğunu anlatmaktadır. “İlāhį 
seyyįd-i mevlā-yı pādişāh-ı kuvā-nāysın. Ol sulŧān-ı lā-yezālsin ki mülküñe ķaŧǾa ħalel yoķ. 
Sen ol Ǿalįmsin ki āyįne-i maǾrifetüñde esrār-ı nihānį vü muġayyibāt-ı dü cihānį ve çehre-i 
rūz-ı rūşenį gibi lāyıĥ ve sen ol raĥįmsin ki nesįm-i raĥmetüñ dimāġı ins ü cān meşām-ı 
ervāĥ-ı Ǿālemiyānda rāyiĥa-ı Ǿanber-eşhep gibi fāyıĥdur. İlāhį sen ol ķādir ü ķadįm ve śāniǾ u 
ĥakįmsin ki ezel ü ezālde celāyib-i astār-śıfāt ve ĥucb u eĥadiyyet-i źāt ile mestūr olmış bir 
kenz-i maħfį iken diledi ki ħazįne-i inǾām u seħā açılup ve ebr-i įcād u raĥmet śaçılup ħurşįd-i 
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çarħ-ı lem yezel maşrıķ-ı ezelden ŧāliǾ ve feyż-i envār ķadem Ǿarśa-i ebedden lāmiǾ eşǾa-i 
levāmiǾ źātdur” (s. 232). 

Eserin son başlığı “Der Du’â-yı Sultânü’l Garratü’l-Mücâhidîn Pâdişâhü’l-İslâm ve’l 
Müslimîn Sultân bin Sultân Bâyezîd bin Muhammed Hân Ebede Devletehü”  başlığıdır. Bu 

bölümde Firdevsî Süleymân-nâme-i Kebîr’in 68. cildini bitirdiğini ve fırsat bulursa 69. cildi 

de yazacağını “Bu Süleymān-nāme-i Kebįr’üñ altmış sekizinci mücellid kitābuñ āħirin 
müyesser itdi ve bu tārįħ-i aǾžam-ı dil-peźįrüñ üç yüz ķırķıncı meclisinüñ itmāmını muķadder 
itdi. Min baǾd inşāǿa’llāhu teǾālā Ĥaķ’dan Ǿināyet, erenlerden hidāyet olup ecilden mühlet 
zemāneden vüsǾat bulursam altmış ŧoķuzuncı cildi daħı pādişāhuñ devām-ı devletinde ve 
eyyām-ı rifǾatinde ķaleme getürüp imlā raķama yitürüp inşā idevüz (s. 233)” ifadeleriyle dile 

getirmektedir.  

Ayrıca eserin sunulduğu Sultân Bâyezîd’i “Ol Süleymān-ı salŧanat İskender-i maǾdelet cemǾ-i 
maǾrifet sulŧān-ı Ǿādilüñ ĥāķān-ı kāmilüñ nām-ı nigūsı bu Süleymān birle illerde meşhūr 
dillerde meźkūr ola. Hemįşe Allāhü teǾālā ķalb-i śāfį pādişāhuñ emįrü’l-müǿminįn-i şehen-
şāhuñ mülk-i Ǿālem cemāl-i Ǿadl ile ārāste olsun. Düşmenleri nuśret ķılıcı altında şikeste 
olsun, Ǿaķl-ı Ǿāşir ve ķapusına mülāzım heft eķālim ħalķı ŧapusına müsaħħar olsun. ǾAskeri 
manśūr-ı mužaffer ŧāliǾį ferħunde ve baħtı saǾįd olsun, tā ķıyāmet devlet ile şehriyār 
ĥükmince küllį begler Ǿabįd olsun” (s. 233) ifadeleriyle övmektedir. 
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2.2. Şekil Özellikleri 

Firdevsî-i Rûmî tarafından ele alınan Süleymân-nâme’nin 68.cildi 336. meclisle başlayıp 340. 

meclisde bitmekte ve eserde 125 manzum, 67 mensur bölüm başlığı bulunmaktadır. Ayrıca 

eserde; 

“Bu Târîh-i Azam Süleymân-nâme’nün Üç Yüz Otuz Altıncı Meclisinün Zikrindedür,  

Der-Beyân-ı Kurbân Kerden-i Süleymân Be-Cây-ı Kuds-i Mübârek,  

Kıssa-i Rüstem-i Destân,  

Der-Beyân-ı Âgeh Şoden-i Süleymân Aleyhisselâm Ez Sekine-i Mûsâ Be-Girdâb-ı Üftâde 

Est,  

Dâsitân-ı Süleymân ve Kıssa-i Bâg-ı İrem ve Kaziyye-i Şeddâd,  

Der-Beyân-ı Târîh-i Şeddâd İbni Âd,  

Der-Beyân-ı Ceng-i Sürħibâd ve Âheng-i Semendûn-ı Hezâr Yek-Dest,  

Der-Beyân-ı Gâlib Şoden-i Sürhibâd-ı Cinnî ve Hezîmet Şoden-i Semendûn-ı Cinnî,  

Der-Beyân-ı Temsilât-ı Dâsitân-ı Mâzî,  

Der-Beyân-ı Meclis-i Âher,  

Süleymân-nâme’nün Üç Yüz Otuz Yedinci Meclisinün Zikrindedür,  

Der-Beyân-ı Kıssa-i Sürhibâd-ı Cinnî ve Ceng-i Semendûn-ı Hezâr Yek-Dest,  

Kıssa-i Süleymân Âmeden ve Âgeh Şoden-i Ez Ahvâl-i Semendûn ve Sürħibâd-ı Cinnî,  

Der-Beyân-ı Kıssa-i Zecr-i Rûh-ı Şeddâd,  

Der-Beyân-ı Âmeden-i Sündûs-ı Cinnî Be-Dergâh-ı Süleymân Aleyhisselâm,  

Der-Beyân-ı Âgâh Şoden-i Süleymân Ez Ahvâl-i Ahyâşilûn Peygamber ve Zilzâl-i Ekber,  

Der-Beyân-ı Hükm Kerden-i Bi-Müvekkil-i Bâd-ı Berây-ı Âverden-i Keştiyân-ı Bâd-ı Sarsar, 

Der-Beyân-ı Zikr-i Riyâh Be-Kavl-i Ulemâ ve Be-Kavl-i Hükemâ,  

Der-Beyân-ı Ber-Âverden-i Keştiyân-ı Bâd u Sarsar Ez Bahr-ı Girdâb,  

Kıssa-i Süleymân ve Marifet-i Esmâ-i Revâyih,  

Der-Beyân-ı Âverden-i Müvekkil-i Bâd Sekine-i Mûsâ ve Geştiyân-ı Zilzâl-i Ekber,  

Der-Beyân-ı Kavl-i Diger,  

Kıssa-i Sâm-süvâr,  
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Der-Beyân-ı Temsilât-ı Dâsitân-ı Mâzî,  

Der-Beyân-ı Meclis-i Âher,  

Süleymân-nâme’nün Üç Yüz Otuz Sekizinci Meclisinün Zikrindedür,  

Der-Beyân-ı İgvâ-ı İblis ve Dîden-i Saltanat-ı Süleymân Aleyhisselâm,  

Der-Beyân-ı Kaziyye-i Kiflis-i Cinnî ve Kündük-i Div,  

Der-Beyân-ı Kıssa-i Süleymân Aleyhisselâm,  

Der-Beyân-ı Azamet-i Asker Hezâr Yek Ümmet ve Zeyyinet-i Saltanat-ı Süleymân Memleket 

u Vasf-ı Mahlûkât ve Envâ-ı Mevcûdât,  

Der-Beyân-ı Asker-i Hayyât u Efâ’i, 

Der-Beyân-ı Kıssa-i Rüstem ve Kıssa-i Şemâyil Câzû,  

Der-Deyân-ı Ceng-i Rüstem ve Âheng-i Şemâyil Bânû vü Âheng-i İşân,  

Der-Beyân-ı Hezimet Şoden-i Sâhirân,  

Der-Beyân-ı Hile-i Sâhire Verâ-yı Pehlevânân,  

Der-Beyân-ı Temsilât-ı Dâsitân-ı Mâzi,  

Der-Beyân-ı Meclis-i Âher,  

Süleymân-nâme’nün Üç Yüz Otuz Tokuzıncı Meclisinün Zikrindedür,  

Der-Beyân-ı Hâzır Şoden-i Askeri Süleymân ve Envâ-ı Maħlûkât Havyân,  

Der-Beyân-ı Perriyân Askeri,  

Der-Beyân-ı Hâzır Şoden-i Asker-i Cinniyân,  

Der-Beyân-ı Hâzır Şoden-i Asker-i Ervâh,  

Der-Beyân-ı Hâzır Şoden-i Askeri Ehremenân ve Afârit u Gûlân Berây-ı Ceng-i Sürħibâd,  

Der-Beyân-ı Tâife-i Bahriyân Hâzır Şoden-i Berây-ı Ceng-i Sürhibâd,  

Der-Beyân-ı Hâzır Şoden-i Hayvânât-ı Kibâr,  

Der-Beyân-ı Hâzır Şoden-i Efiyyât-ı Hayyât Berây-ı Ceng-i Sürhibâd,  

Der-Sıfât-ı Hâzır Şoden-i Mârân,  

Ender Sıfat Hâzır Şoden-i Mürg-i Hevây,  

Ender Sıfat Hâzır Şoden-i Haşerât-ı Zenbûr u Zübâb,  
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Der-Beyân-ı Ceng-i Melik Ahmer ve Âheng-i Keyvân-ı İfrit,  

Der-Beyân-ı Hışm Kerden-i Süleymân Aleyhisselâm Ba-Elhenc-i Cinnî Berây-ı Kazâ vü 

Kâder-râ Ki İnkâr Kerde Bûd,  

Der-Beyân-ı Nasihat Kerden -iRûh-Şâh-ı Cind Bâ-Elhenc-i Cin,  

Cevâb Dâden-i Elhenc-i Cinnî,  

Siyâset Fermûden-i Süleymân,  

Der-Beyân-ı Kıssa-ı Kazâ vü Kader-i Sîmurg,  

Der-Beyân-ı Temsilât-ı Dâsitân-ı Mâzî, 

Der-Beyân-ı Meclis-i Âher, 

Süleymân-nâme’nün Üç Yüz Kırkırkncı Meclisinün Zikrindedür,  

Der-Beyân-ı Azamet-i Taht-ı Süleymân ve Reften Be-Cânib-i Şehr-i Şâm Berây-ı Sürħibâd-ı 

Cinni,  

Der-Beyân-ı Reften-i Süleymân Be-Cânibi Şehr-i Şâm Berây-ı Ceng-i Sürħibâd-ı Cinnî,  

Kıssa-ı Girdâb-ı Bahr ve Kıssa-i Acâyibi Hâset,  

Der-Beyân-ı Kıssa-i Sâm-süvâr, 

Der-Beyân-ı Hâzır Kerden-i Geştiyân u Reften-i Be-Rûy-ı Bahr-ı Berây-ı Yâften-i Rüstem,  

Der-Beyân-ı Dîden-ı Mâhî-i Bezrün Der-Bahr-ı Hind,  

Der-Beyân-ı Temsilât-ı Dâsitân-ı Mâzî,  

Ender Münâcât-ı Firdevsi Der-Hatm-i Kitâb,  

Der-Duâ-i Sultânü’l-Garrâtü’l-Mücâhidin Pâdişâhül-İslâm Ve’l-Müslimin Sultân Bin Sultân 

Bâyezid bin Muhammed Ħân Ebede Devletehü.” şeklinde 67 adet bölüm başlığı 

bulunmaktadır.  

Eserin manzum bölümleri mesnevi, kıt’a ve kaside nazım şekilleriyle yazılmıştır. 

Manzumelerde nazım birimi olarak beyit ve aruzun daha çok “Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün 

Fâ’ilün” ve “Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün” kalıpları kullanılmıştır. Bunlar dışında eserde iki 

adet “Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün” vezniyle bir adet de “Müstef’ilün Müstef’ilün 

Müstef’ilün Fe’ûlün” vezniyle yazılmış şiir bulunmaktadır. Ancak, eserin ilk şiiri olan 

“Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Fe’ûlün” kalıbıyla yazılan bu manzume teknik açıdan 

oldukça kusurludur. Her ne kadar şiirin vezni bu şekilde bulunmuş olsa da şiirin tamamında 
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bu vezne tam anlamıyla uyan mısra sayısı oldukça azdır. Manzumelerin kafiyelenişi 

mesnevilerde olduğu gibi “a-a, b-b, c-c…” gazeller ise sıklıkla karşımıza çıkan “a-a, b-a, c-

a…” şeklinde kafiyelenmiştir.  

Bize bir destān rivāyet eylegil 
Ĥikmet-āmįz söz ĥikāyet eylegil 

Kim kemāl ehli idincek istimāǾ 
Ķıla aĥsen śad hezārān bį-nizāǾ 

Luŧf idüp söyle Süleymān ķıśśasın 
Gūş iden defǾ ide Ǿālem ġuśśasın (s. 65) 

Çeşmümüz ħūn-rįz olur āteş-feşān ġamdan n’idem 
Çün śürāĥį ķan yudaram her zemān ġamdan n’idem 

İtmeyelden meyl o gül-ruħ bülbül-i cān āh idüp 
Murġ-zār-ı dįdemüz oldı revān ġamdan n’idem 

Raĥm idüp mihr-i felek şefķat ķılur gökde şafaķ 
Eşkümi çün itdise ol nā-mihrbān ġamdan n’idem 

ZaǾferān şād oturur illā ġamum benüm ziyād 
Beñzümüz reng’olduġınca zaǾferān ġamdan n’idem 

O śaçı miskįn idelden dil perįşān göñlümi 
Çarħa irür āhumuz dūdı duħān ġamdan n’idem  

Gözlerümüñ yaşı seyl-āb olmasa yanardı āh 
Dutışup Ǿaşķı odına dille cān ġamdan n’idem  

Ķaddümi duta ķılıpdur ŧaǾn-ı ĥāsid śad dirįġ 
İrgürür feryādumı çarħa āsmān ġamdan n’idem  

Nā-ħū yārüñ vuślatına dille cān buldı vuśūl  
Ne ħalāś olmasına buldum zemān ġamdan n’idem 

Bir ŧarafdan derd-i dilber bir yañadan cevr-i çarħ 
Bilmezem ki n’ola ĥālüm şeh cihān ġamdan n’idem 

Kāmile kemlik virür cāhillere çāh-ı felek 
Kim dönüpdür Ǿaksine devr āsmān ġamdan n’idem 

Çarħ-ı ġaddār işbudur ķoyalum ŧursun anı 
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Söyleyelüm ķıśśa varken Ǿömr emān ġamdan n’idem (s. 135) 

Manzum kısımların aruz kalıplarına göre sayıca dağılımı şu şekildedir. 

Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün = 35 şiir 

Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün = 86şiir 

Mefâ’îlün / Mefâ’îlün / Fe’ûlün = 2 şiir 

Müstef’ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün / Fe’ûlün = 1 şiir 

2.3. Dil ve Anlatım 

Firdevsî-i Rûmî’nin Süleymân-nâme isimli eseri 15. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın başlarında 

manzum mensur olarak kaleme alınmıştır. 16. yüzyıl, devlet yönetimi, eğitim, kültür, tarih, 

edebiyat gibi bir çok alanda önemli ilerlemelerin olduğu bir dönemdir. Bu dönemde padişah 

ve diğer pek çok devlet adamının sanatçılara destek vermesi sonucu ortaya konan eserlerin 

sayısında önemli bir artış olmuş ve eserlerin dil, üslûp, konu bakımından belli bir seviyeye 

ulaşmasında ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu dönem eserlerinde Eski Anadolu Türkçesi olarak 

adlandırılan dil özelliği hâkimdir. Firdevsî-i Rûmî’nin Süleymân-nâme’si de Eski Anadolu 

Türkçesi dil ve üslûp özelliklerini genel olarak bünyesinde barındırmaktadır. “15. yüzyıla 

kadar yazılan eserler, genellikle dinî-tasavvufî bir nitelik taşımaktadır. Bu tür eserlerde amaç, 

halkın din ya da tasavvuf hakkında belli bilgileri almasını sağlamaktır. Bu nedenle bu tarz 

eserlerde halkın anlayabileceği sade bir dil kullanılarak öğretme amacı ön planda tutulmuştur. 

Bu dönem eserlerinin genellikle tercüme olması ve mütercimlerin eserlerinin dillerini 

konuşma diline yaklaştırma çabaları dönem imlâsının tutarsızlığını da beraberinde getirmiştir. 

Özellikle Türkçe kelimelerin imlâsında, aynı metin içinde bile birkaç ayrı yazılışa rastlamak 

mümkündür” (İsen 2006: 547). “İmlâda karşılaşılan bu problemlere, üslûp konusunda da 

rastlanılmaktadır. Bu dönem üslûbunun yazardan yazara değişen özellikleri olmakla birlikte, 

devir üslûbu diyebileceğimiz bir ortak özellikten bahsetmek mümkündür. Dönem özelliğinin 

en dikkat çekici özelliği, konuşma diline yakın ve folklorik özelliğidir” (İsen 2006: 547). 

İsen’in ortaya koyduğu bu özellikler Süleymân-nâme’nin dil ve üslûp özellikleriyle 

örtüşmektedir. Nitekim Süleymân-nâme’nin dil ve üslûbu dönemine göre sade denilebilecek 

düzeydedir. “16. yüzyıla gelindiğinde, edebiyatın genel karakteristiğini oluşturan sâde dil 

tercihi yerini sanatlı, süslü anlatımlara bırakmış, eserlerde sanatlı üslûp daha makbul hale 

gelmiştir. Fakat halka bilgi verme amacını taşıyan ve genellikle dinî-ahlâkî nitelikli eserlerde 

sâde nesir özellikleri görülmeye devam etmiştir” (İsen vd 2006: 24).  
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Firdevsî-i Rûmî’nin Süleymân-nâme’si dil ve üslûp yönünden değerlendirilecek olursa gerek 

nüshalar arasında gerekse nüshaların kendi içerisinde yazım yönünden tam bir tutarlılık 

olmadığı görülecektir. Bunun nedeni nüshalarda karşılaşılan yazı karakterlerinin değişiklikleri 

olduğu düşünülmektedir. Farklılıkların bir başka sebebi ise harekelerdir. Yazarın harekelerde 

yapacağı en küçük bir dikkatsizlik sözcüğün anlamının değişmesine sebep olmaktadır. 

“Klâsik Türk edebiyatı dairesinde kaleme alınmış eserlerin mukaddime ya da dibace 

kısımlarında sanatçının gayesi dile olan hakimiyetini ve sanatını göstermek olduğu için bu 

bölümlerde süslü bir üslûp tercih edilir” (Bülbül 2011: 40). Süleymân-nâme’de bu gelenek 

değişmemiştir. Firdevsî eserin dibacesi olarak kabul edebileceğimiz giriş bölümünde 

“Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Fe’ûlün” kalıbıyla yazılmış 42 beyitlik bir tevhid ile 

başlamaktadır. Bu tevhid de yazar Allah’ın birliğini, yüceliğini, sıfatlarını, kuvvetini ve 

sonsuzluğu dile getirmiş ve dile olan hâkimiyetini gözler önüne sermiştir. 

Allāhü vāĥidküm yezel ki ol Ĥaķ durur ġaffār 
Kün didise kevn ü cihān įcāda geldi ižhār 

Ķayyūm u ķādir bį-bedeldür śāniǾ bį-çün ilāh 
Ķuddūs u Ħālıķ bį-Ǿalel Cebbār u hem o Ķahhār  

ǾArşı muǾallaķdur müşebbaķ bį-sütūn-ı aǾlā 
Ferşi muŧabbaķdur muĥaķķaķ merkezį-i ebĥār  

Eflākidür ġāyet muraśśaǾ hem çü cāmı nilgūn  
Bu ħākidür zįbā muśannaǾ bāġı İrem gülizār 

Hem ķubbe-i Mįnā’da ħurşįdi eyledi enver  
Hem śuffe-i ġabrādaduryāķūt-ı laǾl-i āb-dār 

Seyyāreme mihre viren kim sįm ü zer-i ķandįl 
Ekvār-ı sāl eyyāmı yaķandan bulur [ki] edvār  

Bu ħuşk u ter dökerem cemǾį Ǿaceb kimden 
Ya āb u ħāk ü yada kim hem-dem ider yanar 

   Kimdür ķuran miskįn ħayme hevāda geh gāh  
Kimdür viren bārān-ı raĥmet ķaŧre-i midrār  

Bād-ı nesįm eŧrāfa ķandan virür Ǿabher 
Bād-ı Ǿaķįm eknāfa yaķılmaķ ne Ǿanber-bār 

Geh nev-Ǿarūs-ı Ǿālemi anuñ ile muǾaŧŧar 
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Geh bu Ǿabūs-ı lāǿimi bunuñ ile olur ħˇār 

Geh nev-bahārı efşān ider evrāķ-ı gül sįmįn 
Faśl-ı ĥazān iĥsān ider eşcāra gehi dįnār 

Ol ķādir-i ķudret-nümā vāĥid ezel Allāh 
Levlāk dir iken Ĥaķ aña Ĥā Mįm ile tekrār (s. 61) 

Süleyman-nâme’de “hakim kavlince, hükemâ kavlince, ittifak bir gün” gibi kalıp ifadelerden 

sonra anlatılan hikâye ya da olaylarda sanatlı ve süslü söyleyişlere oldukça sık 

karşılaşılmaktadır. “Bu kısımlarda amaç anlatılmak istenen olay ya da durumun okuyucuya 

aktarılmasıdır” (Bülbül 2011: 42). Bu durum eserin en önemli anlatım özelliği olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

“Ĥükemā ķavlince emr-i Rabbānį muǾciz-i Süleymān Rįĥ-i Lāķıĥ ķırķ dört pāre gemileri içi 
ŧolu yigirmi iki biñ nefer ādemleri baĥr-ı gird-ābdan ķaldurup götürmekde, yir ile gök 
arasında uzluġ ile alup Ķuds-i Mübārek’e yitürmekde ve raǾd-ı felek daħı bulutları cemǾ idüp 
gemiler üzerine aġdurmaķda, ķarañulıķ Ǿālemi dutup gemilerdeki ħalķ birbirin görmeyüp 
yaġmurlar daħı yaġmaķda ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān cānib Süleymān ĥażretine geldi ki 
müvekkil-i bād ile müvekkil-i seĥāb gemileri getürmege sekįne-i Mūsā’yı nažarına yetürmege 
ĥükm idicek yetmiş iki millet yüz yigirmi dört dürlü śıfat-ı maħlūķāt ve ĥāżır olan biñ bir 
ümmet dillerine yigirmi dört dürlü yilin āvāzesi düşdi ve reǿįs-i ĥükemā ve aǾlem-i Ǿulemā yil 
ĥaķķında birbirine suǿāl itmege mübāĥaŝe ķılup ķįl ü ķāl itmege başladılar” (s. 122). 

“Ĥakįm ķavlince çün kim Süleymān dįvānı ŧurdı, andan ĥükm idüp buyurdı. YehūyādaǾ 
beglerbegisi ve ķapucı ketħüdāsı KilǾād-ı Barçalı ve kilercibaşı Aħį Serke on biñ ķoyun ve 
biñ deve ve biñ nefer śıġır alup ķurbān yirine getürdiler. Süleymān nažarına yitürdiler, andan 
Süleymān Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām ĥükm eyledi. Ķuds-i Mübārek seyyidleri ol ķurbāndan 
ķırķ erkek ķoyun ķoçların çıķarup boġazlayup temįz idüp etlerini nįme nįme ķurbān yirine 
iletdiler daħı bāķįsin yedi baħş itdiler” (s. 66). 

“Ĥakįm ķavlince ķaçan kim ol žıll-ı mebǾūd melik-i maĥmūd sulŧān-ı mevcūd Süleymān bin 
Dāvud Ǿaleyhi’s-selām bu vech ile kim ĥuŧbe oķudı. Melāǿike-i muķarrebįn müvekkilūn-ı 
tekvįni enbiyāǿ-ı mütteķįne  etķiyā-yı ber-güzįn server-i selāŧįn birle ser-cümlesi Süleymān’uñ 
feśāĥatine, Ǿibāretine, leŧāfetine, Ǿadāletine, firāsetine, kiyāsetine taĥsįn-i belįġ ķılduķdan 
śoñra ol meclisde ħāžır olan ĥükemā, Ǿulemā, fużalā, Ǿuķalā, kümelā, ümerā, vüzerā, žürefā, 
şuǾarā ile Süleymān’uñ devām-ı devletine ve eyyām-ı rifǾatine ŝenā ķılup Ǿilm-i kemālātına 
aĥsened ve źihn-i idrāk-i maǾdeletine āferįn itdiler ve andan śoñra Mūsā Peyġamber ķarındaşı 
Hārūn-ı Nebį neslinden ve İbrāhįm Ħalįl aślından ve YaǾķūb-ı Nebį sıbŧından ve Yūsuf-ı 
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Śıddįķ elinden ve Yehūdā evlādından ve YūşaǾ bin Nūn ceddinden ve İsmūǿįl Peyġamber 
nesebinden ne ķadar kim seyyid-i sādāt-ı ve ekmel-i mevcūdāt var ise benį İsrāǿįl Ǿubbādı ve 
ǾArab u ǾUrebā zühĥādı birle ayaġ üzre ķalķup Nāŝen Peyġamber ve Kāź Peyġamber ve 
Evyāŝer Peyġamber ķurbān yirine cemǾ olan enbiyā ile ve Loķmān Ĥakįm ve Āśaf bin 
Berħiyā ile cemǾ olup Süleymān’a ķarşu śaf baġlayup ŧurdılar” (s. 70). 

“Ĥükemā ķavlince bād-ı śarśar esmekde, bulutlar gök ile deryā yüzin ķaplayup güneş şuǾāǾın 
maĥv idüp kesmekde, cürǿeti olan pehlevānlar Allāh’a niyāz idüp miĥnetlerüñ ŧūfān 
ķorķusından cānı çıķup ditreşmekde ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān cānib müvekkil-i bād 
Naġmagāǿįl melek birle müvekkil-i seĥāb raǾd emr-i Rabbānį iźn-i yezdānį maǾrifet-i 
Mįkāǿįl-i rūĥānį ve muǾcize-i Süleymānį birle kim sebt güni śubĥ-dem śaĥrā-yı Ķuds-i 
Mübārek’den dįvān-ı Süleymān-ı Nebį-i tebārekden ķudret ķanadların açup “Bismi’llāh.” 
diyüp uçup aǾvānlar ile yirle gök arasına geçüp ŧarafetü’l-Ǿayn içinde deryā-yı maġribe 
muķābil ki virdiler” (s. 120). 

Eserde yer alan Farsça başlıklardan ve genelikle “Der-Beyan-ı” şeklinde başlayan ana 

başlıklardan sonra hikâye girişleri oldukça uzun cümlelerden oluşmuştur. 

“Der-Beyān-ı Ķurbān Kerden-i Süleymān Be-Cāy-ı Ķuds-i Mübārek  

Loķmān ibn ǾĀd ol ĥakįm ü ĥāźıķ ve ŧabįb ü üstād Eflaŧun-ı Yunanį ol reǿįs-i ŝābitü’l-evtād 
server-i büleġā ve Ǿāliyyetü’l-Ǿimād naķlince naħl-i bendān-ı reyĥān-ı ĥaķāyıķ ve çehre-
küşāyān-ı śuver-i deķāyıķ ve ārāyāndegān-ı encümen-i esrār ve pįrāyendegān-ı çemen-i 
iħtiyār yaǾnį ki mütekellimān-ı muśaddıķ-ı rāviyān-ı aħbār ve müteǾallimān-ı muĥaķķiķ-i 
nāķilān-ı muħtār ol vechle śaĥįĥ ĥikāyet ve melįĥ rivāyet ķılup eydürler ki ol zemān ki žıll-ı 
mebǾūd ve melik-i maĥmūd Süleymān bin Dāvud Ǿaleyhi’s-selām Ħayl cezįresinüñ atlarınu ki 
kendüye rām eyledi ve muǾcize-i Süleymān žāhir olup Ĥaķ teǾālā güneşi Süleymān-ı Nebį 
ĥāŧır içün yine yirine getürüp öyle namāzın ki ķıldı” (s. 65). 

“Der-Beyān-ı Ceng-i Sürħibād ve Āheng-i Semendūn-ı Hezār Yek-Dest 

Hükemā ķavlince Süleymān-ı Nebį Ǿaleyhi’s-selām müvekkil-i rūĥ-ı Şeddād ile kelimātda ve 
Aħyāşilūn Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām ķırķ dört pāre geminüñ ħalķı birle Zilzāl-i Ekber ile ve 
cebbār-ı ķahrla gird-āb-ı baĥr-ı ekberde Ĥaķ teǾālā’ya münācāt itmekde ve RuķǾāǿįl-i Perrį 
Aħyāşilūn Peyġamber’üñ nāmesin alup Süleymān’a gelmekde ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān 
cānib Sürħibād-ı Cinn’e geldi ki Mıśr şehrinde Semendūn-ı Cinnį ile ceng idüp Keylān-ı 
Cinnį dutup Sürħibād otaġına ķonup ħaber śorup Keylān-ı Cinnį Süleymān ĥażretin bir vechle 
medĥ idicek işidüp ġāyet ķocundı” (s. 90). 
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Eserde özellikle diyalogların bulunduğu kısımlarda cümle yapısı kısalır. Bu diyaloglar metin 

içerisinde anlatımı tekdüzelikten kurtarmış ve esere anlatım çeşitliliği katmıştır.“Andan yine 
Süleymān emr itdi. Tevrāt-ı Mūsā’yı ve Zebūr-ı Dāvud’ı Ǿulemā sekįne ile başlar üzre 
götürdiler. Allāh’a tekbįr ü tehlįl idüp geçmiş peyġamberler ervāĥına śalāvāt getürdiler. 
Süleymān nažarına yitürdiler. Ķıbleye ķarşu ķurbān yirine yaķın kenārda ķodılar” (s. 66). 

“Andan Süleymān Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām yine suǿāl itdi. “Yā melek ħaber vir ki ol şehre 
pādişāh kimse vardı mı ya içine kimse girdi mi?” Cevāb virdi ki “Yā ħabįbu’llāh Şeddād 
olaldan rūĥına müvekkilem. Cehennem’de cānına Ǿaźāb olur. Bāġ-ı İrem’i gördügüm yoķ. 
Bilmezem ħaberin daħı bilmezem. Ammā ki ħaber bilmek diler iseñ müvekkil-i ħākdan teftįş 
eyle maǾlūmuñuz ola.” diyicek yine Süleymān suǿāl itdi. “Yā müvekkil-i rūĥ-ı Şeddād ħaber 
vir baña ki Şeddād’uñ rūĥına ne vechle Ǿaźāb olur?” diyicek Cevāb virdi ki “Yā nebiyyu’llāh 
çünki Şeddād bāġ-ı İrem’e ki Ǿažamet ile geldi daħı atından inmek istedi. Hįç ölümden bį-
ħaberken bulut gibi göge gögsin gererken hemān-dem melekü’l-mevt bir ǾArab şeklinde 
geldi. Ĥarbesin Şeddād’a ĥavāle ķıldı” (s. 108). 

“Ĥuśūśan ki sekįne-i Mūsā ve Aħyāşilūn Peyġamber ve bunca Ǿubbād u zühhād baĥr-ı gird-
āba düşe ve niçe biñ Müslümānlar daħı bile ola.” diyicek Āśaf bin Berħiyā ve cemįǾ ĥükemā 
duǾā ķılup eyitdiler ki “Yā nebiyyu’llāh, ħūb buyurduñuz. Anlaruñ ħāliśāne tedbįr itmek 
vācibdür ve ķurtarmaķ farż-ı Ǿayndur.” diyüp bunlar cevāb viricek “Süleymān-ı Nebį 
Ǿaleyhi’s-selām eyitdi. “Diñ imdi anlaruñ ħalāśına ne tedbįr idersiz ki rāst gele?” Āśaf eyitdi. 
“Cinnįler gönderelüm, varalar götüreler. Anları bunda getüreler.” Ve Loķmān eyitdi “ǾAfārįt 
ehremenler gönderelüm ki cinden anlar ķuvvetlüdür, varup getürsünler.” Süleymān eyitdi 
“Eyleyse yil cemįǾsinden ķuvvetlüdür. Allāh’uñ fażl u keremi birle evvel gird-āba sürüp 
ileten bād-ı śarśar getürdüp bį-ķuśūr bunda getürdeyin” (s. 115). 

“CemįǾ milketin Ǿarż idüp Ǿömrden zemān istedi. Melekü’l-mevt eyitdi. “Yā žālim ben māl ü 
mülki neylerem, mülk Allāh’uñdur ki ħālıķ-ı Rabbü’l-Ǿibāddur. Mülküñde senüñ neñ var ki 
yapduġuñ şehrde ħalķuñ mālįdür ki adı “İremā zātü’l-Ǿimād.” diyicek Şeddād ol ķadar 
tażarruǾ idüp eyitdi ki “Yā melekü’l-mevt şol ķadar emān vir bārį ki yapduġum şehr içine 
girem. Teferrüc ķılup bir sāǾat görem.” Melekü’l-mevt cevāb virdi ki “Yā laǾįn emr-i Rabbānį 
budur ki at üzerinde cānuñ alam, tenüñ ŧopraġa śalam.” diyüp ǾAzrāǿįl Şeddād’uñ gerdānına 
yapışup nice urdı. Şeddād eyitdi. “Bārį atdan ineyin.” didi. Çāre olmadı. ǾAźāb ile cānın aldı” 
(s. 108). 

Kısa cümle yapısının, eserin anlatımının ve üslûbunun oluşmasında önemli etkileri olmuştur. 

Uzun cümlelerle giriş yapılan hikâyelerde giriş cümlesi bittikten hemen sonra iki kişi 
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karşılıklı konuşarak bu uzun girişin monotonluğu kırmış, metnin tekdüze kalıplar içerisinde 

sıkışıp kalmasını önlemiş veeserin anlatım çeşitliliği bakımından zengin bir hal almasını 

sağlamıştır. 

Süleymân-nâme, gerçek dünya ile fantastik dünyanın aynı havuz içerisinde yoğrulduğu bir 

eserdir. Eser, Hak dinini yaymaya çalışan Hz. Süleymân’ın ve Hz. Süleymân’a inanan 

kimselerin olağanüstü güçlerle savaşlarını mübalağalı bir şekilde anlatmaktadır. Hz. 

Süleymân Hak dinini yayarken çokça savaşlar yapmıştır. Bu savaşlar eserde anlatılırken 

betimlelemelere sıkça başvurulmuş ve bu betimlemeler eserin üslûp ve anlatımının 

oluşmasında önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Eserdeki tasvirler bazen yüzeysel 

olurken bazen de detaylı bir şekilde olabilmektedir. Örneğin; savaş sahneleri, at tasvirleri, 

şahıs anlatımı ve savaşa hazırlık sahnelerinde tasvirler ayrıntılı bir şekilde yapılırken; 

yolculuklar, ön planda olmayan cinlerin fiziksel özellikleri, hayvan betimlemelerinde 

yüzeysel tasvirler kullanılmıştır. Hz. Süleymân’ın Beytü’l-Mukdis’in yanındaki bir bostanı 

cinlerine tarif ederken çok ince ayrıntılara inmesi oldukça dikkat çekicidir. “Şöyle kim 
aġaçları özdeki ķızıl altundan idi ve yapraķları yeşil zümürrüdden ve zebercedden, şükūfeleri 
dürr-i yetįmden, enārları yāķūt-ı rummānįden, kirasları laǾl-i Bedaħşānį’den, nārencleri śaru 
yāķūtdan, encirleri elmāsdan, ĥayvaları dürr-i Necef’den ve Yaraķan’dan, benefşeleri lāciverd 
ŧaşından, nergisleri zer-i śāfįden, śūsenleri ĥacer-i elmāsdan, zanbaķları śadefden, servįleri 
zümürrüdden, ħurmā aġaçlarınuñ özdekleri aķ ruħāmį gümişden ve yapraķları yeşil 
zebercedden, ħurmāları Ǿaķįķ-i Yemenį’den ve gülistānı gülleri daħı envāǾ-ı cevāhirden, aķ 
gülleri billūrdan ve ķızıl gülleri yāķūt-ı aĥmerden ve śaru gülleri yāķūt-ı aśferįden ve lāleleri 
laǾl-i bedaħşįden düzülmiş idi” (s. 73). 

Süleymân-nâme’de kişi tasvirleri oldukça sık yapılmıştır. Şahıslar genellikle detaylı bir 

şekilde tasvir edilmiştir. Bu tasvirler nitelenen unsurun daha ayrıntılı olarak anlatılmasını 

sağlamış ve farklı bir üslûp tavrı ortaya çıkmasını sağlamıştır. Örneğin; Mıknatıs kalesinin 

melikesinin tavsiri yapılırken sıfatların sıkça kullanılması oldukça dikkat çekicidir. “Yā 
pehlevān-ı cihān ķalǾadan bir bölük maĥbūbe-i cevār ile bir nigārın serv-ķād, lāle-ħad, māh-ı 
ruħsār-ı āfitāb, ŧalǾat-pervįn, dendān-sünbül, mūy-benefşe, zülf-nergis, çeşm-tend, ħuy-Ǿaķįķ, 
leb-beste, dehān-sįb, zeneħdān-sįmįn, bir nāz-ı bostān, bistān-ı mūmiyān, ārām-cān, maĥbube-
i zemān dilber bir ata binmiş” (s. 160). Bu durum ifritler bölüğündeki komutan ifritlerin 

tasviri sırasında da karşımıza çıkmaktadır.“Ĥakįm ķavlince Ǿifrįtler böligine Kenderūş-ı 
Ǿİfrįt’e ve daħı Muġayyirāt-ı Ǿİfrit’e ve MaǾķibāt-ı Ǿİfrįt’e, Ķurnāsa ve Mihrnāsa ve CaǾsūs-ı 
Ǿİfrįt’e ki her birisinüñ niçe biñ Ǿafārįt ĥükmindedür. Eyle Ǿifrįtler ki her birinüñ ķāmetin 
berġūŝa ve dişleri bedene beñzer ve başları ķara öyüke, gözleri yanar külħāna ve ķolları şām 
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aġacına, ayaları ħırmene beñzer. Bāzūları bezįr-ħāne sütūnına, ķılları dikene beñzer. Yüzleri 
śaru aġuya, gözleri sirkene beñzer. Baldırları menāre gibi ķafaları ķubbe-i ħırmāna beñzer. 
Ŧuruşları ķaplan gibi cünbüşleri yidi başlu evrene beñzer” (s. 170). 

Diğer taraftan Sürhibad isimli cin tasvir edilirken sadece “Sürhibad isimli cin” denilip 

geçilmemiş, onun fiziksel görüntüsü en ince ayrıntısına kadar anlatılmıştır. “ǾĀr u nāmūs 
gözleyüp ŧurdı, daħı diķķatle nažar ķılup Sürħibād’uñ şekline göz urdı ki bu ķızıl Cehennem 
odı gibi Ǿalevüñ içinde bir Ǿacāǿib ķorķunç şekil görünür ki külħan içinde yanar. Çınār u şām 
aġacı omcası gibi başdan ayaġa dek aǾżāsını od bürümiş yaķar. Dūd-ı siyāhı birinci ķat felege 
dek çıķar ve ammā ki āteş içinde aǾżāsı ġāyet heybetlü, śalābetlü, şecāǾatlü nite başı ŧoķuz 
başlu evren şeklinde durdı śaġ omuzında durdı. Śol omuzında ve ammā ki orta yirinde gibi 
başı ġāyet Ǿažįm Ǿarş-ı Ǿažįmi yedi kerre ķuşadup ŧoķuz ķat ķarnı altına alan ejderhā başına 
beñzer gevdesi pul pul evren pulı gibi rengi ķızıl od şeklinde bir Ǿaceb daħı bu ki her pulunuñ 
aralıġından buħār yirine Ǿalev çıķar aǾżāsını od bürür. Cehennem ķapusı gibi nefesi ŧaşra 
virdükçe aġızlarından Ǿāleme āteş śaçar ve çünki nefesin içerü çekse burnı delüklerinden 
duħān felek yüzine çıķup dütün cihānı ŧutar ve bir Ǿaceb daħı bu ki dörd ķanadı evren 
ķanadların gibi yaraśa ķanadı vażǾında perr ü bāli yoķ et ile deri ve lākin rengi śaru altına 
beñzer. ŞuǾle virür ve çünki ķanadlarını açar. Ĥayy-ı şiddetinden bir āteş žāhir olur ki aǾżāsını 
derisü bürür. Kürre-i nār śanur her ki anı görür ve andan Ǿaceb ter daħı bu ki iki eli var ādem 
eli gibi” (s. 102). 

Süleymân-nâme’de at tasvirleri de önemli yer tutmaktadır. Özellikle savaşa hazırlık 

sahnelerinde atlar tasvir edilirken bütün uzuvlarının sıfatlarla bir arada kullanılması dikkat 

çeken bir üslûp ve anlatımözelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. “Kįş aġzına kesmelerin dize 
ķodılar ve ŧoķsan eriş özüni ejdehā dillü berzi-ħāne sütunı pūlād süñülerin yire śançup Ǿaşķar 
tolu, düldül śıfātlu, pįl ķuvvetlü, gergeden ķulaķlu ve deve ŧuŧaķlu, ķatır ŧoynaķlu, aslan 
gögüslü, geyik śaġrılu, ŧavşan ucalu, ķolan arķalu, evrişim yillü, efǾį gözlü, raǾd āvāzlu, 
semender tüllü, berķ-rū, seĥer-ħįz-i revişde hem çü şeb-dįz miŝl atlaruñ Ǿinānın urup ve zeyn-i 
zerrįn urup ķulagın çeküp licāmından eyer ķaşına ķaza ķodılar ve müheyyā cenge ĥāżır 
oldılar” (s. 166). 

“Ĥakįm ķavlince insan melikleri Ǿaskerlü Ǿaskerin ĥāżır ķılıcaķ perrįler sulŧānı Hümāyun Ħān 
perrį daħı dįvān-ı Süleymānį’den çıķup dört ķanadlu, Ǿuķāb-ı felek śūretlü perrį atına süvār 
olup perį ser-firāzları öñine düşüp vezįr ü vüzerā yanına düşüp geçüp ħademi ĥaşemi ķanad 
açup Ǿaraśāt ile gelüp üç biñ üç yüz ķubbelü ķızıl aŧlas çādır ķapusında atından yir yüzine 
ķondı” (s. 166). 
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Eserde savaş ile ilgili unsurların anlatımınında da betimlemelerin yapıldığı görülmektedir. 

“Yidişer ķanadlu bir ayaķlu Ǿuķāb ve senķūr yeleklü, laǾlįn dudaķlu, gümiş bileklü, elmās 
demrenlü, ķan içici evren seyrānlu oķların birbirine yanaşdurup bir oķ başına biñ düşmān 
ķurbān itmek içün ķurbāna ķoydılar” (s. 166). “Keyvān-ı śāǾiķa demrenlü, ķarġu şabŧalu, efǾį 
dillü, uzun ķollu, ince billü, ecel ellü süñülerin ellerine aldılar” (s. 167). 

Bir diğer örnek “Nerre” isimli cin grubunun savaşta tasvir edilmesiyle karşımıza çıkmaktadır. 

“Ancılayın Nerreler, ġūl Ǿifrįtlerdür ki her biri ki İskender seddi gibi yirinde ŧurmış idi. 
Ayaġın yidi başlu evren gibi yire baśup başlunı ķubbe-i keyvāna irürmiş idi. Her birinüñ 
gevdesi Kūh-ı Elburz’a, başı ķafası ķule-i Ķāf’a, gözleri Mirrįħ yılduza beñzer ve baǾżınuñ 
başı ķubbe-i ħırmāna, gözleri yana külħāna, ķāmeti mināre, aġızları ġāra, beñizleri siyāh, 
barmaķları dögere beñzer ve baǾżısınuñ daħı ķadd u ķāmeti yidi başlu evrene, baķışları 
arslana ve cünbüşleri ķaplana, heybetleri Mirrįħ-i keyvāna beñzer” (s. 169). 

Süleymân-nâme’de Hz. Süleymân olağanüstü unsurlarla mücadele ettiği için eserde 

olağanüstülükler ve abartmalar sıkça karşımıza çıkmaktadır. “Ġayret-i ĥamiyyet ķılup evi 
üzre cān u başdan geçüp naǾra urup dört yüz oġlı dört biñ dört yüz ŧorunı otuz ķırķ biñ 
gergeden-serler serhengleri birle Süleymānį’leri ķarşuladı” (s. 132). “Ol zemān gergeden-
serlerüñ bir sulŧānı var idi, adına Ķantılān dirlerdi, üç yüz yaşında idi. Dört yüz ķırķ dört oġlı 
dört biñ dört yüz oġul oġlanları var idi” (s. 128). “Ol ķadar baĥrį ķuşlar geldi ki ŝaķa 
ķuşlarından ve ķazdan ve ördekden ve ŧurnadan ve ķarabataķdan ve balķan ķazlarından ve 
delįlü’l-baĥrdan ve ġavvāśdan ve murġ-i timsāĥdan gökyüzi görinmez oldı” (s. 146). 

Esere üslûp ve anlatım çeşitliliği kazandıran durumlardan birisi de ikilemelere sıkça 

başvurulmasıdır. “İkileme, anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı 

zenginleştirmek amacıyla, aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları birbirine yakın yahut 

karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana kullanılmasıdır. İkilemede ses 

güzelliğinin, tekrardan doğan anlam gücünün, birlikte yan yana kullanıldığı görülür. Bu 

bakımlardan ikileme, ses uygunluğu ve ezgi ile yoğunlaştırılmış bir anlam gücüdür. İyi 

kullanılan ikilemenin anlatıma kattığı güç, başka yollarla kolayca sağlanamaz. Özellikle şiirde 

ses açısından uyum yaratarak anlamın daha etkili bir biçimde sunulmasını sağlar. İkilemeler, 

şiirde türlü çağrışımlar yaratmak açısından da yararlı olur” (Hatiboğlu 1981: 12; Dilçin 2010: 

110). “Söz tekrarları, anlamı düzenleyen, açıklayıp genişleten, vurgulayıp pekiştiren, 

birbiriyle karşılaştıran; anlamda dalgalanmalar yaratan, söz öbekleri arasında türlü eşitlik ya 

da karşıtlık ilişkisi kuran bir özellik taşımaktadır” (Dilçin 2010: 63). Eserdeki ikilemeler 

genellikle mensur parçalarda kullanılmıştır. İkilemelerin sıkça kullanılmasıyla anlatılmak 

istenen şeyin etkisi daha da kuvvetlendirilmiştir. Eserde “güm güm”, “dürlü dürlü”, “âheste 
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âheste”, “dizek dizek”, “katı katı”, “handân handân”, “hıramân hıramân”, “pul pul”, “kat kat”, 

“tuş tuşa”, “döne döne”, “tırak tırak”, “az az”, “çâğ çâğ” gibi genellikle aynı kelimelerin 

tekrarından oluşan ikilemeler kullanılmıştır. “Andan nažar ķılup gördi ki bir ķorķunç yüzlü 
nār gözlü ejdehā heyǿet-i rabbānį śūret melek kim sözi śadāsından güm güm öter” (s. 84). 
“İllā ki dürlü dürlü maħlūķāt birle bu rubǾ-ı meskūn Ǿālemi ŧoldı ve boşaldı” (s. 150). “Ol ŧūl-i 
Ǿarż elli mil olan mürebbiǾ taħtuñ dört kūşesinden girüp götürmege ħadem ü ĥaşemi 
Süleymān ile Sürħibād-ı Cinnį ordusına yitürmege muntažır olup āheste āheste esmege 
başladılar” (s. 144). “Daħı  dizek dizek ķılup sekįne-i Mūsā olduġı ve Aħyāşilūn gemisini 
öñce bāķįsini Ǿaķabince Ürdün Irmaġı śuyı üstine ķondurdı” (s. 125). “Bulutları cemǾ ider 
ķaçan ķatı ķatı esse yaġmur yaġar ve daħı anuñ bir ħāśśası budur ki deñizleri ĥarekete getürür, 
yirden nem çıķarur” (s. 124). “İblįs’üñ telbįsini begenüp ħandān ħandān gülmegi ķoyup 
ķahķaha ile gülüp eyitdi”  (s. 138). “Andan İblįs-i pür-telbįs ĥırāman ĥırāmān yirinden ķalķup 
yüriyüp ħandān ħandān gülüp źürriyāt-ı şeyāŧįn birle aǾvānı iki mülāǾįn birle yüriyüp 
Sürħibād-ı Cin meclisine geldi” (s. 138). “Śol omuzında ve ammā ki orta yirinde gibi başı 
ġāyet Ǿažįm Ǿarş-ı Ǿažįmi yedi kerre ķuşadup ŧoķuz ķat ķarnı altına alan ejderhā başına beñzer 
gevdesi pul pul evren pulı gibi rengi ķızıl od şeklinde bir Ǿaceb daħı bu ki her pulunuñ 
aralıġından buħār yirine Ǿalev çıķar, aǾżāsını od bürür” (s. 102). “ǾĀlem yüzüni baĥr-ı 
žulümāt deñizle gök arasın ķara bulutlar ķatı ķatı ŧutmaġa başladı ve deñiz ķuşları çaġrışup 
ķaçışup ötmege başladı” (s. 120). “Sām-süvār derbendi geçüp gergeden-serler diyārına 
girdügi dem ol ķavm görüp ürküp tuş tuşa sürü beglerine vardılar” (s. 128). “Gürz-i gerānlarla 
ŧıraķ ŧıraķ farķ üzre dögüşdiler” (s. 130). “Süleymānį’ler daħı atlu çeriyle ŧaġ etegin ķat ķat 
ķuşayup ŧurdı” (s. 132). “Süleymān ĥażreti üzerine güneş ŧoķunmasun diyü ķanad ķanada 
virüp yelek yelege çatup çift çifti ve cins cinsi birle sāyebān ķurmışlardı” (s. 182).  

Örneklerde görüldüğü üzre eserin içerisinde ikilemelere sıkça yer verilmiştir. Yukarıda da 

anlatıldığı gibi bu ikilemeler metin içerisinde vurgulanmak istenen durumlarda anlatım 

gücünü artırmış, anlamı pekiştirerek metne renklilik kazandırmıştır. 

Süleymân-nâme 16.yüzyılda kaleme alınmış manzum-mensur karışık eserlerdendir. Bu 

dönemde yazılmış olan eserlerde görülen Eski Anadolu Türkçesi dil özellikleri Süleymân-

nâme’de de karşımıza çıkmaktadır. Eserde yer alan yardımcı fiiller dönem özelliklerine uygun 

olarak kullanılmıştır. “Nite ol zemān ki şehr-i Mıśr üzerinde Semendūn-ı Hezār Yek-Dest ile 
ceng idüp muķābil ü muǾārıż olduġı ĥįnde ol Ǿadū-yı sinnį serhengi cinnį ķaçan kim ceng 
yüzinde Sürħibād-ı Cinnį bu vechle lāf urup Semendūn-ı Cinnį’ye Ǿitāb idüp Semendūn-ı 
Hezār Yek-Dest ol pįl-i sermest Ekvān-ı Ǿİfrįt ve Śaħr-ı Cinnį’yi ŧutup on kez yüz biñ cin 
çerisiyle Sündūs-ı Cinnį’ye ıśmarlayup muķaddemā Süleymān bin Dāvud’a gönderdikim 
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mübādā Sürħibād ġālib olup “Elümüzden almasun.” diyü ammā ki Ķıŧŧu’l-esvedi ve Ķāşıŧ 
Ber-ķāmeŧ’i alıķodı” (s. 101). “Bunuñ Ǿaķabince laķlaķ geldi ki ĥaşerāt ķanın içmekden aġzı 
burnı ayaġı ķana ġarķ olmış idi” (s. 177). “ǾAķabince ġarāb geldi ki kiźbi ucından ķuşlar 
śafında ŧuracaķ yir bulımaz idi” (s. 177). “Cinnįler ĥabsine iletüp ĥabs itdiler. Bu eŝnāda 
yigen Cābir-i Cinnį daħı çıķageldi”  (s. 111). “Rüstemāne bebr u peleng postın çignine śalmış 
idi ve Afrāsyābį ħançerlerin ķaynaġına almış idi” (s. 176). “Rüstem’den alıvir ki ħiźmete 
varalum diyü beni gönderdiler.” diyüp icāzet diler” (s. 160). 

Eserde cümle başında  “hakim kavlince, çün, hükemâ kavlince, pes, çün kim, nite, nitekimgibi 

kalıp ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. “Pes devletüñe lāyıķ ve saǾādetüñe muŧābıķ dįn ü 
diyānetüñe muvāfıķ budur kim sözümüz dutasın ŝevābı dü cihānı ĥāśıl idüp ütesin” (s. 71). 
“Pes ben n’içün Süleymānlıġumla laǾl ü gevāhir ve dürr-i cevāhir birle mescid yapmayam. 
Zühhād ü Ǿubbād ile içine girüp ĥaķķa ŧāǾat itmeyem.” diyüp Beytü’l-Muķdis bināsını ne 
vechle yapacaġın göñlinde muķarrer ŧutdı” (s. 75). “Pes ŧāvūs-ı ķudsį söziyle Süleymān 
ĥażretinüñ Ǿaleyhi’s-selām maǾlūmı olup müvekkil-i bād-ı śarśara ĥükm itdi” (s. 82). “Çün 
kim ol gün geçüp Ǿale’ś-śabāĥ ki oldı. Süleymān-ı Nebį śubĥ namāzuñ ķılup cüng-i İsĥāķ’a 
süvār olup enbiyā, etķiyā, ĥükemā, Ǿulemā, fużalā, žurefā, kümelā, ümerā, şuǾarā cemǾ olup 
Ǿizzet içün Süleymān öñince yüridiler” (s. 65). “Çün kim ol śu kenārındaki ķalıp sįnesindeki 
beyān kim işitdi. Didi kim “İy serverler yaķın şöyledür kim eŧrāķ-ı Zengį, gergeden-serlerden 
ķorķmışdur” (s. 127). “Çün Süleymān daħı duǾāsın temām idüp el yüze kim sürdi. Andan 
yirinden ŧurup yedi ayaġ nerdübān ile çıķılur zerrįn minber ķodılar” (s. 67). “Nite ol zemān ki 
Sürħibād-ı Cin yanından Süleymān’ı görmege cāsūslıġa kim gitdi. Daħı Ĥannās ile Vesvās ile 
İhdināś ile Sirsād ile Minsād ile Kenis ile Denis ile dem çeküp uçup gitdiler”  (s. 136). “Nite 
ol zemān ki İblįs-i laǾįn ve racįm-i bį-dįn gelüp Loķmān şekline girüp Ĥannās, Vesvās 
śıfatıyla Baŧlamyus Ĥakįm şekline girüp daħı Ekvān-ı Dįv’i ve Śaħr-ı Cinnį’yi ķurtarup 
Semendūn-ı Cįnn’e gelüp ana daħı iġvā virüp ķaçırup çerisin göçüp andan Sürħibād’a varup 
bu sözleri söyleyicek bildiler” (s. 141). “Nitekim Mūsā Peyġamber zemānında Ǿaleyhi’s-
selām FirǾavn-ı laǾįn įmāna gelmedügi içün gāh bit virürdi. Baġların tereklerin yidürürdi” (s. 

151). “Ĥakįm ķavlince ķaçan kim ol žıll-ı mebǾūd melik maĥmūd sulŧān-ı mevcūd Süleymān 
bin Dāvud Ǿaleyhi’s-selām bu vech ile kim ĥuŧbe oķudı” (s. 69). “Ĥakįm ķavlince Loķmān 
Ĥakįm, Şeddād yatduġı bāġ-ı İrem’den ve sedd-i Yeǿcūc’dan ħaber viricek Süleymān-ı Nebį 
Ǿaleyhi’s-selām suǿāl itdi” (s. 77). “Ĥükemā ķavlince RuķǾāǿil-i Perrį Ķuds-i Mübārek’e 
gelüp Hümāyūn Şāh otaġına itmekde, perrįler serhengi arasına ķonmaķda ammā ki bizüm 
ķıśśamuz ez ān cānib Süleymān ĥażretine geldi” (s. 84). 
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Eski Anadolu Türkçesi dil özelliklerini tümüyle taşıyan Süleymân-nâme’de birinciçokluk 

şahıs eki olan “-vuz, vüz-” ekine sıkça rastlanmaktadır. “Bunuñ aślı budur ki bunda duravüz, 
üstümüze düşmen gelürse ķılıca dutup ķıravüz, baǾżısın daħı ŧutup dutsaķ ķılavüz, esirler ile 
degişüp pehlevānları alavüz” (s. 155). “İlyāv Şāh eyitdi “Devlete lāyıķ oldur ki ĥiśāra yüriyiş 
gösterevüz, đarb-ı dest ile bu ĥiśārı alavuz, düşmānuñ boynın başını ħāke śalavuz” diyicek 
Caliyus Ĥakįm eydür. “Şāhā evlā budur ĥiśāra ilçi gönderevüz, Fevrāķ Şāh’uñ ħaberin alavuz. 
Ümįddür kim at u er ĥasāret olmadın bu ĥiśārı alavüz, andan yolumuza gidevüz” didi  (s. 

230). “İmdi “İy pehlevānlar ġayret demidür. Ya budur ki bunda baş virevüz, ya budur ki baş 
alavüz.” diyüp pehlevānları ķıvandırup cenge niyyet idicek zerrįn-tāc baħş itdi” (s. 157). 

Eski Anadolu Türkçesinde bu ekin “-yuz, -yüz” şekli de bulunmaktadır, fakat eserde ekin bu 

haline rastlanmamıştır. Diğer taraftan bu ekin “-zuz, -züz” şeklieserde yer almıştır. “Biz bu 
ķalǾaya žafer bulamazuz. Yaķın varursaķ ki Miķnāŧįs ŧaşı yaraķlarumuzdan alur. Anuñ içün 
ķalǾaya muķābil olmazuz” (s. 155). “Şimdiden śoñra ĥayātumuz mevte, furśatumuz fevte 
mübeddel oldı. ĶaŧǾā bu derdden ħalāś olmazuz.” diyüp zārį ķıldı” (s. 79). 

Süleymân-nâme’de yer alan ve kısmen de olsa karşılaşılan eklerden birisi eşitlik eki olan      

“-layın, -leyin” ekidir. Bu ek eserde yer yer “gibi” anlamını karşılayacak şekilde 

kullanılmıştır. “Altı kez yüz biñ erüñ sancaķları dibinden mįr ü mihterler ŧabl ü naķķāreleri 
çalup raǾdlayın gürleşdi. Ger śurna ve naķįrler ecel irin ırlatdılar. Bu yañadan gergeden-serler 
sulŧānı daħı deñiz gibi ŧuran çeri baĥr-ı cūşānleyin gürleyü gümledi gözleşdiler” (s. 130). 
“Sām-süvār çerisi geldi kįş u baĥreynleyin birbirine irüp ķarışup ķatışup cenge ŧurdılar. Kim 
seyf kim śalıķ urdılar” (s. 131). “Bu yañadan ceyş-i Sām-süvār daħı ol ġulüvve beş kez yüz 
biñ arġır yıķılup baĥr-ı muĥįŧleyin mevc urup ırup ķarışup ķatışup śıyup ŧaġ depesinden 
sürdiler” (s. 133). “Bu źikr olan server-i selāŧįnler memālik-i rūy-ı zemįnler ancılayın 
pādişāhlardur ki her birisinüñ yüz kerre yüz bin āhen-pūş server-i ser-firāz Ǿaskeri var” (s. 

203). “Ancılayın Ǿažįm-i saltanat rūzı ķıldı ki bundan aķdem kimseye müyesser ve bundan 
śoñra daħı hįçbir şāha müyesser ola” (s. 189). “Ancılayın Nerreler, ġul Ǿifrįtlerdür ki her biri 
ki İskender seddi gibi yirinde ŧurmış idi. Ayaġın yidi başlu evren gibi yire baśup başlunı 
ķubbe-i keyvāna irürmiş idi” (s. 169). “Nemrūd yarım siñek birle helāk itdügine dāl odur ve 
daħı eger kim olsa idi buncılayın salŧanatı ins ü cin ĥükūmātını ve çār Ǿunśur ħiźmetini bu 
żaǾįf ħor-ı ĥaķįr Süleymān’a virmeye idi ve dünyā pādişāhları daħı bu żaǾįfüñ efǾālinden 
aĥvālinden Ǿibret alsunlar ki bu ķadar salŧanat içinde kendözümi görmezem” (s. 117). 

Eski Anadolu Türkçesinde gelecek zaman ekleri olarak kullanılan “-ısar, -iser” ekine 

Süleymân-nâme’de rastlamak mümkündür. Bu ek mensur kısımlardan ziyade manzum 

kısımlarda karşımıza daha çok çıkmaktadır. Yazar hikâyeye geçmeden bu ekleri manzum 
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parçacıkların içerisinde kullanarak eklere bir anlamda geçiş görevi yüklemektedir. Bu ekin 

metin içerisinde geçiş görevi gördüğü durumlarda yazar bu durumu okuyucuya sezdirir. 

Diñle imdi n’olısar ceng-i ķırān 
Vir śalāt Aĥmed’e ammā key cihān (s. 95) 

Neŝr: “Ĥakįm ķavlince Semendūn-ı Cinnį Sürħibād ile ol gice ceng itmekde śubĥ olınca 
ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān cānib Sündūs-ı Cinnį ĥākim olduġı elli kez yüz biñ cinnįlere 
geldi ki beş bölük oldı idi, nite her bölügi bir ħiźmete ķonmış idi. Evvel on kez yüz biñ cin 
çerisiyle ĥükm itdi, Raķįm bin ǾAķįm ki anlara baş idi. Ne ķadar Mıśr şehrinde Ādem-i Śafį 
nesli ve benį İsrāǿįl aślı var ise ĥükm itdi evlü evinde bulup getürdiler, Ħumus şehrine 
iletdiler”  (s. 95). 

Diñle imdi āħir ķıśśa n’olısardur şāhimen 
Lįk virgil sen śalāvāt Muśŧafā’ya her zemān (s. 185). 

Neŝr: “Ĥükemā ķavlince Rūĥşāh-ı Cinnį böyle diyicek Elhenc-i Cinnį cevāb virdi ki “Yā 
melik-i ervāĥ Ǿālem-i kāǿinātuñ ĥāli budur ki sāķį felek kişiye gāh zehr, gāh şeker śunar ve 
kimdür ki Ĥaķ teǾālānuñ ķażāsına ķarşulıķ eyleye. Benüm gibi bilmezlik ķıla ve bu Ǿālemde 
kendü reǿyiyle bir Ǿālį menzile ire ve kimi gördüñ bu dünyā niǾmetinde ki anuñ eline bir 
şerbet vireler” (s. 186). 

Böyle diyüp ħoş naśįĥat virdi anda Küstehem 
Diñle imdi n’olısardur işbu ķıśśa daħı hem 

ǾĀķil ol duta naśįĥat görmeye Ǿālemde elem 
Cāhil ol ki ide cidāl u ķazana derd elem (s. 155) 

Neŝr: “Ĥükemā ķavlince Küstehem sözüni Rüstem ķabūl idüp alayın baġlayup ĥāżırlıġ ile 
ŧurınca ez įn cāñib Maħmaħa Cāźū daħı üzerine Maħmaħa dāye sürüp ķalǾadan inüp yüz 
mįkdārı er ile Rüstem’e geldi, yaķın gelicek merkebinden indi. ĶalǾa erenleri öñine düşüp 
piyāde yüridiler. Tā kim gelüp Rüstem’e yaķın irdiler. Andan Maħmaħa Cāźū Rüstemi 
heyǿetinden, ķadd u ķāmetinden ve śavletinden, şecāǾatinden, śalābetinden bildi” (s. 155). 

Bu ek aynı zamanda mensur kısımlarda anlatılan olayların özetlenmesi niteliğinde olan 

manzum kısımlarda da kullanılmıştır. Aşağıdaki örnekte Hz. Süleymân, Rüstem’in gemisini 

kurtarır ve büyük bir dağ yamacına getirir. Bu dağı gören askerler birbirlerine ve re’islerine 

sorular sorarak durumu anlamaya çalışırlar. Uzunca bir konuşma yapıldıktan sonra durum iki 

beyit ile özetlenmiştir.  
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“Ammā ki ġāyet ulu reǿįse sordılar ki  “Bu ne ŧaġdur? Yoħsa Ĥaķ TeǾālā bizi kenāra çıķardı 
ki bu görinen ŧaġ bir cezįreye beñzer.” diyüp ħalķ sevinüp şād olıcaķ reǿįs āh idüp aġlayup 
eyitdi. “Bu görinen ķaraltu ki görinür ŧaġ degüldür. İllā ki gird-āb-ı ekberüñ aġzıdur ki bu 
görinen derħistān miŝāli ķaraltu baĥr-ı gird-āba düşen gemilerdür ki ħalķı açlıġ ile helāke 
varup gemileri zemān ile çüriyüp aķarśunun çevliçindeki ħār u ħāşākı gibi bir yire cemǾ olup 
ŧurur”   (s. 79).   

İşbu ŧaġ gibi görinen baĥr-ı gird-āb olısar 
Bundan özge miĥnet olma göresiz ki n’olısar 

Her kimi bunda ķaluben ādemisi olısar 
Ĥālümüz müşkül olupdur ŧutmışuz olma ki yüz (s. 80) 

Yapılan tespitlere göre bu ek mensur kısımlarda sadece “Şehr-i Mıśr içinde ne ķadar ki ādem 
aślı varısar cümlesin getürmege Ĥaleb śaĥrāsına yitürmege emr itdi” (s. 91) cümlesinin 

içerisinde geçmektedir. 

Süleymân-nâme’de yer alan eklerden birisi de şimdiki zaman eki olan “-yor”dur. Bu ek 

Süleymân-nâme’de “-yorur” şekilde kullanılmıştır. Eserde bu ek sadece bir yerde geçmiştir. 

“Süleymān Ǿaleyhi’s-selām suǿāl itdi. “Ol bāġ-ı İrem şimdi ķandedür, bilinmez mi?” Loķmān 
cevāb virdi. “Ĥükemā ķavlince bāġ-ı İrem Şām’dur ki Cennet-miŝāl şehrdür ki yirinde 
ŧurıyorur” (s. 78). 

Eserde kullanılan eklerden birisi de “-ınca, -ince” ekidir. Bu ek eserde “e-göre ve e-kadar 

anlamıyla karşımıza çıkmaktadır” (Bülbül 2011: 45). Eser bu ek bakımından oldukça 

zengindir. “Pes bu ŧarįķ ile bināya başladuġı tārįħden yigirmi yıla varınca Ǿasker çeküp 
kendüsi taĥśįl-i māl idüp şerkeşlerüñ memleketin yıķup yaķmada oldı ve eline giren māli 
ķarındaşı Şedįd’e gönderürdi” (s. 87). “Ben Sürħibād üzerine leşker çeküp varayın, śubĥ 
olınca anları cenge ŧutayın, tā kim bu sırra anlar vāķıf olmaya” (s. 92). “Ol gice tā śubĥ 
olıncaya dek ol ķadar ceng itdiler ki yetmiş kerre Sürħibād-ı Cinnį çerisin Semendūn śıyup 
üstine iletdi ve yetmiş kerre daħı Sürħibād’ı, dįv ü Ǿifrįt cinnįleri Semendūn-ı Hezār Yek-Dest 
çerisin śıyup üstine bıraķdı” (s. 94). “On kez yüz biñ cin çerisiyle uşaġı ve irisiyle Ekvān-ı 
Ǿİfrįt leşkeri üzerine siĥr ile āteş yaġdurup Ǿifrįt çerisin münhezim ķılınca ceng içinde Ekvān-ı 
Ǿİfrįt Semendūn-ı Hezār Yek-Dest’e ŧuş geldi” (s. 93). “Ħumus şehrine yitürdi ve on kez yüz 
biñ cinnįye daħı Sündūs-ı Cinnį baş diküp ol yapıcılara yardım ķılup ol gice tā śubĥ olıncaya 
dek şehr-i Mıśr’da her kişinüñ ne vechle evi var ise ol tertįb üzerine yaydılar” (s. 95). 
“Gemilerle baĥr-ı gird-āb-ı āsiyāb gibi döndükçe bunlar her dört rekǾat namāzı ķılduķlarınca 
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sekįneyi ķıbleden yaña döndürüp miĥrāb yirinde ķoyup ve yanından ķıble-nümā ķoyup 
Aħyāşilūn Peyġamber namāz ķılup selām virdükce ķıble-nümāya nažar ķılurdı” (s. 120). 

Süleymân-nâme’de kullanılan eklerden birisi de emir üçüncü teklik şahıs eki olan “-gıl, -gil” 

ekidir. Bu ek genellikle manzum parçacıklar içerisinde ön plana çıkmaktadır. “-gıl, -gil” eki 

mensur kısımda sadece “Yā nebiyyu’llāh bilgil ki Allāhü teǾālā celle celāluhū śuyı dürrden 
yaratdı, yili anuñ buħārından yaratdı” (s. 123) ifadesinde geçmektedir. 

Sāz u söz ile göñül bezm eylegil 
Cümle Ǿuşşāķı hevā kerem eylegil 

Gāh efsūn gāh fesāne söylegil 
Dürlü dürlü maǾnįyi şerĥ eylegil (s. 100) 

Dürlü cevher birle zįnet eylegil 
Her birin Firdevs-i Cennet eylegil (s. 77). 

Bize bir destān rivāyet eylegil 
Ĥikmet-āmįz söz ĥikāyet eylegil (s. 64). 

Künc-i ĥalvetde ķanāǾat eylegil 
Nefsi rām idüp riyāżet eylegil (s. 231). 

Eski Anadolu Türkçesinde üstünlük bildiren “-rak, -rek” ekine eserde rastlamak mümkündür. 

Bu ek eserde sadece küçük anlamına gelen “kiçi” kelimesinde kullanılmıştır. “Pes ķādir degül 
mi ol Allāh bir ķaŧre nuŧfeden anuñ gibi cemāl yaradur ve bir daħı Yūsuf’ı görmedüñse 
Süleymān ĥażretin göre ŧurursın ki DāvudPeyġamberǾaleyhi’s-selām on oġlı var idi, 
cemǾįsinden Süleymān-ı Nebį kiçirek idi” (s. 189). 

Süleymân-nâme’de Eski Anadolu Türkçesinde görülen “işbu, şol, uş, ol” gibi işaret, sıfat, zarf 

ve zamirlerine rastlamak mümkündür. Bunların eser içerisinde yoğun bir kullanımı söz 

konusudur. “İşbu hünerle mi meydān-ı hevāda merdāne cāde-i dįv u cin leşkeri arasında ķara 
bulutlar yöresinde ceng itmek dilersin.” diyüp ħançer-i āb-dār çeküp demlenüp ķuvvetlenüp 
daħı hemān-dem Ħaźlān-ı Dįv’i ħançer ile gögsinde mıħladı (s. 179). “İmdi uş vezįrüm 
Loķmān Ĥakįm’le ve İsmūǿįl oġlı Āśaf bin Berħiyā’yı ve Baŧlamyus Ĥakįm ile o cinnį bile 
gönderdüm ki Semendūn-ı Cinnį luŧf idüp sözüm ŧuta” (s. 138). “Şol ķadar oldı ki şol 
memleket şāhlarınuñ barmaġında altun yüzük bulunmaz oldı degül ki bay u yoħsulda bulına” 
(s. 87). “Zįrā ki bu salŧanat şol salŧanatdur ki niçeleri Nemrūd FirǾavn gibi ġurūr-ı salŧanat 
yoldan çıķarup azdurdı ve Şeddād-ı Hāmān’ı ŧāǾat-i Ĥaķ’dan bezdürdi ve Cemşįd gibi 
rubūbiyyet daǾvāsın ķaldurup ġurūr itdi” (s. 117). “İllā bunlar şöyle taśavvur itdiler ki 
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gemilerini baĥr-ı gird-āb yüzinde yürür ve ammā şol vaķtin bu sırra vāķıf oldılar ki vaķtā ki 
yil bunlaruñ  gemilerini ve  her geminüñ içi ŧolu ādemlerini baĥr-ı gird-ābdan ki iźn-i Rabbānį 
birle götürdi ve maǾrifet müvekkil-i Mįkāǿįl-i raĥmānį birle Ķuds-i Mübārek śaĥrāsına ki 
yitürdi”  (s. 126). “Ĥaķ sübĥānehu ve teǾālā bu Süleymān selįm olduġı ecilden şol salŧanat 
rūzı ķıldı ki biñ bir ümmet emrine fermān ve yetmiş iki dürlü millet ĥükmine maĥkūm ve yüz 
yigirmi dört dürlü śıfat-ı maħlūķāt emrine māǿ-i mūr ve musaħħar olup ins u cin, vaĥş u ŧayr, 
mūr u mār, çerende vü perende cemiǾ muŧįǾ-i münķād olduķdan śoñra maǾādine, cemādāta, 
nebātāta, çār Ǿunśura ĥükmi geçer ve yil taħtını felekde götürür diledügi yire yetürür”  (s. 

189). “Pes yā Elhenc şol Allāh kim ķādir-i ber kemāldür, güci yitürmeġe görmez misin ki bir 
ķaŧre śudan ħūb śūretler yaradur ki ay u güneş anuñ ĥüsninde ħacįl ķılur”  (s. 188). “ Allāh’uñ 
emrine muħalefet itdüñ şol ķadar bilmedüñ ki taķdįr-i Allāh olsa gerekdür”  (s. 188). 

Eserde küçültme bildiren “-cik, -cık, -cuk, -cük, -cağız, -ceğiz, -cuğaz” gibi küçültme ekleri 

kullanılmıştır. “Bir baħşı insān cinsinüñ fuķarāsına, Ǿulemāsına, etķiyāsına, ķısmet ķıldılar ve 
ikinci baħşı daħı yırtıcı, ŧartıcı cānverlere ķısmet itdiler ve üçünci baħşını meǿkūlāt iden 
ehremen śınıfına baħş itdiler ve dördünci baħşı deryā maĥlūķātına ve deñiz meliklerine ķısmet 
itdiler ve beşinci baħşını Sįmurġ ile yırtıcı şikār-bāz ķuşlara baħş itdiler ve altıncı baħşını ĥākį 
cānvercuķlara źübāb ü zenbūr cinsine taķsįm itdiler ve yedinci baħşını şāh-mārān Ǿaskerine 
ĥayyāta ķısmet itdiler” (s. 66). “Zerrįn-i muraśśaǾ libāscuķların çignine śalışup aķ gümişden 
ķanadçuķların perrān ķılup śalışup elvān elvān envāǾ-ı raǾnā müntehā çiçeklerden ķand u 
nebāt leźźet virür, leźźetlerden çāşnį dutup fażla götürüp şehdį muśaffā düzedüp müseddes 
ĥoķķalar içinde Süleymān içün źaħire śaķlayup ķapaķların aķ kāfurį mūm ile ķaplayup 
üzerlerine mühr-i Süleymān ile mühürleyüp ĥıfž itmege başladılar” (s. 178). “Vaķtā kim bād-ı 
śabā seĥer ki eserdi ol ķuşcuġazlar nesįm ĥareketinden Ǿandelįb-i cān-dār ve ŧūŧį-i murġ-dār 
gül-zārı zār içinde zārį zārį dile gelüp oturdı” (s. 73). “Ol demürci Dāvud oġlı zenbįl ile urucı 
Süleymāncuġazdan deve südin emici śiĥr-i kāhin ile Süleymānlıķ mertebesin umucı muġaylān 
dikenin yaķıcı gögsin gerüp kendözin görüp tāc u taħta baķıcı cāncuġazuñ ol dün ŧoġup dünle 
büyüyen oġlancuġazuñ bu ķadar ķadd ü ķāmet ile utanmayup ĥükmine müsaħħar olup daħı 
benüm üzerüme gelüp ceng idüp dįv serhenglerin ŧutup dil-teng idesin” (s. 97). “Bir żaǾįf 
sivrisiñekcük yaradup öküzüñ dimāġ içine girüp nįze urdı” (s. 152). “Gördi ki bir ķızcuġazuñ 
ķulaġında buçuķ dirhem miķdārı altundan bir küpecügi var” (s. 87). 

Süleymâne-nâme’nin yazarı olan Firdevsî Osmanlı devletinin önde gelen tarihçileri ve 

edipleri arasındadır. “Yaşadığı dönemde özellikle mensur tarihî eserleriyleadından söz ettiren 

Firdevsî, nazımda o kadar başarılı değildir. Ancak ansiklopedik bilgi açısından hatırı sayılıp 

takdir edilen bir muharrirdir. Firdevsî’den söz eden kaynaklar, yazarın tarihî, destanî ve 
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mitolojik ögelerle yetkinliğini inkâr etmemekle beraber şairlik yönünün zayıf olduğu yönünde 

müttefiktir” (Tanyıldız 2007: 165). Firdevsî, küçük yaşta aldığı eğitim itibariyle Arapça ve 

Farsça kelimeleri eserlerinde kullanması önemli bir anlatım unsuru olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bunun yanında eserde bugün kullanımdan kalkmış Türkçe kelimelere rastlamak 

mümkündür. Eserde “Çekzinmek” (çekinmek), “kocunmak” (alınmak, çekinmek, kaçınmak), 

“sıdamak” (korkmak), “sıdalanmak” (üzülmek, ağlamak), “eslemek” (aldırış etmek, önem 

vermek), “kavınmak” (kavramak, tutmak), “sançmak” (saplamak), “gızgınmak” (ateşlenmek, 

kızmak), “azırganmak” (yoldan çıkmak, şaşırmak), “turgurmak” (durdurmak), “sokunmak” 

(bir şeyi sokmak, ittirmek), “gözleşmek” (gözlemek gözlemlemek), “denşürmek” (bir şeyin 

yapısını bozmak, değiştirmek), “dirneşmek” (derlemek, toplamak), “beliñlemek” (korkmak), 

“sanışmak” (istişare etmek, danışmak) gibi şu an yazı Türkçesinde kullanılmayan fiillere 

rastlanmaktadır. “Tā ki zehrleri ķātil ola diyü ĥükm idicek hemān dem ol yedişer başlu, 
ŧoķuzar ķanadlu evrenler ķażā vü ķader gibi ol yidi ķuleli Ķāf ŧaġı gibi başların ķaldurup 
birinci ķat felege irgürdiler” (s. 174). “Ammā ki bu gird-āb-ı baĥre bunlaruñ gemileri ki düşdi 
şeh çekzinmege başladı” (s. 80). “Mıśr şehrinde Semendūn-ı Cinnį ile ceng idüp Keylān-ı 
Cinnį dutup Sürħibād otaġına ķonup ħaber śorup Keylān-ı Cinnį Süleymān ĥażretin bir vechle 
medĥ idicek işidüp ġāyet ķocundı” (s. 90). “Gergeden-serler ķayadan çomaķlar birle ururlardı, 
atı ve eri ħurd ķılurlardı. Ancaları ceng yüzinde nįzeler ile śançup düşürürlerdi. Ancaları 
ķolından ve buŧından dutup yırtarlardı. Sām-süvār serhengleri daħı Gergedan başluları süñü 
birle sįnelerinde śançup yıķarlardı” (s. 131). “Selām virüp el ķavşurup per ü bāl deñşürüp 
eyitdi” (s. 147). “Andan Süleymān Peyġamber ĥażreti müvekkel-i bād-ı Naġmaġāǿįl ķıġırdı 
nažarına geldi eyitdi” (s. 115). “Andan ŧurup Mįkāǿįl ĥażretiyle yirine oturdı Mįkāǿįl ĥażreti 
Ǿaleyhi’s-selām müvekkil-i bād Naġmaġāǿįl ķıġırdup aǾvānlarından dört kimesne ķoşdı ki ser-
cümlesi tekvįn-i riyāĥdur. Evvel Şanveneş, ikinci Raħyūş, üçünci Fįlįş, dördünci Fırŧįnūş ve 
andan śoñra müvekkil-i seĥāb-ı emŧārı ķıġırtdı kim adı RaǾd’dur” (s. 119). “Azırġanup ve 
siĥrine ŧayanup sāĥirlerine güvenüp mekrine ol laǾįne Laħlaħa Cāźū’ya ĥükm itdi ki aǾvān ile 
varup ceng itdi” (s. 156). “İşbu hünerle mi meydān-ı hevāda merdāne cādde-i dįv u cin leşkeri 
arasında ķara bulutlar yöresinde ceng itmek dilersin.” diyüp  ħançer-i āb-dār çeküp demlenüp 
ķuvvetlenüp daħı hemān-dem Ħaźlān-ı Dįv’i ħançer ile gögsinde mıħladı” (s. 179). “Ya budur 
ki bunda baş virevüz, ya budur ki baş alavüz.” diyüp pehlevānları ķıvandırup cenge niyyet 
idicek zerrįn-tāc baħş itdi” (s. 156). “Semendūn-ı Cinnį sen śıduñsa ben varup Süleymān 
göñlin śıdum” (s. 105). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Metin 

3.1. Nüsha Tavsifi 

Yapılan katalog taramaları sonucunda Süleymân-nâme’nin 68. cildinin İstanbul Topkapı 

Sarayı Müzesi, Türkçe Yazmalar Bölümü Nu: H.1535 ve Nu: K.892 olmak üzere iki nüshası 

tespit edilmiştir. Bunlardan H.1535 numarada kayıtlı nüsha 595 varaklık bir cildin, diğeri ise 

470 varaklık başka bir cildin içerisinde yer almaktadır. 

 H.1535 numaralı cildin içerisinde eserin 67-68-69-70-71-72 cildleri mevcut iken K.892 

numaralı cildde ise 67-68-69-70-71. cildleri mevcuttur. 

İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, Türkçe Yazmalar Bölümü, Nu: H.1535 (H) 

Baş: İnnehū min Süleymāne ve innehū Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm illā taǾlū Ǿaliyye ve 

atūnį müslimįn. 

Son: Ķarn içinde bāķį ķal olduķça Źü’l-ķarneyn yād 

Çün Süleymān ħalķa dād it tā ķıyāmet ķıl ĥakem 

Āmįn yā Rabbe’l-ālemįn 

Bu nüsha 21 satırda 98 varaktır. Ölçüsü 350x260 mm’dir. Yazı türü nesih, kağıt türü aharlı 

kalındır. Serlevha müzehheb ve cetveller yaldızlıdır. Bölüm başlıkları, ayetler, hadisler, özel 

isimler kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Mıklepli ve şemseli koyu kırmızı deri cilde sahiptir. 

İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, Türkçe Yazmalar Bölümü, Nu: K.892 (K) 

Baş: İnnehū min Süleymāne ve innehū Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm illā taǾlū Ǿaliyye ve 

atūnį müslimįn. 

Son: Ŧutmayan gūş emrüñe hem çün benefşe ola ker 

Ĥükmüñi gözlemeyen nergis bigi kör ola hem 

Bu nüsha 21 satırda 97 varaktır. Ölçüsü 312x220 mm’dir. Yazı türü nesih, kağıt türü aharlı 

kalındır. Serlevha müzehheb ve yaldızlıdır. Mıklepli kahverengi deri cilde sahip olup bölüm 
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başlıkları, ayetler, hadisler, özel isimler, kelâm-ı kibarlar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 

K.892 numaralı cildin içerisinde yer alan 68. cild dışında 67-69-70-71. cildler de mevcuttur. 

3.2. Metnin Kuruluşunda Dikkat Edilen Hususlar 

1. Çalışmada H.1535 arşiv numaralı nüsha H, K.892 arşiv numaralı nüsha ise K şeklinde 

gösterilmiştir. 

2. Metinde geçen Arapça ayet, hadis ve ibareler metin içerisinde eğik olarak çeviri yazıyla 

verilmiş, anlamları dipnotta yine eğik yazıyla verilmiştir. 

3. Metinde okunmasından şüphe duyulan ifadelerin yanına (?) işareti konulmuştur. 

4. Farsça “vâv-ı madule” “ħˇ” şekline göterilmiştir. 

5.“Aleyhi’s-selâm”, “radıya’llahü anh” gibi saygı bildiren Arapça ifadelerin anlamları, sadece 

metinde ilk geçtikleri yerlerde verilmiştir. 

6. Çalışmada hemzeli ve “y” li şekilleri olan kelimelerin hemzeli olanları tercih edilmiştir. 

(dāyimā, dāǿimā / dāyire, dāǿire / fāyide, fāǿide gibi) 

7. Çalışmada, varak numaraları koyu olarak köşeli parantez içinde gösterilmiştir. Nüshaların 

kısaltmaları da varak numaralarının yanında gösterilmiştir ( [H-14a], [K-55b], [H-36a] [K-

47b] ) gibi. 

8. Anlam kargaşası doğmaması için metinde noktalama işaretleri kullanılmış, konuşmalar 

tırnak (“ ”) işareti içerisinde gösterilmiştir. 

9. Nüshalarda olmayan fakat anlam itibariyle olması gereken ve metne ilave edilen ibareler “[ 

]” işareti içerisinde gösterilmiştir. (Asaf Berhiyâ / Asaf [bin] Berhiyâ) gibi. 

10. Metin içerisinde geçen özel isimlerde müellif genellikle harekeleri yanlış koyarak bir 

ismin birden fazla şekilde okunmasına sebebiyet vermiştir. Metinde yazım birliği olması için 

özel isimler tek bir şekilde okunmaya çalışılmıştır. Örneğin; Sürhibâd, Sürihbâd, Sürhbâd, 

Sürühbâd şeklinde harekelenen isim “Sürhibâd” yazılarak yazım birliği yapılmaya 

çalışılmıştır. Aynı şekilde Elhenec, Elhinic, Elhenc gibi şekillerde harekelenen bu isim 

“Elhenc” olarak okunmuştur. 

11. Metnin genelinde yazım birliği sağlanmaya çalışılmıştır. 

12. Dipnotta metne alınan kısımdan sonra “]” işareti konmuş, ardından nüsha farkı 

gösterilmiştir. 
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13. Dipnotta kullanılan “-” işareti ibarenin söz konusu nüshada olmadığını göstermektedir (-

H, -E). 

14. Metnin manzum kısımlarında oldukça fazla vezin hatası yapıldığı için metin tamiri 

yapılması gereken beyitlerde metin tamiri yapılmış ve bu durum dipnotta belirtilmiştir. 

15. Manzum kısımlarda beyit içerisinde vezne uymayan bir mısra var ise dipnotta “Bu mısraın 

vezni bozuktur.” ifadesiyle gösterilmiştir. 

16. Metnin ilk girişinde yer alan kasidenin vezni “Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün 

Fe’ûlün” olarak tespit edilmiş, fakat bazı beyitlerde aksamalar olduğu için vezni boş bırakılıp 

durum dipnotta belirtilmiştir. 

17. Metnin okunması sırasında büyük oranda harekelere sadık kalınmıştır. 

18. Metnin okunmasında Eski Anadolu Türkçesi imlâsı gözetilmiştir. 
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3.3. Tenkitli Metinde Kullanılan Çeviriyazı Alfabesi 

  a, ā ا

  ź ذ

 Ǿ ع

  ǿ أ

  ś ص

 ġ غ

  ŝ ث

  đ, ż ض

 ķ ق

  ĥ ح

  ŧ ط

 k, ñ, g ك

  ħ خ

  ž ظ

 ˇħ خوا
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3.4.Süleymân-nâme (68. Cild) Tenkitli Metni 

[H-83b] [K-84b] İnnehū min Süleymāne ve innehū Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm illā taǾlū 
Ǿaliyye ve atūnį müslimįn2 

Allāhü vāĥidküm yezel ki ol Ĥaķdurur ġaffār3 

Kün didise kevn ü cihān įcāda geldi ižhār 

Ķayyūm u ķādir bį-bedeldür śāniǾbį-çün ilāh 

Ķuddūs u ħālıķ bį-Ǿalel cebbār u hem o ķahhār 

   ǾArşı muǾallaķdur müşebbaķ bį-sütūn-ı aǾlā 

Ferşi muŧabbaķdur muĥaķķaķ merkezį-i ebĥār 

   Eflākidür ġāyet muraśśaǾ hem çü cāmı nilgūn 

Bu ħākidür zįbā muśannaǾ bāġ-ı İrem gülizār 

Hem ķubbe-i Mįnā’da ħurşįdi eyledi enver  

Hem śuffe-i ġabrādadur yāķūt-ı laǾl-i āb-dār 

Seyyāreme mihre viren kim sįm ü zer-i ķandįl 

Ekvār-ı sāl eyyāmı yaķandan bulur [ki] edvār 

 Bu ħuşk u ter dökerem cemǾį Ǿaceb kimden 

Ya āb u ħāk ü bāda kim hem-dem ider yanar 

Kimdür ķuran miskįn ħayme hevāda geh gāh 

Kimdür viren bārān-ı raĥmet ķaŧre-i midrār 

Bād-ı nesįm eŧrāfa ķandan virür abher 

Bād-ı Ǿaķįm eknāfa yaķılmaķ ne Ǿanber-bār 

Geh nev-Ǿarūs-ı Ǿālemi anuñ ile muǾaŧŧar 

Geh bu Ǿabūs-ı lāǿimi bunuñ ile olur ħˇār 

Geh nev-bahārı efşān ider evrāķ-ı gül-sįmįn 

Faśl-ı ĥazān iĥsān ider eşcāra gehi dįnār 

Ol ķādir-i ķudret-nümā vāĥid ezel Allāh 

Levlāk dir iken Ĥaķaña Ĥā Mįm ile tekrār 

                                                 
2 Mektup, Süleyman’dan gelmiştir. O, Bismillahirrahmanirrahim diye başlamakta ve içinde “Bana büyüklük 
taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin.” denilmektedir ( Neml 30-31). 
3 Bu şiirin vezni “Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün/fe’ūlün” olarak tespit edilmiş, fakat şiirin 
bazı beyitlerinde vezin çıkmamaktadır. 
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Maĥmūd-ı Ķāsım Muśŧafā mürsel Nebį Aĥmed 

Śallū Ǿalā ħayrü’l-verā ħātem-i rusūl muħtār 

O faħr-ı Ǿālem medĥini kāmil diye mi ekmel 

Muħtār-ı fāǾil fiǾlidür añla ķamu āşikār 

Raĥmān iken taǾlįm adın ümmį ķodı adın 

Sulŧān iken kevneyne geydi bir Ǿabā şalvār 

CemǾ eyleyüp küllį kemālāt ol Ħudā ķādir 

Adın ķodı ol źāt-ı ekmelüñ Aĥmed Rusul-i muħtār 

Ger nerdübān-ı tāsiǾ felek idinse Ǿaķl ü kül 

MiǾrācınuñ bir pāyına irişmeye istižhār 

Ol seyyid-i evlād-ı ādem şāfįǾ-i ümmet 

Ol ħˇāce-i faħr-ı cihān maĥbūb-ı Ĥaķ settār 

Ol bį-bedel dürr-i yetįmüñ ĥoķķası eflāk 

Ol pāk rūĥuñ cismidür her dü cihān kim var 

Ger bu ehb-i münker ise taĥķįķ aña şāhid 

Biryān-ı bere sūsmār üştür ġazāl-i aĥcār 

Yüz biñ selām aśĥābına evlādına her dem 

Kim şerǾ içün zaĥmet çeküpdür küllįsi aħyār 

O žıll-ı Ĥaķ sulŧān-ı Ǿālem āl-i ǾOŝmān Ħān [H-84a] [K-85a] 

Śāĥib-ķırān Şeh Bāyezįd aǾžam melik-i tāc-dār 

İskenderi Dārā vü rādār-ı (?) āb-ı Ǿālemdür  

İsfendiyār-ı maǾreke Ĥaydar-śıfat kerrār 

Deryā-yı cūdı içre her ķaŧresi baĥr-ı aĥżar 

Ķadri sarāy içinde anuñ ķubbe çarħ-ı edvār 

Dünyā mübārek ism ile çün rūĥ-ı ten zinde 

Baħtı saǾādet devlet ile devrinde4 hem-vār 

Mihrüñ nesįm eserse ger Kevŝer śaça dūzaĥ 

Ķahruñ yili doķunsa ħuşk olur behişt-i envār 

Barmaķda şāhā ħātemüñ görse Süleymān ger 

                                                 
4 Devrinde ] devrindedür K. 
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Aġzında barmaķ ķaldı ħātem-i miŝāl iżmār 

Mūsā Kelįm’üñ Ŧūr’ı miŝli meskenüñ aǾlā 

ǾĮsā Nebį sedri gibi taħtuñ yüce kām-kār 

Bāzūña alsuñ bāz eger şeh-per döke ǾAnķā 

Tįġı śalarsañ ħaśmuña Mirrįħ ider āh u zār 

Ķaşuñ kemān ķursa ider ħār-püşt ü pest 

Zülfüñ kemįn açarsa süst olur idi mekkār 

Beñzer żamįrüñe güneş olmasa ger naķś 

Beñzer yemįnüñe Ǿabūs olmasa idi emŧār 

Ħāküñdür aǾyān çeşmine kuĥli cevāhir ħūb 

Devlet yedine dergehüñ tozı durur nażżār 

Minberde nāmuñ yād iderse ger ħaŧįb ey şāh 

Ħurşįd olur minber aña mescid ŧolar envār 

Çarħı felek çįnį siper ŧutduġı bu dāǿim 

Mirrįħ-i ne yirüñden śaķınur yaǾnį kim devvār 

İskender ü Dārāb u Ķayśer Sencer ü Dārā 

Dergāhuñuñ kim bendesi Ǿacz ile ider iķrār 

ǾAdl ile Rūm’uñ mülkin ābād itdise ol şeh 

Süñlüñ ile ŧurnaya bāz urmadı hįç minķār 

Sulŧān-ı Ǿālem Bāyezįd ol şeh cihān-ı Ǿādil 

Eyler ķażā ile ķader Ǿadline anuñ iķrār 

Gāh o boşaldur dāmenin ider tehį dürden 

Geh fażl ile kāne virür inǾām idüp dįnār 

İllerde Sulŧān Bāyezįd añılduķça her dem 

Dillerde anca kim Süleymān-nāme oķur simsār 

Yüzi ķararsun ĥāsidüñ çün zülfi maĥbūbān 

ǾÖmri durulsun düşmenüñ çün nāme-i ŧūmār 

Ħor itmegil Firdevsį kim nažmıdur cevher 

İķbāl ü devlet gūşınadur nažm-ı dürr-i şehvār 

Mülĥide Ǿadū çün ġam yime Ĥaķ münhezim olmaz 
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Ĥāşā ki ĥaķ bāŧıl ola Ǿālemde iy tāc-dār 

Bu Tārįħ-i AǾžam Süleymān-nāme’nüñ Üç Yüz Otuz Altıncı Meclisinüñ Źikrindedür 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün]  

Śubĥ-demdür irdi çün ķutlu seĥer 

Nuŧķa gel murġ-i seĥer söyle ħaber 

Bir nebįnüñ ķıśśasın eyle beyān 

K’ola rāġıb diñlemege ins ü cān 

Bize bir destān rivāyet eylegil 

Ĥikmet-āmįz söz ĥikāyet eylegil 

Kim kemāl ehli idincek istimāǾ 

Ķıla aĥsen śad hezārān bį-nizāǾ 

   Faśl-ı güldür irdi çünki nev-bahār 

Ķutlu sāǾat döneriken rūzgār 

Luŧf idüp söyle Süleymān ķıśśasın 

Gūş iden defǾ ide Ǿālem ġuśśasın 

Dem geçer devrān döner ādem ölür 

İrişür faśl-ı ĥazān gül ħāk olur 

Bitmedi bāġ-ı cihānda ġonçe gül 

Gül gül-āb olup yitüp olmaya kül 

Belki ol evvel ŧoġan śoñ anneden 

Göre gitmez şey mi vardur ħāneden [H-84b] [K-85b] 

   Gökyüzinde bāda śalan ol serįr  

Sinlere yatur bugün yirde çürir 

Ol göge taśnįf ile çıķanı gör 

Şimdi yatur yirde çeşmin śıķdı gör 

Dimezem ki ādemüñ cismi ķalur 

Ādemį gider velį ismi ķalur 

Dünyādan sulŧān gider adı ķalur 

ǾĀlem içre Ǿadlile dādı ķalur 

Ķanı sulŧān ħān Muĥammed yā Murād 
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Gitdi anlar lįk ķodı yaħşı ad 

Yirde anlar yatduġınca sāl ü māh 

Bāķį dursun Ildırım Ħān pādişāh 

İy śüħan-ver ķo śoñuñda bir nişān 

K’ide yād aduñ cihānda dür feşān 

Di Süleymān-nāmesin ķo yādgār 

Vir śalāt Aĥmed’e ammā bį-şümār 

Der-Beyān-ı Ķurbān Kerden-i Süleymān Be-Cāy-ı Ķuds-i Mübārek 

Loķmān ibn ǾĀd ol ĥakįm ü ĥāźıķ ve ŧabįb ü üstād Eflaŧun-ı Yunanį ol reǿįs-i ŝābitü’l-evtād 

server-i büleġā ve Ǿāliyetü’l-Ǿimād naķlince naħl-i bendān-ı reyĥān-ı ĥaķāyıķ ve çehre-

küşāyān-ı śuver-i daķāyıķ ve ārāyendegān-ı encümen-i esrār ve pįrāyendegān-ı çemen-i 

iħtiyār yaǾnį ki mütekellimān-ı muśaddıķ rāviyān-ı aħbār ve müteǾallimān-ı muĥaķķıķ 

nāķilān-ı muħtār ol vechle śaĥįĥ ĥikāyet ve melįĥ rivāyet ķılup eydürler ki ol zemān ki žıll-ı 

meǾbūd ve melik-i maĥmūd Süleymān bin DāvudǾaleyhi’s-selām5 Ħayl cezįresinüñ atlarını ki 

kendüye rām eyledi ve muǾcize-i Süleymān žāhir olup Ĥaķ teǾālā güneşi Süleymān-ı Nebį 

ĥāŧırı içün yine yirine getürüp öyle namāzın ki ķıldı, istedi ki bu şükrāneye ķurbān yirine 

çıķup ķurbān ķıla. Andan Ĥażret-i SüleymānǾaleyhi’s-selām ol gün ķurbān yaraġın görüp 

KilǾād-ı Barçalı’ya ki vekįl-i ħarābdur ve kilercibaşı ki Aħį Serke’dür. Bunlara emr itdi ki 

ķurbān yaraġın göreler. Çün kim ol gün geçüp Ǿale’ś-śabāĥ ki oldı, Süleymān-ı Nebį śubĥ 

namāzın ķılup cüng-i İsĥāķ’a süvār olup enbiyā, etķiyā, ĥükemā, Ǿulemā, fużalā, žurefā, 

kümelā, ümerā, şuǾarā cemǾ olup Ǿizzet içün Süleymān öñince yüridiler, çünki ķurbān yirine 

geldiler. Süleymān atdan inüp seccāde-i Ħalįl üzre ķıldı. Andan śaġ ŧarafında on iki biñ 

muǾcizātları žāhir olmış enbiyālar ve etķiyālar seccāde-nişįn Ǿubbād u zühhād Süleymān ile 

oturdılar ve śol ŧarafında benį İsrāǿįl’üñ on iki sıbŧınuñ dilāverleri, ǾArab u ǾUrebā mehterleri, 

Mekke ve Medįne bihterleri on dört biñ taħt-nişįn dünyā pādişāhlarıyla mesnedlü mesnedinde 

ķarār itdiler. Andan śoñra dört yüz ķırķ dört Beytü’l-Muķdis seyyidleri diz çöküp Süleymān 

nažarına ķarşu ŧurdılar, devām-ı [H-85a] [K-86a] devletine duǾā ķılup yüz yire sürdiler. Andan 

śoñra yedi kez yüz biñ daħı yetmiş biñ ve yedi biñ Ǿasker insān pįr ü cüvān erkān-ı salŧanat ve 

aǾyān-ı memleket-i cumhūr ile ŧurıncaķ bir mil miķdārı yirden cin Ǿaskeri insān leşkerin iĥāŧa 

ķıldı ve bir mil miķdārı yirden daħı cin çerisin cān ulusı ķaplayup iĥāŧa itdi ve bir mil miķdārı 

yirden daħı perį Ǿaskerin Ǿafārįt ķavmi iĥāŧa itdi ve bir mil miķdārı yirden daħıǾafārįt ü 

ehremen Ǿaskerin yırtıcı ve ŧartıcı cinsi iĥāŧa itdi ve bir mil miķdārı yirden ĥayvānāt śınıfı 
                                                 
5Allah’ın selamı onun üzerine olsun. 
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efāǾį vü Ǿaķārib ve ĥayyāt cinsi iĥāŧa itdi ve anları daħı ejdehālar ve evrenler iĥāŧa itdi ve 

ķuşlar daħı Sįmurġ-ı Ķāf ile raĥne vü ķaķnūs ile ve ĥubūbāt yiyen murġān reǿįsi Cennet’den 

çıķan ŧāvus ile Süleymān üzerine hevā-yı fenāda fevķa’l-Ǿāde beyne’s-semāǿ-i ġabrāda ķanad 

ķanada çetüp yelek yelege çitüp ŧurdılar, cinsi cinsi birle ve çifti çifti birle baş başa çatup 

pervāz urdılar. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Ŧurdı çün dįvānı şāhı ol zemān 

CemǾ olup geldi ķamu pįr ü cüvān 

İns ü cinnüñ begleri cemǾ oluben 

Per-i aŧyār ile ŧoldı āsmān 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince çün kim Süleymān dįvānı ŧurdı, andan ĥükm idüp buyurdı. YehūyādaǾ 

beglerbegisi ve ķapucı ketħüdāsı KilǾād-ı Barçalı ve kilercibaşı Aħį Serke on biñ ķoyun ve 

biñ deve ve biñ nefer śıġır alup ķurbān yirine getürdiler, Süleymān nažarına yitürdiler. Andan 

Süleymān Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām ĥükm eyledi. Ķuds-i Mübārek seyyidleri ol ķurbāndan 

ķırķ erkek ķoyun ķoçların çıķarup boġazlayup temiz idüp etlerini nįme nįme ķurbān yirine 

iletdiler daħı bāķįsin yedi baħş itdiler. Bir baħşı insān cinsinüñ fuķarāsına, Ǿulemāsına, 

etķiyāsına, ķısmet ķıldılar ve ikinci baħşı daħı yırtıcı cānverlere ķısmet itdiler ve üçünci 

baħşını meǿkūlāt iden ehremen śınıfına baħş itdiler ve dördünci baħşı deryā maĥlūķātına ve 

deñiz meliklerine ķısmet itdiler ve beşinci baħşını Sįmurġ ile yırtıcı şikār-bāz ķuşlara baħş 

itdiler ve altıncı baħşını ĥākį cānvercuķlara źübāb ü zenbūr cinsine taķsįm itdiler ve yedinci 

baħşını şāh-mārān Ǿaskeri ĥayyāta ķısmet itdiler. Çünki ķurbānlar yirleşildi. Süleymān yine 

ĥükm itdi, biñ deve yüki Ǿud u [H-85b] [K-86b] Ǿanber u kāfūr getürüp cinler serhenglerine 

virdiler ve meliklerine ve cān meliklerine ve cān ķavmi mehterlerine de ve meǿkūlāt itmeyüp 

ŧıyle-i buħūrdan ġıdā-yı rūĥānį taĥśįl itdiler6. Andan yine Süleymān emr itdi Tevrāt-ı Mūsā’yı 

ve Zebūr-ı Dāvud’ı Ǿulemā-yı sekįne ile başlar üzre götürdiler, Allāh’a tekbįr ü tehlįl idüp 

geçmiş peyġamberler ervāĥına śalavāt getürdiler, Süleymān nažarına yitürdiler ķıbleye ķarşu 

ķurbān yirine yaķın kenārda ķodılar. Nāŝen Peyġamber ve Evyāŝer Peyġamber, Kāź 

Peyġamber7 benį İsrāǿįl’üñ on iki sıbŧınuñ içinde muǾcizātı žāhir olup enbiyā birle ve Loķmān 

Ĥakįm ve Āśaf bin Berħiyā birle ve on iki biñ vilāyete ķadem baśmış evliyā vü etķiyā birle 

Ǿulemā vü ĥükemā ve žurefā vü süĥerā birle ayaġ üzre ŧurup Süleymān nažarına gelüp sekįne-

i miĥrāba ķarşu ķoyup Süleymān-ı Nebį ĥażreti miĥrāba imāmete geçüp śaġ ŧarafında on iki 

                                                 
6 Ġıdā-yı rūĥānį taĥśįl itdiler ] taĥsįl iden maĥlūķāta baħş itdiler K. 
7 Kāź Peyġamber] -H. 
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biñ enbiyā ve śol ŧarafında on iki biñ evliyā ŧurup ve ikinci śafda ĥükemā vü Ǿulemā, nücūm u 

žurefā ŧurup ve üçünci śafda server-i selāŧįn ü ümerā ve vüzerā vü vükelā ŧurdılar ve dördünci 

śafda aġniyā vü pįr ü bernā nādān u gedā vü tüvānā beşer ķısmında ĥāżır olan ekābir-i eşyā 

ŧurdılar. Beşinci śafda cin ķavminüñ Ǿulemāsı ve cān neslinüñ fużalāsı perįler eśnāfınuñ 

kümelāsı śaf baġlayup ķıyāma ŧurdılar. Ammā ki melāǿike-i müvekkilūn ĥāżırları ve 

tekvįnlerüñ bile bulunan ekābirleri Süleymān ĥażretinüñ Ǿaleyhi’s-selām śaġında ve śolında 

śaf baġladılar. Ĥıżr Peyġamber daħı yitişdi, Mūsā Peyġamber şerįǾati mūcibince Tevrāt 

ĥükmince eźān oķuyup ķāmet getürdi. Süleymān ĥażreti daħı “Allāhü ekber.” diyüp ķāmet 

getürince anı gördi kim İsrāfįl ve Cebrāǿįl śaġ ŧarafında Mįkāǿįl ve ǾAzrāǿįl śol ŧarafında 

Ǿaleyhimü’s-selām8 ķāmet getürüp namāza ŧurdılar iki rekǾat ĥācet namāzın ķıldılar. 

Süleymān-ı NebįǾaleyhi’s-selām her rekǾatda ķırķ sūre Tevrāt’dan otuz sūre Zebūr-ı Dāvud 

oķıyup namāzı ki temām ķılup edā itdi. Ĥaķķ’uñ ķudreti birle gökyüzinden per-i ŧāvūs 

şeklinde od gelüp nūr-ı envār žāhir olup ķurbānı yaķdı. Ĥācet-i Süleymān Ĥaķ dergāhında 

müstecāb olduġın ki gördiler, Allāh’a tekbįr ü tehlįl idüp geçmiş peyġamber ervāĥına śalavāt 

getürdiler. Andan Süleymān Peyġamber [H-86a] [K-87a] duǾā diledi. Ĥāżır olan müttaķįler 

melāǿike-i muķarribįnle ve aśfiyā-yı muķarrebįnle ve aśfiyā-yı müttaķįn ile ve sādāt-ı Ǿābidįn 

ile ve eǿimme-i ehl-i dįn “Āmįn.” diyüp el getürdiler. Çün Süleymān daħı duǾāsın temām idüp 

el yüze kim sürdi. Andan yirinden ŧurup yedi ayaġ nerdübān ile çıķılur zerrįn minber ķodılar. 

“Bismi’llāh.” diyüp minbere çıķup Süryān dilince bir ĥuŧbe oķudı ki Eflaŧun-ı Yunanį 

muķaddemā bu Süleymān-nāme’nüñ muśannifidür, bu ĥuŧbeyi lisān-ı Süryānį’den zebān-ı 

ǾArabį’ye terceme itmiş. BaǾdez’ān kemįne-i Firdevsį bu kitābı Türkį’ye terceme ķılıncaķ bu 

ĥuŧbe-i Süleymānį daħı ǾArabiyye’den terceme olundı. Nažm: 

[FāǾilātün / FāǾilātün/FāǾilün] 

Ol cihetden anuñ içün şehriyār 

Tercem’oldı Türkįye ħuŧbe ki var 

Türkį dilce söyledügüm aślı bu 

MuŧŧaliǾ ola kebįr ü ger śıġār  

Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm9 

Elĥamdüli’llāhi rāfiǾa ġumme’l-ġammi Ǿan Ǿibādihį ve dāfiǾ žulmü’ž-žulm Ǿan bilādihi ve 
nāśıra men seleke muĥcenne ve ķāhir men yütrike ve yaǾmirü’l-miǾmāru’l-Ǿālemi bi’l-Ǿadli 
ve’l-iĥsāni ve müdemmirü’l-müdebbiri yüsfikü’d-dimāǿi bi’ž-žulmi ve’l-Ǿudvāne hüve’l-

                                                 
8 Onlara selam olsun. 
9Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla. 
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Ǿažįmü’l-leźį lā-yuķher sulŧānehū ve’l-ĥakįmü’l-leźi lā-yubhira bürhānehū külle emrin fį 
ķabżati ķudretihi esįrin ve küllu ġayra Ǿasįrin maǾa basŧehi raĥmetih yesįrinbi-ĥükmi’l-
kevākib bi-emri’l-kevākib illā lehu’l-ħalķu ve illā emru tebāreke Allāhü rabbü’l-Ǿālemįn. 
BaǾde’ś-śalātu ve’s-selāmǾalā cemįǾü’l-enbiyāǿi ve’l-mürselįn.10 Evvel Ādem-i Śafiyyu’llāh 

ve Nūĥ-ı Necciyyu’llāh ve İbrāhįm-i Ħalįlu’llāh ve Mūsā-yı Kelįmu’llāh ve ǾĮsā-yı Rūĥu’llāh 

ervāĥına olsun ki min baǾd āħir zemānda devr-i ķamerde gelecek ħātemü’n-nebiyyįn ve 

imāmü’l-müttaķįn olıcaķ mefħar-ı mevcūdātuñ ve şefįǾü’l-Ǿaraśātuñ rūĥ-ı pāk-ı muŧahhar-ı 

muǾaŧŧar-ı münevverine olsun ki yaǾnį levlake lemā ħalaķtü’l-eflākdur11. İlāhį melikā 

pādişāhā sen ol pādişāhsın ki cemįǾ yaradılmış emrüñe meǿmūrdur, bu żaǾįf, faķįr, ĥaķįr 

Süleymān dergāhuñda kem mūrdur. İlāhį iki cihānuñ maķālįdi öñüñde ve dünyā vü āħiretüñ 

kilįdi eyledükde diledüñ dünyā virürsin ve diledüñ āħiret virürsin, dileseñ ikisin daħı virürsin. 

Devlet dilerseñ bir gedāyı Ǿāleme şāh idersin ve isteseñ bir pādişāhı ħāk-i rāh idersin. Her 

devlet ü iķbāli virmek elüñde ve her niǾmetüñ zevāli gine dilüñde. İlāhį pādişāhlıķ [H-86b] 

[K-87b] saña yaraşur ki cihān pādişāhluġını kime dilerseñ virürsüñ ve kimden dilerseñ alursın. 

Gāh FirǾavn-ı laǾįni server-i serįr-i melik-i Mıśr idüp Mūśā-yı kelįmi külbe-i aħzān-ı ġurbetde 

mübtelā idersin ve gāh gine ol melǾūnı ķahruñ deñizine ġarķ idüp Mūsā’yı memlekete pādişāh 

idersin. Gāh Yūsuf-ı Śıddįķ’ı ĥased çāhına ve belā zindānına giriftār idersin ve gāh gine 

çıķarup Mıśr taħtında sulŧān idersin. İlāhį sen ol mālikü’l-mülk ezel ü ebedsin ķuli’l-lāhümme 
mālike’l-mülki12. Her kime dilerseñ taħt u memleketi virürsin tuǿti’l-mülke men teşāǿu13 ve 

her kimden dilerseñ tāc u devleti alursın ki ve tenziǾu’l-mülke mimmenteşāǿu14. Her kimi 

isteseñ derecāt u Ǿizzete yitişdirürsin ki ve tüǾizzu men teşāǿü15 her kimi dilerseñ derecāt-ı 

meźellete bıraġursın ki ve tuźillu men teşāǿü16 ve mefātįĥ ü ħayr u saǾādet ķabża-i iħtiyār ve 

yemįn-i irādetüñdedür ki bi-yedike’l-ħayru17 ve nevāĥį-i kāǿināt taħt-ı ķudretüñde maķhūr ve 

selāsil-i taśarrufātuñda meǿsūrlardur ki inneke Ǿalā külli şeyǿin ķadįr18 nūr-ı žulme müsaħħar 

āŝār-ı ķudret ü ĥikmetüñdür. Rūmį-i rūz-ı Hindį şeb-i pesende-i dergāh-ı Ǿizzetüñdür ki 

                                                 
10 Hamd Allah’a aittir, kullarından tozu dumanı kaldırır ve şehirlerden zalimin zulmünü def et ve eğilip bükülene 
yardımcı ol, bırakıp terkedenleri kahret. Alimlerinkafa bulanıklığını adalet ve ihsan ile onar. Düşmanlık ve zulm 
ile kan akıtan öldürücüleri helak et. O, azimdir ki gücüyle kahretmez. O, hakimdir ki delillerini yok etmez, bütün 
işleri kendi kudreti altındadır. Hiç zorlaştırıcı değildir, rahmeti bollukla birlikte kolaycadır. Gezegenler ve işler 
ancak O’nun yaratmasıdır ve onun emridir. Alemlerin rabbi olan Allah ne yüce bereket sahibidir.Nebiler ve 
resullerin hepsine selam olsun. 
11 Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım (Kutsi Hadis).  
12 De ki “Ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah’ım (Ali imran 26). 
13 Mülkü dilediğine verirsin (Ali imran 26). 
14 Dilediğinden onu çeker alırsın (Ali imran 26). 
15 Dilediğini aziz edersin (Ali imran 26). 
16 Dilediğini zelil edersin (Ali imran 26). 
17 Hayr senin elindedir (Ali imran 26). 
18 Gerçekten sen her şeye kâdirsin (Ali imran 26). 



69 
 

tūǿlicu’l-leyle fi’n-nehāri ve tūǿlicu’n-nehāre fi’l-leyl19. Gāh olur ki perçem-i Ǿālem-i şeb-i 

deycūrı rįş-i FirǾavn gibi cevāhir-i zevāhir-i kevākib ile muraśśaǾ u zįbā idersin ve gāh olur ki 

Ǿamūd-ı sįmįn śubĥ-ı śabįĥi Ǿayn-ı Mūsā gibi nūr-ı ħurşįd-i tābān ile yed-i beyżā idersin ve 

gāh olur ki sevdā-yı rūy-ı şeb-i nuħūseti riyāż-ı rūz-ı mülk-i devlete FirǾavn-vār mālik ü 

mütevālį idersin ve gāh olur ki beyāż çehre-i rūz-ı saǾādeti süvār-ı şeb-i belā vü miĥnet 

üzerine Mūsā-śıfat ġālib-i müstaǾlį idersin. Gāh olur ki bir kāfir meyyitüñ bilinden Āzer ve 

ǾAbdu’llāh gibi bir ĥayy u Ǿālim çıķarup iki cihānda ĥabįb ü ħalįl idersin ve gāh olur ki bir 

ĥayy-ı Ǿālimüñ śulbinden Nūĥ-ı Neciyyu’llāh gibi bir kāfir meyyitin getürüp dü Ǿālemde ħor-ı 

zelįl idersin ki tuħricü’l-ĥayyā mine’l-meyyiti ve yuħricü’l-meyyite mine’l-ĥayy20. İsteseñ bir 

kimesneye niǾmetler virüp rızķını bį-şümār idersin ve dileseñ bir nāna muĥtāc idüp ķapularda 

zār idersin ki ve terzuķu men teşāǿu bi-ġayri ĥisābi21. İlāhį Dāvud oġlı Süleymān ĥükmüñe ki 

[H-87a] [K-88a] meǿmūr efgendedür, ol Ǿālį dergāhuñda żaǾįf ü naĥįf mūr u dil-bendedür. 

İlāhį bizüm saña zārumuz ola. İlāhį bizüm senüñle ne bāzārumuz ola. İlāhį żaǾįfleri redd 

itmek kerįmlik şānı degildür. İlāhį üftādeleri yire śalma raĥįmlıķ nişānı degüldür. İlāhį senüñ 

aduñ muĥsin u cevāddur. Ķullarıñ işi bilmezlik ve Ǿināddur. Senüñ aduña lāyıķın it. Bizüm 

ĥālümüze göre itme senüñ źātuñ raĥmānıdur. Bizüm fiǾlümüz Ǿıśyāndur. Sen źātuña 

münāsibin it, bizüm fiǾlümüze göre itme. İlāhį Ǿināyet ķıl ki yetmiş iki millet ve yüz yigirmi 

dört dürlü śıfat-ı maħlūķāt ve biñ bir ümmet arasında ķavlehū teǾālā inna’llāhe yeǿmuru bi’l-
Ǿadli ve’l-iĥsāni ve įtāǿiźi’l-ķurbā ve yenhā Ǿani’l-faĥşāǿi ve’l-münkeri ve’l-baġy22 mūcibince 

Ǿamel ķılup Ǿadl ü dād idem. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Vir Ǿināyet ins ü cinnüñ içre Ǿadl ü dād idem  

Heft kişver rubǾ-ı meskūn içini ābād idem23 

Nesl-i şeyŧān śınıfın eyleyeyin bį-ĥad cezā  

Ādem oġlanın cihānda Ǿadlüm ile şād idem 

Dest-gįr ola ben ķuluña iy Ħudāvend-i cihān 

Bu mübārek ķudsi yapup mescidüñ bünyād idem 

Neŝr24: Ĥakįm ķavlince ķaçan kim ol žıll-ı maǾbūd melik-i maĥmūd sulŧān-ı mevcūd 

Süleymān bin Dāvud Ǿaleyhi’s-selām bu vech ile kim ĥuŧbe oķudı. Melāǿike-i muķarrebįn, 

                                                 
19 Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın (Ali imran 27). 
20 Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın (Ali imran 27; Rûm 19). 
21 Dilediğine hesapsız rızık verirsin (Ali imran 27). 
22 Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı emreder; hayâsızlığı, fenâlık ve azgınlığı da yasaklar (Nahl 90). 
23 Ābād idem] ābādān H. 



70 
 

müvekkilūn-ı tekvįn, enbiyā-ı müttaķįn, etķiyā-yı ber-güzįn, server-i selāŧįn birle ser-cümlesi 

Süleymān’uñ feśāĥatine, Ǿibāretine, leŧāfetine, Ǿadāletine, firāsetine, kiyāsetine taĥsįn-i belįġ 

ķılduķdan śoñra ol meclisde ħāžır olan ĥükemā, Ǿulemā, fużalā, Ǿuķalā, kümelā, ümerā, 

vüzerā, žürefā, şuǾarā ile Süleymān’uñ devām-ı devletine ve eyyām-ı rifǾatine ŝenā ķılup 

Ǿilm-i kemālātına aĥsened ve źihn-i idrāk-i maǾdeletine āferįn itdiler ve andan śoñra Mūsā 

Peyġamber ķarındaşı Hārūn-ı Nebį neslinden ve İbrāhįm-i Ħalįl aślından ve YaǾķūb-ı Nebį 

sıbŧından ve Yūsuf-ı Śıddįķ elinden ve Yehūdā evlādından ve YūşaǾ bin Nūn ceddinden ve 

İsmūǿįl Peyġamber nesebinden ne ķadar kim seyyid ü sādāt ekmel-i mevcūdāt var ise benį 

İsrāǿįl Ǿubbādı ve ǾArab u ǾUrebā zühĥādı birle ayaġ üzre ķalķup Nāŝen Peyġamber ve Kāź 

Peyġamber ve Evyāŝer Peyġamber ķurbān yirine cemǾ olan enbiyā ile ve Loķmān Ĥakįm ve 

Āśaf bin Berħiyā ile cemǾ olup Süleymān’a ķarşu śaf baġlayup ŧurdılar. Devleti ziyāde ĥaśmı 

üftāde dostānı dil-küşāde [H-87b] [K-88b] olmaġ içün cümle-i maķśūdını Rabbinden bulmaġ 

içün Süleymān Peyġamber ol nebiyy-i rehber içün el getürüp Ĥaķ teǾālāya śıdķ u iħlāś ile cān 

ķavminüñ Ǿulemāsı, perįlerüñ kümelāsı, cinnįlerüñ fużalāsı, biñ bir ümmetüñ efđali Ǿuķalāsı 

birle25 dillü dilince cān-ı göñülden źikr olan enbiyā-yı enās ile ħayr duǾā ķıldılar. Vaķtā ki 

fātiĥatü’l-kitāb oķuyup tįġ u tevĥįdler racįm boynın ŧoķıyup duǾādan kim fāriġ oldılar. Andan 

ol zemānenüñ enbiyāsınuñ Dāvud Peyġamer’üñ ĥˇācesi etķiyānuñ yüzi śulusı Loķmān-ı Ǿādil 

ile ve ol ĥakįm-i üstād ile ve Āśaf bin Berħiyā ile ol ser-defter-i aśfiyā ile ve Kāź Peyġamber 

ve Evyāŝer bu beş nefer peyġamber Ǿaleyhimü’s-selām Süleymān ĥażretine ilerü gelüp 

eyitdiler kim “Yā nebiyyu’llāh, benį İsrāǿįl enbiyāları ve on iki sıbŧuñ etķiyāları ve ǾArab u 

ǾUrebā Ǿulemāsı ve Yunan u maġrib ĥükemāsı ve Mekke vü Medįne Ǿuķalāsı Ķuds-i Mübārek 

zühhādlarıyla Şām ve Ĥaleb Ǿubbādlarıyla ser-cümle Hārūn nesli seyyidleri Ǿālį ĥażretüñden 

temennā iderler ki Ķuds-i Mübārek yapmaġa himmet idesin. Atañ Dāvud26-ı Nebį vaśiyyetin 

yirine yitürüp bināya himmet ü niyyet idesin ki Ĥaķ teǾālā devletüñi, salŧanatuñı, 

memleketüñi, tāc u taħtuñı ve saǾādet-i baħtuñı ziyāde ķıla. Bu fānį dünyāda ol ħallāķ-ı Ǿālem 

Ǿömri Nūĥ’ı ve māli Ķārūn’ı müyesser, āħiretde Cennet-i Firdevs’i mesken ola ve ĥūr u 

ġılmānı muķadder ķıla.” ǾAle’l-ĥuśūś ki ol rezzāķ-ı benį ādem ki Ǿālį ĥażretüñe nübüvvet 

ħātemin iĥsān ve cemįǾ maħlūkāt emrüñe fermān eyledi. Ol ķādir-i ber-kemāl ol śāniǾ-i źü’l-

celāl kim Allāhü vāĥidü śameddür, lem yelid velem yūleddür ve lem yekun lehū küfüven 
eĥaddür27. Pes ol baħş-āyende-i baħşāyiş ger egerçi ki innā ceǾalnāke fi’l-arżi ħalįfeten28 
mūcibince atañ Dāvud Peyġamber’e ol nebiyy-i maǾbūd rehbere ħilāfet-i memleket muķadder 

                                                                                                                                                         
24 Neŝr ] Nažm K. 
25 Birle ]-H. 
26 Dāvud-ı Nebį ] Dāvud H. 
27Allah tektir. Allah sameddir. O, doğurmadı ve doğurulmadı. O’na bir denk de olmadı (İhlas 1-2-3-4) 
28 Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık (Sad 26). 
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ķılmış idi, velįkin ol kird-gār-ı aǾžam ve perverdigār-ı muǾažžam Ǿālį ĥażretüñe bir salŧanat u 

tāc u taħtu ve devlet-i mülk-i māl ve memleket-i iķbāl ü saǾādet ü seħā vü vefā vü maǾdelet 

rūzį ķıldı ki ins ü cin ve vuĥūş u ŧayrun ve mūr u mār çerende vü perende emrüñe meǿmūr 

olupdur. Yüz yigirmi dört dürlü śıfat-ı maħlūķāt yetmiş iki milletle ve deñizde ve ķuruda 

mevcūd olan biñ bir ümmet emrüñe fermān-ber olmışdur. Ĥuśūśan ki yil taħtuñı felekde 

getürür, diledügüñ yire ger meġārib ve ger meşārıķ yitürür. Pes nedendür kim Dāvud 

Peyġamber vaśiyyetin ŧutmayasın, Beytü’l-Muķdis [H-88a] [K-89a] bināsına niyyet 

itmeyesin. Pes devletüñe lāyıķ ve saǾādetüñe muŧābıķ dįn ü diyānetüñe muvāfıķ budur kim 

sözümüz dutasın, ŝevāb-ı dü cihānı ĥāśıl idüp ütesin. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Ol benį İsrāǿįl içre tā ki varsa enbiyā 

Etķiyā vü aġniyā vü pįr ü bernā aśfiyā 

Böyle diyüp Şeh Süleymān ĥażretine cümlesi 

İtdi ilĥāĥ aña ķudsį ķıla binā pādişā 

Neŝr29: Ĥakįm ķavlince Süleymān ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām ol peyġamberler sözin kim işitdi 

semiǾnā ve aŧaǾnā30. “Benüm daħı göñlümde bu niyyet var idi.” diyüp Beytü’l-Muķdis 

yapmaġa himmet itdi daħı ķurbān ħalķın ŧaġıdup Ǿulemā-yı Tevrāt-ı Mūsā’yı ve Zebūr-ı 

Dāvud’ı sekįne ile başları üzre getürdiler. Süleymān Peyġamber daħı Tevrāt’a ve Zebūr’a 

ĥürmetine yayan yüriyüp cemįǾ enbiyā vü etķiyā, ĥükemā vü Ǿulemā, server ü selāŧįn ü vüzerā 

yayan yüriyüp gitdiler. Gelüp Ķuds-i Mübārek’de ķubbe-i śaĥrā yirine yitdiler, Allāh’a tekbįr 

u tesbįĥ itdiler ve geçmiş mürsel peyġamberler ervāĥına śalavāt getürdiler. Andan Süleymān 

Peyġamber Nāŝen Peyġamber’e eyitdi. “Yā Nebį Nāŝen, varuñ cemįǾ peyġamberlerle ve 

zāhidlerle bir ħalvet yirde oturuñ ve Ķuds-i Mübārek yapılmış sözüni dilüñüze getürüñ, ne 

vechle göñlüñüz isterse binā ķılayın. Allāhü teǾālā rıżāsı içün bir mescid yapayın ki anuñ 

miŝāli beytu’llāha dünyā içinde31 yapılmış olmasun ve ne ħod benden śoñra kimse aña hem-tā 

mescid yapmaġa ķādir olmasun, siz ol mescidüñ evżāǾını fikr idüñüz. Ben daħı bināsı 

yaraġını insān meliklerine ve cinler serhenglerine ĥükm ideyin yaraġında olsunlar ve daħı 

yedi iķlįm beglerine ve rubǾ-ı meskūn yeklerine ħaber göndereyin. Eŧrāf-ı Ǿālemde mermer 

maǾdenleri ve envāǾ-ı cevāhir meskenleri ne yirde bulunursa cinnįlere götürdüp ve 

ehremenlere getürdüp cemǾ ideyin.” Nažm: 

                                                 
29 Neŝr ] Nažm K. 
30 İşittik ve itaat ettik (Bakara 285). 
31 İçinde ] arżında K. 
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   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Böyle diyüp ol zemānda Şeh Süleymān ĥażreti  

Nāŝen ile enbiyāya ķıldı bį-ĥadd Ǿizzeti 

Cān u dilden ŧālib oldı Beyt-i Ķudsi yapmaġa 

Diñle imdi ķıśśa nedür vir śalavāt ümmeti 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Süleymān ĥażreti Nāŝen Peyġamber’e böyle diyüp vedaǾlaşup gitdi. 

Cüng-i İsĥāķ’a süvār olup devleti ile gelüp taħt-gāhına yitdi, şām vaķti daħı irdi, ĥāślarıyla 

aħşam namāzın ķıldı, andan ħalvetine girüp oturdı. “Beytü’l-Muķdis’ine vech ile binā ķılam 

ve ne üslūb üzerine bünyād idem?” diyüp fikre [H-88b] [K-89b] vardı. Andan Aħį Melįĥ’i 

gönderdi, Loķmān Ĥakįm ile Āśaf bin Berħiyā’yı varup götürdi. İçerü ħalvetine girüp anlar 

daħı Süleymān ĥażretin görüp selām virüp śaġ śol geçüp yirlerine oturdılar, andan Beytü’l-

Muķdis bināsı sözin dile getürdiler. Andan Süleymān suǿāl itdi kim “Beytü’l-Muķdis bināsı 

yaraġın ne vechle görmek gerek ki śoñra bināya başlayıcaķ żarūret çekilmeye, ālet ü esbāb 

eksük olmaya?” Loķmān Ĥakįm eyitdi. “Yā nebiyyu’llāh, ben Ǿažįm binālar yapılduġın Ǿömr-

i ŧavįl içinde iki kerre görmişem. Evvel bu kim Şeddād bin ǾĀd zemānında Cennet-i Firdevs 

diyü bir sarāy yapdı kim yedi ķat ķalǾası vardı ve her bir ķalǾası bir dürlü maǾdendendi.” 

Süleymāñ didi kim nite Loķmān eydür. “Çünki Şeddād azup ene rabbüküm32 daǾvāsın ķılup 

Cennet diyü ol sarāyı yapmaġa ŧālib kim oldı. Yedi fersaħ āb-ı revānı laŧįf ve maķām-ı şerįfi 

hevāsı ħūb her cānibi merġūb yiri āhen ĥiśār ile yapup çevre alup iĥāŧa itdi ve anuñ içinde ĥāś 

pūlādı ve Dımışķį’den mücellā vü muśaffā bir ķalǾa daħı yapdı kim ādemüñ yüzi içinde 

görinürdi ve anuñ içinde üçünci ķalǾayı aķ billūr ŧaşından yapdı ki baķmaġa gözler ķamaşurdı 

ve dördünci ķalǾayı yeşil yeşimden yapdı ve beşinci ķalǾayı dürr-i Necef’den yapdı ve altıncı 

ķalǾayı ruĥāmį aķ gümişden yapdı ve yedinci ķalǾayı ĥāś ķızıl altundan yapdı. Çün kim yedi 

ķalǾa temām oldı, içinde yedi ķaśrlar yapdı laǾl ü cevāhirden.” Süleymān didi kim “Nite?” 

Loķmān cevāp virdi ki “Yā nebiyyu’llāh, evvelki ķaśrı yeşil zebercedden yapdı ve ikinci ķaśrı 

śaru yāķūtdan yapdı ve üçünci ķaśrı Faġfūr-ı Çįnį’den yapdı ve dördünci ķaśrı aķ billūrdan 

yapdı ve beşinci ķaśrı ķızıl laǾl-i Bedaħşį’den yapdı ve altıncı ķaśrı pįrūzeden yapdı yedinci 

ķaśrı lāciverd ŧaşından yapdı. Ammā kim her bir ķaśruñ yetmiş ħalvet-i ħāśı var idi. Ķapuları 

ķızıl altundan, cāmları elmāsdan ve cemįǾsinüñ örtüsi aķ ruħāmį gümişden ve ķaśruñ 

ķandįlleri şeb çerāķdan eyle. Gevher-i şeb çerāķ kim gice ile ķaśr içinde gün gibi şuǾle virürdi 

ve bir Ǿacįb daħı bu kim ya Süleymān her bir ķaśruñ civārında bāġ-ı Cennet miŝāli bāġ u 

bostān-ı naħlistān ve gülistān dikmişler idi. Ammā ki cemįǾsi laǾl ü cevāhirden [H-89a] [K-

                                                 
32Ben sizin rabbinizim (En’am 8, Enbiya 92, Mu’minûn 52). 
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90a] ve ķıymetį gevāhirden zevāhirden idi. Şöyle kim aġaçları özdeki ķızıl altundandı ve 

yapraķları yeşil zümürrüdden ve zebercedden şükūfeleri dürr-i yetįmden, enarları yāķūt-ı 

rummānįden, kirāsları laǾl-i Bedaħşānį’den, nārencleri śaru yāķūtdan, encirleri elmāsdan, 

ĥayvaları dürr-i Necef’den ve Yaraķan’dan, benefşeleri lāciverd ŧaşından, nergisleri zer-i 

śāfįden, śūsenleri ĥacer-i elmāsdan, zanbaķları śadefden, servileri zümürrüdden, ħurmā 

aġaçlarınuñ özdekleri aķ ruħāmį gümişden, yapraķları yeşil zebercedden, ħurmāları Ǿaķįķ-i 

Yemenį’den ve gülistānį gülleri daħı envāǾ-ı cevāhirden, aķ gülleri billūrdan ve ķızıl gülleri 

yāķūt-ı aĥmerden ve śaru gülleri yāķūt-ı aśferįden ve lāleleri laǾl-i Bedaħşį’den düzülmişdi ve 

bir Ǿacįb daħı bu kim üstādlar altundan ve gümişden müźehheb ü muśannaǾ ve müretteb ü 

muķaŧŧaǾ ŧāvuslar ve ķumrįler ve ŧūŧįler ve bülbülį hezār dāsitānlar düzmişler ki servi 

ŧallarında ve naħlistān bahālarında ve gülistān eŧfāllerinden muĥkem berkitmişlerdi. 

Ķanadçuķları açılmış heyǿet ü evżāǾı seçilmiş śanasın kim cānı var uçmaġa ŧurur per açup 

perrān olup ķaçmaġa ŧurur. Vaķtā kim bād-ı śabā seĥer-geh eserdi, ol ķuşcuġszlar nesįm 

ĥareketinden Ǿandelįb-i cān-dār ve ŧūŧį-i murġ-dār gül-zār-ı zār içinde zārį zārį dile gelüp 

oturdı. Gūş iden bį-hūş olup āhı dūd-ı felekde düterdi. Vaķtā ki nesįm sākin olurdı ol aŧyār 

peykerler sükūt itdügin Ǿāķil nažar ķılup deñerdi ve daħı ya Süleymān andan Ǿaceb terānį 

gördüm ki ol binānuñ bennāsı olan üstād-ı miǾmār kāmil-i irşād idi. Dürlü meǾādįnüñ 

gevāhirinden ve ebħār-ı sābiǾuñ cevāhirinden müretteb ü müźehheb muśannaǾ u muķannaǾ 

muķarnes ŧāvuslar düzetmişler. Cübbesini33 ķızıl altundan ammā ki şeh-perlerine perr ü bāline 

laǾl-i gevher dürr ü cevher örtünmişler. Şöyle ki perr ü bālin açmış cevelāne ŧurur śanasın ki 

rūħı var raķś urmaġa meydāna ŧurur. Vaķtā ki bād-ı nesįm esüp cān dimāġın muǾaŧŧar ķılup 

bedene ki ĥayāt virürdi. Ol ŧāvuslar daħı ötişüp raķśa girüp birbiriyle ötüşüp perr açup kāküli 

tāc ile farķına şeh-per saçup cevelān iderlerdi. ǾĀķilleri deng u ĥayrān iderlerdi.” Nažm: [H-

89b] [K-90b] 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Yā Süleymān şöyle bil kim bį-gümān  

Bunca yaş kim yaşamışam key cihān 

Aña hem-tā görmedüm raǾnā ķuśūr 

Bulmadı bennā aña hergiz ķuśūr 

Çünki yapdı şāh-ı Şeddād anı pes 

Ķaśd ķıldı göre anı bir nefes 

Begleriyle çün yaraġ itdi melik 
                                                 
33 Cübbesini ] ĥabbesini K. 
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Salŧanatla ķaśrına yitdi melik 

ǾAzrāǿįle ĥükm ider rabbü’l-enām 

Didi aña lāyıķ olmaz ol maķām 

Tįz irişüp cānını alġıl anuñ 

Ŧamu içre cismini śalġıl anuñ 

Cānına itsem gerek anuñ Ǿaźāb 

Rūĥın alur eylegil taħtın ħarāb 

Emr-i ĥaķķı işidüben ǾAzrāǿįl 

İrdi Şeddād’uñ ķatına hem çü yil 

Bu ŧaraf Şeddād-ı kāfir ol laǾįn 

İrdi ķaśruñ ķapusına çün yaķın 

Şeh riķāba baśdı muĥkem ayaġın 

Diledi atdan ine kāfir aġın 

Bir ayaġı yirde biri ber-rikāb 

İnmedi Şeddād atdan kām-yāb 

Cānalıcı cānını aldı hemān 

Virmedi bir dem aña Ǿömr-i zemān 

Ne ki varsa beglerinüñ daħı hem 

Cānı vardan ne ki var ħayl ü ĥaşem 

Cümlesinüñ rūĥın alup ol melek 

Ĥükm-i Ĥaķla küllįsin itdi helāk 

Çünki Şeddād öldi mülki ķaldı pes 

Oġlı Mihrāb itdi ol ķaśra heves 

Pes ǾAmāliķ begleriyle ol süvār 

Gitdi ķaśruñ cānibine nām-dār 

Geldi ķaśr bulımadı yirinde ol 

İtdi teftįş her cihetden śaġ u śol 

İtmedi gerçi istemekde ol ķuśūr 

Lįk olmadı müyesser ol ķuśūr 

Ol ķuśūrı ķādir ü ķudret-nümā 
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İl gözinden itdi pinhān bį-riyā 

Ādemįden kimse anı görmedi 

Her nişānın daħı kimse virmedi 

Eyle diyüp oldı ħāmūş ol ĥakįm 

Vir śalavāt Muśŧafā’ya sen delįm  

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Süleymān ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām Şeddād bin ǾĀd’uñ Cennet-miŝāl 

yapduġı ķaśruñ vaśfını gūş idicek be-ġāyet taǾaccübe varup göñlinde kendü kendüye eyitdi. 

“Çün kim bir kāfir kāfirlıġıyla bunuñ gibi ķaśr yapa laǾl ü cevāhirle zįnet ķıla. Pes ben n’içün 

Süleymānlıġumla laǾl ü gevāhir ve dürr-i cevāhir birle bir mescid yapmayam, zühhād ü 

Ǿubbād ile içine girüp Ĥaķķ’a ŧāǾat itmeyem.” diyüp Beytü’l-Muķdis bināsını ne vechle 

yapacaġın göñlinde muķarrer ŧutdı. Andan śoñra Loķmān Ĥakįm’e suǿāl itdi kim “Yā ĥakįm 

bu ķaśr-ı Şeddād’ı Sikender-i Kübrā daħı görmedi mi?” diyicek Ĥakįm cevāb virdi. “Yā 

nebiyyu’llāh, İskender bin ǾAbdu’llāh bin Đaĥĥāk bin Sām bin Nūĥ Peyġamber’üñ ki dört 

yüz yıl Ǿömri sürdi. Bulut [H-90a] [K-91a] taħtın götürdi, meġārib ü meşārıķa yitürdi. İşbu 

dört yüz yıl Ǿömr içinde iki nesne ārzū itdi. Birisi ķaśr-ı Şeddād ki bulup ķapusın açmaduġı 

ĥasretinden ġam-gįn ü dil-şikeste idi ve ikinci Žulumāt’da āb-ı ĥayātı bulamayup içemedügi 

cihetden cānı ħaste olup ölüp gitdi. Gör felek aña daħı n’itdi.” Nažm: 

[FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Şeh Sikender dilegince devr iderken nüh felek 

Muķteżāsı üzere seyir ķılurken meh melek 

Gökde taħtın götürürken bu seĥāb anuñ begüm 

Müddet-i Ǿömri dükenüp mevt anı itdi helek 

Çoķ Sikender tācını başdan alur dest-i ecel 

Çoķ Süleymān ħātemin gülsüz budur ħāki semek 

Niçe Behmen Keyķubād’uñ ħākini tozutdı bād 

Niçe Ħüsrev ŧopraġın elden geçürdür her elek 

İy menįden ħilķat olan aç gözüñ itme ġurūr 

Çünki sinde mesned olur baŧn-ı Ǿaķreble siñek  

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Loķmān Ĥakįm böyle diyicek Süleymān-ı Nebį ķalbinde ķaśr-ı Şeddād 

maĥabbeti yirlendi ve anı bilüp görmek hevesinde oldı. Andan Loķmān Ĥakįm’e yine suǿāl 

itdi kim “Ol iki binānuñ ki birisi ķaśr-ı Şeddād’dur beyān eyledüñ işitdük, ammā kim ikinci 
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binā ne binādur söyle kim işidelüm?” Ĥakįm cevāb verdi. “Yā nebiyyu’llāh, İskender-i 

Kübrā’nuñ Yeǿcūc’a sedd itdügi binādur ki hįç dünyāda bir pādişāh anuñ bigi sedd 

çekmemişdür. Egerçi Ǿālemde binā çoķ ve lākin bu binā-ı Şeddād ile sedd-i İskender her 

kitābda añılur tā ĥattā ki Tevrāt, Zebūr ve Furķān İncil’de.” Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātü / FāǾilün] 

Gerçi vardur Ǿālem içre çoķ binā 

Anlara beñzer velį yoķ müntehā 

Sedd-i Yeǿcūc u Sikender bellüdür 

Bāġ-ı Firdevs’i mücevher tellüdür34 

Ne anuñ miŝli yapıldı bāġ-ı İrem 

Ħāki misk ü sengi cevherle direm 

Gör ne şehlerden ķalupdur memleket 

Gör ne ħānlardan ķalupdur salŧanat 

Niçe Şeddād u Sikender şāhı Cem 

Şeh cihān iken zemān ŧoldı Ǿadem 

Bu cihāndur bir kebūter ħāne pes 

Mesken olmaz hįç ebed bir ħāne bes 

Her ķonan uçsa gerek hem çü ŧuyūr 

Her gelen göçse gerek nā-çār u ħor 

Ger ĥaķįķat gözleseñ gör ħānede 

Gör ne şehler yatur ol gūr-ħānede 

N’ola şehseñ virme dil devrānda 

Kim yitürür şehleri vįrānede 

Yā Süleymān şöyle bil kevni fesād 

Günde biñ kez ŧurġurur şetri fesād 

Ħasf-ı şemse naķś śalar mihrine 

Ķahr-ı mihre baġlu şehdi zehrine 

Ādemüñ degmez ĥayātı mevtine 

Devr-i Ǿālem furśatı da fevtine 

                                                 
34 Bellüdür ] tellüdür K. 
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Dehre çünki kāmil itmez iǾtibār [H-90b] [K-91b] 

Kim degüldür bir ķarāra rūzgār 

Ġarre olma rūĥa çürür bu cisim 

Cehd idegör ķo cihānda bir isim 

Kāmil ol ki kendüden ķoya nişān 

Tā ķıyāmet yād ide her dür-feşān 

Vir zekāt u yap Ǿimāret ķıl ħayır 

Kim bilürsin bāķį ķalmaz bu deyir 

Çün zirāǾat yiridür mülki cihān 

Ekdügin biçer kişi anda hemān 

Ħayr u şerden itdügin bulur beşer 

Cehd idegör ħayr idesin itme şer 

Yā Süleymān Ķuds’i yapmaķ cehdin it 

Yaraġın görmege neyse ķaśdın it 

Ĥaķ tebārek emri birle ya hümām 

Bu mübārek mescidi eyle temām 

Çünki Dāvud özne Allāh ĥażreti 

Didüñ oġluñ Ķuds’e urur bünyeti 

Ger dilerseñ imdi Allāh raĥmetin 

Mescid-i Ķuds’i yapup ur bünyetin 

Dürlü cevher birle zįnet eylegil 

Her birin Firdevs-i Cennet eylegil 

Bir binā ur görmeye miŝlüñ felek 

Gökden ide anı ziyāret her melek 

Böyle diyüp anda Loķmān ibn ǾĀd 

Oldı sākin vir śalavāt ħoş-nihād  

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Loķmān Ĥakįm Şeddād’un yatduġı bāġ-ı İrem’den ve sedd-i 

Yeǿcūc’dan ħaber viricek Süleymān-ı Nebį Ǿaleyhi’s-selām suǿāl itdi. “Yā Loķmān Ĥakįm, 

Şeddād’uñ yapduġını sen gözüñle gördüñ mi?” Cevāb virdi kim “Ben ol vaķt ki mevlāma 

ħiźmet iderdüm, nā-bāliġ idüm. Ammā ki Hūd Peyġamber’üñ Ǿaleyhi’s-selām ħiźmetine 

varurdum, duǾāsın almaġa rāġıbdum. Anuñ meclisinde bāġ-ı İrem ķażiyyesi añılurdı 
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diñlerdüm ve lāķin varup görmedüm.” diyicek yine Süleymān Ǿaleyhi’s-selām suǿāl itdi. “Ol 

bāġ-ı İrem şimdi ķandedür bilinmez mi?” Loķmān cevāb virdi. “Ĥükemā ķavlince bāġ-ı İrem 

Şām’dur ki Cennet-miŝāl şehrdür ki yirinde ŧurıyorur. Ammā ki Ǿulemā naķlince Ĥaķ teǾālā 

bāġ-ı İrem’i feriştelere buyurdı getürüp dördünci ķat göge iletdiler, Firdevs ki dirler odur ve 

lākin muĥaķķıķlar eydürler ki Firdevs uçmaġı yirindedür. Ŧılsımāt ile zemāne ĥükemāsı 

pinhān itmişlerdür, ħalķ gözinden maĥcūbdur ki kimse göremez. Āħir zemān peyġamberi 

ümmetinden çār-ı yārdan Ĥażret-i ǾÖmer zemānında ǾAbdullāh bin Selāme nām kimesne 

devesin yavı ķılup ararken ol bāġ-ı İrem’e girüp baǾżı cevāhirinden nişāne alup ħalįfesine 

iletse gerek. ǾĀķıbet Ǿaskerle ol bāġ-ı İrem’i arayup bulamayup her biri [H-91a] [K-92a] 

teǿessüf itse gerek. Pes bu delįle maǾlūm oldı ki henūz bāġ-ı İrem yapılduġı yirde maǾmūr u 

ābāddur, ol bāġ ki Cennet’e beñzer.” “İreme źāti’l-Ǿįmād’dur35” diyicek Süleymān ĥażreti 

Ǿaleyhi’s-selām taǾaccüb idüp eyitdi ki “Şübheyle bu suǿālüm müşkilātı ĥall olınmadı niçe ola 

ki ĥaķįķatin bilem?” diyicek Āśaf bin Berħiyā eyitdi. “Süleymānlıķ ħātemi elüñde emr-i Ĥaķ 

ile daǾvet-i ervāĥ dilüñde müvekkil-i ervāĥ Şeddād’ı daǾvet eyle hem Şeddād’uñ çekdügi 

Ǿaźāb-ı şedįdden ve hem yapduġı ķuśūrı yoķ ķuśūr-ı meşįdden ħaber vire.” diyicek Süleymān 

Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām iki rekǾat ĥācet namāzın ķılup nübüvvet ħāteminden daǾvet-i 

ervāĥı oķuyup müvekkil-i rūĥ-ı Şeddād’ı daǾvet itdi. Nažm: 

[FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Ķoyalum ŧursun Süleymān ķıśśasın bunda hemān 

Naķl idelüm Rüstem’i destān sözin işbu zemān 

Lįk virgil sen śalavāt cān u dilden Aĥmed’e 

Tā mezįd ide Ħudāvende ura Cennet cinān 

Ķıśśa-i Rüstem-i Destān 

Ĥakįm ķavlince Ĥażret-i SüleymānǾaleyhi’s-selām müvekkil-i rūĥ-ı Şeddād’ı daǾvet itmekde 

ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān cānib Rüstem-i Tehmeten’e geldi. Nite ol zemān ki ķalǾa-i 

Miķnāŧįs’deki Rüstem aķranları, yoldaşları, pehlevānları ile ŧurmaķda, Şemāyįl Cāźū 

Rüstem’i el ile ele getürmekde ammā ki bizüm ķıśśamuz Zilzāl-i Ekber’e geldi ki Aħyāşilūn 

Peyġamber ile ve sekįne-i Mūsā ile ķahhār-ı cābir’le ķırķ dört pāre gemi ve bir niçe Cezāyir 

begleri ve iħtiyār ile Rüstem’den ayrılup Ǿazm-i Sām-süvār idüp gitmek dileyicek Ĥaķ 

tebāreke ve teǾālā bād-ı śarśar esdirüp rūzgār-ı muħālif çıķup gemileri öñine ķatup sürüp yedi 

gün ve yedi gice bād-ı śarśar ki esdi, ŧoķuzuncı gün Ǿale’ś-śabāĥ olıcaķ baĥr-ı maġribe getürdi 

ve gird-āb-ı ekber kenārına yitürdi. Nažar ķılup śubĥ-dem gördiler ki deryā-yı maġrib cūşa 
                                                 
35 Yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan (Fecr 7). 
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gelüp ķaynar ve emvācı evc-i felekde oynar ve ammā ki bu deryānuñ yüzini baĥr-ı žulumāt 

bürümiş. Şöyle ki deryā yüzinde göz gözi görmez ve daħı bu deryā nūrında limān-gāh aŧa 

belürmez ve bir Ǿaceb daħı bu ki gemiler ol araya gelecek yil diñdi, ķaŧǾā esmez oldı. Yil 

gürüldüsi sözi savı kesmez oldı ve lākin bu deryā Nil-i Ceyħun gibi mevc urup aķar. Şöyle ki 

aķındusı çaġıldusı felek-i Ǿayyūķa çıķar. Ķaçan ki reǿįs Rüstem ki [H-91b] [K-92b] reǿįs 

Zilzāl-i Ekber gemisinde ķalmış idi. ĶalǾa-i Miķnāŧįs bile varmayup sekįne ħiźmetin ķabūl 

ķılmış idi. Vaķtā ki śubĥ-dem nažar ķılup deryāya kim baķdı aġlayup eyle āh itdi ki dūd-ı āhı 

felege çıķdı. Aħyāşilūn Peyġamber suǿāl itdi. “Yā reǿįs nite āh idersin?” “Ĥaķ teǾālā ħod bize 

bir ħışm virdi Rüstem’den ayırdı, gemimüzi sürüp bunda getürdi. Bilmezüz ki yolumuz ķanķı 

cānibe çıķar gözümüz ne görür?” diyicek, reǿįs eyitdi. “Yā nebiyyu’llāh, niçe āh itmeyem ki 

gemimüz gird-āb-ı ekbere çıķdı. Şimdiden śoñra ĥayātumuz mevte, furśatumuz fevte 

mübeddel oldı, ķaŧǾan bu derdden ħalāś olmazuz.” diyüp zārį ķıldı. Zilzāl-i Ekber36 ile cemįǾ 

gemide olan mülūk-ı ŧavāǿif Aħyāşilūn Peyġamber gemisine cemǾ olup danışıġa düşdiler ve 

gird-āb-ı ekbere girdüklerine ġāyet37 ġam-gįn olup efġān itdiler, andan reǿįse eyitdiler. “Ger 

deñiz Ǿilminde sen bizden māhirsin bu gird-āba düşmemege çāre var mı?” Cevāb virdi ki 

“Emr idüñ gemilerün yelkenini indirsünler.” diyicek cemįǾ yelkenleri indürdiler ve dümenleri 

yirinden ķaldurdılar. Andan reǿįs eyitdi. “Gemilü gemiñüzi gözedüñ ki deñiz yüzinde nice 

gider?” Nažar ķılup gördiler deñiz ile gök arasında rūzgār yoġ iken başda sereni ve ķıçda 

dümen yelkenle eyle gider. Bu gemi cānib-i maġribe ki oķdan ķatı ve yıldırımdan ātį andan 

reǿįs eyitdi. “İy Süleymān serhengleri ve ey deñizde nehengi ve ķuruda avlayan pelengleri 

taĥķįķ bilüñ ki gemimüzi çeküp alup giden gird-āb-ı ekberdür ki biñ mil miķdārı yirden 

gemiyi alup kendüye çeker. Tecrübe olunmış ĥisābdur ve sözlerüm śaĥįĥ cevābdur. Üç gün 

baña mühlet virüñ dördünci gün gird-āb-ı ekberi göresiz.” diyüp śaĥįĥ ħaber viricek cemįǾ 

server-i ser-firāzlar aġlaşup her birisi Ĥaķķ’a itdi niyāzlar. Muĥaśśal-ı kelām üç güne dek 

gemilü gemisinde ŧurup dillerince Ĥaķķ’a nāliş idüp yüz sürüp niyāz itmekde iken gemiler 

daħı gird-āb aġzında ķażā vü ķader gibi gitmekde iken dördünci gün olıcaķ maġrib cānibinden 

bir ķara ŧaġ göründi. Ammā ki [H-92a] [K-93a] ġāyet ulu. Reǿįse sordılar ki “Bu ne ŧaġdur 

yoħsa Ĥaķ teǾālā bizi kenāra çıķardı ki bu görinen ŧaġ bir cezįreye beñzer?” diyüp ħalķ 

sevinüp şād olıcaķ reǿįs āh idüp aġlayup eyitdi. “Bu görinen ķaraltu ki görinür ŧaġ degüldür, 

illā ki gird-āb-ı ekberüñ aġzıdur ki bu görinen dıraħtistān miŝāli ķaraltu baĥr-ı gird-āba düşen 

gemilerdür ki ħalķı açlıġ ile helāke varup gemileri zemān ile çüriyüp aķarśunun çevliçindeki 

ħār u ħāşāki gibi bir yire cemǾ olup ŧurur. Nažm: 

                                                 
36 Ekber ]- H. 
37 Ġayb ] K. 
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   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün]   

İşbu ŧaġ gibi görinen baĥr-ı gird-āb olısar 

Her gemi bunda ķaluben ādemįsi öliser38 

Ĥālümüz müşkül olupdur ŧutmışuz ölmege yüz 

Bundan özge miĥnet olmaz göresiz ki n’olısar 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince reǿįs böyle diyicek cemįǾ begler ve server ü selātįnler pehlevān-ı rūy-ı 

zemįnler mā-ĥaśal ol gemide olan serverler ile Aħyāşilūn Peyġamber ile nažar ķılup gördiler. 

Gemileri daħı yaķın gelüp baĥr-ı gird-āb aġzına ki girdiler, bu ķaraltu ŧaġ gibi görinen gird-

āb-ı gird-āb çevlügine düşüp ġarķa varan gemilermiş. BaǾżı gemiler var ki henūz tāze ġarķa 

varmamış içindeki ādemį ve ĥayvānātı helāk olmış. Deñiz ķuşları içine girüp leşin yirler ve 

gemi var ki zemānla eskiyüp çürimiş, hemān aġaçları ķalmış. Ammā ki bu gird-āb-ı baĥre 

bunlaruñ gemileri ki düşdi şeh çekzinmege başladı. Āsiyāb bigi ve deñiz ķuşları bunlaruñ 

gemilerine üşdiler, şol şāhįn başına üşer ġurāb gibi üşdiler, zaĥmet virmege başladılar. 

Pehlevānlarına ķadar kim oķ ile atarlardı ve gemileri cevzinüp mevc-i gird-ābla dönerlerdi. 

Birbirine olan gemiler śıķılmış idi zencįr39 zencįre idüp bagladılar, cemįǾ pehlevānlar merd-i 

merdānlar40 daħı Aħyāşilūn Peyġamber gemisine cemǾ olup aġlaşmaġa başladılar. Ol ķadar 

danışdılar ki gird-āb-ı ekberden ħalāś bulmaġa hįç tedbįr idemediler, zįrā reǿįs eyitdi. “Yedi 

baĥruñ yedi gird-ābı vardur. Altısı gird-āb-ı śaġįrdür, yedinci gird-āb-ı ekberdür ki budur. Zįrā 

ki ol altı deryānuñ gird-ābınuñ aślı bu ki cānib-i maşrıķdan maġrib ŧarafı alçaķdur. Anuñ içün 

cemįǾ ebĥāruñ aķındusı maşrıķdan maġribedür ve bir daħı bu ki āftābį miķnāŧįs-ı ābdur 

şarķdan ŧulūǾ idüp maġribde ġurūb idügi ecilden ebĥārı āb-ı meġāribden meşārıķa çekicidür 

ve daħı baĥr-ı evvel ki deryā-yı Hind’dür altından ŧalar gelür Māçįn’de çıķar. Hem yiryüzinde 

aķar hem yir dibinden çıķar. Pes her deryānuñ bu taķdįrce bir gird-ābıvardur. [H-92b] [K-93b] 

Maġribden maşrıķ yüce olduġı ecilden yir altından baǾżı deryānuñ ķaǾrını rįĥ-i śarśar buĥārı 

ķuvvet ile esüp yirüp ķuvvet ile raĥne itdügi yiri baĥr yol bulup ŧalup yir içine girüp aķar 

gelüp bu deryanuñ dibinde daħı baĥre çıķar. Bu źikr olan taķdįrce altı baĥruñ her birinüñ 

raĥnesi aġzından bir gird-āb vāķıǾ oldı. Her gemi ki ol baĥr-ı gird-āba gelür düşer, bir tedbįrle 

her biri ol gird-ābdan ĥalāś olur, şol ŧarįķ ile ki ķırķ ādem ölüsin veya gemide bulınan cānver 

ölüsin alup içine ŧuz ķoyup gemi urġanlarına baġlayup deñize atarlar, Ǿažįm ulu balıķlar ol 

gevdeyi yudarlar, ŧuz ĥarāretinden ŧatlu śu ŧaleb idüp içmege ki Ǿazm idüp giderler, 

aġızlarında yutduġı gevdelerüñ ipiyle nā-çār olup gemileri yiderler. Bu ŧarįķ ile gird-ābdan 

                                                 
38 Her gemi bunda ķaluben ādemįsi öliser ] -H. 
39 Zencįr ]-H. 
40 Merd-i merdānlar ]-H. 
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ħalāś olurlar ve ammā bu baĥr-ı gird-āb-ı ekberdür ki vardur cemįǾ yiryüzindeki altmış bir 

deñiz gelüp bu baĥr-ı gird-āba ķoyılur. Bu baĥr-ı gird-ābdan aşaga yedi ķat yiri götüreñ 

deñize ulaşup gāvı semegi ŧolaşup ŧoķuz ķat felekleri ķarnına alup başı yedi ķat yirden aşaġa 

öküzden balıķdan ħalā vü melādan taĥtü’ŝ-ŝerādan Ǿarş-ı Ǿažįme ķuyruġ ile çenber ķılup 

ŧolanduran kendüyi bu Ǿažamet ile ķādirüñ ķudret-i ber-kemāli śāniǾüñ śunǾ-ı celāli birle 

yatup ŧolanduran Ǿažįm ejdehānuñ aġzındaki yedi ŧabaķa-i Cehennem ki vardur. Ĥükemā 

ķavlince ki o kürre-i nārdur. Bu altmış bir deñiz ki baĥr-ı gird-ābdan aşaġa Cehennem 

ŧabaķası üzerine ki aķar, şol ocaķda ķızarmış sac üzerine śu sepilmiş gibi Ǿalevi nār-ı 

Cehennem baĥr-ı gird-āb deñizini maĥv idüp yaķar. Pes bu baĥr gird-āb-ı ekberden hįçbir rāy-

ı tedbįrle çıķmaġa yol yoķdur kim bu gird-āb aġzına deñiz cānveri uġramaz, ger balıķ cinsi ve 

ger ġayrı maħlūķdur. Meger kim gökyüzinden melāǿikeler gelüp gemimüzi götüreler veya cin 

ŧāǿifesi gelüp götürüp Süleymān nažarına yitüreler. Bu niyyet üzerine Ĥaķ teǾālāya tevekkül 

ķılalum ki görelüm n’olur kim Ǿuķalā eydür. “Ĥaķķ’a tevekkül iden murāda irer.” Nitekim 

eydür tevekkeltü Ǿala’llāhü yekfike41 ve niyyetümüz bu ħayra ķılup ķāl dürtelüm42 görelüm ki 

Allāh ne ķılur kim ħayr ķāl dutan ħayra irer. Nitekim eydür tefǿel bi’l-ħayri tenlihi43. Ĥaķ 

teǾālā çünki bizi bu ķażāya uġratdı, ķażāya rıżā virmek gerekdür ki [H-93a] [K-94] ķalbüñ 

devāsı odur. Nitekim eydür devāǿü’l-ķalbü’r-rıżā bi’l-ķażā44. 

Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Çün felekden nāzil olsa emr-i Ĥaķ’la ol ķażā 

Çāre yoķdur defǾine virmek gerek lā-büd rıżā 

Kim ķażādan ķaçmaġ ile olmadı kimse ħalāś 

Kim yirine gelse gerek her ne emr itdi Ħudā 

Der-Beyān-ı Āgeh Şoden-i SüleymānǾaleyhi’s-selām Ez Sekįne-i Mūsā be-Gird-āb-ı Üftāde Est 

Ĥükemā ķavlince reǿįs böyle diyicek ve Aħyāşilūn Peyġamber daħıǾaleyhi’s-selām reǿįsüñ 

sözin kim işitdi, dönüp Zilzāl-i Ekber ile ĥāżır olan beglere eyitdi. “Ben bir nesne fikr itdüm 

eger ki sözüm dutarsañuz bu gird-ābdan Allāh fażlıyla ķurtıluruz daħı ġayrı çāre yoķdur. 

Allāhü teǾālānuñ irādetinde var ise bu varŧadan ħalāś olavüz, Süleymān dergāhında varup 

işiginde ħāś olavüz.” Begler bu sözi ki işitdiler şād olup eyitdiler. “Yā nebiyyu’llāh, her ne 

kim buyurursuñ emrüñe fermānuz, ne var başķa pādişālalar yasaķ. Senüñ ĥükmüñde 

                                                 
41 Şüphesiz ki Allah’a tevekkül et ve O, sana yeter ( Hud 56). 
42 Dürtelüm] dutalum K. 
43 Hayra acele et! 
44 Kalplerin ilacı kazaya razı olmaktır. 
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derbānuz, buyur ne kim dirseñ Ǿāmil olalum tek bu varŧadan ħalāś bulalum.” diyüp niyāz 

itdiler. Aħyāşilūn Peyġamber cevāp virdi ki “Bi-ĥamdili’llāh hep Müslümānuz, Allāh’a 

Ǿibādet ķıluruz, ehl-i įmānuz. Dāvud Peyġamber şerįǾatine girdük muĥibb-i Süleymānuz. 

Gird-āb śuyından āb-dest alup bir nice gün riyāżet çeküp Allāh’a Ǿibādet idelüm, gündüzün 

śāǿim, giceler śubĥa dek ŧāǾate ķāǿim, münācāt idelüm. Ümįd-vārım ki Allāhü teǾālā bu 

sekįne-i Mūsā Ǿizzetine bizi baĥr-ı gird-ābdan ħalāś ide. Süleymān-ı mürsel nažarına yitişüp 

ittibāǾı aśĥābı arasında ħāś ide.” diyüp naśįĥat idicek bilesince olan Ǿubbād u zühhād, ümerā 

vü vüzerā sözi müstaĥsen görüp Aħyāşilūn Peyġamber’üñ sözin dutdılar. Bir yire gelüp gird-

āb śuyından āb-dest alup Ǿubbādları sekįneyi ķıbleden yaña ķoyup Aħyāşilūn Peyġamber ile 

niçe gün temām ŧāǾat ü münācāt ķıldılar ve bāķį begler daħı gemilü gemisinde o ķırķı dört 

keştį üzerinde gündüzden oruç dutup riyāżet çeküp riyāsız Allāh’a ŧāǾat itdiler ve zārįlıķ ķılup 

tażarruǾla münācāt iderlerdi. Zįrā ki dimişlerdür. Ĥaķ teǾālādan sen rāĥatlıġ iste saǾyuñ 

emekde żāyiǾ olmaya. Nitekim eydür semre fį ŧalebü’l-Cenneten45. Ammā ki her ümįd kişide 

śıdķ u iħlāś ile gerek. Nitekim Ǿuķalā eydür śıdkü’l-meraǿ necātühü46. [H-93b] [K-94b] 

Nažm:    

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Śıdķ ile ŧāǾat idüben Ĥaķķ’a ķılan iǾtimād 

Şek degül dergāh-ı Ĥaķ’da bulısar neyse murād 

Bende ĥālin Ǿarż idicek śıdķ ile sulŧānına 

Ĥāşā kim maġbūn ide dünyā dānį rabbü’l-Ǿibād 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince Aħyāşilūn Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām bu vechle niçe gün ki temām-ı 

tażarruǾ birle Allāhü teǾālā’ya niyāz itdiler. Ĥaķ sübĥānehü ve teǾālā bunlaruñ niyāzı bir 

ķavlde yil semǾ-i Süleymān’a yitişdürdi. Ammā ikinci ķavlde rivāyet-i śaĥįĥ budur ki çünki 

bunlar niçe biñ kişi Allāh’a tażarruǾ kim ķıldılarsa ve Aħyāşilūn Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām 

śıdķ ile münācāt kim itdiyse Ĥaķ sübĥānehü ve teǾālā duǾāsın cümlesinüñ ol nebį yüzi śuyına 

ve Mūsā Peyġamberüñ Ǿaleyhi’s-selām sekįnesinde olan Tevrāt Ǿizzetine duǾālarını müstecāb 

ķıldı. Cebrāǿįl, Ĥażret-i Süleymān Peyġamber Ǿaleyhimü’s-selām’a gelüp cānib-i Ĥaķ’dan 

selām ķıldı. Süleymān Ǿaleyk alup ikrām ķıldı. Pes ŧāvus-ı ķudsį söziyle Süleymān ĥażretinüñ 

Ǿaleyhi’s-selām maǾlūmı olup müvekkil-i bād-ı śarśara ĥükm itdi. Emr-i Rabbānį ve muǾcize-

i Süleymānį birle bād-ı śarśar deryā-yı gird-ābdan źikr olan gemileri sekįne-i Mūsā ile 

Aħyāşilūn Peyġamber olduġı gemiyi öñce ve Zilzāl-i Ekber gemisin Ǿaķabince bāķį gemileri 

                                                 
45 Cennet’i istemekte kolları sıva! 
46 Kişinin hayrı onun kurtuluşudur. 
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daħı der-peyince götürüp getürdiler ve Ķuds śaĥrāsına yitürdiler diyü rivāyet olınur. Ammā ki 

Seyyid Nesr-i Baġdādį ķavlince çünki bunlar nice gün gird-ābdan gündüzin aħşama dek 

riyāżetle śāǿim ve giceler śubĥa dek Ǿibādet üzre ķāǿim olup gird-ābdan ħalāś bu Ǿaźābdan 

necāt bulmaġa ķāđiyyü’l-ĥācāta ĥāllerin Ǿarż idüp śıdķ ile münācāt ki itdüler. Meger kim 

RuķǾāǿįl-i Perrį perrįler sulŧānı Hümāyūn Şāh’uñ emriyle ķalǾa-i Gevher-nigįn şehrinden 

Ǿazm-i tahŧ-ı Süleymān ķılup per açup uçarken yir ile gök arasından Sįmurġ-vār geçerken 

deryā-yı maġrib üzerine uġrayup baĥr-ı gird-āba ŧuş gelüp anı gördi ki baĥr-ı gird-ābda ķırķ 

elli miķdārı gemi gird-āba düşmiş ve deñiz ķuşları ķalmayup üzerlerine üşmiş. Her gāh ki 

ķuşlar hevā yüzinden gemiye ki inerler, tįr-endāzlar oķ ile atup ŧaġıdup defǾ iderler. Pes 

RuķǾāǿįl-i Perrį diledi kim bu gemilerden ħaber [H-94a] [K-95a] bile ħalķ gözünden nihān 

gelüp deryā yüzine indi ve nažar ķıldı. Gördi ki bu gemi ķavmi tażarruǾ idüp Allāh’a niyāz 

iderler ki yā Rabbe’l-Ǿālemįn yā ħayru’n-nāśırįn47 eger kim bizi Rüstem’den ayırduñsa baĥr-ı 

gird-āba düşürüp bu muśįbete irgürdüñse o Süleymān nübüvvet ĥaķķı içün ve Aħyāşilūn 

Peyġamber’i gemisinde olan sekįne-i Mūsā Ǿizzeti içün ve anuñ içinde olan Tevrāt ĥürmeti 

içün bizi bu gird-ābdan ħalāś eyle, Süleymān dergāhında her birimüzi ħāś eyle.” diyüp niyāz 

iderler. RuķǾāǿįl-i Perrį bunlaruñ niyāzın kim işitdi Rüstem-i Destān’uñ refįķlarıduġına Ǿilmi 

yitdi. Diledi ki Aħyāşilūn Peyġamber’e bulaşa, ħayr duǾāsın alup bilişe. Pes per açup48 

gemisine indi reǿįsüñ üzerinde ķondı. Andan kendüyi āşikāre ķılup ilerü vardı, Aħyāşilūn 

Peyġamber’e selām virdi. Ǿİzzet idüp ĥālin ĥātırın śordı, Aħyāşilūn Peyġamber daħı ol perrįyi 

bildi. Ǿİzzet idüp kenārına aldı ve “Ķandan gelürsin?” diyü suǿāl ķıldı. Perrį daħı ĥālin ĥikāyet 

eyledi. ĶalǾa-i Gevher-nigįn’den Ǿazm-i Süleymān idüp giderken yolı baĥr-ı gird-āba 

uġraduġın rivāyet eyledi. Aħyāşilūn Peyġamber Ĥaķķ’a şükr idüp eline kāġıd ķalem alup 

Süleymān-ı Nebį ĥażretine bir nāme yazdı, söz yirine dürr-i gevher dizdi. Üzerine mühr urup 

perrįnüñ eline virdi. Eyitdi ki “Şimdi Süleymān ķandadur?” Cevāb virdi ki “Şimdi Ķuds-i 

Mübārek’dedür.” Yine śordı ki “Bundan aña ķaç menzildür?” Cevāb virdi ki “Perrį gidişine 

üç günlük yoldur ve ādemį-źād gidişine üç aylıķ yoldur.” Perrį böyle diyicek Aħyāşilūn 

Peyġamber Zilzāl-i Ekber’e ve cebbār-ı aǾžama ve cemįǾ gemide olan serverlere ħaber itdi. 

Geldiler RuķǾāǿįl-i Perrį’yi görüpǾizzet ķıldılar ve perrįnüñ Süleymān’a gitdüginle işidüp 

bildiler, Ĥaķķ’a şükrler idüp şādįlıķ ķıldılar. Andan Aħyāşilūn Peyġamber eyitdi. “Yā 

RuķǾāǿįl-i Perrį bizüm mužlimemüz şimden śoñra senüñ boynuñadur. Eger üç güne dek 

Süleymān’a varmayasın nāmemüz śunup ĥālümüzden ħaber virmeyesin, ķırķ beş gündür ki 

gird-āba düşdük śuyumuz azuġumuz dükendügi ecilden buñalup şaşduķ, luŧf idüp bize dest-

gįr ol.” diyüp ol ķadar tażarruǾ [H-94b] [K-95b] itdiler kim RuķǾāǿįl-i Perrį bunları ġāyet 
                                                 
47Ey âlemlerin Rabbi ve ey yardımcıların en hayırlısı. 
48 Açup ] alup K. 
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esirgedi. ǾAhd eyledi ki üç güne dek vara bunlaruñ nāmesin Süleymān’a vire. Andan 

bunlaruñla vedaǾlaşup baş ķaldurup boyın uzadup bāl ü perr düzedüp ķanad açup uçdı, baĥr-ı 

gird-āb ile gök arasına ķara bulutlar arasında geçdi. Andan Ǿazm-i Süleymān ķılup gitdi. 

Üçünci gün olıcaķ gelüp śubĥ-dem Ķuds-i Mübārek’e yitdi. Bizüm ķıśśamuz ez ān cānib 

Süleymān’a yitdi. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Ol perį Ķuds’e gelüben gitmede 

Perr açup Ǿazm-i Süleymān itmede 

Bu ŧarafdan Şeh Süleymān’ı işit 

Vir śalavāt şādıma ki n’itmede 

Dāsitān-ı Süleymān ve Ķıśśa-i Bāġ-ı İrem ve Ķażiyye-i Şeddād 

Ĥükemā ķavlince RuķǾāǿil-i Perrį Ķuds-i Mübārek’e gelüp Hümāyūn Şāh otaġına itmekde, 

perrįler serhengi arasına ķonmaķda ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān cānib Süleymān ĥażretine 

geldi. Nite ol zemān ki Süleymān-ı NebįǾaleyhi’s-selām rūĥ-ı Şeddād’ıı müvekkil melegi ki 

daǾvet itdiyse izn-i yezdānį emr-i Rabbānį birle gelüp göründi ve Süleymān ĥażretine 

Ǿaleyhi’s-selām selām virdi,Ǿaleyk alup Ǿizzet itdi. Andan nažar ķılup gördi ki bir ķorķunç 

yüzlü nār gözlü ejdehā-heyǿet Rabbānį-śūret melek kim sözi śadāsından güm güm öter ŧās-ı 

felek. Andan Süleymān Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām suǿāl itdi ki “Ĥażretüñ kimdür ve aduñ 

nedür ve ne ħiźmete geldüñ?” Cevāb virdi ki “Benüm adum Eşirnūǿįl Melek’dür, Şeddād’uñ 

rūĥına müvekkilem ki Ǿaźābdadur, ĥażretüñ daǾvet-i iźn-i Rabbānį ile ħiźmete geldüm.” 

diyicek Süleymān Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām suǿāl itdi ki “Saña üç nevǾ ile suǿālüm var baña 

cevāb vir. Evvel suǿālüm budur ki “Şeddād kimüñ oġlıdur ne vechle salŧanat sürdi ve ikinci 

suǿālüm budur ki bāġ-ı İrem’i kim yapdı, şimdi ol bāġ-ı İrem ķandadur bize gösteresin varup 

seyr idevüz ve üçünci suǿālüm budur ki Şeddād dünyādan āħirete ne vechle gitdi ve rūĥına 

Cehennem’de ne vechle Ǿaźāb oldı, rūĥı ve cismi ĥālinden ħaber viresin?” Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Böyle diyüp Şeh Süleymān itdi aña çün suǿāl 

Ol melek gūş itdi çekdi ħaylį bārį infiǾāl 

Bu suǿāle diñle imdi niçe virür śaĥĥ cevāb 

Lįk virgil ħoş śalāt Aĥmed’e itme ķįl ü ķāl 
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Der-Beyān-ı Tārįħ-i Şeddād İbni ǾĀd 

Ĥükemā ķavlince müvekkil-i Şeddād eyitdi. “Yā nebiyyu’llāh, vaķtā kim ǾĀd öldü [H-95a] 

[K-96a] iki oġlı ķaldı. Ulusınuñ adı Şeddād, kiçisinüñ adı Şedįd-i Şeddād. Atası yirine melik 

oldı ķarındaşın vezįr idindi. Eger kim Şeddād’uñ ecdādı rivāyetine Ǿasker çeküp cihān mülkin 

başdan beşer ne vechle ŧutduġın ĥikāyet ķılup rivāyet idersem şerĥi ŧavįldür. Bu yaķında 

olmaz ħiźmet-i Ĥaķ’dan ķaluram, dergāh-ı Ĥaķ’da günehkār oluram. Ammā ki bu ǾĀd oġlı 

Şeddād Ǿasker çeküp meġārib ü meşārıķı ki temām ŧutdı, yigirmi sekiz yılda yedi iķlįme 

ucdan uca ders ü ĥükm itdi. Velį Şeddād-ı laǾįn Nemrūd bigi peleng südin emdügi ecilden 

dimāġında ġurūr var idi. Salŧanat-ı ķuvveti ile māl ü memleket taķviyyetiyle İblįs-i laǾįn 

şirretiyle, fitne-i şeyŧanetle Şeddād’ı azıdup rubūbiyyet daǾvāsın itdi.” Śāliĥ Peyġamber 

Ǿaleyhi’s-selām gelüp Şeddād’ı ki Ĥaķ dįne daǾvet itdi. Şeddād eslemeyüp istihzā ķılup aña 

zaĥmet itdi daħı suǿāl ķıldı ki “Senüñ Rabb’üñ kendüye ŧapanlara ne vechle riǾāyet ider ve 

ŧapmayanlara ne ŧarįķ ile zaĥmet virüp ġāret ider?” Śāliĥ Ǿaleyhi’s-selām cevāb virdi ki 

“Benüm Rabbüme Ǿibādet iden ķulı Cennet’e ķoyar.” diyüp Cennet evśāfın beyān itdi ve 

“İŧāǾat itmeyenleri Cehennem’e ķoyar.” diyü nār-ı neyyirān ĥālin Ǿayān itdi. Şeddād eyitdi. 

“Eyleyse ben daħı uçmaķ ve ŧamu yapayın ĥavāślarum49 uçmaġ içine getüreyin ve 

düşmenlerümi Cehennem odına ĥarķ ķılup yitüreyin.” diyüp ķarındaşı Şedįd’e ĥükm itdi. 

Yedi iķlįm bir yıl muttaśıl gezüp hevāsı laŧįf yir işitdi. Yemen-i Ŧāǿif ile Şām arasından bir 

laŧįf hevālu, ābı revānlu şerįf yir buldılar, andan gelüp Şeddād’a Ǿarż itdiler. Andan Şeddād 

tevārįħ kitāblarında uçmaġuñ vaśfı ne vechle ise ressāmlar getürüp resm itdürdi ve ne ķadar 

māl var ise bācdan, ħarābdan cemǾ itdürdi. Biñ nefer miǾmār ve üç yüz biñ mühendis-i kāmil 

ve ķırķ biñ ĥaccār ve ķırķ biñ neccār ve yedi biñ daħı cevāhir yotıcı ĥakkāk ve yüz kerre yüz 

biñ ırġad ve ķırķ biñ āhenger ve yedi biñ zerger cümlesin şerĥ idersek söz uzar. Mā-ĥaśal 

yetmiş Şedįd üzerine ŧurup ol bāġ-ı İrem’i yapandurı. Nite evvel [H-95b] [K-96b] yedi ķat 

burc-ı bārū yapıldı. Evvel yetmiş ferseng ŧūl-ı Ǿarżını āhenden sedd-i İskender gibi bir ķalǾa 

yapdurdı ki yetmiş eriş uzunı ve yigirmi sekiz eriş ini var idi ve bu āhen ĥiśāruñ içinde ķızıl 

baķırdan bir ķalǾa daħı yapdurdı ŧūl-ı Ǿarżı altmış ferseng ve anuñ içinde tuncdan bir ķalǾa 

daħı yapdurdı elli ferseng anuñ daħı ŧūl-ı Ǿarżı var ve anuñ içinde bir ķalǾa daħı yapdurdı heft 

cūşdan anuñ daħı ŧūl-ı Ǿarżı ķırķ ferseng idi ve dördünci ķalǾanuñ içinde rūĥāmį gümişler bir 

ķalǾa daħı yapdurdı otuz fersaĥ ŧūl-ı Ǿarżı var idi. Beşinci ķalǾanuñ içinde altıncı ķalǾayı ķızıl 

altundan yapdurdı ŧūl-ı Ǿarżı yigirmi fersaĥ ve yedinci ķalǾayı yedi dürlü cevherden. Meŝelā 

bir ŧaşını aķ billūrdan, ikinci lāciverd ŧaşından, üçünci yeşil yeşimden, dördünci Yarakan’dan 

beşinci dürr-i Necef’den, altıncı feyleķosdan, yedinci ĥacer-i Yehūd’dan. Çünki bu yedi ķalǾa 

                                                 
49 Ĥavāślarum ] dostlarum K. 
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temām oldı, Şeddād-ı Ǿāśįnüñ daħı māli dükendi. Andan ĥįle ķılup yedi iķlįm beglerine nāme 

gönderdi ki her melik kendü ilin iķlįmin śatun ala bahāsına sįm ü zer vire velākin şol ķadar 

aġır bahā istedi ki ol meliküñ ħazįnesi vefā itmeyüp ħalķına śalġun śaldı. Her kişiye kendü 

melikin bāġ baġçesin śatup bahāsın aldı. Kendü ħazįnesine ķatup Şeddād’a gönderüp emān 

istedi ve her ki bu ĥuśūśda Şeddād’a Ǿinād itdiyse Ǿasker çeküp üzerine varup cemįǾ mālin 

elinden aldurup helāk iderdi. Pes bu ŧarįķ ile bināya başladuġı tārįħden yigirmi yıla varınca 

Ǿasker çeküp kendüsi taĥśįl-i māl idüp şer-keşlerüñ memleketin yıķup yaķmada oldı ve eline 

giren māli ķarındaşı Şedįd’e gönderürdi. Ol daħı bāġ-ı İrem’i yapmaķda oldı. Nite yedinci 

ķaśruñ ŧūl-ı Ǿarżı ki on fersaħ idi. Üç fersaħ yirine bāġ-ı İrem bünyādın itdi. Servilerüñ özdeki 

ķızıl altundan, yapraķları yeşil zebercedden ve güllerüñ nihālleri ķızıl altundan ve aķ gül 

yāķūt-ı sepįdi ve ķızıl gül laǾl-i Bedeħşānį’den terkįb olundı ve enar aġaçları ķızıl altundan, 

nārları ĥoķķası yāķūt-ı aĥmerden ve içindeki dāneleri laǾl ü mercāndan. [H-96a] [K-97a] Fi’l-

cümle ne ķadar eşcār-ı eŝmār var ise baǾżınuñ özdeki rūħāmį gümişden ve baǾżınuñ sürħ-i 

zerden ve yapraķları zebercedden ve fįrūzeden ve yemişleri rengine nisbetdür. Cevherden ve 

yāķūt-ı aĥmerden ve elmāsdan ve Çįn u Māçįn’den nāfelerle ŧabla tabla misk getürtdi. 

ǾUdķārįye mülemmaǾ ķılup ŧopraķ yirine bāġ ezelerine düşdi. Şöyle ki müşk ü Ǿanber 

ķoħusından içine girenüñ dimāġı muǾaŧŧar olurdı. MaǾa’l-ķıśśa otuz yıl temām olınca māl-i 

Şeddād dükendi, ĥücerāt yapmaġa sįm ü zer laǾl ü cevāhir bulunmadı. Ħavāśın cemǾ idüp 

eyitdi. “Ne tedbįr ola ki cihānda hįç māl ķalmaya, cemįǾ benüm elüme gire.” Tedbįr bunı 

itdiler ki eŧrāf-ı Ǿālem meliklerine nāme perākende ķıldılar ki memleketüñüzde ne ķadar altun 

gümiş cinsi var ise ve ne ķadar laǾl ü cevāhir śınıf var ise bahāsıyla defter ķılup ümenā ile 

ķapuma gönderesiz. Bahāsına ķul ķaravaş nefįs ķumāş, esb astar maǾādįn cinsinden ġayrı 

göñli her ne kim isterse virelüm.” diyüp bu ŧarįķ ile māl-i ālemi eline getürtdi. Bir ĥabbe 

virmeyüp eyitdi ki “Ben anlaruñ içün çalışup uçmaķ yaparam ehl-i dünyā ħod uçmaġa girmez 

terk itmeyince.” diyüp bu śūretle cemǾ-i Ǿālem ħalķınuñ mālini alup kimsede bir ĥabbe 

dirhem altun, gümiş, laǾl ü cevāhir ķomayup alup ķarındaşı Şedįd’e gönderdi. Yigirmi yıl daħı 

üç biñ ħāne-i ĥücerāt yapıldı. Bāġ-ı İrem kenārındaki ŧūl-ı Ǿarżı üç fersaħ idi. Ķaśrlar eyvānlar 

şeh-nişįnler Şeddādį śuffeler envāǾ dürlü köşkler ser-cümlesi zerrįn, sįmįn cevherle muraśśaǾ 

medĥine meşġūl olursaķ źikri ŧavįldür, ħiźmet-i Ĥaķ’dan ķaluruz. Çünki otuz yıl binā olduġı 

tārįħden bāġ-ı İrem ki işlendi, yigirmi yıl daħı śoñra ki üç biñ ĥücerāt yapıldı māl-i Şeddād 

yine dükendi. Ķaŧaĥāt adlu bir pehlevāna ķırķ biñ serhengi ķoşup eŧrāf-ı Ǿāleme gönderdi. 

Yedi yıl temām olınca yedi eķālįm gezdi, her kimde ki bir dirhem gümiş ve bir çekirdek altun 

ki sezdiler veya bir ķıraŧ cevherį ŧaş varduġın ki bildiler, zorla cemįǾsin aldılar. Şol ķadar oldı 

ki şol memleket şāhlarınuñ barmaġında altun yüzük bulunmaz oldı, degül ki bay u yoħsulda 
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bulına. Ol māli daħı Şeddād getürüp ķarındaşı Şedįd’e gönderüp ol üç biñ ĥücerātuñ üsti 

yanındaki dört fersaħ yir [H-96b] [K-97b] ħālį ķalmış idi. Kendü içün dört sarāy ĥükm 

ķılmışdı. Ol māl ile ol yile varınca sarāyuñ birisi50 temām oldı. Altmış yıl yapılup cümle 

müretteb olıcaķ üç sarāy bāķį ķaldı. Andan vüzerāyı cemǾ idüp taĥśįl-i mālden söz açıldı. 

Cevāb virdiler ki “Yā şāh-ı cihān, dünyā ħalķında bir dirhem gümiş ķalmamışdur, cümle saña 

gelmişdür. Şimdiden śoñra ne çāre?” diyüp ħaber viricek Şeddād ġam-gįn olup defǾ-i melāl 

içün tenhā şikāra bindi, yolı bir köye uġradı. Gördi ki bir ķızcuġazuñ ķulaġında buçuķ dirhem 

miķdārı altundan bir küpecügi var.Vezįre ħışm idüp didi. “Śor ķızuñ śāĥibine ki bu altunı 

ķanda buldı baña getürmedi?” Meger ki ol ķız ehlu’llāhdan bir Ǿazįzüñ ķızı idi, Śāliĥ 

Peyġamber’e yaķın ħıśm idi. Şeddād emr itdi, ķızuñ ķulaġından ol küpeyi çeküp zorla aldılar, 

andan sürüp atası ķatına geldiler. “Bu küpe ķanda bulduñ?” diyü suǿāl itdiler. Cevāb virdi ki 

“Yir altın ķazarken bir maķbere çıķdı daħı içinden bir gümiş śaġraġ ile bu altun küpecük 

bulundı.” diyüp gümiş śaġraġı daħı teslįm itdi. Vüzerā alup gelüp Şeddād’a Ǿarż itdi. Didi ki 

“Ol küpeyle bu śaġraķ defįnede bulunmış.” Şeddād didi ki “Defįnenüñ aślı nedür?” Vezįr 

cevāb virdi ki “Āteş-perestler dįninde resm-i āyįn budur ki ne ķadar dünyāda bir pādişāh ĥįn-i 

mevtinde mālin ki cemǾ itmişdi, yir altına ŧılsımāt idüp kendüyi daħı bile ķorlardı. Meźhebleri 

budur ki bu dünyāda ne ķadar māl cemǾ iderse ol dünyāda dirilicek ol māli ħarcansa gerek. 

Pes muķaddem gelen āteş-perest pādişāhlaruñ Ǿādeti böyle olduġı ecilden zemānesi ħalķınuñ 

daħı bir kimsesi vefāt itse tenini oda yaķup külini küpe ķoyup ve altundan gümişden laǾl ü 

cevāhirden neye ki güci yiterse üç baħş iderlerdi. Bir baħşı kendü ile bile ķorlardı ki sįm ü zer 

cevher cinsi ola. İkinci baħşını āteş-gedede-i cān içün rūĥbānlara üleşdürürlerdi ve üçünci 

baħşı vāriŝine ķısmet olurdı. İmdi bu küpeyle śaġraķ daħı bir āteş-perest ķarınuñdur ki bile 

ķomışlardur.” diyüp vezįr cevāb viricek Şeddād şād olup emr itdi, iķlįm beglerine nāmeler 

gönderdi. Ne ķadar yir altında [H-97a] [K-98a] defįneler ve maķābirler varise cemįǾsin 

bozdılar ve sizdikleri yiri daħı ķazdılar. Ol ölü māli bulundı ki bį-nihāye getürüp Şeddād’a 

Ǿarż itdiler. Ol daħı ķarındaşı Şedįd’e gönderdi, ol sarāy kim bāķį ķalmış idi. Anı daħı laǾl ü 

cevāhirden sįm ü zerden temām itdiler. Şöyle ki cihān sarāyında anuñ miŝli sįm ü zerden, laǾl 

ü cevāhirden kimse bir şehr ķalǾa bünyād itmedi. Nitekim Allāhü TeǾālā celle celāluhū kitāb-ı 

temcįdinde ve ħiŧāb-ı tevĥįdinde buyurur ki elem terā keyfe feǾāle Rabbüke bi-Ǿādin İreme 
zātü’l-Ǿimād elleti lem yuħlaķ miŝluhā fi’l-bilād51. “Yā Süleymān ķaçan Şeddād-ı pelįd ve 

ķarındaşı Şedįd-i yezįd emri mūcibince ol şehri ki yetmiş yıl yapup temām itdi daħı 

ķarındaşına ħaber gönderdi ki şehri temām oldı daħı ne buyurursın?” Şeddād işidüp feraĥ kesb 

                                                 
50 Birisi ]- K. 
51 Rabbinin (Hûd kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sutûnlarla dolu İrem’e ne yaptığını 
görmedin mi? (Fecr 6-7-8). 
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idüp eŧrāf-ı Ǿālem beglerine nāmeler perākende idüp peykler gönderdi. Her ķanķı şehrde ve 

kūyda bākire ķızlar ve maĥbūb oġlanlar varise ser-cümlesin cemǾ idüp emįnler, ħādimler 

ķoşup Şeddād’a gönderdiler. Yedi biñ bākire ķızlar ile yedi biñ maĥbūb oġlanlar gönderdi 

ķarındaşı Şedįd’e ki ol şehre ķoydı. Ķızları bir sarāy içine ĥūrān yirine ve oġlanları daħı bir 

sarāy da vildān yirine. Ammā ki Şedįd’den ġayrı kimse ol şehr içine girmedi, ķapusında 

ĥācibler bekledi. Andan Şeddād ādem gönderdi ki Cehennem’i daħı yapasın. Yedi ulu ķubbe 

yapdı od ŧaşından ve her ķubbenüñ vasaŧında bir Ǿažįm ķuyı ķazdurdı, kibrit ile ķaŧranı zifti 

ķarışdırup od śaldı, yalıñı ol oduñ ķubbeler dühenginden felege çıķdı. Cehennem daħı temām 

olıcaķ Şeddād Ǿažamet ile dünyā beglerin cemǾ idüp atlandı, taħt-gāhından çıķup daħı sürüp 

Şām ĥaddine geldi. Şām’dan göçüp bāġ-ı İrem cānibine gitdi ki henūz binā olaldan 

görmemişdür. Şeddād’uñ ŧamu uçmaķ yapup rubūbiyyet daǾvāsın itdügin ol zemānuñ 

ehlu’llāhından işidüp bir yire cemǾ olup Allāhü teǾālāya niyāz idüp eyitdiler ki “Yā ilāhü’l-

Ǿālemįn revā mı görürsin bir kāfir ü laǾįn ki cihān ħalķınuñ dirisinden, ölüsinden žulm ile māl 

cemǾ idüp anuñ gibi Ǿažįm şehri yapa, bāŧıla uyup Ĥaķ ķapusın yapa? İlāhį isterüz ki anı ol 

murāda irgürmeyüp dünyādan [H-97b] [K-98b] āħirete maġbūn gönderesin” diyüp duǾā ki 

itdiler. DuǾāları müstecāb olmayıcaķ ol zemānuñ ķuŧbı gelüp cemǾ olan ehlu’llāha şöyle ħaber 

virdi ki “Ol maǾśūm-ı pāküñ ķulaġından ki ol zāhidüñ ķızıdur, žulm ile küpesin ki aldı.” Ol 

ķız “Ol zāhid duǾā dilesün tā ki duǾāñuz dergāh-ı Ĥaķ’da müstecāb ola.” diyicek anuñ gibi 

idüp ol ķızcuġaz ki zāhidüñ ķızıdur. Pāk śudan āb-dest aldı, yüz yire sürdi, iki rekǾat namāz 

ķıldı ve el duǾāya götürüp eyitdi. “İlāhį Ǿallāmü’l-ġuyūbsın, keşşāfü’l-kurūbsın, settārü’l-

Ǿuyūbsın, Ǿālį ĥażretüñden dilerem kim ol cihān ħalķınuñ ol dirisinüñ žulm ile mālin alan ve 

andan ölüsinüñ sinlerin ķazup merķadin bozup esbābın alup ħarca śalan ve rubūbiyyet 

daǾvāsın ķılup uçmaķ ŧamu yapan žulm odın göge aġdurup siyāset yaġmurın yire yaġdurup 

bāŧıla uyup Ĥaķ ķapusın yapan žālim Şeddād’uñ kāfir-i bį-dāduñ bir nefes daħı mühlet 

virmeyüp cānını al, cānın Cehennem’e gönderüp tenin ŧopraġa śal.” diyüp niyāz itdügi ĥįnde 

Allāhü teǾālā ol maǾśūm yüzi śuyına cemǾolan zühhāduñ duǾāsın müstecāb idüp ķabūl itdi, 

ǾAzrāǿįl’e Şeddād’uñ cānın almaġa ĥükm itdi. Ķābıż-ı ervāĥ gelüp Şeddād’a yitdi. Ez įn cānib 

Şeddād bin ǾĀd daħı yedi iķlįm begleriyle ve rubǾ-ı meskūn ħalķı yegleriyle sürüp bāġ-ı İrem 

ķapusına geldi. Begler gelüp rikābın ŧutdılar. Şeddād’ı yapduġı uçmaġına ķoymaġa niyyet 

itdiler. Ķābıż-ı ervāĥ defǾį geldi. Śaġ ayaġın Şeddād üzengüden çıķarup yir yüzine inmedi, 

Ǿaźāb ile cānın aldı ve tenin ŧopraġa śaldı ve ne ķadar ki Şeddād ile begler var ise kendü ile 

uçmaġa girmege umarsa cümlesini bād-ı śarśar çıķup esüp her birisini uşaġını irisini götürüp 

hevā yüzine çıķarup dönüp yire urup cümlesin helāk itdi. Andan hįç kimesne ķurtulmadı. İllā 

ki Şeddād’uñ ķarındaşı Şedįd’le sekiz yüz nefer ŧutsaķlar ki ser-cümlesi Allāh’ı bir bilüp 
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Müslümānlar idi, Şeddād’a ŧapmayup ehl-i įmānlar idi. Şeddād anları şol ķaśd üzerine getürdi 

ki anları Cehennem’e ķoyup kendü Cennet’e gire. [H-98a] [K-99a] YaǾnį ki ol melǾūn 

murādına ire ve ķarındaşı Şedįd’üñ ħalāś olduġına daħı sebeb bu ki gerçi ķarındaşı 

ķorķusından yetmiş yıl miķdārı zaĥmet çeküp bu bināyı ki yapdurdı. Uġurlayın Temūd 

Peyġamber dįnin ŧutup Allāh’a ŧapardı ve dāǿim göñül içinde eydürdi ki “Yā Rab, pādişāhlıķ 

saña yaraşur ki kün dimekden Ǿālem-i kevn ü fesādı įcāda getürdüñ. Ħalķa rızķ ĥāśıl olmaġ 

içün gökden yaġmur yaġdurup yirden ĥubūbāt bitürdüñ. Ne gökçek śābir pādişāhsın ki 

rubūbiyyet daǾvāsın iden Şeddād’uñ žulmin götürdüñ. İlāhį seyyid ü mevlā bu maķāmı aña 

müyesser itme.” diyüp dāǿim niyāz iderdi. Yā nebiyyu’llāh, Şedįd ol ĥįnde Müslümān idi. 

Ķarındaşınuñ begleriyle helāk olduġın ki gördi, ol ħalāś olan dutsaķlar ile sürüp Şām’a gelüp 

ķarındaşı Şeddād yirine pādişāh oldı. Ol dutsaķlaruñ her birisin bir vilāyete vālį vü ĥākim 

ķıldı ve andan şehr-i zerrįne ve bāġ-ı İrem’e ādemler śaldı ki ĥıfž idüp bekleyeler, varup 

şehrüñ yirüñ bulamadılar, ķanda idüġin bilemediler. Zįrā ki yā nebiyyu’llāh Ĥaķ tebāreke ve 

teǾālā celle celāluhū vaķtā ki melekü’l-mevti gönderüp Şeddād’uñ cānın ki aldı. Emr itdi 

Mįkāǿįl’e ki aǾvānlarına cemįǾ Şeddād’uñ her kişiden ki eger erkek ve ger dişiden ki cebren 

ve ķahren sįm ü zerden, laǾl ü gevherden ki almış idi, cemįǾsin bāġ-ı İrem’den yirlü yirinden 

bozup alup52 Ǿaynı birle śāĥiblü śāĥibine bį-ķuśūr teslįm itdiler. Şöyle ki ol žulm ile alınan 

mālüñ śāĥibleri śubĥ-dem uyanup yirlü yirinden ki durdılar, Şeddād alduġı māli yanlu 

yanında buldılar. Şöyle ki ol sįm ü zerden bir dirhem ve laǾl ü cevherden bir ķıraŧ eksük 

degül. Pes bu taķdįrce Şeddād’uñ žulm ile alduġı māller ĥayātda olan kimsenüñ bu vechle 

śāĥiblerine teslįm oldı ve şol laǾl ü cevher sįm ü zer ki kendü cihetinden ħarc olmış idi ol 

şehr-i zerrįnde ķaldı. Ammā ki Ĥaķ tebāreke ve teǾālā ol şehri ħalķ gözinden pinhān ķıldı. 

Henūz bāķį ķalanı yirindedür, ammā ki yetmiş baħşdan bir baħşı ķalmışdur, ķalanı śāĥiblü 

śāĥibine teslįm olmışdur. Yā nebiyyu’llāh “Bu degüldür ki ħallāķ-ı Ǿālem ve rezzāķ-ı benį 

ādem ol bāġ-ı İrem’i gökyüzine ilede, dördünci ķat felekde [H-98b] [K-99b] uçmaķlar yanında 

ķoya ve Firdevs uçmaġı ol ola. Bu iǾtiķād dürüst degüldür ki bir kāfirüñ ĥaķķ-ı Ǿabd ile žulm 

idüp yapduġı uçmaġ ola. Yā nebiyyu’llāh, Firdevs uçmaġı bir mülk-i Ǿažįmdür ki Şeddād 

yapduġı bāġ-ı İrem şems-i Firdevs’üñ ħāki derresi ve kevŝer-i muĥįtinüñ ķaŧresi ķadar yoķdur, 

Ĥaķķ’uñ ne iĥtiyācı vardur ki bir kāfirüñ bāġın Cennet’ine żamįme ide.” Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Kün dimekden ħalķ iden Ĥaķ işbu kevn ü Ǿālemi 

Māǿ-i ŧįnden düredüben oradan nesl-i ādemi  

                                                 
52 Alup ]- H. 
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O dikenden gül viren ŧaşdan güher śudan dürer 

Ķara ŧopraķdan çıķaran sįm ü zerle dirhemi 

Bāġ-ı Şeddād’a ola mı iħtiyācı ol Ĥaķ’uñ 

Çıķarup evc-i felekde Cennet ide maĥremi 

İşbu sözi söylemek düşvār olur ġāyet temām 

Ĥāşā kim Cennet ola Şeddād-ı bāġuñ rāŧımı 

Böyle diyüp oldı sākin ol müvekkil rūĥ pes 

Diñle imdi ķıśśa nedür vir śalavāt bu demi 

Der-Beyān-ı Ceng-i Sürħibād ve Āheng-i Semendūn-ı Hezār Yek-Dest 

Hükemā ķavlince Süleymān-ı NebįǾaleyhi’s-selām müvekkil-i rūĥ-ı Şeddād ile kelimātda ve 

Aħyāşilūn Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām ķırķ dört pāre geminüñ ħalķı birle Zilzāl-i Ekber ile ve 

cebbār-ı ķahrla gird-āb-ı baĥr-ı ekberde Ĥaķ teǾālā’ya münācāt itmekde ve RuķǾāǿįl-i Perrį 

Aħyāşilūn Peyġamber’üñ nāmesin alup Süleymān’a gelmekde ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān 

cānib Sürħibād-ı Cinn’e geldi ki Mıśr şehrinde Semendūn-ı Cinnį ile ceng idüp Keylān-ı 

Cinnį’yi dutup Sürħibād otaġına ķonup ħaber śorup Keylān-ı Cinnį Süleymān ĥażretin bir 

vechle medĥ idicek işidüp  ġāyet ķocundı daħı cinne buyurup Ekvān-ı Ǿİfrįt’e ve Śalśāl-ı 

Dįv’e ve İsteħir-i Cinn’e ve Demürbāŧ-ı Dįv’e ve Śaĥr-ı Cinn’e eyitdi ki “İy dįv ü cin 

serhengleri ve ġūl uǾifrįt merdekleri ol Semendūn-ı Hezār Yek-Dest’i egerçi kim bizümle 

ceng itdi çün pįl ü ser-mest ve ammā ki çın seĥer vaķti irsün, ins ü cin yiryüzüni görsün. 

Temāşā ķılasız ki ol biñ bir budaķlu çınār aġacın ne vechle ķahrum odına yaķaram.” diyüp lāf 

urdı. Bular bunda İblįs-i pür-telbįs lāf u güźāf urmaķda ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān cānib 

Semendūn-ı Hezār Yek-Dest’e geldi ki nite çünki Sürħibād-ı Cinnį çerisin şikest itdi, vaķt-i 

şām daħı yitdi ķaravulı ķoyup hevā yüzinden yire indi, Mıśr’uñ ġarbįsinden yañasına ķondı. 

Andan cin serhenglerin [H-99a] [K-100a] ķatına cemǾ idüp eyitdi ki “İnşaǿa’llāh ki yarın ola 

āftāb-ı neyyir-i aǾžam nūrı birle cihān sarāyı kim ŧola, kendüm meydāna girüp Sürħibād’ı 

daǾvet ķılam ümįd-vārum ki śıyup leşkerini hezįmet ķılam velākin bir tedbįrüm vardur. 

Dilerem ki ǾAcriyāhū bin Śādıķ kim dāǿire çizüp kendü mürįdleri birle bunca zemāndur ki 

Sürħibād-ı Cin çerisiyle ceng iderler, ĥālleri ġāyet żaǾįfdür. Anları bir niçe biñ serhengler ile 

dāǿireden çıķarup śubĥ olmadın Süleymān nažarına iletesiz, bu varŧadan ĥalāś ķılasız.” 

diyicek Sündūs-ı Cinnį cevāb virdi ki “Yā Semendūn-ı Hezār Yek-Dest, bu rāy ki itdüñ çöp 

fikrdür. Eger kim ǾAcriyāhū bin Śādıķ uyarsa evvel anuñla bulışup ħaberin alayım, ĥāŧırından 

ne geçer göreyüm  aña göre gelüp saña ħaber vireyin.” diyüp icāzet alup dem çeküp uçup 

gitdi, dāǿire ķatına yitdi. Bu yañadın ǾAcriyāhū bin Śādıķ daħı Mıśr ħalķınuñ Ǿulemāsıyla 
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ekmel ü fużalāsıyla vü ĥükemāsıyla ħālıķa Ǿibādet ķılup Sürħibād-ı Cin elinden ħalāś olmaġa 

iħlāś ile münācāt iderler ve Semendūn-ı Cin geldügine Sürħibād-ı Cin şerrin üzerlerinden 

irdüġine şükr-i yezdān ve göñüllerin şādān ideler daħı ǾAcriyāhū bin Śādıķ baş ķaldurup 

eyitdi ki  “Yā Mıśr erenleri, Süleymān’dan gelen Müslümān cinnįlere bulışup ħaber alsaķ 

neye geldüklerin bilüp ĥāllerine muŧŧaliǾ olsaķ Süleymān ĥażreti daħı gelür mi gelmez mi 

bilesüz aña göre yaraġumuz ķılsavuz.” diyüp söyleşürken Sündūs-ı Cinnį daħı dāǿire kenārına 

varup āvāz-ı bülendi insān53 dilince çaġırup eyitdi ki “Yā ǾAcriyāhū bin Śādıķ bu Ǿazāǿim ile 

çizilmiş dāǿire kenārına gel ki saña Süleymān pehlevānı Semendūn-ı Hezār Yek-Dest’den 

ilçiyem ħaberleşmege geldüm.” diyicek zāhid-i śādıķ işidüp şād olup eĥibbā vü etķiyā birle 

dāǿirenüñ üç kenārına gelüp Sündūs-ı Cinnį’ye ħaber śordı. Sündūs-ı Cinnį daħı ādem şekline 

girüp ħaber virüp eyitdi ki “Süleymān ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām sizüñ üzerüñüze şeyŧān leşkerin 

geldügin işitdi. Semendūn-ı Hezār Yek-Dest ile ķırķ kez yüz biñ cin çerisin gönderdi. İmdi 

beni sizlere ilçilige gönderüp eydür ki [H-99b] [K100b] eger isterse ǾAcriyāhū bin Śādıķ’ı 

ķavm ü ķabįlesi birle ve cemįǾi mürįdi ve eĥibbāsı birle bu gice getürdelüm. Nıśfu’l-leyl 

olmadın Süleymān nažarına yitürelüm cemįǾi ķaydın eksüksüz görelüm. Her ne vechle ħiźmet 

dirse eksüksüz yüz sürelüm.” didi. Sündūs-ı Cin böyle diyicek zāhid-i śādıķ eĥibbāsı birle 

ŧanışdı, baǾżı gitmege rızā virdi. Ammā ki baǾżı eyitdi. “Dāǿire içinde giden ġayr-ı şehr içinde 

benį İsrāǿįl ķavminden çoķ Müslümānlar vardur. Anları ķoyup gitmek meźhebümüzde 

yoķdur. Eger kim çāre var ise ne ķadar şehr içinde ādemį-zād var ise benį İsrāǿįl54 aślı kim var 

ise añup gitmesi mümkün ise rıżā virürüz.” didiler daħı Sündūs-ı Cinnį yine Semendūn-ı 

Hezār Yek-Dest’e gönderdiler. Semendūn-ı Cinnį ol ħaberi işidüp ǾAcriyāhū bin Śādıķ sözin 

müvecceh görüp yine Sündūs-ı Cinnį birle ħaber gönderdi ki yigirmi kerre yüz biñ cin çerisini 

göndereyin, Mıśr içinde ne ķadar Ādem-i Śafį nesli ve benį İsrāǿįl aślı var ise anı vaķt içinde 

yirlü yirinden ķopup getürsünler, ŧavarı rūzį birle Ĥaleb śaĥrāsına yitürsünler, belki śubĥ 

olıncaya dek ol śaĥrāda bir şehr yapsunlar, tā kim anlar varduġı yirde güneş teǿŝįrinden 

incinmesünler.” diyüp ǾAcriyāhū bin Śādıķ’uñ icāzetin alup Sündūs-ı Cinnį yine gelüp 

Semendūn’a ħaber viricek Semendūn-ı Cin daħı elli kez yüz biñ cin serhengini beş bölük 

eyledi. Bir bölügin ki on kez yüz biñ cinnįdür, şehr-i Mıśr içinde ne ķadar ki ādem aślı varısar 

cümlesin getürmege Ĥaleb śaĥrāsına yitürmege emr itdi. Anlara Raķįm bin ǾAķįm baş dikdi 

ve ikinci bölügi esbābların getürmege emr itdi Behelhel-i Cinnį anlara baş dikdi. Üçünci 

baħşına emr itdi. Her kişinüñ evinde olan ŧavarın rūzın getüreler, be-şarŧ-ı ān ki birbirine 

ķarışdurmayalar. Anlara ǾAķķarķarrĥāǿ-ı Cinnį baş dikdi ve dördünci bölügi ki ol daħı on kez 

yüz biñ cinnįdür. Anlara daħı şöyle emr itdi ki “Ol götürülen ādemįlerüñ evlerinüñ ŧaşın 
                                                 
53 İnsān ]- H. 
54 Benį İsrāǿįl ]- H. 
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ŧopraġın aġacın cemįǾ raħtların bir eksüksüz getüreler. Be-şart-ı ān ki birbirine 

ķarışdurmayalar. Bir śāĥib-ħānenüñ esbābın bir śāĥib-ħānenüñ esbābına ķarışdurmayalar.” 

Anlara ǾAclān-ı Cinnį’yi baş dikdi ve on kez yüz biñ cin çerisine daħı şöyle emr itdi. “Ĥaleb 

şehrine yaķın bir [H-100a] [K-101a] şehr binā olacaķ yirde bu ħalāyıķı eletdüklerinden śoñra 

el uş idüp yardım ķılalar, her kişiyi ki şehr-i Mıśr’dan ķapup alalar, ķaśrına ve sarāyına nažar 

ķılalar, göreler ki ne vażǾ ile ve ne tertįb ile yapılmışdur, aña göre yapıvireler55. Yine kendü 

ŧaşı ve aġacı birle şöyle kim yapusında ve ķapusında tefāvüt olmaya, ķuśūrında ķuśūr 

bulunmaya mübaśśırına ķadar nažar ķıla. Mıśr’daġı ev midür yāħūd yeñi mi yapıldı 

bilinmeye?” Pes Semendūn-ı Cinnį ol beş nefer cin serhenglerine elli kez yüz biñ cin çerisin 

beş bölük ķılup ve Ǿažįm ħiźmete ki buyurdı, andan śoñra elli kez yüz biñ cin çerisiyle daħı 

kendüsi yirinden ķalķup uruŧurdı, Sündūs-ı Cinnį’ye eyitdi. “Ben Sürħibād üzerine leşker 

çeküp varayın śubĥ olınca anları cenge ŧutayın, tā kim bu sırra anlar vāķıf olmaya, arduñuzca 

Ǿasker gönderüp sizi telef ķılmaya.” diyüp  Sündūs-ı Cinnį’yi ǾAcriyāhū bin Śādıķ’a gönderüp 

cemįǾsin üstine emįn u nāžır ķodı daħı Semendūn-ı HezārYek-Dest ol ķarañu gice içinde elli 

kez yüz biñ cin çerisin çeküp gitdi. Mıśr’uñ teşrįķından yaña dem çekişüp uçuşup birbirin 

geçüşüp ellerine ceng yaraġın alışup gürz-i gerān śalışup ol şeb-i tārįk içinde Sürħibād-ı Cin 

çerisi üzerine hücūm idüp vardı ki ez ān cānib İsteħir-i Cinnį daħı gökyüzinde on biñ cin 

serhengleriyle gözcilige ŧururken Semendūn-ı Hezār Yek-Dest’ün şebį-ħūn itmege geldügin 

kim gördiler. Süflįden Ǿulvįye ve Ǿulvįden süflįye döndiler. Dem çeküp uçup ķalǾa-i Hiremān 

u Nasrān üzerine ķondılar ve andan daħı sorup Sürħibād-ı Cin meskenine gelüp itdiler, 

düşmān hücūmetinden ve ŧāliǾ nuĥūsetinden ve rūzgār şudūdetinden ve faśl-ı zemistān 

bürūdetinden Semendūn-ı Hezār Yek-Dest ĥuśūmetinden ħaber virdiler. Nažm: 

[FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Böyle didi Sürħibād’a İsteħir 

Başuña geldi ķażā śanma ki ħayr 

Elli kez yüz biñ hezārān cin ile 

Geldi kāfir leşkerüñe sinile 

Kim şebį-ħūn ķaśdın itdi saña yil 

DefǾin anuñ itmesine çāre ķıl 

Diyü cinnün leşkerin dürüp hemān 

ǾĀķil iseñ eylegil ceng-i gerān 

                                                 
55 Yapıvireler ] yatıvireler K. 
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Ġāfil olma düşmenüñden ķıl ĥaźer 

Kim uśañ baş terküde olur nām-ver 

Düşmenüñ görme żaǾįf dime ħor 

Kim yaķar bir şehri oda kemce ķor 

Ne yatursın dur yuķaru eyle ceng 

Ĥaśmuña vāsiǾ cihānı eyle teng [H-100b] [K-101b] 

Böyle diyüp İsteħir virdi cevāb 

Vir śalavāt müstemiǾ bulup ŝavāb 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince İsteħir böyle diyicek Sürħibād-ı Cinn’üñ cān başına śıçrayup ĥükm itdi 

diyü cin çerisi cemǾ olup yanına geldi. Śaġ ŧarafında Demürbāŧ-ı Dįv ile Ekvān-ı Dįv ve 

Śalśāl-ı Dįv ŧurdılar, ellerin gürz-i gerāna urdılar ve śol ŧarafında İsteħir-i Cinnį ile Śaħr-ı 

Cinnį ŧurdı daħı cenge ĥāżır olıcaķ bu yañadan Semendūn-ı Hezār Yek-Dest daħı elli kez yüz 

biñ cin çerisiyle uşaġı ve irisiyle üzerine varup cenge ŧurdılar. Nite evvel Ekvān-ı Dįv çerisi 

gürz-i gerānlar çeküp yürüdi, Ǿālemi dįv nefesini baĥr-ı žulümāt gibi bürüdi. Ez įn cānib 

Semendūn-ı Hezār Yek-Dest daħı Daķāķ-ı Cinn’e emr itdi, on kez yüz biñ cin çerisiyle uşaġı 

ve irisiyle Ekvān-ı Ǿİfrįt leşkeri üzerine siĥr ile āteş yaġdurup Ǿifrįt çerisin münhezim ķılınca 

ceng içinde Ekvān-ı Ǿİfrįt Semendūn-ı Hezār Yek-Dest’e ŧuş geldi. Nite Ekvān-ı Ǿİfrįt ķulle-i 

Ķāf gibi ķadd ü ķāmetle Kūh-ı Elburz mānendi elinde sengįn gürz śalātla cin çerisi ķırarken 

ķanlarını ķara yire ķararken nā-gehān gördi kim bu Ǿažįm ulu cinnį biñ bir eline biñ dürlü 

yaraķ alup ehremen çerisi ĥamle iderken baǾżı elinde śalıķ getürür her kime urursa cānın alup 

yitürür. BaǾżı elinde seyf-i Ǿuryān-ı bürrān getürür, ĥaśmānı cinnįlerüñ śalup başın 

bedeninden götürür ve baǾżı elinde ŧop tüfengi var düşmen cānına atar. Niçe biñ düşmān 

cānların alup ŧıraķasından çarħ-ı felek ŧāsı gümleyüp öter ve baǾżı elinde daħı đarb-ı zen birle 

tüfek götürür, Ħaśm-ı Cinnį’ye đarb urup derd-i merg yitürür ve baǾżı elinde tįr ü kemān var, 

Ħaśm anuñ oķından cān ķurtarmaġa gümāndur. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Biñ bir elinde götürür ol zemān biñ bir yaraķ 

Yedi başlu evrene binmiş gelürdi ittifāķ 

Dįv-i Ekvān göricek ĥayrān olup ķaldı ķadįd 

Ķorķusından oldı Ǿifrįtüñ hemān ķāt ķāt 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Ekvān-ı Ǿİfrįt Semendūn-ı Hezār Yek-Dest’i görüp heybetinden 

yacanup diledi kim ķaça velį mecāl bulamayup żarūrį cenge ŧurdı daħı elindeki seng-i āsiyābį 
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gürzi ķaldurup Semendūn’a bir gürz urdı. Semendūn-ı Hezār Yek-Dest’i ķırķ elinüñ ayasın 

birbiri üstine ķoyup Ekvān gürzini ayasına aldı. Đarbı ayaya ŧoķınup [H-101a] [K-102] daħı 

Ekvān’uñ gürzini çeküp elinden aldı daħı mecāl virmeyüp Ekvān’ı ŧutdı, ejdehā derisinden 

kemend ile bende çeküp cins itdi. Anı görüp Ekvān çerisi śınup İsteħir üzerine döküldi. 

İsteħir-i Cin ġażāba gelüp ķaķıdı, raǾd-ı felek gibi şaķıdı daħı cin çerisine emr itdi. Daķāķ-ı 

Cinn’üñ on kez yüz biñ āteş yaġduran cinnįlerüñ üzerine ŧūfānlar ķoparup ķar u ŧolu ve 

yaġmur yaġdurup āteş yaġdurmaķ siĥrini anlaruñ siĥri ibŧāl itdiler, söyündürdiler çoķ cin 

çerisin helāk itdiler. Semendūn-ı Cinnį anı görüp Śaĥr-ı Cin üzerine yürüdi. Śaĥr-ı Cin ŧāķat 

getürimeyüp Sürħibād’dan yaña ķaçdı. Semendūn-ı Hezār Yek-Dest daħı zenberek birle atup 

ķafasında urup Śaĥr-ı Cinnį’yi mecrūĥ itdi, cinnįler yitişüp Śaĥr’ı ŧutdılar, muĥkem bend 

itdiler. Ol gice tā śubĥ olıncaya dek ol ķadar ceng itdiler ki yetmiş kerre Sürħibād-ı Cinnį 

çerisin Semendūn śıyup üstine iletdi ve yetmiş kerre daħı Sürħibād’ı dįv ü Ǿifrįt cinnįleri 

Semendūn-ı Hezār Yek-Dest çerisin śıyup üstine bıraķdı. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Bir Ǿacāǿib ceng olupdı ol zemān 

Cin çerisinden ķopup žulmet žulmān  

Dįv ü cinni çalışuben itdi ceng 

Nil-i Mıśr’uñ ķandan oldı lāle-reng 

Dįv ü Ǿifrįt urduġınca gürzini 

Đarb-ı ŝevrüñ çāk iderdi maġribi 

Cinnį āteş yaġdururdı mekr ile 

K’irmez idi Ǿaķl-ı insān fikr ile 

BaǾżı ķarlar yaġdururdı baǾżı od 

Śan cihāna śaçılur nār-ı Ŝemūd 

Başda beyni ŧaġıdup gürz-i gerān 

Dįv ü cinnį itdi bį-ĥad çoķ ķırān 

Dįv deminden mihr ü meh oldı siyāh 

Cin ķanından lāledi yirde giyāh 

Yirde Ǿifrįt urduġınca naǾrasın 

Gökde keyvān çāk iderdi zühresin 
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Diñle imdi n’olısar ceng-i ķırān 

Vir śalāt Aĥmed’e ammā key cihān 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince  Semendūn-ı  Cinnį Sürħibād ile ol gice ceng itmekde śubĥ olınca 

ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān cānib Sündūs-ı Cinnį ĥākim olduġı elli kez yüz biñ cinnįlere 

geldi ki beş bölük oldı idi, nite her bölügi bir ħiźmete ķonmış idi. Evvel on kez yüz biñ cin 

çerisiyle ĥükm itdi Raķįm bin ǾAķįm ki anlara baş idi. Ne ķadar Mıśr şehrinde Ādem-i Śafį 

nesli ve benį İsrāǿįl aślı var ise ĥükm itdi evlü evinde bulup getürdiler, Ħumus şehrine 

iletdiler ve ikinci [H-101b] [K-102b] bölük ki on kez yüz biñ cinnįnüñ serhengi adı Mühelhel-

i Cinnį emr itdi ne ķadar esbābları varise getürdiler, tā ĥattā bir çöp ve bir igne ķomadılar. 

Śāĥiblü śāĥibi yanına  bį-ķuśūr iletdiler ve üçünci baħş cinnį ki anlar daħı on kez yüz biñ 

cinnį idi. Emr itdi ol getürdükleri ħalķuñ ŧavarların ve rūzların bį-ķuśūr getürdiler, śāĥiblü 

śāĥibine yanına yitürdiler ve dördünci bölügi ki anlar daħı on kez yüz biñ cinnįdür, 

serhengleri ǾAclān-ı Cinnį idi. Ol daħı cinnįlere ĥükm itdi. Ol getürülen ādemįlerüñ evlerinüñ 

ŧaşları ve aġaçları tertįb ü āyįnleri ne vechle yapılup ŧurursa yirlü yirinden ırup getürdiler. 

Şöyle kim ŧaşlarından bir dirhem ķomayup ve aġaçlarından taħtalarından bir çöp miķdārı 

alıķomayup  ŧopraġından ġayrısın bį-ķuśūr getürdiler. Ħumus şehrine yitürdi ve on kez yüz 

biñ cinnįye daħı Sündūs-ı Cinnį baş diküp ol yapıcılara yardım ķılup ol gice tā śubĥ olıncaya 

dek şehr-i Mıśr’da her kişinüñ ne vechle evi var ise ol tertįb üzerine yaydılar. Şöyle kim 

yapusında ķapusında źerrece ķuśūr ķomadılar ve raħtların yirlü yirinde yaġdılar ve ŧavarların 

rūzların yirlü yirinde baġladılar ve zaħįrelerin anbāra ķoydılar. Nažm: 

[FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Ol gice tā śubĥ olıcaķ cinniyān 

Şehr-i Ħums’ı yapdı cümle key inan 

Ħums bölük cinnį idi cümlesi pes 

Şehrüñ adı ķondı Ħums-ı ħoş nefes 

Ħums şehrüñ adına Ħums oldı nām 

Śanma yañlış añla śaĥdur bu kelām 

Śubĥ olınca şehri cinnį yapdı hep 

Bį-ķuśūr itdi müretteb luŧf-ı Rab 

Śubĥ olınca Sündūs-ı Cinnį pes 

Çekdi leşker itdi Ǿazm-i pįş ü pes 

 



96 
 

Şeh Semendūn ĥażretine irdiler 

Śubĥ-ı kāźib şehr-i Mıśr’a girdiler 

Bir gicenüñ içre ħalķı ķapdılar 

Śubĥ olınca şehr-i Ħums’ı yapdılar 

Śubĥ-ı kāźib vaķti Mıśr’a geldiler 

Cümle cinnį anda ĥāżır oldılar 

Şeh Semendūn ĥażretine vardılar 

Sürħibād’la cengin anuñ gördiler 

Yardım idüp pes Semendūn’a ķamu 

İtdiler ħaśmāne cengi ya Ǿamū 

Gör ne ķuvvet virdi cinne ol āgeh 

FiǾl-i cinden Ǿāķil iseñ ol āgāh 

ǾAķl u Ǿāķil diñleyüp ĥayrān olur 

Fehm-i dil hep bunda ser-gerdān olur 

Baĥr u berde ne ki var biñbir ümem 

Her yirinde ĥāśa ķomış źü’l-kerem 

Ķuş uçar ĥayvān göçer insān yürür 

EfǾį ılan ķarnını yire śürer [H-102a] [K-103a] 

Śuda aśdāf ķarnına virdi güher 

Kirpiye oķ yayına ĥūta siper 

Aruya şehdi virür kirme ĥarįr 

Nāfeye miski virür verde serįr 

Buña hem-tā çoķdur anuñ ķudreti 

MuŧŧaliǾ ol oķı dāǿim ĥikmeti 

Ĥikmetinden olduñ ise ger ħabįr 

Vir śalavāt Muśŧafā’ya lā-nažįr 

Der-Beyān-ı Ġālib Şoden-i Sürħibād-ı Cinnį ve Hezįmet Şoden-i Semendūn-ı Cinnį  

Ĥakįm ķavlince çün kim ol gice śubĥ olıncaya deķ Semendūn-ı Hezār Yek-Dest ve ol pįl-i 

sermest Sürħibād-ı Cinnį ile ceng idüp Ekvān-ı Dįv’i ve Śaħr-ı Cinnį’yi dutup dil-teng idüp 

Ǿažįm ceng ü cidāl idüp Sürħibād’a ħaber oldı. Hemān-dem ol melǾūn Ħūryād, Allāh’uñ 
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ħışm-ı ķażāsı odundan yaradılmış Sürħibād Cehennem āteşi gibi nefesi odı yalıñlanup hevāya 

çıķdı. Śoluķda bulutlardan ġayrısın gökde uçar ķuşdan ve perrįden bulduġın yaķdı dūd-ı āteşi 

Keyvān burcına çıķdı. Andan sürüp Semendūn-ı Hezār Yek-Dest ķatına gelüp ķadd ü 

ķāmetine ve heyǿetine baķdı. Nite gördi ki pįl-pā, ejdehā-serįr, Ǿažįm heybetlü cinnįdür ki 

biñbir ellerine biñbir dürlü yaraķlar alup ķażā vü ķader gibi gökyüzine götürmiş ĥaśmāne 

cinnįler anuñ heybetinden ceng itmeyüp deng ü ĥayrān ķalup her birisi Ǿaķlların yitürmiş. 

Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Kūh-ı Ķāf’uñ ķullesine beñzer anuñ ķāmeti 

Biñ bir eli Ĥaķ ķażāsı ya ķaderdür āfeti 

Heybetinden yirde insān gökde cinnį ħavf ider 

Mirrįħ’üñ beñzin oħurmış ol Semendūn śavleti 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Sürħibād-ı Cinnį ol Ǿadū-yı sinnį Semendūn-ı Hezār Yek-Dest’üñ ol 

pįl-i sermestüñ mehābetine, śalābetine, şecāǾatine ĥayrān ķalup daħı aġız açup Ǿālem-i eŧrāfa 

vādį-i veylūn gibi odlar śaçup çaġırup eyitdiler ki “İy elleri çoķ içi ķoķ çınar aġacı, senüñ ne 

ĥaddüñdür ki benden ķorķmayasın. Ol demürci Dāvud oġlı zenbįl urucı Süleymāncuġazdan 

deve südin emici śiĥr-i kāhin ile Süleymānlıķ mertebesin umucı muġaylān dikenin yaķıcı 

gögsin gerüp kendözin görüp tāc u taħta baķıcı cāncuġazuñ ol dün ŧoġup dünle büyüyen 

oġlancuġazuñ bu ķadar ķadd ü ķāmet ile utanmayup ĥükmine müsaħħar olup daħı benüm 

üzerüme gelüp ceng idüp dįv serhenglerin ŧutup dil-teng idesin. İmdi ĥāżır ol ki [H-102b] [K-

103b] vardur.” Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Ĥāżır ol kim saña varam bu zemān 

Ķahrum odına yanasın bį-gümān 

Ĥışmı odından yaratdı Ĥaķ beni 

Nite yaķmayam Semendūn u seni 

Bir degil biñbir ola cānuñ elem 

Cismüñi yaķup irürem ben elem 

Ne seni kim leşkerüñ küllį yaķam 

Śanma cengüñden dönüben ben baķam 

Āteşümden gökde ķorķar śāǾiķa 
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Ķahr odı śuda irişür balıķa 

Aġzum açup od śaçarsam dehre men 

ǾArşuñ ejderde yaķaram zehre men 

Kürre āteş ķahrum odından yanuķ 

Ķorķusından gökde Behrām uyanuķ 

Ĥāżır ol ki çoġ elüñ yaķsam gerek 

Başuña odla şemǾ-veş çıķsam gerek  

Aġzum açsam śaçaram nār-ı Ŝemūd 

Yaķmaduķ sende ķoyam mı ben ķuǾūd 

Böyle diyüp aġzın açdı Sürħibād 

Śaçdı āteş ol Semendūn’a ziyād 

Diñle imdi bu Ǿacāǿib cengi sen 

Aĥmed’e ammā śalāt vir yā Ĥasan 

Der-Beyān-ı Temŝįlāt-ı Dāsitān-ı Māżį 

[FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

MüstemiǾseñ sözlerüme iy nām-ver 

Saña senden diñle emŝāli ħaber 

Ter cihāndur cān Süleymān bil enām 

Göñlüñ olur fi’l-miŝil ol şehr-i Şām 

Sürħibād’uñ Ǿayn-ı şeyŧāni’r-racįm 

Göñlüñe girmek diler cehdi delįm 

Beyt-i Ĥaķ’dur çün göñül iy nām-ver 

Ķoma ki İblįs eyleye anı maķar 

Çünki müǿmin ķalbine ol Ĥaķ ilāh 

Günde yetmiş biñ kez ider pes nigāh 

Kim göñüldür beyt-i raĥmāni’r-raĥįm 

Ķıl ĥaźer girmeye şeyŧān-ı racįm 

Bir daħı budur miŝil iy ħoş nihād 

Nefs-i emmāre durur ol Sürħibād 
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Şeh Süleymān rūĥ olur ħātem Ǿaķıl 

ǾAķl ile rūĥuñ birikdür pāk-dil 

Ķıl riyāżet tįġ ile nefsüñ helāk 

Ķurb-ı Ĥaķķ’ı tā bulasın źāt-ı pāk 

TābiǾį nefsüñ durur buħl ü ĥased 

Nefse ķuvvet virmeki gör it cehed 

Kes ķavā-yı nefsi ķāniǾ tįġ ile 

Śal riyāżet tįġını alup ele 

Gerçi olmaz nefsi hem çün Sürħibād 

Saña çāker ile ammā ħoş nihād 

Çek riyāżet nefsüñi eyle zebūn 

Kim ķanāǾat nefsi iderser sükūn 

Der-Beyān-ı Meclis-i Āħer 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Ĥamd-i bį-ĥad ol Ħudā’ya daħı hem 

Ki üç yüz otuz altı meclis buldı tam 

Söyledük bu meclisi oldı temām 

Kim olupdur nažm u neŝr emlaĥ kelām 

Ne Nižāmį ne Ħucāmį Enverį 

Buña hem-tā baġlamadı defteri 

Bu Süleymān-nāme’sidür gizlü genc 

Anuñ içün oldı ŧālib pįr ü genc 

Buña hem-tā kim görüpdür dāsitān 

Kim cihānı cev ü necv ider beyān 

Şeh Süleymān gördügini Ķāf-be-Ķāf 

Kimse hergiz görmemişdür śanma lāf [H-103a] [K-104a] 

Bu kitābı oķıyan başdan başa 

ǾĀlemi görmiş gibidür iy paşa 

Her kim ider bu kitāba pes nažar 

ǾĀlemüñ ĥālin biliser mā-ĥažar 
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MüstemiǾden budurur ammā murād 

Ħayrla Firdevsį’yi eyleye yād 

İy meni gūyā ķılan ķādir ilāh 

ǾAķl-ı rūħı baħşįş iden pādişāh 

Nūr-ı Aĥmed ĥaķķı luŧf it bu kitāb 

K’āħir ola oķına andan bāb bāb 

Süleymān-nāme’nüñ Üç Yüz Otuz Yedinci Meclisinüñ Źikrindedür 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

İy süħan-ver söze gel āġāz ķıl 

MaǾnā sözine sözüñ dem-sāz ķıl 

Sāz u söz ile göñül nerm eylegil 

Cümle Ǿuşşāķı hevā germ eylegil 

Zeyn ķıl maǾnā nigārı cāna ħoş 

Cevherüñ nažmına Ǿārif ŧuta gūş 

Di Süleymān sergüźeşti ķıśśasın 

DefǾ idüp dilden cihānuñ ġuśśasın 

Zeyn ķıl bir dāsitānı key śaĥįĥ 

Kim müretteb oķıya anı faśįĥ 

Gāh efsūn gāh fesāne söylegil 

Dürlü dürlü maǾnāyı şerĥ eylegil 

Tā kitābuñ oķıyan biliş ü yād 

İde taĥsįn eylük ile ķıla yād 

Ger ħaŧāsına olursa baǾżı ŧuş 

İdüp ıślāĥ eyleye göñlümi ħoş 

Ĥarfine baśmaya barmaķ çün ķalem 

Sehvin ıślāĥ eyleye ķılup kerem 

Sözlerüm emlaĥ kelām aĥsen ĥadįŝ 

N’ola kim ŧaǾn eylese her bir ĥabįŝ 

Gerçi sözde bulınur lā-büd ü sehv 

ǾĀrif ol kim düzedüp ider ki Ǿafv 
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Bu nigārı zeyn ki itdüm ya ilāh 

Ķıl melāĥat kişverine anı şāh 

Ĥüsn-i Belķıs’ı gören şāh ittifāķ 

Vire āħir ħūbına defǾį ŧalāķ 

Der-Beyān-ı Ķıśśa-i Sürħibād-ı Cinnį ve Ceng-i Semendūn-ı Hezār Yek-Dest 

Loķmān Ĥakįm ķavlince mücerrebān-ı aĥvāl evśāǾ-ı rūzgār Ǿuķde-i küşāyān-ı esrār ķaśaś-ı 

aĥbār ve Eflaŧun-ı Yunanį naķlince heyǿet-i māżiyye-i gerdūn-ı erġanūn şāz u perde-i dāǿire-i 

buķalemūn ķānūn-āvāz bu üslūb üzerine ħaberi taķrįr ü taĥrįr ķılup rivāyet iderler ki ve bu 

minvāl üzerine eśaĥĥ-ı ķavl ile ķıśśa-i Süleymān’ı taǾbįr iderler ki nite ol zemān ki şehr-i Mıśr 

üzerinde Semendūn-ı Hezār Yek-Dest ile ceng idüp muķābil ü muǾārıż olduġı ĥįnde ol Ǿadū-

yı sinnį serhengi cinnį ķaçan kim ceng yüzinde Sürħibād-ı Cinnį bu vechle lāf urup 

Semendūn-ı Cinnį’ye Ǿitāb idüp Semendūn-ı Hezār Yek-Dest ol pįl-i sermest Ekvān-ı Ǿİfrįt ve 

Śaħr-ı Cinnį’yi ŧutup on kez yüz biñ cin çerisiyle Sündūs-ı Cinnį’ye ıśmarlayup muķaddemā 

Süleymān bin Dāvud’a gönderdi [H-103b] [K-104b] kim mebādā Sürħibād ġālib olup 

elümüzden almasun diyü ammā ki Ķıŧŧu’l-esved’i ve Ķāşıŧ Ber-ķāmeŧ’i alıķodı Elvān bin Ekl 

ile degişem diyü. Pes bu tedbįr ile çın seĥer-gāh ceng iderken Sürħibād-ı Cinnį’ye ŧuş gelüp 

nažar ķılup gördi ki Cehennem odı Ǿalāmetinden bir ķızıl od yaluñı ki ins ü cinne ķorķu düşer. 

Heybeti belki bu ķızıl od yaluñı içinden raǾd-ı felek ĥayķırur gibi bir āvāz gelür ve Süleymānį 

cinnįlerden her kime kim uġradıysa ķarara, yaķup kül itdi. Semendūn-ı Cinnį bildi ki Ĥaķ 

sübĥānehü ve teǾālā’nuñ ħışmı odından yaradılmış Sürħibād-ı Cinnį budur. Ġāyet vehme 

varup diledi ki ķaça, yüz śuyın yire śaça, velākin yine ġayret ķılup Allāh’a śıġındı. ǾĀr u 

nāmūs gözleyüp ŧurdı daħı diķķatle nažar ķılup Sürħibād’uñ şekline göz urdı56 ki bu ķızıl 

Cehennem odı gibi Ǿalevüñ içinde bir Ǿacāǿib ķorķunç şekil görünür ki külħan içinde yanar. 

Çınar u şām aġacı omcası gibi başdan ayaġa dek aǾżāsını od bürümiş yaķar, dūd-ı siyāhı 

birinci ķat felege dek çıķar ve ammā ki āteş içinde aǾżāsı ġāyet heybetlü, śalābetlü, şecāǾatlü 

nite başı ŧoķuz başlu evren şeklinde durdı śaġ omuzında varurdı. Śol omuzında ve ammā ki 

orta yirinde gibi başı ġāyet Ǿažįm Ǿarş-ı Ǿažįmi yedi kerre ķuşadup ŧoķuz ķat ķarnı altına alan 

ejdehā başına beñzer gevdesi pul pul evren pulı gibi rengi ķızıl od şeklinde bir Ǿaceb daħı bu 

ki her pulunuñ aralıġından buħār yirine āteş Ǿalevi çıķar, aǾżāsını od bürür. Andan daħı 

ġarāǿib bu ki vaķtā kim ol ejdehā ser-aġızlarını kim açar Cehennem ķapusı gibi nefesi ŧaşra 

virdükçe aġızlarından Ǿāleme āteş śaçar ve çünki nefesin içerü çekse burnı delüklerinden 

duħān felek yüzine çıķup dütün cihānı ŧutar ve bir Ǿaceb daħı bu ki dörd ķanadı evren 

                                                 
56 Göz urdı ] gördi K. 
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ķanadların gibi yaraśa ķanadı vażǾında perr ü bāli yoķ. Et ile deri ve lākin rengi śaru altına 

beñzer şuǾle virür ve çünki ķanadlarını açar. Rįh-i şiddetinden bir āteş žāhir olur ki aǾżāsını 

derisü bürür, kürre-i nār śanur her ki anı görür ve andan Ǿaceb ter daħı bu ki iki eli var ādem 

eli gibi. Bir elinde āteş-i tįġ ŧutar ve bir elinde āteş-i siper ŧutar ve ayaķları daħı şütür-pā 

ammā ki ġāyet Ǿažįm ŧırnaķlu ve ķaynaķlu gerçi vażǾı şütür-pā ammā ki evren ayaġına māǿil. 

Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Śan Cehennem āteşidür şekl içinde Sürħibād 

Kim yanar levn-ā-levin külħan miŝāli ki ziyād 

Heybetinden ķan ķaşanur Mirrįĥ-i keyvān anuñ [H-104a][K-105a] 

Miŝlini görmiş degül şekl-i cihān kevn-i fesād 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Sürħibād-ı Cinnį’nüñ Ǿalāmetini Semendūn-ı Hezār Yek-Dest göricek 

ġāyet taǾaccüp idüp dehşet aldı ve ammā ki Ǿibret alup Allāh’a tevekkül idüp diline yedi āyet 

Zebūr alup biñbir ellerinde biñ bir dürlü yaraķ müheyyā ķılup Sürħibād-ı Cinn’üñ öñin alup 

didi kim57 “Yā cinnį āteşi, senüñ ne miķdāruñ var ki baña muķābil ü muǾārıż olasın ve yāħūd 

lāf u güźāf urasın ve ammā ki ĥamle-i ceng-i āşūb niçe olur göresin, đarb u cümle benden 

yādgār alup aķrānuña ħaber viresin.” Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Men Semendūn olmışam serheng-i cān 

Heybetümden Mirrįħ ister gökde emān 

Biñ bir elüm ne ki varsa müntehā 

Her biri olur muķadder bir ķażā 

Her bir elümde ŧutaram bir yaraķ 

Cānın alup ħaśma iderem firāķ 

Heybetümden yacanur keyvān benüm 

Ħilķatüm ĥayrāndur gerdān benüm 

İns ü cinn ü ejdehā evren mesār 

Hįç benümle ceng idemez āşikār 

Sen nesin ki lāf urursın key ziyād 

Ŧayanursın od ile iy Sürħibād 

                                                 
57 Didi kim ] dir kim K. 
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Püf idersem oduñı söyündürem 

Cānuñ alam śanma nāruñ yanduram 

Böyle diyüp pes Semendūn ol zemān 

Urdı naǾra ötdi güm güm āsmān 

Diñle imdi Sürħibād’uñ cengini 

O Hezār Yek-Dest cin ile hengini 

Şerĥ ideyin diñler iseñ ya śafā 

Vir śalavāt lįk yād it Muśŧafā 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Semendūn-ı Hezār Yek-Dest ol pįl-i sermest bu vechle lāf urup daħı 

Sürħibād üzerine biñ bir ellerin ķaldurup biñ bir yaraġ ile ĥamle ķılup urmaķ dileyince 

Sürħibād-ı Cinnį ol Ǿadū-yı sinnį evren ķanadların açup Ǿuķāb gibi yirinden ķalķup uçup 

Semendūn-ı Hezār Yek-Dest ķafasına geçüp aġzından şiddet-i nefes ile nār-ı veylūn miŝl od 

śaçup daħı bir niçe yirini ellerinden ve śaġ omuzından ĥarķ idüp mecrūĥ ķılınca Semendūn-ı 

Hezār Yek-Dest daħı Sürħibād’uñ farķına biñ bir elinüñ biñ bir yaraġından iki yüz elli yaraġı 

ŧuş gelüp iki yüz otuz yirde đarb urdı velį eyle đarb urdı ki Sürħibād’uñ ķāmetini dāl ķılup 

derde mübtelā itdi daħı Semendūn-ı Cin nažarına gelmege dehşet ķıldı, ammā Süleymānį 

cinnįlerüñ arasına ki girdi, ķanad açup uçup dem-i nefesi şiddetiyle aġzından āteş śaçdı. 

Uġraduġı cinnįyi yaķup bį-cān [H-104b] [K-105b] ve kimin mecrūħ idüp felege efġān çıķardı 

ve bu yañadan Semendūn-ı Hezār Yek-Dest daħı biñ bir elin ķaldurup biñ bir yaraġ ile 

Sürħibād-ı Cin dįvlerine, cinnįlerine girüp envāǾį yaraġ ile đarb ki ururdı, her ĥamlede biñ 

eliyle biñ bir yaraķ urduķça biñ bir dįv ü cin öldürüp helāk iderdi. Bu düzene Semendūn-ı 

Cinnį Sürħibād çerisin ķırmaġa başladı ve Sürħibād daħı Semendūn çerisin ĥarķ idüp ķırup 

ķanların ķara yire ķarup yaķup efġānların göge çıķarup ceng iderdi ve iki düşmen çerisi uşaġı 

ve irisi birbiriyle anuñ gibi ceng ü cidāl itdiler ki dįv ü cin ķanlarından yiryüzin ķızıl laǾl 

rengin al itdiler. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Bir Ǿacāǿib ceng iderdi Sürħibād 

Kim yaķardı āteşile cin ziyād 

Aña beñzer cengi görmemişdi cin 

Ne ŧuraldan cānver kevn-i fesād 

Her kime uġradı ise itdi ĥarķ 

Śan Ŝemūd’ı āteş oldur ħoş nihād 
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O Hezār Yek-Dest cinnį daħı hem 

Ħaśmı ķırup eyler idi çoķ fetād 

Diñle imdi bir Ǿacāǿib cengi pes 

Vir śalāt Aĥmed’e ammā eyle yād 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince bir ŧarafdan Semendūn-ı Cinnį, Sürħibād-ı Cinnį’sin ve dįv u Ǿifrįdin 

ķırup ve çalup gevdesinden başını şaķķ itmede ve bir ŧarafdan Sürħibād-ı Cin daħı Semendūn 

çerisin dem-i āteşle sūzān-ı ĥarķ itmede tā vaķt-i nįm-cāşt geçüp gün ķubbe-i felege dikilince 

ceng-i Ǿažįm oldı. Egerçi ki Semendūn-ı Hezār Yek-Dest ġayret ķılup çoķ cin serhenglerin 

helāk itdi velākin Sürħibād-ı Cinnį, Süleymānį cinnįleri dem-i āŧeş śaçup ol ķadar ĥarķ itdi ki 

Ǿāķıbet ŧāķat getürmeyüp ķaçdılar, yüz śuyın yire śaçdılar. Anı görüp Semendūn-ı Cinnį daħı 

ŧāķat getürmeyüp çerisi ķaçduġın ki gördi, çār u nā-çār şerm-sār olup ķaçan leşkerüñ ardınca 

ķaravul gibi olup ceng iderek Ǿazm-i Şām ķılup gitdi. Sürħibād-ı Cin anı görüp çıķarup dįv ü 

Ǿifrįt ü cin çerisiyle der-pāyına düşüp sürdi. Eline giren Süleymānį cinnįleri ķırdı, vaķt-i şām 

yitişince şehr-i Şām’a gelüp yitdiler. Semendūn-ı Cinnį gördi ki eger Şām şehrinde 

ŧurmayıncaķ olursa ķoyup gide, Sürħibād-ı Cin ħalķı Şām’ı yaķup helāk ider. Ĥāżır olan cin 

çerisini cemǾ idüp Şām şehrinüñ teşrįķından yaña bir yüzine cin çerisin indürüp ķondurdı ve 

daħı Cābir-i Cinnį ile Süleymān’a [H-105a] [K-106a] hezįmet olduġın bildürdi ve yardım 

istedi. Anlar Süleymān’a gitmekde bu yañadan Sürħibād-ı Cin daħı Semendūn-ı Cinnį der-

pāyın sürüp eline giren cinnįsin ķırup şehr-i Şām cānibine irüp felek yüzinden yire nažar śalup 

görüp Semendūn-ı Cin çerisini cemǾ olduġın ki bildi, dört fersaħ miķdārı yirde yiryüzine 

Ǿaskerin indürüp ķondurdı, Ǿilme’l-yaķįn bildi ki Semendūn-ı Hezār Yek-Dest, Süleymān-ı 

Nebį ķorħusından Şām şehrini ĥıfž itmege ŧurdı. Pes Sürħibād daħı Demürbāŧ-ı Dįv’le on biñ 

ehremen çerisin ķaravul ķoyup ārām itdi ve bu ŧarafdan Semendūn-ı Hezār Yek-Dest daħı 

Mühelhel-i Cinnį birle on biñ cinnį ķaravul ķoyup ķarār itdi ve Şām şehrinüñ Ǿulemāsına, 

vüzerāsına, ümerāsına58 ħaber gönderdi. ǾUlemāsı cemǾ olup Ǿazāǿim ħūnlarıyla şehr-i Şām’ı 

dāǿireye alup yir yir Ǿazāǿim ħūnlar oķıyup tesħįr içinde māhir-i źü-fünūnları bekçi ķoyup 

vaķtlerine ĥāżır olup durdılar, Zebūr u Tevrāt āyetlerin oķumaġa tįġ u tevĥįd birle dįv ü 

şeyŧān-ı racįm ŧoķumaġa meşġūl oldılar. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Ĥaķķ’a bunlar cān u dilden śıġınuben tā ki var 

Śuĥuf-ı Tevrāt oķınup itdi nāliş bį-şümār 

 
                                                 
58 Ümerāsına ]-H. 
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Ĥaķķ’a her kim śıdķ ile śıġınsa düşmenden ķaçup 

Şek degül bulur ħalāśı śaķlar anı kird-gār 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince bunlar bunda ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān cānib Sürħibād-ı Cinn’e 

geldi ki dįv ü Ǿifrįt serhengleriyle cin melikleriyle oturup Semendūn-ı Hezār Yek-Dest’i 

hezįmet itdügine ķaçarken Şām şehrinde ardından yitdügine feraĥ kesb idüp şādān olup 

meclis ķurup Ǿıyş iderken aǾvānlarından birisi eyitdi. “Ne Ǿacebdür İblįs-i pür-telbįs ki şeyŧān-

ı laǾįndür ve merdūd-ı rabbü’l-Ǿālemįndür, bu Ǿacebdür kim iġvāyı virür ve fitneyi ķoparur, 

ĥased kelbin ŧurġurur ve ammā ki ĥįn-i cengde muǾāvenet idemeyüp ķaçar. Hįç bize 

muǾāveneti yoķ ceng u cidālde fitnesi çoķ ammā ķįl u ķālde.” diyicek anı gördi59 kim İblįs-i 

laǾįn ĥāżır oldı. Sürħibād Ǿizzet idüp taħt kenārına aldı. Suǿāl ķıldı ki “Vaķt-i cengde 

ķandayduñ ki seni göremedüm efǾālüñe ve aķvālüñe iremedüm?” diyicek racįm eyitdi. “Yā 

Sürħibād, ben senüñ devletüñem, illā ki ķadrüm bilmezsin. Semendūn-ı Cinnį sen śıduñsa ben 

varup Süleymān göñlin śıdum. Senüñ evśāf-ı źikrüñ idüp şol ķadar medĥ itdüm ki Süleymān 

senden vehm idüp ĥaźer ķıldı. Yā Sürħibād, eger ki sen Süleymān üzerine varasın hįç gümān 

[H-105b][K-106b] yoķdur ki tāc u taħtın saña virecekdür, emrüñe maĥkūm fermān-ber 

olacaķdur.” diyüp ol ķadar iġvā virdi ki Sürħibād-ı Cinnį şeyŧāndan rāżį oldı. Sözlerin rāst 

śanup ve şād olup güvendi. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Gör ne ĥāsid kimsedür şeyŧān racįm 

LuǾb ider ġāyet cihān fitne delįm 

Ger şerinden ister iseñ sen necāt 

Vir śalavāt Muśŧafā’ya ya nedįm 

Ķıśśa-i Süleymān  Āmeden  ve  Āgeh  Şoden-i  Ez  Aĥvāl-i Semendūn ve Sürħibād-ı Cinnį  

Ĥakįm ķavlince şeyŧān-ı laǾįn böyle diyicek Sürħibād eydür. “Yā reǿįs-i şeyāŧįn, bize ne 

naśįĥat idersin ki Süleymān’a furśat bulavüz, ħātemi elinden alup serįrinden yire śalavüz?” 

Racįm cevāb virdi ki “Benüm naśįĥatüm işidürseñ çeri şikest olmadın Süleymān’uñ üzerin 

baśaķ dūş-ı Sām-süvār ileǾArab çerisi yanında degüldür. Senüñ cümleñe ħod anlar ŧāķat 

getürmez, getürse Semendūn-ı Hezār Yek-Dest getürürdi, hįç gümān itme ki furśat senüñdür 

zįrā ki ben Ǿilm-i ledün ile bilmişem ki ħātem-i Süleymān elüñe girecegin.”didi. Andan 

Śalśāl-ı Dįv daħı eyitdi. “Yā melǾūn u merdūd, senüñ bunuñ gibi sözlerüñ çoķdur. Ādem-i 

Ħātem-i Śafį uçmaķdan çıķaraldan berü ħātem Süleymān eline girmesün diyü ve cin nesline 

                                                 
59 Gördü ] gördüler K. 
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fermān virmesün diyü ol vaķtden bu vaķte dek ħātem ucından ne ķadar ne ķadar fitneler ķılup 

durursın. Niçe server ü selāŧįnleri ħātem ucından ser-nigūn idüp durursın. Ǿİlm-i ledünni sen 

nice bilürsin ve ġayba nice ĥükm ķılursın ve felegüñ esrārına kim muŧŧaliǾ olur.” diyü verhem 

idicek racįm ġażāba gelüp eyitdi. “Bende ol ķadar Ǿilm var ki Ǿālemde her gün ve her gice ne 

ĥādiŝe ķopduġın bilürem, olmış olacaġa muŧŧaliǾ oluram, ġaybı siz bilmezsüz ki bu gice Mıśr 

şehrinden Semendūn-ı Cinnį ittifāķ ile elli altı bin evi ve ħalķını Ādem-i Śafį neslini ve benį 

İsrāǿįl aślını ser-cümlesin evi bir ķıla. Esbābı raħş ile ve ŧavarı rūzį niǾmet ile ve źaħįresi ve 

anbārıyla elli kez yüz biñ cinnį beş bölük idüp getürtdi, Ĥaleb śaĥrāsına yitürtdi. Śubĥa dek 

anda bir şehr yapdılar, her kişinüñ Mıśr’da nenüñ gibi ķaśr u sarāyı var ise kendü ŧaşı ve 

aġacıyla yapusın ķapusın temām itdiler. Hįç tefāvüt ķomadılar ve sizüñle Semendūn bu gice 

ceng itdügi ve ejdehā gibi ġızgınup çevre yaña āheng itdügi bu idi kim bu olan ĥādiŝeyi siz 

ŧuymayasız. Ol ħalķı Mıśr’dan getüren cinnįlerüñ [H-106a] [K-107a] Ǿaķabince varup anlara 

uymayasız. İmdi ben bu ĥādiŝeden vāķıf oldum, siz bilürsiz veya baña hem-tā bu cihān 

sarāyında Ǿālim siz bilür misiniz?” Nažm: 

[FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Böyle diyüp anda İblįs ol zemān 

Kendözin taǾrįf iderdi key cihān 

Dįv ü cinnį işidüben sözüni 

Key taǾaccüb eylediler pes hemān 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince İblįs böyle diyicek Sürħibād-ı Cinnį ve Śalśāl-ı Dįvile racįm sözine 

inanmayup teftįş itdiler. VāķıǾ çıķup ĥaķįkat-i ĥāli bilicek Sürħibād, İblįs sözine inandı. 

Süleymān ħātemi eline gire śandı daħı dönüp İblįs’e eyitdi. “Mıśr ħalķı ħod benüm şikārum 

idi şikār ķomaķ olmaz, baña lāzım gelen budur ki śubĥ-dem olıcaķ leşkerümi alup Ǿazm-i 

şehr-i Ħumus ķılup dem çeküp uçup gitmek gerek, varup anları ele getürmek gerek. Süleymān 

daħı ol şehre yaķındur. Üzerümüze gelürse ceng-i gerāna el getürmek gerek.” diyüp İblįs-i 

laǾįn Süleymān cānibine cāsūsluġa gönderüp kendüsi aǾvānlarıyla oturup Ǿıyş u nūş itmekde 

śubĥ-ı śādıķ gözetmekde ammā ki bizüm ķıśśamuz Ĥażret-i Süleymān’a geldiǾaleyhi’s-selām. 

Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Gūş-ı hūşuñ baña dut ki müstemiǾ işbu zemān 

Söyleyem söz bulmaz iken ġamraçaldan pes emān 
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Şeh Süleymān ĥażretinden naķl idelüm śubĥ ħaber 

MüstemiǾseñ vir śalāt Aĥmed’e ammā bu zemān 

Der-Beyān-ı Ķıśśa-i Zecr-i Rūĥ-ı Şeddād 

Ĥakįm ķavlince ķaçan ki Ĥażret-i SüleymānǾaleyhi’s-selām müvekkil-i rūĥ-ı Şeddād bāġ-ı 

İrem’den bu vechle śaĥįĥ ħaber ki virdi, Şeddād’uñ žulm ile ölüden ve diriden alduġı mālleri 

kim sįm ü zerden, laǾl ü cevherden, yāķūt u gevherden ser-cümlesin bāġ-ı İrem’e zįnet idüp 

ħarc itmiş idi, Allāhü teǾālā yirlü yirine bād-ı müvekkil ile teslįm itdürdügini beyān ki itdi. 

Andan Süleymān Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām yine suǿāl itdi ki “Yā müvekkil-i rūĥ-ı Şeddād, 

ħaber vir baña ki ol bāg-ı İrem’üñ ki baķiyyesi vardur, henūz maǾmūr olmış cevāhirle yirleri 

var mıdur ķaśrında ve ŧāķında vü bāġında ve çārŧāķında? Yoħsa cemįǾsinüñ sįm ü zeri, laǾl ü 

cevāhiri alındı tehį mi ķaldı?” Cevāb virdi ki “Yā nebiyyu’llāh, bāġ-ı İrem dört ķısm māl ile 

yapılmış idi. Bir ķısm eķālįm-i sebǾanuñ içinde ne ķadar ki ādem oġlanı elinde sįm ü zer, laǾl 

ü cevāhir [H-106b] [K-107b] var ise žulm ile Şeddād alup ħarca sürdi. Anuñ gibi māl Allāhü 

teǾālā’nuñ emriyle aǾvān-ı MįkāǿįlǾaleyhi’s-selām Şeddād vefāt itdükden śoñra śāĥiblü 

śāĥibine bį-ķuśūr teslįm olundı. Şöyle ki bir dirhem ķalmadı sįm ü zerden ve bir ĥabbe 

ķalmadı cevherden ve ikinci ķısmı ol mālüñ Şeddād-ı žālim ķalmış. Sinle yirden çıķarup žabŧ 

idüp ħarc itmiş idi. Şol sinlenüñ ki śaĥibinüñ vāriŝi ĥayātda idi, ecdādınuñ sinleleri ķazılup 

bozılup māli alınduġına ki incinmişlerdi. Anlaruñ daħı māllerini yirlü yirine sinle bu sinlesine 

iletdiler, vāriŝleri görüp Ĥaķķ’a secde-i şükr itdiler ve üçünci ķısm ol mālüñ ki yir içinde 

ķadįmden ķalmış defįnelerden alınmış idi ki śāĥibleri yoġ idi. Anlar bāġ-ı İrem’de yirlü 

yirinde ķaldı ve dördünci ķısm ol mālüñ ki Şeddād’uñ ħazįnesinden çıķmış idi. Ol cinsden 

olan laǾl ü cevher aślı ve sįm ü zer śınıķıdur60 bāġ-ı İrem’de ķaldı. Henūz andadur. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Böyle diyüp ĥażretine ol melek virdi cevāb 

Diñleyüp itdi taǾaccüb Şeh Süleymān kām-yāb 

Diñle andan şerĥ ideyin bir Ǿacāǿib ķıśśa hem 

Tā bilesin rūĥ-ı Şeddād’a nice oldı Ǿaźāb 

Neŝr: Ĥakįm61 ķavlince ķaçan ki ol melek bu vech ile Süleymān Peyġamber’e ki ħaber virdi. 

Andan Süleymān Peyġamber Ǿaleyhi’s-selāmyine suǿāl itdi. “Yā melek, ħaber vir ki ol şehre 

pādişāh kimse vardı mı, ya içine kimse girdi mi?” Cevāb62 virdi ki “Yā nebįyu’llāh, Şeddād 

                                                 
60 Śınıķıdur ]- H 
61 Ĥakįm ] ĥükemā K. 
62 Cevāb ] śuǿāl K. 
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ölelden rūĥına müvekkilem, Cehennem’de cānına Ǿaźāb olur. Bāġ-ı İrem’i gördügüm yoķ, 

bilmezem ħaberin daħı bilmezem. Ammā ki ħaber bilmek dileriseñ müvekkil-i Ħāk’dan teftįş 

eyle maǾlūmuñuz ola.” diyicek yine Süleymān suǿāl itdi. “Yā müvekkil-i rūĥ-ı Şeddād, ħaber 

vir baña ki Şeddād’uñ rūĥına ne vechle Ǿaźāb olur?” diyicek, cevāb virdi ki “Yānebiyyu’llāh, 

çünki Şeddād bāġ-ı İrem’e ki Ǿažamet ile geldi daħı atından inmek istedi. Hįç ölümden bį-

ħaberken bulut gibi göge gögsin gererken hemān-dem melekü’l-mevt bir ǾArab şeklinde geldi 

ĥarbesin Şeddād’a ĥavāle ķıldı. Şeddād baķup gördi ki bir ǾArab şeklinde şaħś ammā ki başı 

hevāda, ayaķları taħtü’ŝ-ŝerāda raǾd-ı felek gibi naǾra urup eyitdi ki “Yā melǾūn, ĥāżır ol ki 

cānuñ almaġa geldüm, mülküñi vįrān ķılup cismüñi ĥāke śalmaġa geldüm.” [H-107a][K-108a] 

diyicek Şeddād, melekü’l-mevti heyǿetinden bilüp heybetinden bilüp bir laĥža emān istedi, 

cemįǾ milketin Ǿarż idüp Ǿömrden zemān istedi. Melekü’l-mevt eyitdi. “Yā žālim, ben māl ü 

mülki neylerem, mülk Allāh’uñdur ki ħālıķ-ı Rabbü’l-Ǿibāddur. Mülküñde senüñ neñ var ki 

yapduġuñ şehrde ħalķuñ mālidür ki adı “İremā zātü’l-Ǿimād.63” diyicek Şeddād ol ķadar 

tażarruǾ idüp eyitdi ki “Yā melekü’l-mevt, şol ķadar emān vir bārį ki yapduġum şehr içine 

girem, teferrüc ķılup bir sāǾat görem.” Melekü’l-mevt cevāb virdi ki “Yā laǾįn, emr-i Rabbānį 

budur ki at üzerinde cānuñ alam, tenüñ ŧopraġa śalam.” diyüp ǾAzrāǿįl, Şeddād’uñ gerdānına 

yapışup nice urdı. Şeddād eyitdi. “Bārį atdan ineyin.”didi. Çāre olmadı. ǾAźāb ile cānın aldı. 

Münker ve Nekir gelüp rūĥına suǿāl ķıldı, Ǿaksine cevāb virdügi içün ĥadden aşa. Āteş-i 

Ǿamūd urdılar, cānına bį-ĥad cezā virdiler. Andan rūĥ-ı Şeddād’ı Cehennem’e iletüp esfelü’s-

sāfilįn ķaǾrında, FirǾavn ve Nemrūd cānları yanında bunuñ cānına daħı cezā itdiler, ķaŧran ķįrı 

nār ile ķaynatdılar. Gice vü gündüz ki yigirmi dört sāǾatde yigirmi dört kez cezā itdiler64 “Ol 

vaķtden berü rūĥ-ı Şeddād cezādadur.” diyüp ħaber viricek Süleymān-ı Nebį Ǿaleyhi’s-selām 
yine suǿāl itdi ki “Nemrūd, FirǾavn, Şeddād’uñ bu üç melāǾįn-i bį-dāduñ ķanķısına ziyāde 

Ǿaźāb olınur?” cevāb virdi kim “Cümlesinden Şeddād’uñ Ǿaźābı ziyādedür, žālim olduġı 

ecilden zįrā ki FirǾavn Ǿādil idi, anuñ içün dört yüz yıl Ǿömr sürdi. Žālimüñ yırtıcı şeh-bāz 

gibi Ǿömri ķıśadur ve mažlūmuñ Ǿömri kerkes gibi keŝįrdür. Şeddād ħod rubūbiyyet daǾvāsın 

itdüginden ġayrı cihān ħalķınuñ dirisinden ġayrı ölüsin bile incitdi ve uçmaķ yaparam diyü 

māl cemǾ itdi ve bir daħı bu ki FirǾavn śoñ nefesde įmān getürdi ki aña įmān-ı beǿs dirler, 

gerçi ķabūl olmadı ammā rūĥ-ıǾaźābı Şeddād’a65 nisbet ĥafįfdür ve ammā Nemrūd-ı laǾįnüñ 

cānına olan cezā FirǾavn Ǿaźābından artuķdur ve Şeddād rūĥına olan Ǿaźābdan eksükdür. Zįrā 

ki Nemrūd’uñ ne FirǾavn ķadar Ǿadli var idi ve ne ħod Şeddād ķadar ziyāde žulmi var idi. 

Anuñ içün Nemrūd-ı laǾįnüñ Ǿaźābı anlara nispet az oldı. Nažm: 

                                                 
63 Yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan (Fecr 7). 
64 Yigirmi dört sāǾatde yigirmi dört kez cezā itdiler ] yigirmi sāǾatdür her sāǾatde yigirmi dört kez cezā itdiler K. 
65 ǾAźābı Şeddād’a ]- H  
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   FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün 

Yiridür Şeddād-ı žālim çekse bį-ĥad ger Ǿaźāb [H-107b] [K-108b] 

Zįre k’ol kāfir laǾįn eyledi ħalķa çoķ Ǿiķāb 

Evvel ol ki itdi Ħudā’lıķ daǾvāsın āşikār 

Āħir ol ki žulmle itdi bu cihān mülkin ħarāb 

İtmedi Daħħāk-ı Nemrūd anca žulmi bį-gümān 

Dünye ħalķın anca kimse itmedi ķahr u tübāb 

Lāyıķ anuñ cānına olsa zecir ġāyet Ǿažįm 

Cāǿiz anuñ üzerine olmaķ Ǿiķāb bį-ĥesāb 

Rūĥ-ı Şeddād’a müvekkil olan eyle diyü ben 

Sākin oldı pes66 edeble vir śalavāt bul ŝevāb  

Der-Beyān-ı Āmeden-i Sündūs-ı Cinnį Be-Dergāh-ı SüleymānǾAleyhi’s-selām 

Ĥükemā ķavlince müvekkil-i rūĥ-ı Şeddād bu vechle ħaber viricek SüleymānǾaleyhi’s-selām 

işidüp Ǿibret alup daħı ol melege icāzet virüp ħiźmetine gitdi. Andan Süleymān-ı Nebį yüzüni 

enbiyāya, ĥükemāya, Ǿulemāya dutdı. Eyitdi “Bize lāzım geldi ki müvekkil-i ħāki daǾvet 

idevüz, bāġ-ı İrem ķanda idüġin bulıvire, cin serhenglerin bile ķoşavuz. Ol Ǿažįm bināyı varup 

bozup sįm ü zerin, laǾl ü cevherin alup bunda getüreler ve Ķuds-i Mübārek’i miǾmārlar 

anuñla yapup bitüreler.” diyicek Loķmān ile Fiŝaġoris maķbūl gördiler velākin Nāŝen 

Peyġamber ile Āśaf [bin] Berħiyā ve ĥāżır olan enbiyā eyitdiler ki67 “Yā nebiyyu’llāh, Ǿālį 

ĥażretüñe lāyıķ degül ki māl-i Şeddād’a getüresin, ol ĥarām māl ile Ķuds-i Mübārek yapup 

bitüresin. Zįrā ki Şeddād’uñ cemįǾ māli žulm ile alınmışdur. Evvel bu ki bir māl ki žulm ile 

alınmış ola68. ǾAle’l-ĥuśūś ki rubūbiyyet daǾvāsıyla uçmaķ yaparam diyü binā ķıla. Ol malüñ 

ĥabbesini alup getürmek ve Ķuds-i Mübārek’e ħarc itmek nübüvvete muŧābıķ ve ħayrāta 

muvāfıķ degül. Ķuds-i Mübārek bir şerįf maķāmdur ve yapılması emr-i Rabbü’l-enāmdur. Pes 

ol mescid-i mübāreki beyt-i ķudsü’llāhi tebāreki şol māl ile yapmaķ gerek ki ĥaķķ-ı Ǿabd 

olmaya ve bir ĥabbesine kimse benüm diyü daǾvā ķılmaya. Ne gümişde, altunda kimesnenüñ 

bir dirhem ĥaķķı ola ve ne ħod laǾl-i cevāhirinde ve yāķūt-ı gevāhirinde hįç bir şeyüñ anda bir 

ķıraŧ ķadar ĥaķķ-ı ĥuķūķı ola. Nažm:  

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

                                                 
66 Pes ] kes K. 
67 Ki ]- H. 
68 Evvel bu ki bir māl ki žulm ile alınmış ola ]- H. 
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Şāh u bende tā ki var śāĥib-ħayır iy kām-kār 

Ħayr içün yapmaķ dilese bir binā şöyle ki var 

Źerrece ħarc itmek olmaz aña hįç māli ħarāb 

Tā ki maķbūl ola Ĥaķķ’uñ dergehinde nām-dār 

Elli biñ dįnār içinde k’olsa küllįsi ĥelāl 

Eski pul ķatsañ ĥarāmı ħayrı bozup ide tār 

Ĥaķķ-ı Ǿabdiħayra ķatma Ǿāķiliseñ kām-yāb 

Kendü mālüñ ħayra ħarc it tā olasın baħtiyār 

Ĥāśśa kim Ķuds-i Mübārek mescidin peymāsına 

Kimse ĥaķķınźerre69 ħarc itmege itme iħtiyār 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince Süleymān-ı NebįǾaleyhi’s-selām ĥāżır olan enbiyā ile Āśaf bin 

Berħiyā [H-108a] [K-109a] sözin kim işitdi, ġāyet müstaĥsen görüp bunlar bu kelimātı 

iderken nā-gāh ķapuda ġalebe belürdi. Kiflįsįn-i Cinnį gelüp ħaber virüp eyitdi. “Yā 

nebiyyu’llāh, Semendūn-ı Hezār Yek-Dest cinnįlerinden Sündūs-ı Cinnį geldi, icāzet ister kim 

dergāhuña gire.” diyüp ħaber viricek Süleymān ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām emr itdi ve içerü girdi 

dįvān-ı Süleymānį’de baş ķodı, Ekvān-ı Dįv ile Śaħr-ı Cinnį Ǿarż itdi. Sürħibād-ı Cinnį ile 

Mıśr üzerinde olan ceng ü āhengi taķrįr itdi ve Ekvān-ı Ǿİfrįt ile İsteħir-i Cin dutulduġın taǾbįr 

itdi. Süleymān Peyġamber işidüp şād olup Sündūs-ı Cinn’e cin ħilǾatlerinden ĥāś ħilǾat 

geyürdi ki cinnįler ħilǾati ādemį-zād ħilǾati gibi degüldür, inşāǿa’llāh tafśįlin źikr idevüz. 

Süleymān ĥażreti bāġ-ı İrem’e ki Gevher-nigįn bāġ-ı İrem’idür. Anda varduġın andan 

Süleymān Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām Ekvān-ı Ǿİfrįt’e nažar ķıldı. Gördi ki cāmūs-ser pįl-pā 

ejdehā-dem yüz elli eriş ķadd ü ķāmeti var ki elleri arslan pençesin gibi pençelü ve bir Ǿaceb 

daħı bu ki gevdesinüñ tüsi bebr u yaban tüsi renginde velį ġāyet ķorkunç zişt Ǿifrįt nefesin 

ŧaşra virse aǾzāsın āteş bürür ve eger ki nefesin içerü çekse burnından çıķan dütünler felek 

yüzin siyāh eyler ve andan Śaĥr-ı Cinnį’ye nažar ķıldı, gördi ki semender-ser beşer-kālib 

ǾAnķā pāları gibi pāları var. Minķārlu, çaynaķlu iki elleri ādem elleri gibi ķafasına baġlu, 

ammā dört gözlü, raǾd-ı felek āvāzlu, at aġızlu, ŧoķsan ŧoķuz eriş ķāmetlü, Mirrįh felek 

śavletlü ġāyet ķorķunç cinnį andan Süleymān ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām bunları dįne daǾvet 

ķıldı. Gelmediler, ĥükmüne70 iŧāǾat ķılmadılar, ġażāba gelüp Ĥażret-i Süleymān ķaķıdı. Diledi 

kim bunları ķumķumaya ķoyup ĥabs idüp deryāya śala velākin Loķmān Ĥakįm ķomadı. 

Eyitdi “Yā nebiyyu’llāh, ĥabs eyle ümįddür ki bunlar įmāna gele aǾvānlarıyla emrüñe 

                                                 
69 Źerre ] derece K. 
70 Ĥükmüne ] ĥikmetine K. 
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maĥkūm olup ħiźmet ķılalar, mümkin olmazsa siyāset bāķį.” diyüp menǾ itdi. Loķmān Ĥakįm 

söziyle Ekvān-ı Ǿİfrįt ve Śaħr-ı Cinnį, Kiflįs’e Miflįs’e ıśmarladı, cinnįler ĥabsine iletüp ĥabs 

itdiler. Bu eŝnāda yigen Cābir-i Cinnį daħı çıķageldi, yüz serįre sürüp Süleymān’uñ devām-ı 

devletine duǾā ve eyyām-ı rifǾatine ŝenā ķılup [H-108b] [K-109b] eyitdi ki “Yā nebiyyu’llāh, 

Sürħibād-ı Cinnį Semendūn-ı Hezār Yek-Dest’üñ iki yüz otuz altı elini şiddet-i nefesi āteşiyle 

dem urup yaķup mecrūĥ itdi ve Semendūn-ı Cin daħı Sürħibād’a üç dört yüz miķdārı yirde 

đarb urup süst ķıldı. Egerçi kim çalışup çoķ ceng itdük velākin Sürħibād-ı Cin çerisi ġālib 

düşüp ķaçup Şām şehrine geldük ve ger ki ĥażretüñ yitişmeyecek olursa cemįǾ cin çerisin 

Sürħibād-ı Cinnį71 şiddet-i nefesiyle ĥarķ idüp yardım umup istiǾānet diledi. Sürħibād-ı 

Cinnį’nüñ Ǿažametin söyledi. Nažm: 

[FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Şeh Süleymānĥażretinden yardım umup ol zemān 

Sürħibād-ı Cin elinden itdi efġān key cihān 

Diñle imdi ķıśśa nedür aślile şerħ ideyüm 

Lįki virgil ħoş śalavāt Muśŧafā’ya ĥāfidān 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Sürħibād’uñ žulmin işidüp server-i selāŧįnlere eyitdi. “İnşāǿa’llāhü 

teǾālā Sürħibād’uñ daħı üzerine varup ķaydın ķayuralum. ǾAskerümüzi cemǾ idüp ġazāya 

niyyet idicek andan Sündūs-ı Cinnį daħı cin çerisiyle Semendūn-ı Hezār Yek-Dest söziyle 

Mıśr ħalķını ŧavarı rūzıyla götürüp bir gice Ħumus şehrine getürdüklerini ve daħı ol gice 

Ħumus şehrini yapduķları cümle ālet ü esbābile Mıśr ħalķın anda getürdüklerini beyān itdi. 

Şeh Süleymān işidüp ġāyet feraĥ kesb idüp Semendūn’uñ Ǿaķl ü idrākine taĥsįn itdi. Nažm 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

İtdi taĥsįn anda cin idrākine ġāyet cihān 

Ĥāżır oldı yardıma gitmesine ol dem hemān 

Diñle imdi bu Ǿacāǿib ķıśśayı sen cān ile 

Lįk virgil Muśŧafā’ya śad72 śalavāt key cihān  

Der-Beyān-ı Āgāh Şoden-i Süleymān Ez Aĥvāl-i Aħyāşilūn Peyġamber ve Zilzāl-i Ekber 

Ĥükemā ķavlince ķaçan ki Sündūs-ı Cinnį aġzından bu kelimātı işidüp Süleymān-ı Nebį 

taĥsįn iderken nā-gehān Ŧālisħān-ı Perrį içerü girüp baş ķoyup eyitdi. “Yānebiyyu’llāh, 

Aħyāşilūn Peyġamber’den bir perį nāme getürdi, icāzet ister ki içerü gire.” diyüp duǾā ķılıcaķ 

                                                 
71 Sürħibād-ı Cinnį ] Sürħibād K. 
72 Śad ]- H. 
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Süleymān Peyġamber icāzet virdi. RuķǾāǿįl-i Perrį, Ŧālisħān’a varup içerü getürdi. Perrį 

Süleymān dįvānın ki gördi, taħt-ı pā öpüp yüz yire urdı. Baş ķaldırup nāmeyi śunup aġız 

ħaberi eyitdi ki “Yā nebiyyu’llāh, Aħyāşilūn Peyġamber Ǿazm-i ĥażretüñe selām duǾā idüp bu 

nāmeyi gönderdi ve aġız ħaberi bu ki mübārek elüñüz öpüp eydür. Çarħ-ı gerdiş-i āsiyāb 

Rüstem’den beri ayırdı, gemümüzi sürüp baĥr-ı gird-āba getürdi [H-109a] [K-110a] azıġumuz 

dükendi nā-çār ķalduķ, ümįddür ki bu dertden bizi ħalāś ide.” diyicek Süleymān Peyġamber 

Ǿaleyhi’s-selām işidüp göñli ġam-gįn olup nāmenüñ mührin götürüp Āśaf bin Berħiyā eline 

śundı. Āśaf daħı yirinden ŧurup nāmeyi alup mütālaǾa ķılup73 oķuyup cevāb74virdi. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Böyle diyüp Āśaf anda ol zemān 

Nāme içre yazılan iy şeh cihān 

Nāme evvel nām-ı ħālıķ kird-gār 

Ķullara rızķın viren perverdigār 

Lafž-ı künden yaradandur Ǿālemi 

Māǿ-i ŧįnden dūr idendür ādemi 

Yüridendür gökyüzinde meh ü mihr 

Şeh Süleymān’a viren mülk ü mühr 

Şāh odur ki ħalķ anuñ meǿmūrıdur 

Şeh Süleymān dergehinüñ mūrıdur 

Nāme benden ĥażretüñe şehriyār 

Kimbenem Aħyāşilūn bendeñ i yār 

Ĥükmüñ ile ya Süleymān bu zemān 

Ĥıfž iderem bu sekįneyi hemān 

Ķoşmış idüñ ben ķuluñı Sām’a sen 

Ĥiźmet aña ider iken yā ĥasen 

Kįş ü baĥrına varıcaķ iy hümām 

Rüstem’i baĥra śalıcaķ cedd-i Sām 

Mūsā’nuñ tābūtını Rüstem diler 

Ben ķuluñı kendüye maĥrem diler 

                                                 
73 MütālaǾa ķılup ]- H. 
74 Cevāb ]- H. 
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Çün gemiye bindük anuñla bile 

Çoķ cezāǿir gezdük seyrān ķıla75 

Şāh Adunyā’yı ķoyup gider idük 

Rüstemile çoķ ġazā ider idük 

Bād-ı śarśar esdi aħį key ķatı 

Kim gemiye irdi çarħuñ āfeti 

Diķķat ile çün esen śarśar idi 

Ķaynadup yirden śuyı śarśar idi 

Bād-ı bį-cān çıķdı çünki ol demi 

Mevc-i baĥr ile ŧagıldı hep gemi 

Bir n’icemüz Rüstem ile gitdiler 

Bilmezüz kim n’oldı anlar n’ittiler 

Lįk bizüm geştümüzle çoķ gemi 

Ķırķ iki merkeb ŧoludur ādemi 

Bād-ı śarśar sürdi bizi niçe gün 

Ĥālümüz oldı be-ġāyet ser-nigūn 

Yil sürüben baĥr-ı ǾUmmān götürür 

Baĥr-ı gird-āb içre elbet yitürür 

Elli güne yaķlaşupdı kām-yāb 

Baĥr-ı gird-āb içre çekdük çoķ Ǿaźāb 

Bizden evvel baĥr-ı gird-āba düşen 

Hįç biri ķurtulmamış śaġ u esen 

Cān virüp açlıķla ölmiş ādemį 

Baş u leş ŧolu yatur śuda gemi 

Ķırķ gün artuķ itmişüz Ĥaķķ’a niyāz 

Kim bize çāre ķılaydı kār-sāz 

Ķırk ikinci günde Ĥaķ ķıldı yarį 

Kim uçup geldi size varan perį 

Nāme yazup eline virdük hemān 

                                                 
75 Bu mısraın vezni bozuktur. 



114 
 

Var ümįdüm yārį ķıla müsteǾān 

Saġlıġ ile çün perį anda vara 

Ĥażretüñ eline nāmem çün vire 

Var ümįdüm şeh şefāǾat eyleye 

Mūsā Tevrat’ın riǾāyet eyleye [H-109b] [K-110b] 

Bu sekįne ķalmaya deryāda pes 

Şeh ķıla ķullarına feryād-res 

O nübüvvet ħāteminüñ Ǿizzeti 

Ĥaķ naśįb itdügi Ǿilmüñ ĥürmeti 

Bu sekįne içre ol Tevrāt içün 

O Zebūr’uñĥaķķı śuĥf āyāt içün 

Ķomaġıl gird-āb içinde sen bizi 

Şāh vācib bendenüñ geçe sözi 

Śu ķatıldı dükenüpdür hem azıķ 

Açlıġ ile olmasun müǿmin yazuķ 

Ol Ħudā’nuñ ĥaķķı imdi şehriyār 

Ķoma ħalķuñ bunda ķıla āh u zār 

Cümle begler aġlaşup ķılur fiġān 

Senden olur çāre bize pes hemān 

Nāme yazup dutmışuz saña ümįd 

Eyle himmet ķoma bizi nā-ümįd 

Böyle diyüp āħir itmiş nāme pes 

Vir śalavāt germ idüp hengām pes 

Der-Beyān-ı Ĥükm Kerden-i Bį-Müvekkil-i Bād-ı Berāy-ı Āverden-i Keştįyān-ı Bād-ı Śarśar 

Ĥükemā ķavlince ķaçan ki Āśaf bin Berħiyā Aħyāşilūn Peyġamber’üñ nāmesini ki oķıdı, 

Süleymān Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām işidüp yüz ĥükemāya ŧutdı ve eyitdi. “Revā degüldür ki 

bunca ādemler baĥr-ı gird-ābda ıżŧırābda ve Ǿaźābda olalar, lāzım gelen budur ki anları ħalāś 

itmege çāre ķılavuz. Ĥuśūśan ki sekįne-i Mūsā ve Aħyāşilūn Peyġamber ve bunca Ǿubbād u 

zühhād baĥr-ı gird-āba düşe ve niçe biñ Müslümānlar daħı bile ola.” diyicek Āśaf bin Berħiyā 

ve cemįǾ ĥükemā duǾā ķılup eyitdiler ki “Yā nebiyyu’llāh, ħūb buyurduñuz anlaruñ ħālaśına 

tedbįr itmek vācibdür ve ķurtarmaķ farż-ı Ǿayndur.” diyüp bunlar cevāb viricek Süleymān-ı 
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Nebį Ǿaleyhi’s-selām eyitdi. “Diñ imdi anlaruñ ħalāśına ne tedbįr idersiz ki rāst gele?” Āśaf 

eyitdi. “Cinnįler gönderelüm, varalar götüreler anları bunda getüreler.” Loķmān eyitdi 

“ǾAfārįt ehremenler gönderelüm ki cinden anlar ķuvvetlüdür varup getürsünler.” Süleymān 

eyitdi “Eyleyse yil cemįǾsinden ķuvvetlüdür. Allāh’uñ fażl u keremi birle evvel gird-āba 

sürüp ileten bād-ı śarśara getürdüp bį-ķuśūr bunda getürdeyin. Şol ķavl ile ki Ĥaķ sübĥānehü 

ve teǾālā baña taħtum götürmege belį müsaħħar itdi. Ķavlehū teǾālā fe seħħarnā lehu’r-rįha 
tecrį bi-emrihį ruħāǿen ĥayŝu eśāb76. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Var ümįdüm iźn-i Ĥaķ’la bād-ı śarśar bu zemān 

K’ol sekįne birle ħalķı getüre baña hemān 

Böyle tedbįr idüben anda Süleymān nām-dār 

Ĥaķ teǾālāya tevekkül itdi olup şādmān 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Süleymān-ı NebįǾaleyhi’s-selām böyle diyicek evliyā, etķiyā, ĥükemā, 

Ǿulemā Ĥażret-i Süleymān’uñ Ǿaķl-ı pākine zihn-i idrākine taĥsįn idüp [H-110a][K-111a] 

maǾķūl gördiler ki bād-ı śarśara getürde. Andan Süleymān Peyġamber ĥażreti müvekkil-i bād-

ı Naġmaġāǿįl’e ķıġırdı, nažarına geldi. Eyitdi “Yā müvekkil-i bād, sizden temennāmuz budur 

ki bād-ı śarśara ĥükm idesin, baĥr-ı gird-āba düşen gemileri ādemįsiyle ve gemisiyle ve cemįǾ 

esbābı ile yelkeni sereniyle küregi ve dümeniyle bād-ı śarśar cümlesin uzluġ ile berāber 

getüre, yirle baĥr arasında bu Ķuds-i Mübārek śaĥrāsına getüre ve lākin be-şarŧ-ı ān ki hįç 

birisi ol geminüñ yire düşüp şikest olmaya ve içindeki ādeme żarar gelmeye.” diyüp ĥükm 

idicek müvekkil-i bād-ı Naġmaġāǿįl melek cevāb virüp eyitdi ki “Yā nebiyyu’llāh, egerçi 

Allāhü teǾālā’nuñ bu ķavliyle ki ķavlehū teǾālā fe saħħarnā lehu’r-rįĥa tecrį bi-emrihį ruħāǿen 
ĥayŝu eśāb mūcibince rįĥler ĥükmüñe fermān-berdür, ben daħı ĥükmüñe muĥkemem velākin 

bu gemileri bād-ı śarśara götürdüp getürtmek muĥālifdür, zįrā ki bād-ı śarśar ġāyet śovuķdur. 

Evvel bu ki gemi ehli śovuķdan ekŝeri helāk olur ve ikinci bu ki bād-ı śarśar bir nesneyi 

götürürken śarśıcıdur. Mebāźā gemileri śarśup birbirine doķunduķda helāk ide ve üçünci bu ki 

ġāyet ķatı esici yildür. Deñiz yüzinden gemi ķaldırup felek yüzine aġdurınca gemi içindeki 

ādemįlerüñ ķorħudan zehreleri çāk ola, niçesi ol sebebden helāk ola. Ben bu nesneye rıżā 

viremezem, meger ki ġayrı ile ĥükm idem ve yāħūd bād-ı śarśar yanına daħı yil ķoşam. Bād-ı 

śarśar gemi götüre anlar yanından dutalar gemi śarśılmamaġ içün.” diyicek Süleymān-ı Nebį 

eyitdi. “Yā müvekkil-i bād, şimdiye dek bir yirden bir ulu ŧaġı götürtmelü olsam bād-ı śarśara 

getürdürdük ve yāħūd bir ķalǾa şehri ve memleketi ŧaġı vü rāġı ve śaĥrāsı ve kūy u kendini 

                                                 
76 Bizde rüzgârı onun buyruğuna verdik. Rüzgâr, onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserdi (Sad 36). 
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vilāyetiyle götürdüp nažaruma getürtmek dilesem bād-ı śarśara götürdüp getürdürdük. Bunda 

nedür ki gemileri bād-ı śarśara götürtmezsin?” diyüp Ĥażret-i Süleymān incinicek müvekkil-i 

bād-ı Naġmaġāǿįl Ǿaleyhimü’s-selām cevāb virüp didi ki “Yā nebiyyu’llāh, anuñ gibi ŧaġ, 

memleket, il, vilāyet, aġır Ǿažįm milket götürmege bād-ı śarśar münāsibdür ki ķuvvetlü yildür. 

Hem anlaruñ śarśılmaķdan derdleri yoķdur zįrā ki ŝaķįldür. Ammā ki bu gemi ĥafįfdür, 

görmez misin ki deryā yüzinde giderken źerre miķdārı terāzūdan aġsa yaǾnį geminüñ deñize 

alçalup bir ŧarafı yüksege kim [H-110b] [K-111b] aġar içine śu girüp gemi ġarķa varup 

ādemįsin boġar. Ĥāl budur ki deñizüñ śuyı gemiye mürekkeb iken ve çünki śarśar hevāya 

ķaldura. MaǾlūmdur ki ĥāl n’olur.” Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Müşkül işdür gökyüzinde götüre śarśar gemi 

Kim içinde ķorħuśından almaya her ādemi 

Böyle diyüp ol müvekkil-i bād sākin oldı pes 

Diñle imdi ķıśśa nedür vir śalavāt bu demi 

Fį MaǾrifeti Esmāǿi’r-revāyiĥi’l-Muħtelifeti’l-letį Tedevvere Fi’l-verāǿi77 

Ĥakįm ķavlince müvekkil-i bād-ı melek Naġmaġāǿįl Ǿaleyhi’s-selām böyle diyicek Süleymān 

ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām suǿāl itdi. “Yā müvekkil-i bād, ħaber vir baña ki ķaç dürlü yillere 

ĥükm idersin?” Cevāb virdi ki “Yā nebiyyu’llāh, yigirmi dört dürlü yile ĥükm iderem. Evvel 

Śabā yilidür ki bād-ı şarķdur gün doġusından esen yildür. İkinci Şimāl yilidür ki Rūm 

ķıblesine ķarşu esen yildür. Üçünci Cenūb yilidür ki Rūm ķıblesinden şimāle ķarşu esen 

yildür. Dördünci Nesįm yilidür ki nerm ü ħoş u yumuşaķ yildür. Beşinci Semūm yilidür ki 

gündüzin esen ıssı yildür. Altıncı Nuǿūc yilidür ki gündüz esen yildür. Yedinci Ǿİķām yilidür 

ki hünersüz yildür. Sekizinci ǾAķįm yilidür ki miŝlühu. Ŧoķuzuncı Cünkbā yilidür ki śabā ile 

şimāl ortasında esen yildür. Onuncı Nįkbā yilidür ki yolsuz yildür. On birinci Ĥudūc’dur ki 

gürüldü ile esen yildür. On ikinci Ĥarūr yilidür ki gice esen ıssı yildür. On üçünci Śarśar 

yilidür ki śovuķ ve ķatı yildür. On dördünci Ķāśıf yilidür ki budaķ śıyıcı yildür. On beşinci 

Hücūm yilidür ki çādır aķdaran yildür. On altıncı Debūr yilidür ki gün batusından esen yildür. 

On yedinci ǾAśūf yilidür ki ķatı yildür ifrātla. On sekizinci Lāķıĥ yilidür ki bulutları devşürür 

daħı aġacı yemişlendürür. On ŧoķuzuncı Sehām yilidür ki bu daħı şol gice ile esen ıssı yildür. 

Yigirminci Şafān yilidür ki yaġmurla ķatı śovuķ esen yildür. Yigirmi birinci Ruħāǿ yilidür ki 

nerm ü yumuşaķ yildür. Yigirmi ikinci Ĥaśįb yilidür ki uvaķ ŧaşları yuvalar. Yigirmi üçünci 

Revaĥ yilidür ki Ĥaķ teǾālā yir ehli içün yaratmışdur yaǾnį ki yir altındaġı maħlūķ içün eser. 
                                                 
77 Vera etrafındaki muhtelif güzel isimleri bilmek vardır. 
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Yigirmi dördünci Rįĥ-i Sevdā’dur ki Ĥaķ teǾālā [H-111a] [K-112a] celle celāluhū ol Rįĥ-i 

Sevdāyı virmişdür. Ehl-i Cehennem’e anuñla Ǿaźāb olınur ve daħı yiri götüren deñizler ol 

rįĥüñ üzerindedür, mürekkeb-i rūy-ı zemįndür. Bu yillerüñ ķanġısıyla buyurursañ gemileri 

getürdeyin.” Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Baĥr-ı gird-āb üzerinden hep gemi götürüp 

Cümlesin śaĥrā-yı Ķuds’e irgüreler bu zemān 

Rįĥüñ aślı bu ki itdüm ĥażretüñe men beyān  

Ķanķı rįĥe ĥükm idersek iy emįr-i şeh cihān 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince müvekkil-i bād böyle diyicek Süleymān ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām sözin 

müvecceh gördi ve eyitdi. “Yā müvekkil-i bād, bu źikr itdügüñ riyāĥdan Rįĥ-i Lāķıĥ baña ħoş 

geldi ki raĥmet yaġmurların emr-i Rabbānį birle cemǾ idüp ķuru aġaçları yapraķlandurup 

yemişlendürmiş. Pes gemileri daħı ol yil getürsün ve hem müvekkil-i seĥāb daħı bile varsun.” 

diyüp raǾd-ı felek daħı bile ķoşdı ve şöyle didi ki “Vaķtā kim Rįĥ-i Lāķıĥ’a gemileri 

götürtmek dileyesiz bulutlar çevresin ķaplaya. Eyle žulümāt ola ki ādemį-zād birbirin 

görmeyeler ve gemilerini yil ne vechle felek yüzine ķaldurup götürdügin farķ idemeyeler. 

Vaķt ola ki göñüllerine hevā yüzinde ķorħu gele ve çünki Ķuds-i Mübārek śaĥrāsına yil 

götürüp getüre. Yiryüzine indürmelü ķondurmalu olıcaķ şöyle esenliġ ile yirden yuķaru ve bir 

mil yirde muǾallaķ gemileri bir zemān ŧutalar, bulutlar üzerinde ırılup gideler, ħalıķ-ı Ǿālem ol 

gemilere nažar ideler, Ĥaķ teǾālā baña müsaħħar itdügi muǾcizātı gözleriyle göreler. 

Nefslerine inśāf vireler ve bileler ki ol ķādir-i ber-kemālüñ ve ol śāniǾ-i źü’l-celālüñ ķatında 

dünyā salŧanatınuñ siñek ķanadınca ķadri yoķdur. Nemrūd yarım siñek birle helāk itdügine dāl 

odur ve daħı eger kim olsa idi buncılayın salŧanatı ins ü cin ĥükūmātını ve çār Ǿunśur 

ħiźmetini bu żaǾįf ħor-ı ĥaķįr Süleymān’a virmeye idi ve dünyā pādişāhları daħı bu żaǾįfüñ 

efǾālinden ve aĥvālinden Ǿibret alsunlar ki bu ķadar salŧanat içinde kendözümi görmezem. Tāc 

u taħta maġrūr olup gögüs germezem ve devletüme tekye ķılup nefsüme ġurūr virmezem. Zįrā 

ki bu salŧanat şol salŧanatdur ki niçeleri Nemrūd-ı FirǾavn gibi ġurūr-ı salŧanat yoldan çıķarup 

azdurdı ve Şeddād-ı Hāmānı ŧāǾat-i Ĥaķ’dan [H-111b] [K-112b] bezdürdi ve Cemşįd gibi 

rubūbiyyet daǾvāsın ķaldurup ġurūr itdi. ǾĀķıbet dünyādan įmānsuz gidüp Cehennem odına 

tenlerin ġıdā ķılup Ĥaķ derġāhında yüzleri ķara kendüleri ħor itdiler. Ĥaķ tebāreke ve teǾālā 

bu żaǾįf ķulına bu Ǿažįm salŧanatı ki müyesser itdi, şükrüm añadur ki ĥalįmlik, selįmlik, 

düleklik, sākinlik daħı muķadder itdi. Ĥaķ teǾālācelle celāluhū ĥalįmdür, hem kendü sever ve 
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hem ķullarına sevdürür. Nitekim İbrāhįm-i Ħalįl cemįǾ ħalķ sevdügi gibi.” Nitekim kelām-ı 

ķadįm ve kitāb-ı kerįm içre gelür ki inne İbrāhįm’e va’llāhü ĥalįmün78. 

Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Ger dilerseñ raĥmet ide saña raĥmānü’r-raĥįm 

İtme Ǿucb u kibr ü kįn ü verǾ selįm çü İbrāhįm 

Ħod-bįn oldısa laǾnet buldı şeyŧān-ı racįm 

Kim muvaĥĥid müǿminüñ oldı ne kim ķalb-i selįm 

Der-Beyān-ı Źikr-i Riyāĥ Be-ķavl-i ǾUlemā vü Be-ķavl-i Ĥükemā  

Ĥakįm ķavlince Süleymān PeyġamberǾaleyhi’s-selām müvekkil-i bāda ve müvekkil-i seĥāba 

ĥükm eyledi kim varup ħiźmetlerine gireler. Ammā ki anlar eyitdi. “Egerçi ĥükmüñe Allāh 

emri birle muŧįǾuz ammā ki Mįkāǿįl ĥażretin daǾvet idüp anlardan bize aǾvān dileseñ bu 

ħiźmete. Zįrā ki eger ben ki müvekkil-i bādam ve bu ki müvekkil-i seĥābdur, cemįǾümüzüñ 

müvekkili Mįkāǿįl’dür Ǿaleyhimü’s-selām. Luŧf eyle anuñla meşveret ķıl anuñ maǾrifeti daħı 

bile olsun.” diyicek Süleymān Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām bu sözden bildi ki bu ħiźmet emr-i 

Ǿažįmdür. Ħalvet-ħānesine varup pāk śudan arı āb-dest alup iki rekǾat ĥācet namāzın ķılup 

Allāhü teǾālāya tażarruǾ ķılup eyitdi ki “İlāhį seyyidį ve mevlāyı Ǿālį ĥażretüñden dilerem ki 

baĥr-ı gird-ābda olan sekįne-i Mūsā’yı Tevrāt ile ve Aħyāşilūn Peyġamber’i bilesince Ǿubbād 

u zühhād u sādāt ile ve anda olan Müslümānları ve vaĥdāniyyetüñe iķrār iden pįr ü cüvānları 

bāda götürdüp gemileriyle śaĥrā-yı Ķuds’e getürdesin, tā kim baĥr-ı gird-ābdan ol Ǿažįm 

Ǿaźābdan ķurtılup tā ölünce ħiźmetüñe yüz sürüp ŧāǾat ideler ve eger ki bu żaǾįf bį-çāre 

Süleymān’uñ duǾāsı ĥażretüñde müstecāb oldıysa Mįkāǿįl ĥażretin gönderesin, gele 

müvekkil-i bāda ve müvekkil-i seĥāba ĥükm ķıla.” diyüp niyāz idicek ol ķāđiyü’l-ĥācāt ol 

ħālıķ u arż u semāvātı Süleymān duǾāsın müstecāb ķılup Mįkāǿįl’i gönderdi. Ĥażret-i 

Süleymān’a [H-112a] [K-113a] geldi. Ħalķ gözinden nihān, Süleymān Ǿaynında Ǿayān 

nažarına geldi, selām virdi. Süleymān Ǿaleyke alup Ǿizzet itdi. Andan Mįkāǿįl eyitdi. “Yā 

nebį, Allāhü teǾālā saña selām ķılup eydür ki duǾāsın müstecāb itdüm. Ammā ki sekįne-i 

Mūsā’yı şimdiden śoñra Tevrāt ile ve içinde olan esbāb ile Ķuds-i Mübārek’den 

göndermeyesin ve server-i selāŧįnlerden kimseye virüp Ǿasker üzerine göndermeyesin.” 

diyicek Süleymān-ı Nebį “SemiǾnā ve aŧaǾnā79” diyüp yirinden ŧurup secde-i şükr itdi ve yüz 

yire sürdi. Andan ŧurup Mįkāǿįl ĥażreti ile yirine oturdı. Mįkāǿįl ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām 
                                                 
78 Çünkü İbrahim çok içli ve Allah’a yönelen bir kimseydi (Hūd 75). 
79 İşittik ve itaat ettik (Bakara 285). 
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müvekkil-i bād-ı Naġmaġāǿįl ķıġırdup aǾvānlarından dört kimesne ķoşdı ki ser-cümlesi 

tekvįn-i riyāĥdur. Evvel Şanveneş, ikinci Raħyūş, üçünci Fįlįş, dördünci Fırŧįnūş ve andan 

śoñra müvekkil-i seĥāb emŧārı ķıġırtdı kim adı raǾd’dur, anuñ daħı dört aǾvānı vardur bile 

ķoşdı. Nite evvelkisinüñ adı Mehdedį ve ikinci Behrdūşāǿįl, üçünci Mehįlāş ve dördünci 

Mehlūş’dur ve andan śoñra bunlar daħı iźn-i Rabbānį ĥükm-i Süleymānį emr-i Mįkāǿįl-i 

rūĥānį birle Ǿazm idüp baĥr-ı gird-āba gitdiler, çün kim felek yüzine çıķdılar. Müvekkil-i bād, 

Rįĥ Lāķıĥ’a ĥükm itdi esip bulutları cemǾ itdi daħı sürüp baĥr-ı gird-ābdan yaña gitdiler. 

Ammā ki bizüm ķıśśamuz ez an cānib baĥr-ı gird-ābdan olan Aħyāşilūn Peyġamber’e geldi. 

Nite çünki RuķǾāǿįl-i Perrį’yi kim yām ile Süleymān gönderdilerdi. “Ne ħaber gele?” diyüp 

intižār ile durmışlardı. Her gün namāza niyāza meşġūl olup yüzlerin yire sürerlerdi. Perrį 

gitdüginüñ dördünci güninde cemįǾ begler bir yire gelüp Aħyāşilūn Peyġamber gemisine 

cemǾ olup eyitdiler ki “Yā nebiyyu’llāh, azuġumuz śuyumuz dükendi baĥr-ı gird-ābdan hįçbir 

vechle ħalāś olacaġumuz maǾlūm degül, bārį ölmedin yarın gemilü gemimüzüñ serenlerin 

çekelüm yelkenlerin ķalduralum ve dümenlerin ŧaķalum Allāhü teǾālāya baş açup niyāz 

ķılalum. Ümįddür ki Ĥaķ teǾālā Tevrāt-ı Mūsā yüzi śuyına bir yil vire, gemimüzi baĥr-ı gird-

ābdan sürüp çıķara ķurtılavüz. Eger çāre olmayacaķ olursa kendümüzi deryāya atavüz, balıķ 

ġıdāsı80 olup Ǿaybumuz örtevüz.” diyüp bu tedbįr ķılup dördünci gün olıcaķ gemilü gemisine 

girüp başda seren çeküp [H-112b] [K-113b] ķıçda dümen ŧutup yelken gerdiler ve daħı 

dillerince Allāh’a niyāz ķılup yüzlerin taħtaya sürdiler. Ĥaķ teǾālāya tevekkül ķılup ĥāllerine 

şükr itdiler kim Ǿuķalā eydür “Ĥaķķ’a tevekkül eden murādına ericidür.” Nitekim eydür 

tevekkeltü Ǿala’llāhi yekfįke81 ve her birisi itdügi günāha istiġfār idüp āh u efġān itmege 

meşġūl oldılar. Zįrā ki Ǿuķalā eydür “Kişi gerekdür ki her günāhın82 añup her gün āh ide”. 

Nitekim eydür zeletü’l-Ǿāķilü kebįrātün83 ve bir kişi dilerse ki bir belādan ħalāś ola. Ĥaķķ’a 

śıdķ ile göñül baġlaya ki bendenüñ felāĥı śıdķ iledür. Nitekim eydür fekāke’l-merǿi bi’ś-
śıdķi84. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Śādıķ olan her murāda iriser 

Ġam-gįnüñ dil-küşāda iriser 

Hind ü Çįn ü Sind’de olsun ol kişi 

İstedügi her murāda iriser 

                                                 
80 Ġıdāsı ] Ǿaźāsı K.  
81 Şüphesiz ki Allah’a tevekkül et ve O, sana yeter (Hud 56). 
82 Günāhın ] günāha K. 
83 Akıllının hatası büyüktür. 
84 Kişinin kurtulması doğrulukladır. 
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Der-Beyān-ı Ber-Āverden-i Keştįyān-ı Bād-ı Śarśar Ez Baĥr-ı Gird-āb 

Ĥükemā ķavlince cülūs-ı Süleymān’uñ ibtidā-i tārįħinden bir ķavlde altıncı yılda ve bir ķavlde 

sekizinci yılda85 ķānūn-ı evvel ayınuñ on ikinci güninde ki sebt güniydi. Aħyāşilūn 

Peyġamber gemisinde olan zühhād ile Ǿubbād ile śādāt ile sekįneyi ķıbleye ķarşu oķuyup 

namāz ķılurdı. Gemilerle baĥr-ı gird-āb āsiyāb gibi döndükçe bunlar her dört rekǾat namāzı 

ķılduķlarınca sekįneyi ķıbleden yaña döndürüp miĥrāb yirinde ķoyup ve yanından ķıble-nümā 

ķoyup Aħyāşilūn Peyġamber namāz ķılup selām virdükçe ķıble-nümāya nažar ķılurdı. Ķıble-

nümāya göre sekįneyi ķıbleden yaña ķordı ve bāķį gemide olan server ü selāŧįnler Zilzāl-i 

Ekber ve Ǿimlāķ-ı Sindį ve naķnāf-ı Hindį miŝli pehlevānlar maǾa’l-ķıśśa ķırķ dört pāre 

gemiden olan yigirmi iki biñ miķdārı merd ü merdānlar Aħyāşilūn Peyġamber’üñ gemisini 

gözedüp ve sekįneye nažar ķılup gözedüp yönlerin andan yaña dönüp ol gün tā nįm-çāşt 

vaķtine degin namāz ķıldılar ki anlaruñ ķıblesi Beytü’l-Muķdis cānibine idi. Çünki ķıbleleri 

rāst-ı Beytü’l-Muķdis cānibine ki yaǾnį ki gemilerinüñ yöni cānib-i Beytü’l-Muķdis’e olup 

ŧoġrulıcaķ gün daħı temām ķubbeyi ķuşluķ yirine varup Ķāf’dan Ķāf’a Ǿāleme şuǾle virürken 

deñiz yili esmeyüp baĥr-ı emvāc fāriġ iken gökyüzinde źerrece bulut yoġ iken rūy-ı dilber 

gibi cihān [H-113a] [K-114a] yüz açuġ iken nā-gāh anı gördiler ki ķatı ķatı yiller esmege 

başladı. Mevc-i deryā felege çıķup ħalķ ķorķusından sözi savı kesmege başladı, Ǿālem yüzüni 

baĥr-ı žulümāt deñizle gök arasın ķara bulutlar ķatı ķatı ŧutmaġa başladı ve deñiz ķuşları 

çaġrışup ķaçışup ötmege başladı. Aħyāşilūn Peyġamber ile gemi ħalķı NūĥŦūfān’ından ki 

nişān gördiler, cānlarından ümįd kesüp gemilü gemisine siñüp ŧurdılar, ŧurduķları yirde el 

getürüp Allāh’a tażarruǾ ķılup yüzlerin gemi taħtasına urup secde yirine sürdiler, Ĥaķ’dan 

necāt ve ŧūfāndan emān u ĥayāt dilediler. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Pįr ü bernā tā ki varsa ol gemide ādemį 

Ĥaķķ’a nāliş itdi ġāyet Nūĥ’a ķılup o demi  

Yil esüp bulut bürüdi ŧutdı žulmet Ǿālemi 

K’aķdeñizden göz seçemezdi nedür ķara gemi 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince bād-ı śarśar esmekde, bulutlar gök ile deryā yüzin ķaplayup güneş 

şuǾāǾın maĥv idüp kesmekde, cürǿeti olan pehlevānlar Allāh’a niyāz idüp muĥanneslerüñ 

ŧūfān ķorķusından cānı çıķup ditreşmekde ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān cānib müvekkil-i 

bād-ı Naġmaġāǿįl melek birle müvekkil-i seĥāb raǾd emr-i Rabbānį iźn-i yezdānį maǾrifet-i 

Mįkāǿįl-i rūĥānį ve muǾcize-i Süleymānį birle kim sebt güni śubĥ-dem śaĥrā-yı Ķuds-i 
                                                 
85 Bir ķavlde altıncı yılda ve bir ķavlde sekizinci yılda ] bir ķavlde sekizinci yılda K. 
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Mübārek’den dįvān-ı Süleymān-ı Nebį-i tebārekden ķudret ķanadların açup “Bismi’llāh.” 

diyüp uçup aǾvānlar ile yirle gök arasına geçüp ŧarafetü’l-Ǿayn içinde deryā-yı maġribe 

muķābil ki virdiler. Felek yüzinden nažar ķılup gird-āb-ı ekberde gemileri ki gördiler. Hemān-

dem Allāh’uñ emri birle evvel müvekkil-i bād-ı felek yaǾnį kim Naġmaġāǿįl melek Ǿaleyhi’s-
selām bāda ĥükm itdi, esdi. Andan śoñra müvekkil-i bād-ı seĥāb raǾd-ı melek-i kām-yāb 

ĥükm itdi. Baĥr-ı žulümātdan ķara buluŧlar çıķup gök ile deryā arasın bürüyüp ŧutdı. Şöyle ki 

baĥr-ı gird-ābla gemileri žulümāt iĥāŧa itdi. Eyle ki Ŧūfān-ı Nūĥ’dan nişān virür.Andan 

müvekkil-i bād Rįĥ-i Lāķıĥ’a ĥükm itdi. Ol ķırķ iki pāre gemileri deryā yüzinden āsānlıġla 

endāze vü terāzū ile gökyüzine çıķarup aġdurmaġa başladı. Mekāŧāǿāǿįl melek Ǿaleyhi’s-
selām müvekkil-i seĥāb raǾd daħı şol Cehennem aġzından çıķan ķara dütün şeklindeki esved-i 

seĥāblara kim hevāda gidişi beñzer şehber-i Ǿuķāblara ol gemilerüñ eŧrāfını ķuşadup üstine 

çöküp daħı yaġmurların az az yaġdurmaġa [K-114b] başladı velį bulutlardan anuñ bigi [H-

113b] ķarañuluķ düşdi Ǿāleme ki ne gökde felegüñ şems ü māhı belürürdi ve ne deñizde murġ 

u māhį görinürdi. Gemi içindeki ħalķ bulut ķarañulıġından biri birini görmezdi, gemi gökde 

mi ya deñizde mi farķ idüp birbirine ħaber viremezdi, velį bu ķadar görürlerdi ki gemilerüñ 

yilkeni yille ŧoldı. Seren ipleri çekilüp yedi siñirlü ķatı yay kirişine dönüp muĥkem oldı ve 

gemiler Ķuds-i Mübārek cānibine ķatı yaydan çıķmış oķ gibi gider oldı. Bunlar gemiyi baĥr-ı 

gird-āb deñizinden gider śanup her birisi Allāh’a şükr ider oldı velį bulut žulmetinden bir 

gemideki bir gemiyi baķup göremezdi ve yil esmesinden ve yaġmur yaġmasından gemiden 

gemiye kimse ħaber virmez oldı. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Ŧutdı žulmet Ǿālem için hem çü ķįr 

Göz gözi görmez olupdı irüdir 

Bu sipihrüñ içi olupdı key siyāh 

Kim belürmezdi felekde mihr ü māh 

Žulmet-i İskender ŧolupdı Ǿāleme 

Göz diküp baķmazdı ādem ādeme 

Mevc uruben kükrer idi çün deñiz 

Ķorħudan ķalmazdı ādemde beñiz 

Gök gögermiş ışılar deryā yüzi 

Baķup ammā göremezdi göz gözi  

Yiller esdi gökde hem çün bād-ı hūd 
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Ķapladı deryā-yı žulmetle bulud 

Ħalķ-ı Ǿālem tā ki geşt-i ādemi 

Ĥayrete vardı temāmet her gemi 

Ĥükemā ķavlince emr-i Rabbānį muǾciz-i Süleymān Rįĥ-i Lāķıĥ ķırķ dört pāre gemileri içi 

ŧolu yigirmi iki biñ nefer ādemleri baĥr-ı gird-ābdan ķaldurup götürmekde, yir ile gök 

arasında uzluġ ile alup Ķuds-i Mübārek’e yitürmekde ve raǾd-ı felek daħı bulutları cemǾ idüp 

gemiler üzerine aġdurmaķda, ķarañulıķ Ǿālemi dutup gemilerdeki ħalķ birbirin görmeyüp 

yaġmurlar daħı yaġmaķda ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān cānib Süleymān ĥażretine geldi ki 

müvekkil-i bād ile müvekkil-i seĥāb gemileri getürmege sekįne-i Mūsā’yı nažarına yetürmege 

ĥükm idicek yetmiş iki millet yüz yigirmi dört dürlü śıfat-ı maħlūķāt ve ĥāżır olan biñ bir 

ümmet dillerine yigirmi dört dürlü yilüñ āvāzesi düşdi ve reǿįs-i ĥükemā ve aǾlem-i Ǿulemā 

yil ĥaķķında birbirine suǿāl itmege mübāĥaŝe ķılup ķįl ü ķāl itmege başladılar. Süleymān 

Peyġamber [K-115a] Ǿaleyhi’s-selām bunlaruñ bu ĥāline muŧŧaliǾ olup yüzin Loķmān 

Ĥakįm’e ŧutup suǿāl idüp eyitdi ki “Yā ĥakįm, ħaber vir baña ki ĥükemā [H-114a] ķavlince 

yilüñ aślı nedür ve ķaç dürlüdür ve fāǿidesi nedür?” Cevāb virdi ki “Yā nebiyyu’llāh, çār 

Ǿunśūr ki Allāhü teǾālā yaratdı, cemįǾsinden kürre-i nesįm ķuvvetlüdür. Naķl-i İdrįs oldur ki 

kürre-i nesįm altı biñ mil yol durandan yuķaru oddur ve her ŧaġ ki śudan çıķmışdur hevāya 

girmişdür, ķaçan ki temevvüc itse yil ĥāśıl olur. Nitekim deñiz mevc ursa hevā olur baǾżın 

defǾ ider. Pes hevā yildür sākin ve yil hevādur muteharrik ve İbni Cevzį eydür. “Hevā iki 

ķısmdur raĥmetdür, Ǿaźābdur ve her ķısmı dört ķısmdur. Raĥmet bigi rūħa neşr ü mürselāt ve 

mübeşşirātdur. ǾAźāb yili ŚāǾıķ uǾĀśıf bu ikisi deñizdedür ve Aķaymįr ü Śarśar bu ikisi 

ķurudadur ve yilüñ fāǿidesi ĥayvānuñ cismini muĥkem ider ve bulutları bir yirden bir yire 

iledürler ve ulu yiller kim fāǿidelidür. Dörtdür Evvel Şimāl’dür, ol nebātü’n-naǾşdan maġribe 

gider. İkinci Cenūb’dur, ol sehįl ķarşusından maşrıķa eser ve üçünci Śabā’dur, ol nebātü’n-

naǾş ķarşusından maşrıķa eser ve dördünci Debūr’dur, sehįl ķarşusından maġribe eser. Ammā 

Şimāl śovuķdur, ķurudur. Anuñ içündür ki ol bir iķlįmden gelür ki güneş ol iķlįme uġramaz 

ve ķar ve yaġmur ve śovuķ ol iķlįmde çoġ olur. Yazda ve ķışda lā-cerem śovuķ olur ve hem 

deñize uġramaz. Beriyyeler ve ŧaġlar ve ıssuzlıķlar geçer, lā-cerem śovuķdur, ķurudur ve 

Cenūb yilinden ķatı eser. Zįrā ŧar yirlere uġrar, ĥiddeti kesb ider. Ammā bedeni śaĥįĥ ķılur ve 

pāk ider ve dimāġa ķuvvet virür ve rengi śāfįdür ve hevāyı śaĥįĥ ķılur ve pāk ider ve şehveti 

ĥarekete getürür ve ammā Cenūb ıssıdur ve yaşdur. Zįrā ki ĥaŧŧ-ı İstivā’dan gelür ve ol vilāyet 

be-ġāyet ıssıdur. Yılda iki kez güneş anuñ üzerinden geçer ve hem deñiz çoķdur, yedi deñiz 

geçer. Lā-cerem ĥarāret ü ruŧūbet kesb ider. Ammā bedeni yumuşaķ ve ādemi kāhil ķılur ve 

hevāsı aġır olur ve deñiz śuyın ķara ķılur ve ekŝer yaġmur getürür ve ķaçan ki bir vilāyetde 



123 
 

çoķ esse ekŝer ŧoġan dişi olur. Ķaçan ki ıssı śuya doķına śovuķ eyler ve śovuķ śuya doķına 

ıśśı eyler. Śabā iǾtidāle yaķındur, zįrā ki günüñ evvelinde eser ve hem śovuķ yirlere doķınup 

śovuķ eyler [K-115b] ve deñize ve beriyyeye irişüp iǾtidāl kesb ider ve ol seĥer-i nesįmdür 

kim ādeme ħoş gelür ve uyķuyı ŧatlu eyler ve ħastaya [H-114b] rāĥat baġışlar ve cemįǾ ħavāśa 

muvāfıķdur ve ammā Debūr, Śabā’ya muħālifdür. Günüñ āħirinde eser, ġurūba yaķın olduķda 

anuñ içün seħūnet kesb itmez ve her ħāśśa ki Śabā’da vardur. Debūr’da anuñ żıddıdur. 

Nitekim muśannif-i kitāb eydür ki Rasūl ĥażreti Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām ĥadįŝinde buyurur 

ki naśrate bi’ś-śabā ve emleketi ǾĀd bi’d-Debūr86 yaǾnį baña Allāhü teǾālā śabā ile nuśret 

virdi, düşmene muķābil olduġumuzda ve ǾĀd ķavmini Debūr ile helāk eyledi ve yillerden 

birisine daħı VanaǾa dirler kim aña ķaśırġa dirler ve ekŝer sebeb oldur ki ŧabįǾati zemherįre 

irişür müdevver yolda berāber gelür. Ol sebebden degirmi olur, ol śıfat üzre yire gider ve 

baǾżı ĥakįmler eydür ki “Sebeb oldur ki iki muħālif yil bir yire cemǾ olur birbirine ķarışur 

defǾ idemez döner degirmi olur. Bunuñ hįç ħāśıyyeti yoķdur, belki ziyānı vardur.” Loķmān 

Ĥakįm ĥikmet mūcibince yillerüñ ĥaķķında bu vechle cevāb viricek andan Süleymān 

Ǿaleyhi’s-selām yüz Ǿulemāya dönüp87 suǿāl itdi. “Ehl-i sünnet ve cemāǾat meźhebinde ħaber 

virüñ baña ki yil ķaç dürlüdür ve aślı nedendür ve fāǿidesi nedür ħaber virüñ?” diyicek ser-

defter-i Ǿulemā Āśaf bin Berħiyā cevāb virüp eyitdi ki “Yā nebiyyu’llāh, bilgil ki Allāhü 

teǾālācelle celāluhū śuyı dürrden yaratdı, yili anuñ buħārından yaratdı. Ol yil içün Allāhü 

teǾālā ķanad yaratdı, anuñ ķanadınuñ śaġışın kimse bilmez illā Allāhü teǾālā bilür. Yine ol 

yile emr eyledi bu śuyı götüre, götürdi. ǾArş śu üzerindedür, śu yil üzerindedür. BaǾżı ķavm 

inkār eylediler. Yilüñ meǿmūr olmaķlıġın daħı ķanadı olmaķlıġın pes bu inkāruñ maǾnįsi 

yoķdur. Zįrā ķaçan cāǿiz oldıysa Allāhü teǾalā ferişteler yaratmaķlıķ nūrdan daħı anlara ķanad 

yaratmaķlıķ daħı anlar seyr eylemeklik her ne yire dilerse egerçi anları bir görmezüz ħiffetden 

ötürü. Ammā ki ya88 Süleymān-ı Nebį Ǿālį ĥażretüñ gözlerinde Ǿayān görürsin, zįrā kim 

mürsel peyġambersin her birinüñ sırrına vāķıf olursın, bu Ǿacįbdür ki bilürken suǿāl ķılursın.” 

Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Bildürürken cümle nesneyi saña Rabbü’l-enām 

Pes suǿāl itmek neden virgil ħaber ey nįk-nām 

Çün fe fehhemnā89 didi Ǿallām-ı ġayb iy şeh saña [K-116a] 

Bildügüñ nesneyi sormaķ aślı nedür di temām 
                                                 
86Saba rüzgârı rahmet ordusu vazifesi görmüş ve bu rüzgâr Ad kavmi hakkında bir azab ordusu kesilmiş (Hadis). 
87 Dönüp ] dutup K. 
88 Yā ]- H. 
89 Anlattık ve öğrettik (Enbiya 79). 
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Neŝr: Ĥükemā ķavlince Süleymān-ı Nebį Ǿaleyhi’s-selām [H-115a] bu ħaberi kim işitdi. 

Fetebe’s-seme żāĥiken90 mūcibince tebessüm itdi daħı eyitdi ki “Egerçi cümlesi 

maǾlūmumuzdur velākin bilmeyen bilsün diyü suǿāl iderem.” diyüp cevāb virdi. Nitekim 

muśannif-i kitāb eydür. KaǾbü’l-Aħbār’dan rivāyetdür ki eydür. Ĥażret-i risālet Ǿaleyhi’s-
selām śordum ki “Bizümle gök arasında niçe yil vardur?” Peyġamber ĥażreti eyitdi. “Üç yil 

vardur. Evvel Rįĥ-i ǾAķįm’dür, ǾĀd ķavmine irsāl olundı. İkinci Rįĥ-i Sevdā’dur, ol ol yildür 

ki Cehennem ehli anuñla Ǿaźāb olınur daħı deñizler anuñ üstindedür. Üçünci Rįĥ-i Revaĥ’dur 

yir ehli içün. BaǾżılar eyitdiler “Yil dörtdür.” didiler. Sabā’dur, Debūr’dur, Şimāl’dür, 

Cenūb’dur. Śabā yili rūĥı vardur daħı Nesįm vardur ekŝer esmesi anuñ gicedür. Peyġamber 

Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām eydür “Ben bir dem evlendüm Śabā ile Allāhü teǾālā ǾĀd’ı helāk 

eyledi Debūr ile. Ammā Debūr’uñ ķuvveti yirde ol ķadardur ki yiri śarśar. Zįrā ǾĀd ķavmi 

yilile helāk olmaķlıġ ile ķorķuduldı. Çün kim işitdiler, ķuyular ķazdılar anda sākin oldılar. 

Eyle śandılar ki aña yil girmeye. Allāhü teǾālā Debūr’ı virdi tā anları ol ķuyulardan çıķardı 

atdı, anları ol vechle helāk eyledi. Ammā Şimāl yili diyü Füryāze dirler ve ǾArab buña Şimāl 

didi. “N’içün?” Anuñ içün ki bu muśallįnüñ śavlinden gelür, arż-ı Ĥicāz bu Şimāl yili buludla 

yaġmurla gelür şeksüz. Ķaçan bunuñ üzerine gece gelse döker, Ǿalāmeti budur ki ammā 

Cenūb’a Cenūb şöyle eydürler “Ol ķıble ŧarafından esse anuñ ķuvveti Ǿulvįdedür, zįrā 

bulutlara müvekkildür bulutları cemǾ ider ķaçan ķatı ķatı esse yaġmur yaġar ve daħı anuñ bir 

ħāśśesi budur ki deñizleri ĥarekete getürür yirden nem çıķarur.” Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Cümle yiller bir degüldür bį-gümān 

Her birinüñ nefǾ-i żarrı var inan 

Śarśar ile bir degül bād-ı nesįm 

Farķı vardur cümlesinüñ key cihān 

Der-Beyān-ı Āverden-i Müvekkil-i Bād Sekįne-i Mūsā ve Keştįyān-ı Zilzāl-i Ekber 

Ĥükemā ķavlince Ĥażret-i SüleymānǾaleyhi’s-selām nübüvvet taħtı üzerinde oturup 

ĥükemādan ve Ǿulemādan [K-116b] riyāĥ ĥaķķında bu vechle suǿāl cevāb iderken müvekkil-i 

bād-ı NaġmaġāǿįlǾaleyhi’s-selām gelüp [H-115b] semǾ-i Süleymān’a baĥr-ı gird-ābdan 

gemileri götürüp getürdügin ħaber virdi. Ĥażret-i Süleymān Ǿaleyhi’s-selām işidüp 

Müslümānlaruñ sekįne-i Mūsā ile baĥr-ı gird-ābdan ħalāś olduķlarına şād olup duǾāsı Ĥaķ 

dergāhında müstecāb olduġına şükr itdi, andan dönüp beglere ħaber itdi. Yirlü yirinden dįvān 

ħalķı hep turdılar, felek yüzine baķup diķķatile nažar urdılar. Gördiler ki cānib-i maġribden 
                                                 
90 O zaman bu üzerine tebessüm etti (Neml 19). 
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baĥr-ı žulümāt ķopup yiller esdi, gökyüzinden baĥr-ı žulümāt belürdi, zemāndan śoñra ķıble 

cānibinden yil çıķup esüp baĥr-ı žulümātı daġıtdı. ǾĀlem yüzi münevver oldı ve göz gözi 

gördi. Anı gördiler ki yil hevā-yı fenāda fevķa’l-Ǿāde ķırķ dört pāre gemileri içi ŧolu ādemleri 

taħt-ı Süleymānį gibi uzluġ ile götürüp gelür. Her geminüñ yilkeni yil ile ŧolu ve ķıçda dümen 

dutulmış ve başda seren çekilmiş her geminüñ ādemi Ǿavāmı ayaġın ŧurup ħāśları yiryirin 

otururlar, geçmiş peyġamberler ervāĥına śalavāt virüp Allāh’a tekbįr getürürler. Bu ŧarįķ ile 

yil gemileri bu resm ile getürüp Ķuds śaĥrāsına yitürüp gökyüzinden yire indürdi daħı dizek 

dizek ķılup sekįne-i Mūsā olduġı ve Aħyāşilūn gemisini öñce bāķįsini Ǿaķabince Ürdün 

Irmaġı śuyı üstine ķondurdı. Ez ān cānib bu ŧarafdan daħı Aħyāşilūn Peyġamber Ǿaleyhi’s-
selām baĥr-ı gird-ābda ol şedįd-i Ǿiķābda Ĥaķ teǾālāya münācāt ķılup niyāz iderken ve Zilzāl-i 

Ekber ve cebbār-ı aǾžam ve kahhār-ı kührem vesāǿir serverleriyle Dāvud PeyġamberǾaleyhi’s-
selām şerįǾatine girmiş dilāverleriyle bu varŧadan ħalāś olmaġa ĥāllü ĥālince ħālıķa niyāz idüp 

namāz ķılurken anı gördiler91 ki ķatı ķatı yiller esüp sözi savı kesüp biĥār-ı aĥbārdan bulutlar 

ķoparup ķuvvet-i hevā ile gökyüzine aġdurdı. Bulut ķarañulıġı Ǿālemi dutup susuzlıķ 

ķanduracaķ deñlü yaġmur yaġdurdı velį baĥr-ı žulümāt anuñ bigi ķarañulıķ oldı ki göz gözi 

görmez oldı ve bir gemiden bir gemiye ādem baķup birbirinden ħaber virmez oldı velį şol 

ķadar farķ itdiler ki yil esüp gemilerini rāst Beytü’l-Mukdis cānibine döndürdi daħı yiller 

anuñ bigi esdi ki [K-117a] seren ipleri kemān-ı Rüstem kirişi [H-116a] gibi ötmege başladı ve 

yil yelkene ŧolup her gemi oķdan ķatı yil ķuvvet ile gitmege başladı velį anuñ gibi 

ķarañulıķdur ki ne gemiden aşaġa deryā-yı āb-ı baĥrdan nişān belürürdi ve ne ħod seren 

aġacından yuķaru hevā-yı şems-i āsmān belürürdi. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Ne baķup göz gördi baĥru ne ħū śu içre semek 

Ne nažar iden hevāda gün görürdi ne felek 

Baĥr-ı žulmet ile ŧutdı çarħ u deryā arasın 

Śanki ķopdı baĥr-ı ŧūfān žulmeti Nūĥ’ı kömek 

Neŝr: Ĥakįm92 ķavlince bu ķırķ dört pāre geminüñ her birisini uşaġı ve irisini baĥr-ı gird-

ābdan yil ķaldurup götürürken Ķuds-i Mübārek śaĥrāsına getürdügin üç aylıķ yolı bir gün 

śabaĥdan vaķt-i Ǿaśra dek maġrib deñizinden ķaldırup yire gök arasından götürdügin Ķuds-i 

Mübārek ırmaġı arduna getürdügin Aħyāşilūn Peyġamber’den ġayrı kimse bilmedi, bulut 

ķarañulıġından göz gözi görüp hevādan baĥrı seçüp āgāh olmadı. İllā bunlar şöyle taśavvur 

                                                 
91 Gördiler ] gösterdiler K. 
92 Ĥakįm ] ĥükemā K. 
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itdiler ki gemilerini baĥr-ı gird-āb yüzinde yürür ve ammā şol vaķtin bu sırra vāķıf oldılar ki 

vaķtā ki yil bunlaruñ gemilerini ve her geminüñ içi ŧolu ādemlerini baĥr-ı gird-ābdan ki iźn-i 

Rabbānį birle götürdi ve maǾrifet-i müvekkil-i Mįkāǿįl-i raĥmānį birle Ķuds-i Mübārek 

śaĥrāsına ki yitürdi. MuǾcize-i Süleymānį žāhir olmaġ içün ins ü cin serverleri bu sırra vāķıf u 

nāžır olmaġ içün müvekkil-i seĥāb melek yaǾnį ki raǾd-ı felek buludı gemiler üzerinden 

ŧaġıtdı ve gün şuǾlesi ŧoķınup Ǿālemi rūşen ki eyledi93 yil gemileri gökyüzinden indürdügin ki 

gördiler, Ürdün Irmaġına ķondurduġın bilüp birbirine ħaber virdiler daħı gemi içindeki ħalķ 

bulutlar ŧaġılduġın ki gördiler, gemilerüñ çevresine baķup nažar urdılar. Gördiler ki baĥr-ı 

gird-āb görinmez, illā ki hevā görinür nehr ü deryā yirine dehr ü ķażā görinür. Gemilerin 

muǾallaķ görüp ķorķdılar, gemilü gemisine siñüp sükūt idüp baķdılar tā aña dek ki gemiyi yil 

yiryüzine indürdi, Ürdün Irmaġı śuyına ķondurdı daħı Aħyāşilūn Peyġamber ve Zilzāl-i Ekber 

ve gemide olan serverler gird-ābdan ħalāś olduķların ki gördiler, Allāh’a şükr idüp secde 

ķılup yüz yire sürdiler. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Çün selāmet ķurı yirde kendülerin gördiler 

Pes kenār-ı baĥrı öpüp secdeye yüz sürdiler [H-116b] 

Her biri cān u dilden nāliş idüp ħālıķa [K-117b] 

Emr-i Ĥaķķ’a virüp anlar ħoş rıżāyı ŧurdılar 

Der-Beyān-ı Ķavl-i Diger  

Ĥakįm94 ķavlince baǾżı rāvį eydür ki Süleymān Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām müvekkil-i bād-ı 

Naġmaġāǿįl’e emr itdi. Gemileri baĥr-ı gird-ābdan sürüp Endülüs şehri kenārına getürdiler ve 

andan ħalķ gird-ābdan ħalāś olduķların görüp secde-i şükr idüp bir zemān ol şehrde durup 

azıķlanup śulandılar ve andan yelken eyleyüp göçdiler, İskender Boġazı’nı geçdiler Aķdeñiz’e 

girdiler ve andan sürüp Ŧrablus’a geldiler. İskele urup kenāra çıķup gemide olan atları çıķarup 

Aħyāşilūn Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām ve Zilzāl-i Ekber ve bāķį olan serverler atlu atına süvār 

oldılar ve merkebi olmayan piyāde öñlerince yürüyüp Ǿazm-i Ķuds-i Mübārek ķıldılar. 

Sekįne-i Mūsā’yı Ǿulemā başlarında götürdiler ve Aħyāşilūn PeyġamberǾaleyhi’s-selām 
aǾvān-ı sādāt ile geçmiş peyġamberler ervāĥına śalavāt virüp Allāh’a tekbįr getürürlerdi, bu 

ŧarįķ ile gelüp Süleymān-ı Nebį ĥażretine yitdiler. Ez an cānib Süleymān Peyġamber 

Ǿaleyhi’s-selām Āśaf bin Berħiyā’yı ve ĥāżır olan enbiyā vü evliyāyı Mūsā Peyġamber 

sekįnesi ĥürmetine ve Tevrāt-ı Ǿažįm Ǿizzetine ķarşu gönderdi. Gelüp Aħyāşilūn Peyġamber’i 

                                                 
93 Eyledi ] itdi K. 
94 Ĥakįm ] ĥükemā K. 
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ķarşuladılar ve sekįneyi ziyāret ķılup Ǿizzet ile alup Süleymān’a getürdiler ve pehlevānlar 

server-i ser-gerānlar daħı Zilzāl-i Ekbere ve bilesince olan beglere ķarşu vardılar, Ǿizzet ile 

selām virdiler. Görüşdiler ĥāl ü ħāŧır śoruşdılar. Andan Zāl-i Destān daħı oġlı Rüstem’üñ 

yārenleri geldügin ki bildi. Rüstem bile degüldügin görüp feryād u efġān ķıldı. Andan 

Aħyāşilūn Peyġamber’e bulışup ħaber śordı. Ol daħı muħālif yil esüp gemileri birbirinden 

ayırduġın ve Rüstem gemisinden bunlar cüdā düşüp baĥr-ı gird-āba girdüklerinden ħaber 

virdi, Zāl-i Destān işidüp dil perįşān oldı. Andan sürüp bunlaruñla Süleymān ĥażretine 

bulışup dergāhına yüz sürüp devām-ı devletine duǾā ķıldılar. Evvel Aħyāşilūn Peyġamber 

Süleymān ile görişüp andan Zilzāl-i Ekber ve andan cemįǾ bilesince gelen serverler dįvān-ı 

Süleymānį’yi ki gördiler, ĥayrete varup engüşt ber-dehān urdılar. Evvel taħt-ı pā öpüp baş 

ķoyup yüz yire [H-117a] sürdiler. Andan baş ķaldırup dillerince Süleymān ĥażretine [K-118a] 

alķış virdiler ve andan ĥāllü ĥālince pįş-keşlerin çeküp kendüleri kim idügin bildürüp ħiźmet-i 

şerāǿiŧin yirine yitürdiler. Andan emr-i Süleymān ile mehterler śandalı getürdiler. Serverler 

śafında Kührām ǾĀdį’den aşaġa śadra geçüp oturdılar ve sekįneyi daħı Ķuds-i Mübārek yirine 

iletüp Allāh’a tekbįr getürdiler. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Çünki gördi ol melikler Şeh Süleymān ĥażretin 

Cān u dilden pes ķabūl itdiler anuñ ħiźmetin 

Bildiler ki aña hem-tā yoķ cihān içre melik 

K’itdi çāker baĥr u berüñ milleti vü ümmetin 

Ķıśśa-i Sām-süvār 

Ĥakįm ķavlince Süleymān ĥażreti, Aħyāşilūn Peyġamber ile Ǿaleyhimü’s-selām kelimāt 

itmekde ve Rüstem’den ħaber śorup bunlaruñ gird-āb-ı baĥra düşdikleri sergüźeştin işitmekde 

ve Zilzāl serverlerle Süleymān dįvānın teferrüc itmekde ammā ki yine bizüm ķıśśamuz Sām-

süvār’a geldi. Çün kim ol śu kenārındaki ķalıp sįnesindeki beyānı kim işitdi, didi kim “İy 

serverler yaķın şöyledür kim eŧrāķ-ı Zengį, gergeden-serlerden ķorķmışdur. Anuñ içün bu 

ķavmden döne döne şikāyet itmişdür.” diyüp çeri ķonmışdı. Bār-gāhına geldi selāŧįn-i 

serverler cemǾ olup dįvān durdı kim oturup kim durdı. Andan söz açılup varıcaķ düşmeni 

añışdılar. Didiler kim “Bir kimse olsa gergeden-serlerden bize ħaber getürse.” didiler. Sām 

eyitdi. “Cinnįler gönderelüm.” diyüp daǾvet ķıldı, ǾAŧūf-ı Cinnį, Taķdįs-i Cinnį ĥāżır oldılar. 

Sām-süvār ŧatlu dille didi kim “Yā cinnįler, kerem idüp varuñ bu varacaġumuz gergeden-

serleri cüst ü cū ķıluñ.” didi. Sām ĥüķmüyle cinnįler daħı gitdiler, gergeden-serlere yitdiler, 

görüp yarındası çın seĥer Sām-süvār’a yitdiler. Didiler kim “Yā pehlevān-ı cihān, gergeden- 
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serler sizlerüñ gelişinden bį-ħaber ferāġat yürürler.” didiler. Andan Sām-süvār ol ħaberle çeri 

göçürüp gitdiler ve becid yüriyüp yedi gün gitdiler, sekizinci gün deñiz kenārında bir Ǿacāǿib 

śaǾb der-bende irdiler. Bir yanı deñiz, bir yanı yüksek ŧaġ, ŧaġ ile deñiz arası bir ŧar der-

benddür. Şöyle kim er at bir bir geçer. Ŧaġ der-bend üzre şöyle ĥavāledür kim ŧaġdan der-

bende bir ŧaş inse biñ kişi helāk ide. Sām der-bendi [H-117b] görüp biraz ŧurup vezne urdı. 

Sām ŧurıcaķ Cālūn-ı Zengį ilerü gelüp eyitdi. [K-118b] “İy Sām, cihān ben bende yigitligüm 

çaġında bu gergeden-serler gelüp Zengistān diyārını urup beni esįr sürdiler. Ol ķavm ile gelüp 

bu der-bendi geçüp bu diyārı görüp dört yıldan śoñra girü ķaçup diyāruma vardum, bu der-

bendi bu diyārı gördüm. Bu der-bendden ġayrı bu diyāruñ yolı yoķdur, bu diyāra girmeden bu 

der-bendden ĥaźer gerek bāķįsin siz bilürsiz.” didi. Sām daħı ol söz ile ĥükm ķıldı, çeri ķondı. 

Sām-süvār selāŧįn-i serverlerle danışdılar, iş śoñın śanışdılar, tā kim ol ķavme ne vechle 

varalar. Her biri bir söz didi. Āħirinde Sām-süvār eyitdi. “İy ĥakįmler, gerçi kim her biriñüz 

Ǿilm ü Ǿaķlla źü-fünūnlarsız didiklerüñüz sözler devlete lāyıķ saǾādete muvāfıķdur. Ammā 

İǾtiśām-ı Erdebįlį çeri Ǿilmin yaħşı bilür görelüm ol daħı ne dir?” diyüp İǾtiśām’a teveccüh 

itdiler. İǾtiśām daħı duǾā ķılup didi kim “Ey pehlevān-ı cihān, bu gergeden-serler kem vardur, 

ĥayvān-śıfatdur, bularda Ǿaķl ü kifāyet yoķdur. Bizler bu çeriyle bu diyāra giricek bular ittifāķ 

idüp gelüp bu der-bendi baġlayup ŧuralar. Velį iĥtiyāŧ içün geregi budur kim birķaç biñ er bu 

der-bendde ķoyup gidevüz ve bir daħı şöyle varmaķ gerekdür kim bu ķavm geldügümüzi 

ŧuymadın bir yire cemǾ olmadın bunları baśa düşevüz. Bu tedbįrle cān u baş ele alup varmaķ 

gerek bizden tedbįr oñarmaķ Ĥaķ teǾālā’dan.” diyüp ħāmūş oldı. Sām-süvār ile server-i 

selāŧįnler bu sözi cümlesi maǾķūl gördiler. Ol gün, ol dün yaraķ ķılup altı kez yüz biñ erden 

on biñ er seçüp der-bendde ķodılar. Ķūrŧūsį-i ǾĀdū bunlara baş diküp der-bende ķoyup 

gitdiler. Sām-süvār derbendi geçüp gergeden-serler diyārına girdügi dem ol ķavm görüp 

ürküp tuş tuşa sürü beglerine vardılar. Ol zemān gergeden-serlerüñ bir sulŧānı var idi, adına 

Ķantılān dirlerdi. Üç yüz yaşında idi, dört yüz ķırķ dört oġlı, dört biñ dört yüz oġul oġlanları 

varidi, çün ilinüñ ortasında bir ŧaġ var idi, anı mekān idinmiş idi. Ŧaġuñ bir yanı deñiz bir yanı 

śaĥrā idi. Yaz olıcaķ ol ŧaġda yaylar idi, ķışın deñiz kenārında ķışlar idi. Çeri cemǾ itse altı 

yedi yüz biñ gergeden-serler derilür, gāh gelüp Zengistān [H-118a] diyārını tālān idüp giderdi. 

[K-119a] Ol zemān kim Sām-süvār hücūm itdi, ol diyār-ı ķavm gelüp Ķantılān’ı gergeden-

sere ħaber idüp didiler kim “İy şāh-ı gergeden-ser, bir muǾteber çeri gelüp der-bendi geçüp bį-

iħtiyār üzerüñe gelür ġāfil olma.” didiler. Ķantılān yaġı ħaberin işidüp ķaķıdı. “N’içün?” 

“Anuñçün kim mülkine sulŧān olalı üzerine yād yaġı gelmemiş idi.” Ĥayķırup yirinden ŧurup 

gine oturdı. Bu ĥāl içre yine ħaber geldi kim “İy Ķantılān düşmen irdi ne oturursın?” didiler. 

Ol gümrāh, gümreyü yirinden durup dört yüz oġlın, dört biñ dört yüz torunın alup ĥāżır 
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çerisin dirüp ŧaġdan inüp çerisin cemǾ itmek ardınca oldı. Yedi günde dört yüz biñ gergeden-

ser dirdi, gelen düşmeni gözleyüp ŧurdı. Bu cānibden daħı Sām-süvār der-bendi geçdügi dem 

Cālūn-ı Zengį’ye eydür “İy Cālūn, ŧoġrı yolı gergeden-serler sulŧānı ŧurduġı mekāna ŧut 

görelüm rāst gelür mi?” diyüp öñlerin izleyüp yanların gözleyüp gitdiler. Yedi gün yüriyüp 

sekizinci gergeden-serler sulŧānı ŧurduġı ŧaġa yitdiler, kondılar. Andan Cālūn duǾā ķılup didi 

kim “İy pehlevān-ı cihān gergeden-serler sulŧānı Ķantılān, işbu görinen ŧaġda olur. Bunca 

gündür yürürüz hįç gergeden-serlerden kimse görinmedi. Yaķın budur ki bu ķavm bizüm 

geldügümüz ŧuyup sulŧānları ķatına cemǾ oldılar anuñ içün görinmezler, bu ķavmden ġāfil 

olmamaķ gerekdür.” didi. Zengūl-i Zengį böyle didügi Sām-süvār’a ħoş gelüp buyurdı. 

Ĥakįmler ǾAŧūf-ı Cinnį ve Taķdįs-i Cinnį’yi daǾvet itdiler. Gelüp Sām’a ķarşu ŧurdılar. Andan 

Sām eyitdi. “İy serheng-i cinniyān, ķādem-rence ķılup varuñ, gergeden-serleri görinen ŧaġda 

görüñ, tįz gelüp baña ħaber virüñ.” didi. Cinnįler daħı gitdiler. Derĥāl görinen ŧaġa yitdiler, 

eteginde gergeden-serler çerisin gördiler. Ĥadįd deñizi gibi bir gürbüz çeri ķonmış, inine 

uzunına göz irmez. Andan yüksek yirlerden gözciler ŧurup Sām-süvār çerisin gözledürler. 

Cinnįler anları görüp dönüp gelüp gördüklerin Sām-süvār’a ħaber virdiler. Bildi kim düşmen 

çerisi geldüklerin bilmiş. Andan Sām-süvār didi kim “İy serverler çın seĥer bu ķavm ile göz 

[H-118b] gördügi dem buluşup dürüşelüm. Görelüm devlet [K-119b] yılduzı ne burcdan 

ŧoġar?” diyüp bu tedbįr üzre yaraķ ķılup yitdiler. Ol yañadan daħı gergeden-serlerüñ gözcileri 

ceyş-i Sām’uñ ķonduġın görüp sulŧānlarına gelüp bildürdiler. Ķanŧılān ol ħabere yine ķaķıyup 

raǾd gibi gümleyüp berķ-vār şaķıdı. Ĥayķırup yirinden durup dört yüz oġlın ve dört yüz biñ 

dört yüz oġlan oġlın yedi kez yüz biñ gergeden-ser çerisin alup düşmene ķarşu gitdiler. Ol 

ŧarafdan Sām-süvār buyurdı. Ĥırāśān odın yaķup ārām ķılup yedi biñ er ile Ķahrām-ı Zengį 

birķaç fersaħ yir gidüp durdılar, ol yañadan gergeden-serler sulŧānı daħı çerisi öñince süre. 

Sām-süvār çerisine yakın irüp altı kez yüz biñ erüñ Ĥırāśān odın gördi, nite yiryüzin yılduz-

miŝāl od ŧutmış. Ķanŧılān ceyş-i Sām’ı göricek ŧurup ĥayrān oldı, yine kendüyi dirüp 

oġlanlarına eydür. “Bu nedür?” diyü śordı. “Düşmen odıdur.” didiler. Ķantılān düşmen 

olduġın bilüp bir ķadem daħı ilerü baśmadı ardından erin ŧurdı, gergeden-serler çoġalıcaķ 

ġulüvv oldı. Ol ŧarafdan daħı Sām ķaravulı Zengį’ler serveri gergeden-serler ġulüvvin işidüp 

birķaç at sürüp Sām’a ħaber ķıldılar. Sām-süvār daħı revān yirinden ŧurup cübbe vü cevşen 

geyüp ķolluķ, boŧluķ ŧaķınup ħod urınup tįġ u ķumķuma ĥamāǿįl ķılup ħalvetden çıķup 

ķarşusına baķdı. Gördi kim server ü ser-firāzlar mübāriz pehlevānlar āhen-pūş olup dersūsına 

siper śalup süñüler ŧayanup ŧururlar. Sām daħı selāmlaşup süvār oldı. Dün daħı sürilüp gündüz 

irdi. Sām buyurdı altı kez yüz biñ er āhen-pūş olup ŧurdılar, anca kim raħt dirilüp müheyyā 

oldılar, tā kim güneş daħı Ķāf ķullesinden baş ķaldırup zemįn nūr-ı yezdān birle ŧoldı. 
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Zemānuñ Ǿabūsı ķamŧarįr şeklin güldürdi. Ol cānibden daħı gergeden-serler sulŧānı gün 

ŧoġıcaķ Sām çerisin āşikāre gördi. Baĥr-ı Bayŧās-miŝāl bu çeri süvār olup sedd-i Sikenderleyin 

ķat ķat olup ŧurmış, er āhūsına ışıġına güneş ŧoķınup elmās deñizine dönmiş ŧurur, pūlād 

şaǾşaǾası mevc urur. Gergeden-serler çerisin ol heybetde göricek bir zemān ĥayrān olup 

baķışdılar. Ol cānibden Sām-süvār daħı buyurdı. Ser-leşkerler ve çavuşlar raħş [H-119a] sürüp 

işāret ķıldılar. Altı kez yüz biñ erüñ sancaķları dibinden mįr ü mehterler ŧabl ü naķķāreleri 

çalup raǾdlayın gürleşdiler. [K-120a] Śurna naķįrler ecel ırın ırlatdılar daħı altı kez yüz biñ er 

bir nefesden ġırįv ķılup düşmeni gözleyüp yüridiler. Bu yañadan gergeden- serler sulŧānı daħı 

deñiz gibi ŧuran çeri baĥr-ı cūşānleyin gürleyü gümledi, gözleşdiler. Anca kim gözleri Sām 

çerisinüñ heybetine ögrendi. Andan yedi kez yüz biñ gergeden-ser ders u ġırįv ķılup baĥr-ı 

ĥadįd gibi Sām-süvār’a ķarşu mevc urup yüriyiş ķıldılar. Sām-süvār daħı gördi kim gergeden-

serler çerisi baĥr-ı muĥįŧ gibi gürledi gelür. Sām-süvār düşmeni gelür göricek raħş sürüp 

serverlere istimālet virüp ķıvandurdı, yine sancaġına gelüp düşmene yüridi. Sām çerisi Sām-

süvār’dan istimālet işidüp ķıvanup her biri kendüyi Ķahramān u Nerįmān śandı. Andan 

ǾUmmān Deñizi gibi mevc urup yüridiler, seyl-i Ǿazįmleyin süre irüp gergeden- serlere 

ķarışup ķatışup cenge ŧurdılar, birbirine gürz śalıķ tįġ u teber urdılar, süñüler süñişüp sįneler 

süñüşdiler. Gürz-i gerānlarla ŧıraķ ŧıraķ farķ üzre dögüşdiler, elmās ķılıçlarla çalışdılar. 

Birbirinden cān u baş alışdılar, leş başlar andan yire śalışdılar, ecel ķuşların tuş tuşa atışdılar, 

siperleri sįnelere ŧutuşdılar. Ancalar ķol śınup yaķa-ber-yaķa dutuşdılar. Ancalar daħı hevl-i 

heybetden şaşdılar. Ancalar daħı ķorķudan derįn yirlere ķaçdılar. Ancalar raħş sürüp seyl gibi 

seyr iderken ŧoķınışup düşdiler, her kişi ŧāķatince duruşdılar. Gün ķubbe-i felege dikilince bu 

ĥāl ile duruşdılar, yüz biñ gergeden-serler ve altı kez yüz biñ Süleymānį’ler ķarışdılar. Sām-

süvār bu resme ceng kim ķılurdı, gergeden-serler śafı ardından gelüp çoġalurdı. Çoġalı çoġalı 

Sām-süvār çerisin zebūn ķıldılar. Girüsine sürdiler delįm ceng erin ķırdılar anca kim sancaġa 

irdiler. Sām daħı anı görüp revān-ı raħşından inüp raħş degişüp kūh-peyker, bād-siyer, rįĥ-

cenāb binüp adlu adıyla serverlere mübāriz mehterlere çaġırup şecāǾatlerin ögüp ķondurdı. 

Seyf-i Ǿuryān ķılup tįġ-ı saǾādet çeküp düşmene at sürdi. Sām’ı gören serverler daħı ķıvanup 

naǾra ĥayķırup birbirine [K-120b] çaġrışup didiler kim “Bugün ol [H-119b] gündür ki 

Süleymān-ı Nebį yolına Ǿaleyhi’s-selām cān u baş oynayavüz.” diyüp düşmene raħş, fil 

sürdiler. Serverleri göricek leşker daħı dersü öñlenüp ġırįv ķılup at sürüp ĥaśma ķılıç urdılar, 

gergeden-serleri śıyup girüsine sürdiler. Delįm gergeden-serler ķırdılar. Pes gergeden-serler 

sulŧānı Ķantılān gördü kim düşmen maġlūb iken ġālib oldı. Çerisin śıyup sürüp gelür, ol 

gümrah ġażaba gelüp raǾd gibi ķaķıyup berķleyin şaķıdı. NaǾra ĥayķırup dört yüz oġlın ve 

dört biñ dört yüzi torunın istimāletleyüp ceyş-i Sām-süvār’a döndi dönicek sekiz kez yüz biñ 
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gergeden-ser dönüp ġırįv ķılup Sām çerisin yine dönderüp girüsine sürdiler, çoķ ceng erin 

ķırdılar. Sām-süvār anı görüp kįş ķaķup naǾra ĥayķırup düşmene seyf urup ġayret-i ĥamiyyet 

itdi. Selāŧįn-i serverler daħı Sām-süvār’ı görüp dersü naǾra ĥayķırup yine düşmeni śıyup 

yüridiler, ķovdılar tā kim ol durduķları ŧaġa irdiler. Arķa ŧaġa virüp ķaş ķarārınca bir ceng-i 

Ǿažįm ķıldılar kim gözler görmiş degül. Gice olınca ŧaġa atlanup ŧurdılar, çerilerin dirdiler. 

İrkek dişi cümle bir yire cemǾ oldılar, ceng yaraġın ķıldılar. Ol cānibden Sām-süvār daħı 

düşmeni śıyup ŧaġa süricek buyurdı. Altı kez yüz biñ er ŧaġ etegin alup ķondılar, düşmene 

ķaravul ķodılar, serverleri dükendiler. Gördiler kim zāvid-i zāmin ü peylaş düşmişler, varup 

rezm-gāhdan ölülerin getürüp cismlerin pāk ķılup tābūtlar düzüp erkān ile götürüp āħir 

menzillerine yitürdiler. Ķara yirüñ ķarnın yarup ol serverler tenin ŧopraġa ķardılar, defn ķılup 

gitdiler. Śanasın kim cihān sarāyına gelmediler, şöyle kim nā-bedįd oldılar. Sām-süvār ol gice 

anları defn ķılup odun ārām ķılup dün sürilüp gündüz irdi, revān-ı zemįn yire revnaķ virdi. 

Cihān nūr-ı yezdān ile ŧoldı. Sām-süvār ŧurup ħālıķına Ǿibādet ķılup cübbe vü cevşen geyüp 

sāzu seleb rāst ķılup selāŧįn-i serverlerle bulışup selāmlaşup Ǿizzet ķılışup dersü süvār olup 

altı kez yüz biñ er çādırdan [K-121a] çıķup śaf alaylar baġlayup ķoşunlar düzüp sancaķ 

Ǿalemler diküp düşmeni gözleyüp durdılar. Anca kim düşmen[H-120a] daħıŧaġdan cūşān-

miŝāl gelüp yaraķ ķılup irkegi dişisi cemǾ olup on beş kez yüz biñ gergeden-ser olup ġırįv 

ķılup gürleyüp gümleyüp ŧaġdan indiler, Sām çerisin müheyyā gördiler. Sām-süvār daħı 

düşmen çerisin gördi, ŧaġ eteginden ķara deñiz gibi ķuşayup bir çeri gördi kim inine uzunına 

göz irmez. Bir zemān baķup ŧabl-bāz ķaķup raħş sürüp alay alay seyr ķılup selāŧįn ü serverlere 

mübāriz mehterlere istimālet virüp girü sancaġına gelüp durdı. Buyurdı mįr ü mehterler 

sancaġ u Ǿalem şuķķaların çözüp ceng ĥarbįleri çalup süñüler ķollara śalup siper sįnelere 

śalup ve śalıķlar ķabżasına el urup ķavslar ķurup yaraķ müheyyā olduġı dem Sām-süvār ķol 

śınup tįġ u ķamķamı çıķarup naǾra urup düşmene ķarşu sürdi. Çün kim Sām-süvār düşmene 

ķarşu varıcaķ altı yüz biñ er dersü ġırįv ķılup dūş dūşa seyl ü Ǿarįmleyin gürleyüp gümleyü 

gitdiler. Ol cānibden daħı gergeden-serler sulŧānı Ķantılān gördi kim düşmen pūlādu ķılıç 

yalıncaķ ķılup mevc urup gelür. Revān-ı naǾra çıķarup el ķayadan gürze urup dört yüz oġlı, 

dört biñ dört yüz torun ile Sām-süvār’a ķarşu gitdi. Anı görüp su-i gergeden-serler daħı bir 

uġurdan ġulüvv ķılup on beş kez yüz biñ gergeden-serler gürleyü gümleyü gitdiler. Bular 

vardı, Sām-süvār çerisi geldi kįş u baĥreynleyin birbirine irüp ķarışup ķatışup cenge ŧurdılar 

kim seyf kim śalıķ urdılar. Gergeden-serler ķayadan çomaķlar birle ururlardı atı ve eri ħurd 

ķılurlardı. Ancaları ceng yüzinde nįzeler ile śançup düşürürlerdi. Ancaları ķolından ve 

buŧından dutup yırtarlardı. Sām-süvār serhengleri daħı gergedan başluları süñü birle 

sįnelerinde śançup yıķarlardı ve gürz śalıķ birle ķafaların ħurd ķılup ŧaġıdurlardı. Ancaları tįġ 
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birle urup ħıyar gibi iki pāre ķılurlardı. Ancaları ecel peyk ile urup bį-cān ķılurlardı. Bu 

vechle ol iki ceyş-i bį-gerān bir ceng-i Ǿažįm ķıldılar kim [K-121b] çarħ-ı gerdūn döneli 

seyyāre-i felege aġup ineli ol resme ceng kimesne görmemişdi. Çün kim Sām-süvār gergeden- 

serlerle ol gün [H-120b] güneş ķubbe-i felege dikilince ceng ķıldılar. Güneş zevāle döndügi 

dem ol birü bį-zevāl Allāh Sām-süvār’a nuśret virüp gergeden-serleri śıyup seyf öñince ŧaġa 

sürdiler. Ol ķavmden ol ķadar ķırdılar kim yiryüzi leş başıyla ŧoldı. Tā at oynamaz yire 

varınca sürdiler. Pes Sām buyurdı. Yüz ŧoķsan biñ er piyāde olup ŧaġa yüridiler tā kim cümle 

gergeden-serleri ele getüreler. Andan gergeden-serler sulŧānı daħı dört oġlı ile dört biñ dört 

yüz torun ile ķaçup ŧaġ depesinde mekānına gitdi, yitdi. Ehlin cemǾ ķılup otuz ķırķ biñ ölüm 

eri olup girisin gözleyüp ŧurdılar. Süleymānį’ler daħı atlu çeriyle ŧaġ etegin ķat ķat ķuşayup 

ŧurdı, ŧaġdan inen düşmeni ķarşu ķırdı. Andan Sām-süvār’uñ yüz ŧoķsan biñ yayan çerisi 

sürüp ŧaġa çıķdılar. Ele giren gergeden-serleri ortaya getürüp ser-keşlik idenleri depeleyüp 

emān dileyene emān virdiler. Anca kim ŧaġuñ ķullesine çıķdılar, ķulledaġı ictimāǾı gördiler. 

Bir śaǾb ķulle-miŝāl otuz ķırķ miķdārı gergeden-serler cemǾ olmış ceng yaraġına el urmışlar. 

Süleymānį’ler anları görüp seyl-i Ǿarįmleyin gürleyü gümleyü düşmene ķarşu yüridiler. Ol 

cānibden daħı gergeden-serler begi Ķantılān gördi kim düşmen yine irüp havm-ı hücūm ķıldı, 

ġayret-i ĥamiyyet ķılup evi üzre cān u başdan geçüp naǾra urup dört yüz oġlı, dört biñ dört 

yüz ŧorunı, otuz ķırķ biñ gergeden-serler serhengleri birle Süleymānį’leri ķarşuladı. Ceng 

ķıldılar, ķaş ķararınca el virmediler, evleri üzre cān u baş oynadılar. Bādpāy-ı Medenį ol ĥāli 

görüp varup Sām’a ħaber virüp didi kim “İy pehlevān-ı cihān, düşmen derilüp ŧaġ başında 

arķa bir idüp bizümle ceng ķıldılar, el virmediler.” Sām-süvār eyitdi. “Varuñ ol ķavmi çevre 

aluñ Ĥaķ rāst getürür ol ķavmi ele getürelüm.” didi Bādpāy’ı gönderdi. Bādpāy daħı 

Ǿuķābleyin gitdi, ol dem yitdi. Sām-süvār didügin didi, yine Sām-süvār’a geldi. Ol gice 

yitdiler. Śabāĥ oldı, Sām-süvār [K-122a] ŧurup ħālıķa Ǿibādet ķılup cübbe vü cevşen geyüp sāz 

u seleb [H-121a] rāst ķılup süvār oldı ve buyurdı. Sām, dersü çerisi hep piyāde olup ŧaġa 

yüridiler, gün baş ķaldurup Ǿālemi nūr-ı yezdānį birle ŧolduġı dem ŧaġuñ depesine çıķdılar. Ol 

ŧarafdan daħı gergeden-serler dirilüp yüz biñ er miķdārı olup ŧurup düşmen ŧarafın gözlediler. 

Sām-süvār’uñ ŧaġdaġı çerisi yüriyüp ceng itdiler, tā kim Sām-süvār daħı bāķį çeri ile irdi. 

Dört kez yüz biñ er olup ġırįv ķılup deñiz gibi mevc urup tuş tuşa yüriyiş itdiler. Ol yanadan 

daħı gergeden-serler daħı iren çeri göricek iş n’olacaġın bilüp cān u baş terkin urup ġayret-i 

cengde ķıldılar. Gün ķubbe-i felege dikilince çalışdılar, zebūn düşdiler. Sulŧānlarınuñ yüz 

oġlın ve biñ torunın ŧutup kimin helāk itdiler. Andan on beş biñ gergeden-serlerüñ dişisi, oġlı, 

ķızı ol ĥāli görüp feryād u fiġān ķılışup ķoyun ķuzı gibi meleşüp ķatışup ķarışdılar. Şöyle kim 

ġulüvvden yirleri gökleri iñledi, gümletdiler. Bu yañadan ceyş-i Sām-süvār daħı ol ġulüvve 



133 
 

beş kez yüz biñ er ġırįv ķılup baĥr-ı muĥįŧleyin mevc urup ırup ķarışup ķatışup śıyup ŧaġ 

depesinden sürdiler. Ķantılān ol ĥāli görüp elinden gürzin atup gelüp emān diledi. Gergeden-

serler daħı sulŧānlarınuñ emān diledügin göricek tuş tuşa yüriyüp sulŧānları ķatına cemǾ 

oldılar. Ol ŧarafdan Sām daħı gördi kim gergeden-serler sulŧānı ceng ķoyup “Emān.” diyü 

çaġırdı. Sām daħı Bādpāy’a işāret itdi. Elmās nacaķlu peykerle çavuşlarla yüriyüp ceng erinüñ 

öñine gelüp ceng yüzinden dönderdi. Andan Bādpāy varup gergeden-serler sulŧānını üç yüz 

oġlıyla üç biñ torunı ile alup Sām’a geldiler. Sām-süvār nažarına getürüp siyāsete ŧurġurdılar. 

Ķantılān daħı oġlanlar ile gelüp Sām öñinde baş ķodılar, dillerince duǾā ķıldılar ve emān 

dilediler. Sām-süvār daħı emān virüp her birisine ħoş-dil virüp ve gergeden-serler sulŧānına 

ħilǾat-i ħāś geyürüp zerrįn śandal ķodılar, geçüp oturdı. Andan dįne daǾvet itdiler, baş 

ķorķusından įmān getürdi. Nažm: 

[FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Gör ne aǾžam pehlevāndı ol zemān-ı Sām-süvār [H-121b]  

Ķorķusından küllį maħlūķ oldı fermān tā ki var 

İns ü cin ü dįv ü Ǿifrįt aña bulmadı žafer [K-122b] 

Ġālib oldı her kimüñle eyledise kār u zār 

Der-Beyān-ı Temŝįlāt-ı Dāsitān-ı Māżį 

[FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Saña menden diñle yine ĥaķ peyām 

Hind olur cismüñ miŝilde rūĥ o Sām 

Gergeden-ser serveridür fi’l-meŝel 

Nefs-i emmāre durur añla temām 

TābiǾi nefsüñ ķuvāsıdur hemān 

Buħl ü kibr ü kįn ile Ǿucb u ħiśām 

Çek ķanāǾat ķılıcın eyle zebūn 

Tā ki ser-keş nefsüñ ola saña rām 

Nefsüñi bil tā ki Ĥaķķ’ı bilesin 

Kim dimişdür men Ǿaref 95 Ĥaydar imām 

Sen seni fikr eyle kim n’eydüñ ezel 

Āħirüñi daħı fikr it iy hümām 

                                                 
95 Kendini bilen (Rabbini bilir). 
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ǾArş-ı aǾžam idi evvel meskenüñ 

Şimdi n’içün süflįde ŧutduñ maķām 

Çıķdı yirden göge ŧāǾatle racįm 

Sen n’içün gökden yire indüñ temām 

Aç gözüñ divşür özüñ cānuñ uyar 

Ĥaķķ’a lāyıķ ŧāǾat eyle śubĥ u şām 

Nefs-i müǿmin ķıl melek ĥūyın ŧuta 

ǾArş-ı mesken vire tā Rabbü’l-enām 

Süflįden irmek dilerseñ Ǿulvįye 

Vir śalavāt Muśŧafā’ya nįk-nām 

Der-Beyān-ı Meclis-i Āħer 

[FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Ĥaķķ’a minnet k’oldurur Rabbü’l-enām 

Üç yüz otuz yedi meclis buldı tām 

Bu Ǿacāǿibden ġarāǿib dāsitān 

Çoķ şükr ki āħir oldı itdüm beyān96  

Her ne söz kim söyledüm gevher durur 

Lüǿlüǿ-i menŝūr ħoş cevher durur 

Ķıymet içre sözlerüm yāķūt olur 

Cāna ķuvvet virür ol yāķūt olur 

Sözlerüm dürr97 yāħūd ol āb-ı ĥayāt 

Mürde sāmiǾ cismine virür ĥayāt 

MüstemiǾden bu durur maķśūd hem 

Bu ki tā oķınacaķ pįş u kümm 

Eyleye Firdevs-i rūĥına duǾā 

Ĥācetin Allāh ķıla tā kim revā 

İy dikenden gül viren gülden gül-āb 

Leyle meh viren nehāra āfitāb 

                                                 
96 Bu mısraın vezni bozuktur. 
97 Dürr ]- H. 
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Ildırım Ħān’a Ǿimāret yapduran 

Cem gözin efrenc içinde ķıpduran 

Ildırım Ħān Bāyezįd iden emįr 

Devleti şemsi ķılan anuñ münįr 

Bu kitāb itmāmını eyle mezįd 

Tā ki oķıya Şāh Sulŧān Bāyezįd 

Süleymān-nāme’nüñ Üç Yüz Otuz Sekizinci Meclisinüñ Źikrindedür 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Çeşmümüz ħūn-rįz olur āteş-feşān ġamdan n’idem 

Çün śürāĥį ķan yudaram her zemān ġamdan n’idem 

İtmeyelden meyl o gül-ruħ bülbül-i cān āh idüp 

Murġ-zār-ı dįdemüz oldı revān ġamdan n’idem 

Raĥm idüp mihr-i felek şefķat ķılur gökde şafaķ 

Eşkümi çün itdise ol nā-mihrbān ġamdan n’idem 

ZaǾferān şād oturur illā ġamum benüm ziyād 

Beñzümüz reng olduġınca zaǾferān ġamdan n’idem 

O śaçı miskįn idelden dil perįşān göñlümi 

Çarħa irür āhumuz dūdı duħān ġamdan n’idem 

Gözlerümüñ yaşı seyl-āb olmasa yanardı āh 

Dutışup Ǿaşķı odına dille cān ġamdan n’idem [H-122a] 

Ķaddümi duta ķılıpdur ŧaǾn-ı ĥāsid śad dirįġ 

İrgürür feryādumı çarħa āsmān ġamdan n’idem [K-123a] 

Nā-ħū yārüñ vuślatına dille cān buldı vuśūl 

Ne ħalāś olmasına buldum zemān ġamdan n’idem 

Bir ŧarafdan derd-i dilber bir yañadan cevr-i çarħ 

Bilmezem ki n’ola ĥālüm şeh cihān ġamdan n’idem 

Kām ile kemlik virür cāhillere çāh-ı felek 

Kim dönüpdür Ǿaksine devr āsmān ġamdan n’idem 

Çarħ-ı ġaddār iş budur ķoyalum ŧursun anı 

Söyleyelüm ķıśśa varken Ǿömr emān ġamdan n’idem 
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Der-Beyān-ı İġvāǿ-ı İblįs ve Dįden-i Salŧanat-ı SüleymānǾaleyhi’s-selām 

Loķmān-ı Ekber ol ĥakįm-i pür-hüner ķavlince erbāb-ı taĥķįķ ve aśĥāb-ı śuffe-i śafā ve 

aĥbāb-ı telķįķ ve elbāb-ı zāviye-i vefā ol vechle ĥikāyet iderler ki ve Eflaŧun-ı Yunanį ol 

feylesof-ı cihānį naķlince süħan-mendān-ı ĥükemā ve hüner-mendān-ı rücemā yaǾnį ki 

rāviyān-ı aħbār ve nāķilān-ı muħtār ve Muĥammed-i ŝānį rūzgār ol vechle emlaĥ rivāyet 

ķılurlar ki ķaçan ki Süleymān pehlevānı Sām-süvār gergeden-serler melikin ki kendüye ki rām 

itdi daħı dönüp suǿāl itdi ki “Senüñ daħı düşmenüñ var mıdur ki anı fetĥ idevüz?” diyicek 

Cevāb virdi ki “Yā pehlevān-ı cihān benüm bir oġlum oġlı vardur, baĥr-ıǾUmmān kenārında 

ķalǾa-i ǾAyyūķ’da ŧutsaķdur, luŧf idüp anı baña ħalāś eyle tā ölünce saña ķul olam.” diyicek. 

Sām’uñ göñline oġlı Destān ile ciger kūşesi Rüstem öñine düşegeldi, derūnından āh itdi ve 

göñlinde eyitdi. “Bir ĥayvān-śıfat nesne ciger kūşesin eger ben n’içün añmayam?” didi. 

Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Kimdür ol kim añmaz ola oġlın āħir kām-kār 

Çün oġuldur Ǿālem içre atadan pes yād-gār 

Atanuñ oġlu ŧutar śoñında çünki yirini 

Cism ü cānuñ vaślasıdur gözlerinüñ nūrı yār 

Neŝr: Ĥakįm98 ķavlince Sām-süvār bunda bizüm ķıśśamuz ez įn cānib Süleymān’a geldi ki 

Rüstem’üñ ĥālinden ħaber bilmeyüp ġāyet perįşān olup ǾAcācil-i Cinnį ķıġırup Āśaf’a 

buyurdı. Bir nāme yazdı ve Süleymān üzerine nübüvvet ħātemiyle mühr urdı. ǾAcācil-i 

Cinnį’ye virüp eyitdi ki “Bu nāmeyi Sām-süvār’a ilet ve aġız ħaberin benden selām ķılup di ki 

Hindū-sitān fetĥini ķosun, oġlı Rüstem’i bulup ħalāś itmek ardınca olsun.” diyüp ǾAcācil-i 

Cinnį nāme ile Sām-süvār’a gönderdi. ǾAcācil gitmekde bu yañadan Sündūs-ı Cinnį ilerü 

gelüp eyitdi ki “Yā nebiyyu’llāh, baña ne buyurursın?” Süleymān cevāb virdi ki “Śabr it rāy-ı 

tedbįr ķılalum ve Ǿasker cemǾ idelüm üzerine varalum.” diyüp ħaber virüp [H-122b] tedbįre 

meşġūl [K-123b] oldı. Bunlar bunda ammā ki ķıśśamuz ez ān cānib İblįs’e geldi. Nite ol 

zemān ki Sürħibād-ı Cin yanından Süleymān’ı görmege cāsūslıġa kim gitdi daħı Ĥannās ile 

Vesvās ile İhdināś ile Sirsād ile Mirsād ile Kenis ile Denis ile dem çeküp uçup gitdiler Ǿazm-i 

Süleymān itdiler. YaǾnį kim Ekvān-ı Ǿİfrįtile Śaħr-ı Cinnį’yi ķurtaralar. Pes Mıśr şehrinden 

ķalķup dem çeküp Ķuds’e Süleymān leşkerine geldiler. Hevā-yı fenā yüzinde evc-i āsmāndan 

ħalāǿıķ gözinden nihān göz urup yiryüzinde çerende çerisin ve revende leşkerin ĥāżır u 

müĥeyyā görüp taǾaccüb itdiler. Andan śoñra yirle gök arasında perende ŧāǿifesin ve uçar 
                                                 
98 Ĥakįm ] ĥükemā K. 
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ķuşlar śınıfın dįv u perį cinsin cinsi cinsin birle ĥāżır baş görüp fikre batdılar. Āħir İblįs-i pür-

telbįs aǾvānlarından Ĥannās’ı ve Vesvās’ı Baŧlamyus Ĥakįm ile Āśaf bin Berħiyā śūretine 

ķoyup kendüsi Loķmān şekline girüp İhdinaś, Denis ve Kenis birer şeb-reng ķatır śıfatına 

ķoyup gökyüzinden yire indiler. Ĥannās, Vesvās süvār olup sürüp ol ķarañu gice içinde Kiflįs 

ile Müflįs meskenine geldiler daħı ķatırdan inüp ħaymesinden yaña gitdiler, girdiler. Gördiler 

kim Ekvān-ı Ǿİfrįt ile Śaħr-ı Cinnį ile ĥabs gördiler. İblįs’üñ aǾvānlarından Serśād ile Merśād 

Kiflįs’e ve Müflįs’e “Vüzerā-yı Süleymān geldi.” diyü ħaber virdiler. Anlar daħı ķarşu varup 

Loķmān ile Āśaf śanup İblįs-i pür-telbįse inanup bunuñ gibi aǾžam-ı vüzerā ve aǾlem-i küberā 

ħuśūśan ki Baŧlamyus Ĥakįm ekmel-i kümelāna “Ħoş bizüm ayaġumuza geldi.” diyü 

sevindiler, ķıvandılar. ǾĀķıbet bunlara yir gösterdi, geçüp oturdılar. Andan İblįs eyitdi. “Hįç 

bilür misin ki n’içün geldük?” Kiflįs ü Müflįs eyitdiler. “Bilmezüz buyuruñ işidelüm, emrüñ 

ŧutup aña göre bir iş idelüm.” diyicek İblįs eyitdi. “Cebrāǿįl Ĥaķ cānibinden Süleymān 

Peyġamber’e geldi, Sürħibād-ı Cinnį’yi men ĥışmum odından yaratdum. Anuñla Ǿadāvet 

itmesün barışsun.” diyü emr olduġı cihetden üçümüzi daħı gönderdi ki bizi alup Kündük-i Dįv 

ile götürüp “Sürħibād-ı Cinnį’ye alup gidesiz ve bu Ekvān-ı Dįv ile Śalśāl’ı ħalāś idesin.” 

diyüp inandurup bend ü zencįrlerin aldurup Ekvān ile Kiflįs ü Müflįs [H-123a][K-124a] 

Kündük-i Dįv ile Ĥannās, Vesvās ve İblįs şeb-reng ķatırlarıyla ķaldırup ŧarafetü’l-Ǿayn içinde 

ol gice Şām şehrinde Semendūn-ı Cinnį nažarına yitürdiler. Ez įn cānib Semendūn-ı Cinnį 

daħı aǾvānları ile oturmışdı. Süleymān-ı Nebį’den Ǿaleyhi’s-selām söz açup söyleşürken nā-

gāh ķapudan ġalebe belürdi. “Nedür görüñ?” diyince nā-gāh Sündūs-ı Cinnį sesleyüp gelüp 

ħaber virdi. “Yā serheng-i cinniyān, Loķmān Ĥakįm ile Āśaf bin Berħiyā ve Baŧlamyus 

Ĥakįm, Ekvān-ı Ǿİfrįt’i alup bendden ħalāś ķılup geldiler, icāzet dilerler kim içerü 

gireler.”diyicek Semendūn-ı Hezār Yek-Dest yirinden ŧurup ol pįl ü sermest Ǿizzet içün 

ķapuya vardı. İblįs Ĥannās’ı, Vesvās’ı bilemeyüp vüzerā-yı Süleymān śanup taǾžįm ü tekrįm 

ile alup gelüp śadra geçürdi ve el ķavşurdı, ayaġın ŧurdı. Andan İblįs-i Loķmān-heyǿet eyitdi. 

“Yā serheng-i cinniyān ve server-i sünniyān revā degüldür kim sen ayaġ üzre ŧurasın gel 

otur.” diyüp tekellüf itdiler. Semendūn daħı oturdı. Andan İblįs-i pür-telbįs eyitdi. “Yā 

Semendūn-ı Hezār Yek-Dest, Süleymān ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām saña selām ķılup eyitdi ki 

“Nübüvvet ħātemin baña müyesser iden ile ve biñ bir ümeme pādişāh iden Allāh cānibinden 

ŧāvus-ı ķudsį geldi. Sürħibād ile Ǿadāveti aradan götürsün Ekvān’ı ve Śaħr-ı Cinnį ve daħı 

Semendūn yanında olan serhengleri ĥabsden ħalāś itsün ki Sürħibād’ı ben ħışmum odından 

yaratdum, kimse anuñla başa çıķamadı. Kimi istediyse Sürħibād ki dem-i āteşi birle yaķdı. 

İmdi uş vezįrüm Loķmān Ĥakįm ile ve İsmūǿįl oġlı Āśaf bin Berħiyā’yı ve Baŧlamyus Ĥakįm 

ile üçüni bile gönderdüm ki Semendūn-ı Cinnį luŧf idüp sözüm ŧuta, ķatında olan dįv ü cin 
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serhenglerinden maĥbūs kim var ise ĥalāś ide ve andan śoñra sizlerüñle Sürħibād-ı Cin 

ŧarafına bile vara, bizden Ǿöźr dileyüp aña yalvara, ceng-i ħuśūmeti aradan götüre. Eger eylük 

ile gelürse baña getüre, eger gelmezse barışup şerr-i şūrı aradan götüre.” diyüp buyruķ 

buyurdı. “Biz aña geldük, sen daħı ne dirsin söyle görelüm?” diyüp İblįs-i pür-telbįs aǾvān-ı 

Ĥannās, Vesvās ile çeşm ü gūş oldılar. Ammā ki Semendūn-ı Hezār Yek-Dest bu nā-maǾķūl 

sözi kim [H-123b] [K-124b] işitdi, rāst śanup ġāyet ġażab itdi. Hemān-dem yirinden Ǿuķāb 

gibi ŧurup ħabsde olan cinnįleri bilesince alup aǾvānlarına ħaber ķılup cümlesi dergāhına ĥāżır 

olup daħı dönüp İblįs’e eyitdi. “Yā ĥakįm ben śanurdum ki Dāvud oġlı Süleymān Ǿāķildür ve 

Ĥaķķ’uñ mürsel peyġamberi ve biñ bir ümmetüñ serveridür, bilmedüm ki Sürħibād-ı 

Cinnį’den ķorķa, muķaddem gelen Süleymānları şöyle gördük ki nübüvvet ħātemin ellerine ki 

aldılar, bād üzre serįr śaldılar. Salŧanat-ı taħtın yil felekde ki götürdi, raħtını cin daşıyup ġarba 

şarķa ki yitürdi. Hįçbir kişiye Süleymān zebūnduġın görmedüm, maġlūbına daħı ħiźmet içün 

dergāhına varmadum. İmdi uşta siz, uşta Sürħibād.” diyüp iki yüz otuz altı mecrūĥ göñülli 

ġam-gįn zülf-i nā-mihrbān gibi dil perįşān olup aǾvānlarıyla dem çeküp uçuşup birbirin 

geçüşüp Ǿazm-i baĥr-ı žulümāt ķılup gitdi. Gör İblįs ki ne mekr itdi. Andan İblįs-i pür-telbįs 

ĥırāman ĥırāmān yirinden ķalķup yüriyüp ħandān ħandān gülüp źürriyāt-ı şeyāŧįn birle aǾvānı 

iki melāǾįn birle yüriyüp Sürħibād-ı Cin meclisine geldi. Ez ān cānib Sürħibād-ı Cinnį ħūn-

ħˇār cellād-ı sinnį Semendūn cānibine gözciler ķoyup oturmış idi. “Ekvān-ı Ǿİfrįt ile Saħr-ı 

Cinnį ĥāli nice oldı?” diyüp ġayretinden ġuśśa baĥrına ġarķ olup Ǿaķlın yitürmiş idi. Nā-gāh 

ħaber geldi ki “Semendūn-ı Hezār Yek-Dest çerisin alup ķaçdı. Ŧarafetü’l-Ǿayn içinde baĥr-ı 

muĥįŧ geçdi.” diyüp ħaber virince bir ħaber daħı geldi ki Ekvān-ı Ǿİfrįt ile Śaħr-ı Cinnį’yi 

İblįs-i pür-telbįs ķurtarmış. Uş geldi dįvāndan Sürħibād işidüp şād olınca İblįs ile aǾvānları 

içerü girdiler, yüz yire sürdiler, Süleymān geçilen bendden ħaberi virdiler. Sürħibād işidüp 

İblįs’e taǾžįm ķılup ķarşu varup görişüp ĥāl ĥaŧır śorışup taħtı kenārına aldı. İblįs’üñ telbįsini 

begenüp ħandān ħandān gülmegi ķoyup ķahķaha ile gülüp eyitdi ki. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Diñleyüp telbįs-i İblįs’i ziyād 

İtdi taǾrįf anı ol dem Sürħibād 

Didi iy ser-defteri kāfir laǾįn 

Ĥāsid ü merdūd-ı Rabbü’l-Ǿālemįn 

ǾAķl irürmez kimse hergiz fikrüñe 

 Ekmel ü kāmil dutılur mekrüñe [H-124a][K-125a] 

Saña şākir olmaya Hārūt hem 
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Siĥri senden ögrenür Mārūt hem 

Şirretüñden evliyā bulmaz necāt 

Sence yoķdur bir laǾįn u Rabbiyāt 

Sen degül mi ādeme iġvā viren 

Buġdayı yidürmege fetvā viren  

Çün muǾāvin olduñ Nemrūd’a sen99 

Atduñ İbrāhįm özüni oda sen 

Sen degül mi Nūĥ’ı giryān eyleyen 

Saña uyup baĥr-ı ŧūfān eyleyen 

Çünki sen FirǾavn’uñ olduñ hem-demi 

Şirretüñden çekdi Mūsā çoķ ġamı 

Azdırup FirǾavn’a virdüñ infiǾāl 

İtdi įmānsuz cihāndan intiķāl 

Ķavm-i Lūŧ’ı azdıran sen ya laǾįn 

K’oldı yiri anlaruñ zįr-i zemįn 

Sen degül mi Yūsuf’ı hem śatduran 

Meskenin ķuyuda bir ŧaş itdüren 

Eyledüñ YaǾķūb’ı aǾmā ķıldı āh 

Yūsuf’ı zindāna ķoyduñ hem nigāh 

Eyledüñ Dāvud özin giryān sen 

Ķırķ yıl artuķ eyledüñ ĥayrān sen 

Evliyā vü enbiyā vü etķiyā 

Bulmadı iġvāndan necāt olmaz rehā100 

Mekr iderseñ ins ü cin ĥayvān ola 

Siĥr iderseñ ķurı yir Ǿummān ola 

Kimdür itmez ĥażretüñden iħtirāz 

Kim cihānda sence yoķdur kįne sāz 

İns ü cin vaĥş u ŧayr mūr u mār 

                                                 
99 Bu mısraın vezni bozuktur. 
100 Bu mısraın vezni bozuktur. 
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Cümlesi mekrüñde Ǿāciz tā ki var 

Lįk taĥsįn işbu bend itdügüñe 

Şeh Süleymān ķatına gitdügüñe 

Şekl-i Loķmān’a girüp iy ħoş nihād 

Śaħr ü Ekvān bendeni ķılduñ küşād 

Sence yoķdur hem Ǿadū-yı sinnįde 

Kim ķaçurduñ sen Semendūn Cinnį’de 

Sence olmaz ĥįleler ŧarrār hįç 

Bu cihānda fitneler Ǿayyār hįç 

Böyle diyüp ol racįme Sürħibād 

İtdi taǾrįf ġāyet oldı dil-küşād 

Dil-küşāde olmamaķçün cin racįm 

Vir śalavāt Muśŧafā’ya sen delįm 

Der-Beyān-ı Ķażiyye-i Kiflįs-i Cinnį ve Kündük-i Dįv  

Ĥakįm ķavlince ķaçan ki Sürħibād-ı Cinnį İblįs-i laǾįnüñ itdügi telbįsine taĥsįn ķılup daħı 

Ekvān-ı Ǿİfrįt ve Śaħr-ı Cinnį’ye Süleymān’uñ Ǿaleyhi’s-selām salŧanatından ve 

memleketinden, dįvinden, perįsinden, ġūl-ı Ǿifrįt cemįǾ çerisinden, vuħūş-ı aŧyāruñ mūr u 

māruñ her birisinden ħaber śordı. Anlar daħı Süleymān’uñ salŧanatından ve biñ bir ümmetüñ 

keŝretinden, ins ü cinne fermān olduġından, üstine ķuşlar gökde sāyebān ķurduġından, yil 

felekde taħtın getürdüginden, yetmiş iki millet ħiźmetin yirine yitürdigünden ħaber virüp 

gördüklerin, işitdüklerin söylediler. Sürħibād işidüp vālih ü ĥayrān eylediler. Andan İblįs 

bunlara egri egri [H-124b] [K-125b] baķdı, lāf urma diyü işāret itdi. Göz ķaķdı ve eyitdi. “Siz 

Süleymān salŧanatın ne bilürsiz ki beyān idersiz?” Ferįdūn u Đaĥĥāk’üñ daħı ķatında bu ķadar 

dįv ü perį var idi, tesħįrle daǾvet olunmış idi ve yiller taħtın götürürdi ve biñ miķdārı arslan, 

ķaplan, pįl ħānesinde beslenürdi ve biñden artuķ ŧoġancıları var idi. Yırtıcı ķuşları şikāra 

ögredürlerdi ve biñden ziyāde daħı cāźūlar var idügi ki küplerin Süleymān taħtı gibi yil 

hevāda götürürdi. Pes bu dün ŧoġup dünle büyüyen ǾArab beççe ve muġaylān dikenin yaķıcı, 

çaķmaķ ŧaşın çaķıcı, devede görüci, zenbįl urucı demürci Dāvud oġlı Süleymāncuġaz içün ne 

ġam yirsiz ki anı evvel ķader ŧayaķ olup taħta geçüren elin alan Sām-süvār bin Nerįmān idi. 

Düşmānına ķılıç uran ol idi, yedi başlu evren idi. Ol ise Hindū-sitān cenginde Semendūn-ı 

Hezār Yek-Dest’i ise meydāndan ķaçurdum gitdi. Pes şimdiden śoñra kim var. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 
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Ġamgįn olma bu zemān ya Sürħibād 

Taħt-ı devlet saña dutdı yüz ziyād 

Şeh Süleymān taħtını alsañ gerek 

İns ü cinne ĥükmüñi ķılsañ gerek 

Lįk alıcaķ Şeh Süleymān ħātemin 

Ser-te-ser dutınca dünyā Ǿālemin 

Bu racįmüñ sözüni ŧutmaķ gerek 

Ħaśm oyında māt idüp ütmeķ gerek 

Ġam yime ki tāc ile devlet senüñ 

Himmetümüz sañadur nuśret senüñ 

Böyle diyüp ol racįm u bed fiǾāl 

Sürħibād’ı şād ider çekmez melāl 

Diñle101 imdi ķıśśa nice olısar 

Vir śalāt Aĥmed’e ammā ya püser 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince İblįs böyle diyicek Sürħibād şād oldı. Bular bunda dimekde bizüm 

ķıśśamuz ez ān cānib Kiflįs’e ve Müflįs’e ve Kündük-i Dįv’e geldi. Nite ol zemān ki İblįs-i 

laǾįn u racįm bį-dįn gelüp Loķmān şekline girüp Ĥannās, Vesvās śıfatıyla Baŧlamyus Ĥakįm 

şekline girüp daħı Ekvān-ı Dįv’i ve Śaħr-ı Cinnį ķurtarup Semendūn-ı Cinnį’ye gelüp ana 

daħı iġvā virüp ķaçırup çerisin göçürüp andan Sürħibād’a varup bu sözleri söyleyicek bildiler 

ki bu gelüp śūrete giren şeyŧān-ı racįm imiş. AǾvānlar ile hemān-dem çeküp uçdılar. Bu 

yañadan [H-125a] [K-126a] İblįs-i laǾįn anları yoķladup ĥükm idince bunlar ķażā vü ķader 

gibi ķaçup yil ile yarışup bād-ı śarśar geçüp bulutdan buluda gizlenürek gelüp Süleymān 

taħtına irdiler. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Şükr-i bį-ĥadd itdi bunlar ol zemān ġāyet ziyād 

İblįs’üñ telbįsi birle ŧutmadıysa Sürħibād 

Buñ deminde ķaçmaġ olur śaf-şiken içre hüner 

Ħaśm elinden ķurtılan lā-büd olısar dil-küşād 

Der-Beyān-ı Ķıśśa-i SüleymānǾaleyhi’s-selām 

                                                 
101 Diñle ] gel e K. 
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Ĥakįm ķavlince Kündük-i Dįv’le Müflįs ü Kiflįs sürüp Loķmān ile Āśaf ķapusına geldiler, 

İblįs’üñ telbįsinden ħaber virdiler. İşidüp teǿessüf ķılup yirlerinden ŧurdılar. Nāŝen ile Kāź 

Peyġamber Süleymān dergāhına gitdiler. Bu yañadın Süleymān ĥażreti daħı Ǿaleyhi’s-selām 

salŧanat taħtında aħşama yaķın oturmış idi. Biñ bir ümmet serhenglerin ins ü cin meliklerine 

“Ĥāżır oluñ.” diyü “Leşker görikür ĥāżırlañ.” diyüp perįler ve dįv ü Ǿifrįt serhenglerine ħaber 

virmişlerdi. Andan dįvān ŧaġıdup ħalvet-i ħāśına varup tāze śudan pāk āb-dest alup iki rekǾat 

ĥācet namāzın ķılup Tevrāt u Zebūr oķıyup tįġ u tevĥįdle racįm-i laǾįn boynın ŧoķıyup 

oturmışken nā-gehān Āśaf bin Berħiyā ve Loķmān Ĥakįm ve Kāź Peyġamber ve Nāŝen 

Peyġamber Ǿaleyhimü’s-selām dergāĥdan içerü girdiler. Süleymān devletine duǾā ķılup el 

yüze sürüp daħı İblįs’üñ telbįsinden, Ekvān-ı Ǿİfrįt ile Śaħr-ı Cinnį’yi ħalāś itdüginden, andan 

śoñra Semendūn’a iġvā virüp şerm-sār itdüginden, Süleymān ĥażretine küsüp şeyŧānı Loķmān 

Ĥakįm śanup iġvāsına aldanup gitdügini, baĥr-ı žulümāta yitdügini, Sürħibād-ı Cinnį’yi ol 

Ǿadū-yı sinnįyi dil-şād itdügin taķrįr itdiler. Süleymān ĥażreti işidüp ġāyetde ġażaba gelüp 

ķaķıdı, yıldırım gibi şaķıdı, ķaķıduġından beñzi ķanı ķaçdı. Andan Ĥażret-i Süleymān 

Ǿaleyhi’s-selām Tevrāt’a ve Zebūr’a and içdi. Eyitdi ki “Eger Ĥaķ teǾālā baña nuśret virürse 

Sürħibād ile gelen şeyŧān źürriyāŧın cemįǾsin ŧutup baǾżısın ķumķumaya ķoyup deñize atam 

ve baǾżın daħı ķayalar oydurup içinde ŧaġlar arasında ĥabs idem tā ki ol laǾįn-i racįm102 

erbaǾįn-i leǿįm acısından āhı dütüni göge çıķa ve ĥasret odı cigerin yaķa.” diyüp daħı perrį 

meliki Hümāyūn Şāh’a ve cinnįler serhengi Rūĥşāh-ı Cin eyitdi ki “Sizüñ serverlerüñüzden 

kim ola ki varup Semendūn’ı dergāhuma getüre. Aña iġvā viren şeyŧān idüġin [H-125b] [K-

126b] bilüp göñlin tesellā ķılup nažaruma yitüre.” diyicek cinnįlerden Melik Şehmūriş ve 

perrįlerden SaǾlep-i Perrį ve dįvlerden Lehebe-i Dįv ayaġ üzre ŧurup ħiźmete ŧurdılar. Andan 

Süleymān ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām bu üç serverlere şeyāŧįn nesli dilāverle nevāħt ķılup 

Semendūn’a zerrįn-tāc ve muraśśaǾ zer-bāft futa gönderdi. Ejdehā-ser başına lāyıķ ve futayı 

belinden aşaġa dutına zįrā ki aǾżāsı hep al olmaġın ķaftān geymezdi, tāc u futayı virüp 

gönderdiler. Tā kim varup İblįs’üñ telbįsin diyeler dönderüp dergāh-ı Süleymān’a yitüreler, 

ortadan Ǿadāveti götüreler. Anlar gitdi, vüzerā daħı çıķup mekānlarına yitdiler. Süleymān 

ĥażreti daħı Ǿaleyhi’s-selām şol ķaśdı itdi ki śubĥ-dem olıcaķ salŧanat taħtına geçe daħı ins ü 

cin müvekkil meleklerine ve biñ bir ümmet tekvįnlerini daǾvet ķıla. Tā ki her bir melek-i 

müvekkil aǾvānlarıyla her neye müvekkil ise bi-iźni’llāhi teǾālā ĥāżır ķıla. Pes Süleymān 

Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām bu niyyeti idüp daħı dįvān-ı ŧaġıtduķdan daħı cāme-ħˇābına girüp 

                                                 
102 LaǾįn-i racįm ] erbaǾįn-i racįm K. 
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yitdi. Yatmaz, uyımaz, içmez, yimez ol bį-zevāl Allāh’dur ki kün103 dimekden Ǿālemi ħilķat 

ve ādeme ħˇāb-ı rāĥat itdi. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Yimez içmez ol Ħudā’dur lā-yefūt u bį-bedel 

Cümle şeyden ol münezzeh lā-yemūt104-ı bį-ħalel 

Lā-şerįk u lā-mekān 105u lā-müşįr ü lā-vezįr 

Ĥayy u ĥāfıž ol tebārek Ĥaķ durur Ǿazze ve cell 

Der-Beyān-ı ǾAžamet-i ǾAsker Hezār Yek Ümmet ve Zeyyinet-i Salŧanat-ı Süleymān 

Memleketu Vaśf-ı Maĥlūķāt ve EnvāǾ-ı Mevcūdāt 

Ĥakįm ķavlince çün kim Süleymān Peyġamber’üñ Ǿaleyhi’s-selām cemįǾ Ǿaskeri yilden üyeze 

dek ve şeh-bāzdan siñege dek ve simākdan semege dek ol gice śubĥa dek ki ĥāżır oldı. Çünki 

seĥer-gāh vaķti yatdan ħoros-ı seĥerį ötdi. Bülbül ü ŧurrāc ü ķumrį gülistān-ı bostānda dillü 

dilince ħālıķı ki tesbįĥ itdi. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Ol zemān ki leyl-i sāǾat geçdi irdi çün nihān 

RubǾ-ı meskūn için enver itdi şems-i tāb-dār 

Çün seĥer vaķti yitişüp ŧoġdı gökden āfitāb 

Ŧuyar idin ins ü cin vaĥş u ŧayru mūr u mār 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince çün seĥer vaķti yitişdi, murġān-ı seĥer-ħįz dillü dilince ki ötüşdi. 

Süleymān Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām cāme-i ħˇābdan ķalķup tāze śudan arı āb-dest alup on 

iki biñ muǾcizātı žāhir olmış enbiyā ve on iki biñ vilāyete ķadem baśmış evliyā vü etķiyā ve 

on iki biñ dersini temām [H-126a] [K-127a] görmiş Ǿulemā ve on iki biñ ĥikmetde māhir 

eŧibbā vü ĥükemā ve müneccim ü kümelā ve ħıred-mend-i vüzerā, aǾķal-i Ǿuķalā, efđal-i 

fużalā birle śubĥ-dem namāzın ķılup imāmlıķ itdi. Andan evrād oķuyup tįġ-ı tevĥįd ile racįm 

boynın ŧoķıyup namāzdan fāriġ kim oldı, andan server-i selāŧįnlere ĥükm ķıldı. ǾAlem 

peykerlerin ķaldurup Ǿaskerlü Ǿaskerin serįr üzre getürdiler ve benį İsrāǿįl Ǿulemāsı daħı 

Tevrāt-ı Mūsā ile ve Zebūr-ı Dāvud ile sekįneyi başları üzerine getürdiler, geçmiş 

peyġamberler ervāĥına śalavāt virüp Allāh’a tekbįr getürdiler. Ĥażret-i Süleymān žıll u 

sübĥān melik-i ins ü ve’l-cān daħı devletle serįr üzre çıķup “Bismi’llāh.” diyüp salŧanat 

taħtına ķadem baśup ayaķ getürdi. Müvekkil-i taħt-ı melek-i aǾžam Herķiyāǿįl ķarşu gelüp 

                                                 
103 Ol(Yâsin 82). 
104 Ölümsüz  
105 Mekânsız. 
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Ĥażret-i Süleymān’a ŧapu ķılup Ǿizzet ile ķoltuġına girüp ķaldırup nübüvvet taħtı üzerine 

geçürdi ve müvekkil-i tāc-ı melek KaŧǾāŧahūr gelüp ķudret tācın başında ķodı ve müvekkil-i 

ħātem ǾAźriyāǿįl melek daħı ķarşu gelüp selām virüp ŧapu ķılup cānib-i Ĥaķ’dan śoyılan 

ħātemi egnine śanup Ǿizzet itdi. Süleymān Ǿaleyhi’s-selām ħātemin alup “Mezįdi iźni’llāhi106” 

diyüp şükrler ķılup mübārek barmaġına geçürüp sevindi. Andan śoñra müvekkil-i taħt-ı bād-ı 

melek Naġmaġāǿįl ķarşu gelüp taǾžįm ü ikrām ķılup “Sefer ķanķı yaña yā nebiyyu’llāh ħāber 

vir ki yile ĥükm idem salŧanatuñ taħtını gelüp götüre diledügüñ yire yitüp?” cevāba muntažır 

olıcaķ Süleymān Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eyitdi. “Yā müvekkil-i bād-ı śarśar, niyyetüm 

Sürħibād üzre gitmekdür ve anuñla daħı aǾvānları ile ceng idem.” diyüp ĥükm idicek 

müvekkil-i bād umūr u Süleymānį’ye meǿmūr olup icāzet alup gitdi. Ŧarafetü’l-Ǿayn içinde 

rubǾ-ı meskūnuñ dört kūşesinden bād-ı şarķį, bād-ı garbį, bād-ı şimālį, bād-ı cenūbį ĥāżır itdi. 

Ol ŧūl-iǾarż elli mil olan mürebbaǾ taħtuñ dört kūşesinden girüp götürmege ħadem ü ĥaşemi 

Süleymān ile Sürħibād-ı Cinnį ordusına yitürmege muntažır olup āheste āheste [H-126b] [K-

127b] esmege başladılar. Andan śoñra müvekkil-i insān Serāŧāǿįl melek-i aǾžam geldi. Selām 

virüp Süleymān ĥażretine Ǿaleyhi’s-selām taǾžįm ķıldı,Ǿaleyk alup “İnsān serhenglerin cemǾ 

it.” diyü tefhįm ķıldı. Andan müvekkil-i insān daħı aǾvānlarını tekvįne ĥükm itdi. Server-i 

selāŧįnler göñline miĥnet-i Süleymān ilķā idüp cemįǾ insān melekleri yirlü yirinden ŧurup 

çerilü çerisin cemǾ idüp ŧabl ü Ǿalem ĥayl ü ĥaşem birle Süleymān nažarına geldiler. Evvel 

ǾAcem sulŧānı Keykāvūs ve ǾAmāliķa meliki Sührāp Şāh ve Tūrān meliki Afrāsyāb ve Mıśr 

sulŧānı Celāle’d-dįn ve benį Aśfer meliki Bilād-ı Aśferį ve maġrib-zemįn pādişāhı Ħüsrev Şāh 

birle yedi iķlįm serverleri, pehlevānları, śāĥib-ķırānları birle cemǾ olup geldiler, śaf baġlayup 

ķarşu ŧurdılar. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Źikr olan begler ķamusı geldi cümle şehriyār 

Her birinüñ leşkerine yoķ ĥisāb ĥadd ü şümār 

Gör ne devlet virmiş Allāh Şeh Süleymān üzerin 

K’oldı fermān ins ü cin ü vaĥş u ŧayr u mūr u mār   

Neŝr: Ĥakįm ķavlince andan śoñra müvekkil-i cinnį ol muĥibb ulusını107 ŦaǾmahā 

KehmehāǾāǿįl ve daħı perrį śınıf üzerine müvekkil olan melek-i aǾžam Ŧūŧyāǿįl ve daħı 

ehremenler üzerine müvekkil olan melek-i aǾžam Şarķŧāǿįl ve Ǿafārįt cinnįsi üzerine müvekkil 

olan ǾAcliħayāǿįl birle ġūllar ķısmına müvekkil olan melek-i aǾžam Ķarŧyāyāǿįl geldi 

                                                 
106 Allah’ın izniyle artsın. 
107 Muĥibb ulusu ] muĥibbisini K. 
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Ǿaleyhimü’s-selām. Ziyāde ikrām idüp taǾžįm ķıldılar, iźn-i Rabbānį birle el ķavuşdurup muŧįǾ 

oldılar. Eyitdiler ki “Yā nebiyyu’llāh, ne buyurursın ħiźmet var mı edā idelüm, icāzetüñ birle 

fermān buyur ķulluġuña girelüm?” diyicek Süleymān Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām ĥükm itdi ki 

“Dįv ü cinnį perį vü ġūlyabān cinsinüñ cümlesini bir eksüksüz ĥāżır ķılup getürüñ Sürħibād-ı 

Cin cengine giderem, ħiźmetüm şerāǿiŧin yirine yitürüñ.” diyicek. Anlar daħı iźn-i Rabbānį 

emr-i Süleymānį birle her birisi ķudret ķanadın açup anı vaķt içinde eŧrāf-ı Ǿāleme geçüp 

Süleymān ĥükmine maĥkūm olan cinnįleri ve emrine meǿmūr olan dįvleri ve müsaħħār olan 

Ǿafārįti ve selāma gelen perrį cinsini ve ħiźmete yüz süren [H-127a] [K-128a] ġūlyabān aślı108 

tekvįnleri ve serhengleri ve server-i ser-firāzları ve reǿįs-i kįne-sāzları birle cemǾ idüp ĥāżır 

itdiler. Ĥażret-i Süleymān’a Ǿarż ķılup her cinsine serverlü serverin nāžır itdiler. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Eyle bį-ĥad geldi ehremen Ǿafārįt ol zemān 

Demlerinden śanki güneş Ǿālemi ŧutdı ŧuman 

Ġūlyabān perįden perį perrān śalmaġa109 

Yirde gökde bulmadı yir per açup uça hemān 

Neŝr: Andan śoñra Ĥażret-i Süleymān’a Ǿaleyhi’s-selām hevāyį ķuşlar üzerine müvekkil olan 

Ŧamāhābenāǿįl melik-i aǾžam ve daħı baĥrį ķuşlar üzerine müvekkil olan Derdeyāyāǿįl 

melek-i aǾžam birle kürre-i nesįm içinde olan aŧyār-ı eflāk müvekkili Kesfiyāǿįl melek 

Süleymān ĥażretine Ǿaleyhimü’s-selām Ǿizzetiyle taǾžįm idüp selām virdiler. “Ħiźmet var mı 

yā nebiyyu’llāh?” diyüp el ķavşurup ķarşu durdılar. Andan Süleymān Peyġamber ol nebį-i 

ekber ve ol melik-i tāc-ver baş ķaldurup cevāb virüp eyitdi ki “Ne ķadar yırtıcı ve berrį ķuşlar 

var ise Sįmurġ-ı ǾAnķā ķatına cemǾ idüñ ve daħı ne ķadar ĥubūbāt yiyici ve dāne ŧartıcı 

murġān var ise Cennet’den çıķan ŧāvus ķatına dirneşdürüñ ve daħı ne ķadar deñizlerde ve 

ırmaķlarda ve dere kenārlarında ve azmaķlarda ve baĥrį aŧyār cinsi ķuşlar varise balıķçıl 

ķatına cemǾ idüñ ve daħı ne ķadar kürre-i nesįmde bulutlarda yumurdlayup yavrı çıķaran 

hevāyį felegi ķuşlar var ise cemǾ idüp Hümā’ya teslįm idüñ.” diyicek ĥükm-i Süleymānį’ye 

ve emr-i ĥāķānįye muŧįǾ-i münķād olup evvel yırtıcı ķuşlar müvekkil-i ķudret ķanadın açup 

aǾvānları ve tekvįnleriyle uçup eķālįm-i sebǾa içindeki ķırķ dört kişverüñ ŧaġları ķullesine 

geçüp ne ķadar ki et yiyici leş baş ŧartıcı ĥayvānāt yırtıcı ķuşlar var ise ķaķnūs-ı Hindį ve 

raĥimme-i Sindį ve Ǿuķāb u şāhįn sunkur-ı şāh-bāz miŝli aŧyār reǿįslerin cinslü cinsi birle 

sürüp Sįmurġ-ı ǾAnķā’ya götürüp ıśmarladı. Andan śoñra ikinci śınıf ĥubūbāt yiyici dāne 

                                                 
108 Aślı ] aślını K. 
109 Bu mısraın vezni bozuktur. 
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ŧarŧıcı murġān melegi daħı ķanad açup uçup rūy-ı zemįn içinde baġ u rāġ u deşt ü beyābān 

maǾmūr u vįrān yirlerde aǾvānların, tekvįnlerin ĥubāb-ı ħūr bülbül ü ŧurrāc şeklin zerdūz-ı 

ķumrį ve ügeyik ve ŧūŧį ve ķarluġıc ve keklik ve çilli cinsi murġān-ı perį [H-127b] [K-128b] 

dāne ŧarŧıcı ķuşlar var ise Cennet’den çıķan ŧāvus ķatına cemǾ oldı, ser-cümlesin aña 

ıśmarladı. Müvekkil-i melek teslįm ķıldı ve andan śoñra üçünci śınıfuñ müvekkili daħı 

aǾvānları ve tekvįnleri birle ķanad açup uçup deñiz kenārlarına geçüp ve ırmaķlar civārına 

varup her ŧarafa tekvįnler gönderüp ol ķadar murġān-ı baĥrį cemǾ idüp baĥrį ķuşlar reǿįsleri 

balıķçıla ıśmarladı. Ol ķadar baĥrį ķuşlar geldi ki saķa ķuşlarından ve ķazdan ve ördekden ve 

ŧurnadan ve ķarabataķdan ve Balķan ķazlarından ve delįlü’l-baĥrdan ve ġavvāśdan ve murġ-i 

timsāĥdan gökyüzi görinmez oldı. Andan śoñra dördünci śınıf müvekkil ki aǾvānları ve 

tekvįnleri birle ķudret ķanadın açup kürre-i nesįm geçüp yirle gök arasında ķara buludlar 

yöresinde ne ķadar murġān-ı nesįm var ise birer çiftin alup Süleymān taħtı üzerinde pervāz 

urup yiryüzine inmeyen Ǿulvį ve daħı süflįye ķonmayan Hümā’ya murġān-ı nesįmi teslįm 

itdiler. Şöyle ki vezįri ne ķadar kürre-i nesįm murġānı var ise dillerince Allāh’a tesbįĥ idüp 

nuśret-i Ĥaķ’dan Süleymān’a isteyüp aġız açup niyāz itmege ve ķanad çatup pervāz itmege 

başladılar. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Baĥr u berrüñ geldü murġı bį-Ǿaded ġāyet ziyād 

Ķıldı yir gök arasın şeh-per ü ķıynaķ u ķanad 

Perį murġāndan hevāda uçmaġa bulmadı yir 

Esmege yilüp gezer bula aralıķ daħı bād 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince müvekkil-i murġāndan śoñra ĥayvānāt üzerine müvekkil olan yaǾnį 

müvekkil-i sibāǾ melek-i aǾžam ǾAşķar-ı Mįķāǿįl geldi. Süleymān ĥażretine Ǿaleyhi’s-selām 

selām virüp taǾžįm ķılup ikrām itdi ve daħı eyitdi. “Ħiźmet var mı yā nebiyyu’llāh?” diyüp 

sükūta varınca Süleymān Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām ĥükm itdi ki yaķın yirde ne ķadar sibāǾ 

cinsi var ise tekvįnlerüñle inlü ininden götürdüp getürdüp sibāǾ reǿįsi sebǾ-i esede teslįm 

idesin.” diyicek müvekkil-i sibāǾ daħı icāzet-i Süleymān birle ķanad açup uçup tekvįnleri ve 

aǾvānları birle kūh-sārlara ve seng-ħārelere varup bulduķları bebr ü pelengden ve şįr ü 

nehengden ve gergedenden ve pįlden ve kelįleden ve dimneden ve ķurtdan ve eşekden [H-

128a] [K-129a] bulduķların alup getürdiler. Yırtıcı ĥayvānāt reǿįsi sebǾ-i esed nažarına 

yitürdiler. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Yırtıcıdan tā ki varsa ŧaġ u rāġda cānver 
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Her birinden bir niçesin getürürler mā-ħażar 

Yiryüzin ķapladı ĥayvān Ǿālem içre ŧutdı cūş 

Nitekim śaĥn-ı hevāyı ķapladı murġān-ı per 

Der-Beyān-ı ǾAsker-i Ĥayyāt u EfāǾį 

Ĥakįm ķavlince ĥayvānāt müvekkilinden śoñra ĥaşarāt müvekkili ĥayyāt nāžırı şāh-mārān 

ĥākimi Kefāhāŧāǿįl melek Ĥażret-i Süleymān’a selāma geldi. Selām virüp el ķavşurup per ü 

bāl deñşürüp eyitdi ki. “Yā nebiyyu’llāh, ins ü cin çerisin cemǾ idüp vuĥūş u aŧyār cinsini bir 

araya getürdükden murād ne? Devlet ile ġazāya mı gidersin ki bunca Ǿaskeri bir yire cemǾ 

idersin?” diyicek cevāb virdi ki “NeǾam, Sürħibād-ı Cin cengine giderem ki maşrıķ 

vilāyetinüñ cinnįleri cemǾ itmiş ve kūh-ı billūr-ı aǾžamda olan perįleri ķatına getürmiş Kūh-ı 

Elburz’da olan Ǿafārįt cinsini ve dįvler aślını ve ġūlyabān neslini cümle serhengleriyle 

yaraķlarıyla İblįs-i pür-telbįs sözine uyup Mıśr üzerine gelmiş. Ķahriye şehrin ķahr ile ħarāba 

virüp Semendūn-ı Hezār Yek-Dest’i cinnį çerisiyle muķābil olmaġa gönderdüm, sıyup 

hezįmet itmiş, andan Sürħibād Ǿasker çeküp Şām şehri üzerine gelmiş. Anı daħı ħarāba 

virmek istermiş. İmdi ĥükm-i yezdānį birle leşker cemǾ idüp ins ü cin melikleriyle dįv ü Ǿifrįt 

serhengleriyle ġūlyabān reǿįsleriyle sebǾ-i esed bebr ü pelengleriyle ĥaşarāt-ı ĥayyātuñ sen 

daħı yedi başlu yil evrenlerin ve birinüñ zehr-i ķātil ŝuǾbānların deveyi ŧabānında urup helāk 

iden efǾį ilanların ve aǾvānlaruñ tekvįnler birle varup cemǾ idüp götürüñ. Alup şāh-mārān 

nažarına yitürüñ.” diyicek andan müvekkil-i ĥayyāt daħı icāzet-i Süleymān birle ķanad açup 

uçup aǾvānların, tekvįnlerin cemǾ idüp beriyyenüñ zehr-i ķātil ejdehālarından ve 

ŝuǾbānlarından Kūh-ı Elburz eteginden śıġın geyiginden ŧoġup düreyen ķırķ güne dek 

yiryüzinde yüriyen andan ķanad açup zehrini Yeǿcūc u Meǿcūc üzerine śaçan ŧuş olduġı 

ĥayvānātuñ ķanın śorup içen yidişer başlu süñü dişlü, deve aġızlu, śıġın geyik gözlü, ķara 

bulut ķanadlu, Kūh-ı Elburz śıfatlu, Cehennem māliki śūretlü, aġzından şiddet-i nefes ile od 

śacıcı [H-128b] [K-129b] ŧuş olduġınuñ yaķup ķanın içici, yirden göge ķara dütün gibi çıķıcı, 

śu içdügi yirden beline dek zehr aķıcı evrenleri cemǾ idüp ve Sistān diyārından zehr-i ķattāl 

efǾįler ve Ǿaķrebler ve çıyanlar götürüp tekvįnleriyle şāh-mārān nažarına yitürüp daħı teslįm 

itdiler. Nažm 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Eyle ĥadsüz geldi evren ejdehā ŝuǾbān u mār 

Yiryüzin ŧutdı temāmet itmedi Ǿāķil şümār 

Vehme vardı ol çeriden ins ü cin dįv ü perį 
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Ejdehāla evreni görüp dehşet itdi tā ki var110 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince ĥayyāt u ĥaşarāt leşkeri cemǾ olıcaķ andan śoñra hevām-ı müvekkil 

Heyākemākāǿįl melek ĥażreti gelüp Süleymān ĥażretine Ǿaleyhi’s-selām selām virüp el 

ķavşurup mübārek ĥāŧırın śorup suǿāl itdi ki. “Yā nebiyyu’llāh, bu ins ü cin çerisin şeyāŧįn 

neslinüñ dįv ü perįsin vuĥūş u dįvüñ ĥayyātuñ bu cümle maħlūķātuñ müvekkillerine ĥükm 

idüp meǿmūrından olanlarını getürdüp cemǾ itdügüñe cihet nedür? Devlet ile ķancaru gidersin 

Ǿažįm düşmenüñ mi var?” diyicek Süleymān Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eyitdi kim “Belį 

ġazāya gidermen Sürħibād-ı Cin üzerine.” diyüp vaśf-ı ĥāli beyān idicek müvekkil-i evhām 

yine śorup eyitdi ki “Yā nebiyyu’llāh, ġazā mübārek olsun bize de ħiźmet var mı buyur ki 

leşkerümüz cemǾ idelüm?” diyicek Süleymān Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām fetebe’s-seme 
żāĥiken111 mūcibince tebessüm ķılup eyitdi ki. “Yā melek-i aǾžam, senüñ taĥt-ı yedüñde olan 

Ǿaskeri ol çeri ile bile alup gitmek lāyıķ degül sibāǾ degül ki pençe urup ħaśm yırta, yırtıcı ķuş 

degül ki ķıynaķ çarpup leş baş ŧarta ve ejdehā evren degül ki düşmānı dem çeküp ķanın śorup 

içe veya insān pehlevānları degül ki tįġ-ı elmās çeküp çalup cism-i ħaśmānı iki biçe ve dįv ü 

perį degül ki Ǿadūya gürz urup helāk ide ya ġūl u Ǿifrįt degül ki cin çerisiyle muķābil olup 

ceng ide, vāsiǾ cihānı gözlerine teng ide, ķanlarından yiryüzin lāle-reng ide. Senüñ taĥt-ı 

ĥükmüñde olan iki śınıfdur. Biri uçar siñek ü üyez ü zenbūrdur ve ikinci śınıf ķarınca ve 

çekirge ve kirm-i ĥarįr miŝāli mūrca meleħ u zübāb ü buǾūżdur. Nažm: 

   [FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Eyle olsa ya müvekkil kām-yāb 

Cengi niçe eyleye mūr u zübāb [H-129a] [K-130a] 

Var ferāġat eyle sen işüñe var 

Böyle diyüp itdi ŧaǾnı bį-ĥisāb 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Süleymān ĥażretiǾaleyhi’s-selām müvekkil-i evhāma ĥaķāret nažarın 

idicek ġāyet incinüp eyitdi. “Yā Süleymān, bu ĥuśūśda kendüñi gördüñ devletüñe, salŧanatuña 

ġarra olduñ. Ammā ĥaķįķat şöyle bil ki Sürħibād leşkerine žafer bulmayasın tā bu żaǾįf ü 

kemįne nažaruña varup mūr u zübāb Ǿaskerin ve evhām çerisin iletmeyince. Yā Süleymān 

ceddüñ İbrāhįm Peyġamber’üñ düşmānı ene Rabbüküm112 daǾvāsın ķılan Nemrūd-ı laǾįn 

çerisin üyez leşkeri hezįmet itmedi mi ve yāħūd şāh-mārāna Ǿāśį olan ejdehānuñ gözüñ öñinde 

ķarınca leşkeri üşüp etin yiyüp leşin ķomadı.” diyüp cevāb viricek Süleymān Peyġamber 

Ǿaleyhi’s-selām söyledügine peşįmān olup şefķat yüzinden dil-nüvāzlıķ idüp göñlini tesellį 
                                                 
110 Bu mısraın vezni bozuktur. 
111 Bunun üzerine tebessüm etti (Neml 19). 
112 Ben sizin rabbinizim (En’am 8, Enbiya 92, Mu’minûn 52). 
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ķılup çoķ söyledi ve illā ki müvekkil-i evhām eyitdi. “Yā nebiyyu’llāh, egerçi kim ĥükm-i 

sübĥānį ve emr-i yezdānį birle ĥükmüñe muŧįǾ u münķādem ve ammā ki bu dem baña ħorlıġ 

ile nažar itdüñ. Ĥaķ cānibinden bir işāret olmayınca ne hevāda uçan üyez, siñek, zenbūr 

śınıfın götürdem ve ne yir içinde maǾįşet ķılan ķarınca ve zer u meleħ ŧāǿifesin nažaruña 

getürdem.” diyüp gitdi. Nažm: 

   [FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Böyle diyüp ol melek evhām pes 

Perrin açup uçdı gitdi ol nefes 

Şeh Süleymān gitdügin görüp anuñ 

Ġam-gįn oldı vir śalavāt sözi kes  

Neŝr: Ĥakįm ķavlince ķaçan kim müvekkil-i evhām Süleymān ĥażretine incinüp gidicek 

CebrāǿįlǾaleyhi’s-selām cānib-i Ĥaķ’dan gelüp selām virdi ve eyitdi. “Yā nebiyyu’llāh, Ĥaķ 

teǾālānuñ emri budur ki Şām üzerine varasın. Zįrā ki Sürħibād-ı Cinnį ol Ǿadū-yı sinnį ol şehr 

ħalķını incütmege yüz dutdı. İns ü cin çerisin dįv ü ġūl u Ǿifrįt perįsin vuĥūş u ŧuyūr mār ile 

çerendeden her kim var ise bį-ķuśūr cemǾ idüp Ǿale’ś-śabāĥdan göçüp üzerlerine varmaġa 

iķdām idesin ve bir daħı yā nebiyyu’llāh Ǿālį ĥażretüñe naśįĥatüm budur ki melāǿike-i 

muķarrebįne müvekkilįne ve tekvįnine oñat vechle riǾāyet ķılasın. Şimdi sidretü’l-

müntehādan ķudret ķanadın açup uçup birinci ķat gök ķapusın geçüp kürre-i nesįme irince [H-

129b] [K-130b] müvekkil-i hevām ķarşu gelüp üyez çerisiyle evhām cinsinden buǾūżāndan ve 

zübābdan ve maĥĥalden serįrüñe getürmesine ve pįl-i felekde götürmesine ġāyetde iǾrāż 

itmişsin, evhām cinsini, zübāb aślını ve buǾūż śınıfını ħor görmişsin. Yā Süleymān her şeyi 

ħor görmek olmaz. Üyezdeñ żaǾįf ĥayvān ve pįlden büyük Ǿažametlü cānver yoġ iken ĥāl 

budur ki ħilķatde üyezle pįlüñ farķı az iken zįrā ki anuñ daħı dört ayaġı ve ħorŧumı vardur. 

Ammā bu ķadar var ki pįlüñ113 ķulaġı yirinde ķulaķ, üyezüñ ķulaġı yirinde ķanadı vardur. 

Üyez ħorŧum ile ķan śorar ve pįl ħorŧum ile ġıdāsın alar. Meǿkūlāt yirine meşrūbāt aġzına 

ķoyar ve bundan Ǿacebdür bu ki pįl bu ķadar Ǿažametle üyezden incinür ve Nemrūd-ı laǾįn ene 
rabbiküm daǾvāsın iderken yüz kerre yüz biñ Ķıbŧį çerisin āhen-pūş cemǾ idüp eyitdi ki “Yā 

İbrāhįm, Rabb’üñe di ki ol daħı leşker getürsün ve ceng idelüm.” İbrāhįm Ǿaleyhi’s-selām 

münācāt itdi. Ĥaķ teǾālā müstecāb ķılup ol ķahhār-ı Ǿālem ve cebbār-ı aǾžam istedi ki kemāl-i 

ķudret ižhār itmek içün aǾžam iki melāǾįn çerisin ażǾaf-ı aĥķar maħlūķ ile helāk ide. Pes üyez 

śınıfını ki ġāyet żaǾįf ü naĥįfdür. Müvekkil-i evhāma ĥükm itdi, cemǾ idüp Nemrūd çerisin 

muķābil itdi. Ŧarafetü’l-Ǿayn içinde ŧaġıtdı ve Nemrūd’ı bir yarım tenlü siñek ħuśūśan ki yek 

                                                 
113 Pįlüñ ] pįl K. 
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çeşm beynisine girüp helāk itdi. Andan ol peşşe Nemrūd beynisin oyup yetmiş gün yiyüp daħı 

ĥāl dilince münācāt itdi, eyitdi. “İlāhį ben żaǾįf-i bį-çāre ķuluñ emrüñi ŧutdum. Bu Ǿāśįnüñ 

beynisin yiyüp ŧaġıtdum ve helāk itdüm. İlāhį dilerem ki bunuñ ķafasından çıķam ve necāt 

bulam bunuñ ve ķıyāmete dek ölmeyüp Ǿömr-i ŧavįl sürüp ĥayāt bulam ve mā min dābbetin 
fi’l-arżi illā Ǿala’llāhi rızķuha114 mūcibince rızķumı eksük itmeyesin. Yüse’b-biĥu li’llāhi mā-
fi’s-semāvāti ve mā-fi’l-arżi115 ĥükmince źikrüñe meşġūl olup elümden geldükçe edā idem. 

Egerçi ki senüñ niǾmetüñ şükri ve źikrüñi velį beni daħı edā idemez iǾmelū Ǿale Dāvude 
şükran ve ķalįlün min Ǿibādiye’ş-şekūr116. “Yā Süleymān ķaçan kim ol peşşe yek-çeşm ü leng 

ĥakįr bu vechle ki cān u dilden bį-niyāza niyāz ķıldıysa Ĥaķ sübĥānehü ve teǾālā ki ħālıķ-ı 

kāǿinātdur [H-130a] [K-131a] ķāđiyü’l-ĥācāt, refįǾü’d-derecātdur. Ol siñekçe siñecügüñ 

duǾāsın müstecāb itdi. Ķıyāmete dek Ǿömr-i ŧavįl virdi ve anuñ maķāmını muķāddem olan 

maħlūķātuñ ki Ādem-i Śafį’den Ǿaleyhi’s-selām yedi biñ yıldan öñürdi ve ķavm-i Cefį’den 

yetmiş biñ yıl ilerü ve ķavm-i Cefį’den yetmiş biñ yıl öñürdi ve muĥaśśal-ı kelām ya 

Süleymān-ı zemān cān ķavminden ben ķavminden yüz biñ yigirmi üç biñ ŧoķuz yüz ŧoķsan 

ŧoķuz maħlūķātı ki ser-cümlesinüñ efđali Ādem-i Śafį’dür ve anuñ neslidür ki Ādem’den 

evvel ādem śıfatında maħlūķ gelmedi. İllā ki dürlü dürlü maħlūķāt birle bu rubǾ-ı meskūn 

Ǿālemi ŧoldı ve boşaldı. BaǾżı maħlūķātuñ mā-beyninde biñ yıl, baǾżınuñ mā-beyninde üç biñ 

yıl, baǾżınuñ mā-beyninde ŧoķuz biñ yıl geçdi. Vaķt oldı ki cihān sarāyı rubǾ-ı meskūn Ǿālemi 

yedi biñ yıldan yetmiş biñ yıl varınca gāh ŧoķuz, gāh yigirmi, gāh otuz, gāh ķırķ, gāh elli, gāh 

altmış, gāh yetmiş biñ yıl cihān ıssuz yitdi. Ammā ki yā nebiyyu’llāh Śaħr-ı Nār ķavminden 

evvel ol ħālıķ-ı Ǿālem bir dürlü maħlūķāt ħilķat itdi ki her birinüñ ķadd ü ķāmeti ol ķadar yüce 

idi ki ayaġı yirde olup uruŧursa başına ķara bulutlar üşer, başı ķara bulutludan aşardı. Baĥr-ı 

ǾUmmān anuñ ŧopuġına gelmezdi, ķara ŧaġları adımlayup geçerdi. Ulu ırmaķları ķururdurdı, 

ķaçan ki śu içerdi. RaǾd-ı felek āvāzı gibi śadāları var idi, anlaruñ ġıdāsı kürre-i nesįm idi. 

ǾÖmrleri daħı uzun olurdı, yedi biñ yılda bāliġ olup yetmiş biñ yıl Ǿömr sürerlerdi. ǾĀķıbet 

Ĥaķ teǾālāya anlar Ǿāśį oldılar. Ĥaķ teǾālā anları mālį rızķıyla Ķārūn gibi yire yutdurdı. Anuñ 

birisinüñ kellesi henūz bir kūhistān altındadur. İnşaǿa’llāh ol ķafayı size görmek Ĥaķ 

teǾālānuñ ŧakdįrinde vardur, zįrā ki sivrisiñek erüñ reǿįsi Nemrūd’ı yiyen üyez mekānı ol 

ķafadadur ve zerreler meliki Hiyākemākāǿįl daħı ol ķafa civārında ŧaġ altında olur ve ol ŧaġ 

daħı Ĥicāz yolındadur. İbrāhįm Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām deveye binüp aşarken ŧarįķ-ı 

Ĥicāz’da yolı ol kūhistāna uġrayup düşerken inişinden, yoķışından ġāyet incinmiş idi. Allāhü 

teǾālāya niyāz idüp diledi ki ol ŧaġı ol aradan gidere, ĥuccāca yoķışı inişi zaĥmet virmeye. 

                                                 
114 Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın (Hud 6). 
115 Göklerde ve yerde olanlar Allah’ı tespih eder (Cum’a 1). 
116 Ey Davut ailesi, şükrederek çalışın! Kullarımdan şükredenler pek azdır (Sebe 13). 
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Ĥaķ teǾālā eyitdi. “Yā İbrāhįm, duǾānı müstecāb itdüm, ammā ki taķdįrümde muķadderdür. 

[H-130b] [K-131b] Eyitdüm ki senüñ neslüñden peyġamber gele, adı Süleymān bin Dāvud 

ola. İns ü cinnį vuĥūş u ŧuyūrı mūr u mārı çerende vü perendeyi emrine muŧįǾ-i münķād idem. 

Yil taħtını felekde götüre, meġāribe meşārıķa yitüre ve senüñ Ĥaķ peyġamber idüġüñ bilüp 

rūĥuña śalavāt virüp baña tekbįr getüre ve sen Ĥalįl’ümüñ Ǿizzetine Beytü’l-Muķdis yapup 

maǾmūr-ı ābād ide. On iki biñ Ǿulemā içinde Tevrāt-ı Zebūr oķuyup rūĥ-ı revānuñı şād ide. 

Pes ol Süleymān bin Dāvud’a emr idem bād-ı śarśara ĥükm ide, ol ŧaġı yirinden götürde. 

Hemedān vilāyetine yitürde ve Mekke yollarını düzelde.” diyüp Allāhü teǾālā İbrāhįm’e 

cevāb viricek İbrāhįm Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām şād olup Müzdek’e śalavāt getürdi. “İmdi 

yā Süleymān, bu muķaddimeden maķśūd bu ki ol kūhistān içindeki ķafada bir ayaķlu ve bir 

gözlü sivrisiñek Nemrūd-ı Ǿāśįyi helāk itdi. Sen n’içün siñek çerisin ħor görürsin, evhām 

cinsinde niçe ŧāǿife vardur ki anlara nažar ķılsañ śūretā gerçi göze ĥaķįr görinür. İllā ki her 

birinden bir ĥāśśa vardur ki ġayrısında ol ĥāśśa bulunmaz, eżǾaf-ı maħlūķ vardur ki ekber-i 

maħlūķa ġālibdür.” Süleymān didi ki “Nite Cebrāǿįl ħaber virüp didi “Yā nebiyyu’llāh bu 

eżǾaf-ı maħlūķuñ Ǿuķūl-i nuķūlinde Ǿālimler ser-gerdāndur, cümlesinden birisi bal arusıdur ki 

görmez misin müseddes ķuśūrı yoķ, ķuśūr düzedür ve Ǿasel-i muśaffāyı içinde zaħįre śaķlar.” 

Ķavlehū teǾālāevĥā rabbüke ile’n-naħli eni’t-taħiźi mine’l-cibāli buyūten ve meni’ş-şecerāti 
ve mimmā yaǾrişūn. Ŝümme külli min külli’ŝ-ŝemerāti feslukį subūle rabbike źülūlen yaħrucu 
min buŧūnihā şarābun muħtelifūn el-vānuhū fįhį şifāǿun li’n-nāsi inne fį-źālike li-āyātin li-
ķavmin yetefekkerūn117 ve daħı “Yā nebiyyu’llāh, hevāmuñ bir śınıfı çekirgedür ki Ĥaķ 

sübĥānehü ve teǾālā bir yire ķaĥŧlıķ muķadder itse ol yire çekürge śalar. Nitekim Mūsā 

Peyġamber zemānında Ǿaleyhi’s-selām FirǾavn-ı laǾįn įmāna gelmedügi içün gāh bit virürdi, 

baġların tereklerin yidürürdi. Emān diledi ki įmāna gele gelmedi. Mūsā Peyġamber yine 

münācāt itdi ki Ĥaķ teǾālā vezaġ yaġdurdı. FirǾavn Ǿāciz olup yine emān diledi, įmāna 

gelmeyüp yine Ǿāśį olıcaķ Ǿāķıbet Nįl ırmaġı ķan aķdı ve andan [H-131a] [K-132a] śoñra Nįl’e 

ġarķ itdi ve daħı yā nebiyyu’llāh, bundan Ǿaceb siñekde bir Ǿibret daħı vardur ki ķaçan kim 

Allāhü teǾālā yedi ķat yiri ki yaratdı, bir ferişteye emr itdi ki ķucaġa alup götürdi daħı 

feriştenüñ ayaġı altında ferş ü ferşi öküzüñ arķasına yükletdi ve öküzi balıķ götürdi ve balıġı 

śu ve śuyı ķudret ķadeĥi ve ķadeĥi yed-i ķudret götürdi ki anuñ sırrını Ĥaķ teǾālādan ġayrı 

kimse bilmez.” Ammā ki yā Süleymān, bu muķaddimeyi źikr itdügümüzden ġaraż budur ki 

bir gün racįm Ǿaleyhi’l-laǾne118 öküze tekvįn-i nūr şeklinde gelüp eyitdi ki “Yā ŝevr-i Ǿažįm 

                                                 
117 Rabbin bal arısına “dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler edin, sonra 
meyvelerin her birinden ye ve daha sonra Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir” diye itham etti. 
Onların karınlarından rengleri çeşitli bir şerbet çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Elbette düşünen bir 
kavim için büyük bir ibret vardır (Nahl 68-69). 
118 Allah ona lanet etsin. 
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bu yedi ķat ħāk ve bu ziyāde aġır yüki niçe bir götürürsin, ħalāśına çāre ķılsaña?” Ŝevr eyitdi 

ki “Naśįĥat virürsin n’ice etmek gerek?” Racįm didi ki “Başuñı, süksüñüni eg ve ķıçuñı balıķ 

üzerine çöker vaķtā dutup depren, tā kim arķañdaġı yirler zelzeleye gelüp yıķıla ŧaġları ve 

ŧaşları ŧopraġ ile deryā-yı muĥįŧ içine ŧıķıla.” Racįm-i laǾįn iġvāsıyla ŝevr-i Ǿažįm diledi ki 

böyle ide ve emr-i Ĥaķķ’a Ǿāśį ola. Ĥaķ teǾālā kemāl-i ķudretin ižhār itmek içün ve celāl-i 

Ǿažametin āşikāre itmek içün ol Ǿažįm öküz ki rubǾ-ı meskūn Ǿālemi anuñ bir gözi bebegince 

ya ola ya olmaya. Bir żaǾįf sivrisiñekcük yaradup öküzüñ dimāġı içine girüp nįze urdı, öküz 

anuñ acısından miķdārını bildi. Yā Rab “Estaġfiru’llāhü’l-Ǿažįm.119” diyüp racįme uyup günāh 

itdügine istiġfār ķıldı. Nažm:    

[FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Ŝevr-i aǾžam itdi istiġfār ġāyet key cihān 

Tā ki Ǿafv itdi günāhın ħālıķ-ı ĥayy u cihān 

Emr-i Ĥaķ’la gözleri ķarşusına ŧurdı semek 

Ķorķusından her gün ister ol siñekden ŝevr emān 

Neŝr: Yā Süleymān-ı zemān bu muķaddimenüñ tafśįlinden murād ol ki cemįǾ Ǿaskerüñ 

śınıfında üyez ve ķarıncadan żaǾįf ü aĥķar maħlūķ yoķdur ve ammā ki ekber-i maħlūķa ser-

cümlesine ġālibdür. Görmezsin ki ķarınca ķorķusından arslan ķamışlıķda ve balçıķda yāħūd 

balçıķlu yirde mütemekkin olur ve cāmūs şol Ǿažametlü gevde ile üyezden ķaçup balçıķlu 

śuya girür ve yedi başlu bil evreninden [H-131b] [K-132b] cebbār u ķātil zehr-nāk cānver 

yoķdur. Vaķtā ki bir ejdehānuñ gevdesine zaħm irse ķarınca ķorķusından duracaķ yir 

bulamaz. Pes lāzım oldı ki müvekkil-i evhāmı daǾvet idesin, zübāb u zenbūr cinsinden mūr u 

meleħ buǾūż-ı serįrüñde bile ola ħaśmuñ ile ceng ķılalar.” diyüp Cebrāǿįl, Süleymān 

Ǿaleyhi’s-selāma naśįĥat ķılıcaķ Süleymān ĥażreti eyitdi. “Yā ķarındaşum Cebrāǿįl men 

müvekkil-i hevāmı daǾvet ķılup getürmege ĥicāb ķılurmen. Ammā ki luŧf idüp götürüp 

bizümle barışdurġıl.” diyicek ŧāvus-ı ķudsį ķudret ķanadın açup uçup bulup getürdi, ħiźmet-i 

Süleymānį’ye yitürdi. Ĥażret-i SüleymānǾaleyhi’s-selām Ǿöźr dileyüp tesellį ķıldı. Andan 

müvekkil-i hevām emr-i Süleymānį birle müvekkil-i mūrānı ve müvekkil-i zübābı ve 

müvekkil-i buǾūżı cemǾ idüp ĥükm eyledi. Her birisi aǾvānlar ve tekvįnleriyle ŧarafetü’l-Ǿayn 

içinde ol ķadar mūr u meleħ Ǿaskerin revendeden ve perendeden cemǾ idüp getürdiler ki 

nihāyeti yoķ ve daħı şol ķadar zübāb u buǾūż çerisin, uşaġın, irisin dergāh-ı Süleymānį’ye 

yitürdiler ki ĥisābın Allāh’dan ġayrı kimse bilmez. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 
                                                 
119 Ey azamet sahibi olan Allah’ım bana mağfiret eyle. 
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Ol ķadar geldi buǾūż ile siñek 

Ŧoldı yir gök arası śaĥn-ı felek 

Ŧaġ u ŧaşı bürüdi mūr u meleħ 

Gökde üyezden bulmadı yir meh melek120 

Der-Beyān-ı Ķıśśa-i Rüstem ve Ķıśśa-i Şemāyįl Cāźū  

Ĥükemā ķavlince Süleymān-ı NebįǾaleyhi’s-selām biñ bir ümmet ve yetmiş iki millet yüz 

yigirmi dört dürlü śıfat-ı maħlūķāt Ǿaskerin cemǾ itmekde, Sürħibād-ı Cin üzerine varmaġa 

niyyet ķılmaķda, ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān cānib Rüstem-i Tehmeten’e geldi. Nite ol 

zemān ki ķalǾa-i Miķnāŧįs’da Rüstem alayın baġlayup ol çuķur yirde mükemmel ü müselleĥ 

meymene vü meysere ķalup cenāĥ-ı ārāste ķılup ŧurmaķda ve ǾAnķūr Cāźū ve ķızı Şemāyįl 

Bānū kendüyi zįnet ķılup ķalǾa ķapusına çıķup yüksek yirden yir alçaġına durup Rüstem-i 

Destān’uñ çerisine nažar itdi. Gördi ki pūlād şuǾlesinden güneş ŧutulmış, ya sedd-i İskender ki 

pūlāddan yapılup anda ķonmış ve Rüstem śalābetle, şecāǾatle pehlevānlar arasında eyle 

heybetle ŧurur ki śanki Mirrįħ felekdür ki gökyüzinden yire inmiş. Şemāyįl Bānū Rüstem 

çerisin görüp [H-132a][K-133] engüşt ber-dehān urup ħayrete vardı. Andan dāyesi Maħmaħa 

Cāźū’ya ĥükm itdi varup ol ķalǾa-i Miķnāŧįs kendüye çekdügi pehlevānları ħalāś idüp 

kendüye getürdiler, ne ķadar āhen yaraķları var ise aldurup yürüdi ve cins itdiler. Andan 

Şemāyįl Bānū aǾvān-ı cāźūlarla “Rüstem’i ne vechle ele getürelüm?” diyüp veşāvürü hünne121 
mūcibince meşveret ķılup iş śoñın śanışdılar. Maħmaħa Cāźū eyitdi. “Rüstem’den bizüm ne 

pervāmuz var kim bu ķalǾa-i Miķnātįs binā olaldan hįçbir düşmen gelüp bunı fetĥ itmedi ve 

almaġa gelen daħı ħalāś olup śaġ u esen gitmedi. Ammā ki bu Rüstem pehlevān-ı cihāndur 

kim atası Zāl-i Destān’dur. Dedesi Sām-süvār, ceddi Nerįmān bin Kerįmān’dur. Cehd idüp 

bunı ĥįleyle ele getürmek gerek. Evvel daru virüp Ǿaķlını giderüp andan dutup başını kesüp 

yitürmek gerek kim ol Süleymān bin Dāvud’uñ ve ol dün ŧoġup dünle boyın oġlanuñ śaġ eli 

Sām-süvār ve śol eli Rüstem-i Destān’dur. Bunları ele getüricek Süleymān işi āsāndur. İmdi 

yā Şemāyįl Bānū, Rüstem’üñ şevketi muķaddem gelen İskender-i Kübrā ķadar vardur. Sen 

daħı bugün ķayd u fįh-i zemānsın devlet u taħt u saǾādet saña yārdur. Rüstem’e dostlıķ 

yüzinden ĥįle ķılup meclisüñe getür daru-yı ĥūşyār virüp Ǿaķlın alup başın kes yitür ve anuñ 

ǾAnķūr Cāźu’ya iledüp maķśūdına yitürdi. Nažm: 

   [FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Böyle diyüp Maħmaha Cāźū laǾįn 

                                                 
120 Bu mısraın vezni bozuktur. 
121 Kadınlarla istişare yapın! 
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Virdi sāħir ķızına pendi hemįn 

Dāne döküp şāhįni ŧutmaķ diler 

Siĥr ile gök māhını ŧutmaķ diler 

O siĥr ile berriǾ ummān eyleyen 

O mekr ile insi ĥayvān eyleyen 

Çün naśįĥat böyle virdi ol ķıza 

Diñle imdi ķız da n’ider göz göze 

Şerĥ ideyin cümlesini bā-śafā 

Vir śalavāt sen be-cānı Muśŧafā 

Der Deyān-ı Ceng-i Rüstem ve Āheng-i Şemāyįl Bānū vü Āheng-i Įşān  

Ĥükemā ķavlince Maħmaħa Cāźū böyle diyicek Şemāyįl Bānū dönüp Laħlaħa Cāźū’ya kim 

kendünüñ ketħüdāsı idi, eyitdi. “Bu ħuśūśa sen ne dirsin?” Cevāb virdi ki “Benüm bildügüm 

bu ki bu gelen ķarįm yavuz düşmāndur, niçe cāźū vü dįv depelemişdür ve niçe yedi başlu 

ejdehālar öldürüp ķanın yire sepelemişdür ve bunuñ [H-132b] [K-133b] yanında niçe 

pehlevānlar vardur ki ķılıç yüzinde düşmen ķanın içicidür ki ve ĥįle yanında İblįs aldayup 

bende çekicidür. Evvel bunlaruñla ceng idüp burnın śımayınca, keskin ķılıçların ellerinden 

alup ķurılu yayların yaśmayınca, siĥr-i ķāhin ķuvvetiyle leşkerin śıyup baśmayınca ve niçe 

serverlerin dutup başların kesmeyince getürüp Miķnāŧįs ķalǾası burcına aśmayınca olmaz.” 

Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Bu gelen düşmen yavuzdur pehlevān Rüstemdurur 

Ne felek gözinde turre ādemi şalġamdurur 

Cāźūnuñ siĥrin yüzüben dįvleri ol māt ider 

Bilmezem kendü perį mi yāħūd dįv ādemdurur  

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Laħlaħa Cāźū böyle diyicek Şemāyįl Bānū fikre varup daħı baş 

ķaldurup eyitdi. “Devletüme lāyıķ bu ki ikiñüzüñ daħı sözin bile dutam ve andan śoñra devlet 

ne yüz gösterür baña görem.” diyüp ol melǾūne dadısı Maħmaħa bir niçe ķalǾa eriyle 

Rüstem’e gönderdi ki varup kendüden ħaber düzüp Rüstem’i ķaķıda, baraķ gibi barķıdup 

yıldırım gibi şaķıda, tā ki ġażabla Rüstem Miķnāŧįs ķalǾasına yüriyiş ķıla. ĶalǾa-i Miķnāŧįs 

yaraķların kendüye çeküp ellerinden ala. Pes bu ĥįle üzerine Maħmaħa Dāye sürüp ķalǾadan 
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inüp yüz miķdārı er ile Rüstem’e geldi.122 Diñle imdi123 niçe ĥįle ķıldı. Nite ez ān cānib 

Rüstem-iTehmeten daħı ol iki pehlevānı pūlād-pūş olduķları ecilden kendüye çeküp cezb 

idicek ol yir alçaġında depe ardında bunlar ŧurdılar, bir yire gelüp danışıġ idüp fikre vardılar. 

Küstehem-i Tįġ-zen eyitdi. “Biz bu ķalǾaya žafer bulamazuz. Yaķın varursaķ ki Miķnāŧįs ŧaşı 

yaraķlarumuzdan alur anuñ içün ķalǾaya muķābil olımazuz, bunuñ aślı budur ki bunda 

duravüz, üstümüze düşmen gelürse ķılıca dutup ķıravuz, baǾżısın daħıŧutup dutsaķ ķılavuz, 

esįrler ile degişüp pehlevānları alavuz.” Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Böyle diyüp ħoş naśįĥat virdi anda Küstehem 

Diñle imdi n’olısardur işbu ķıśśa daħı hem 

ǾĀķil ol duta naśįĥat görmeye Ǿālemde elem124 

Cāhil ol ki ide cidāl u ķazana derd elem 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince Küstehem sözüni Rüstem ķabūl idüp alayın baġlayup ĥāżırlıġ ile 

ŧurınca ez įn cānib Maħmaħa Cāźū daħı üzerine Maħmaħa Dāye sürüp ķalǾadan inüp yüz 

mikdārı er ile Rüstem’e geldi. Diñle imdi ki cāźū daħı [K-134a][H-133a] gelüp yitdi. Yaķın 

gelicek merkebinden indi. ĶalǾa erenleri öñine düşüp piyāde yüridiler, tā kim gelüp Rüstem’e 

yaķın irdiler. Andan Maħmaħa Cāźū Rüstemi heyǿetinden, ķadd u ķāmetinden ve śavletinden, 

şecāǾatinden, śalābetinden bildi. ǾAlem-i Süleymānį dibinde ŧurdıġından, Mirrįħ-veş gürzin 

omuzuna urduġından, Keyvān gibi gögsin göge gerdiginden bildi ki ŧuran Rüstem’dür. Andan 

ez ān cānib Rüstem daħı nažar ķılup gördi ki yüz miķdārı ķalǾa eri Zengįler ile bir siyāh pūş 

Ǿacūze ve pįrezen ve mākire bir şeb-reng ķatıra binmiş velį ayaġında naǾl u mıħ yoķ ve 

eyerinüñ üzengüleri ve Ǿinānınuñ kimi ħurmā çöpinden ve yir yir Ǿāc abanosdan śaġraġınuñ 

naķşı var. Yaķın gelicek bu sāĥire ķatırdan indi. ĶalǾa Zengįleri anda ķatırla ķalup bu Ǿacūze 

sürüp kendüye geldi ve baş ile selām125 işāret ķılup Rüstem’e Ǿizzet itdi ve eyitdi ki “Yā 

pehlevān-ı cihān, ben126 Ǿavretliġüm ile ķorķmayup bunda saña geldüm, sen n’içün erligüñle 

ķalǾaya gelüp ceng itmezsin, yoldaşlaruñ ķurtarmaġa āheng gitmezsin ve ķalǾa ķavmin 

ķılıçdan geçürüp ķandan yiryüzün lāle-reng itmezsin?” Nazm:  

[FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün]  

Ol ķadar seyl-āb cāźū kim ķaķıdı pehlevān 

                                                 
122 Pes bu ĥįle üzerine Maħmaħa dāye sürüp ķalǾadan inüp yüz miķdārı er ile Rüstem’e geldi ]- H. 
123 Diñle imdi ]- H. 
124 Bu mısraın vezni bozuktur. 
125 Selām ]- H. 
126 Ben ]- H. 
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Mirrįħ u Keyvān-śıfat şaķır ķatı śāĥib-ķırān 

Sāĥirüñ ŧutup hemān kesdi ķulaġ u burnını 

Sürdi ķatından ġażabla ol laǾįni pes hemān 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince Rüstem ol ġażabı ķılup yārānlarına eyitdi. “Bir yaña oġlum 

Ferāmrez’den ayru düşüp ve bir ŧarafdan sekįne-i Mūsā’dan ayrıldum. Fetĥ-i nuśret düşmene 

anuñla bulurdum. Şimdiki ĥālde bunuñ gibi śarp düşmene daħı buluşduķ. İmdi iy pehlevānlar 

ġayret demidür ya budur ki bunda baş virevüz, ya budur ki baş alavuz.” diyüp pehlevānları 

ķıvandırup cenge niyyet idicek zerrįn-tāc baħş itdi. “Yā pehlevān ceng ķılıçla ve demür süñü 

ile ve demür peykān ile olur. Eger ķalǾaya muķābil varursaķ cemįǾ pūlād yaraķlar elümüzden 

gider. Belki cevşen ü begterimüzle senüñ Miķnāŧįs kendüye çeküp helāk ider, imdi bize bu 

yirden gitmeyüp ŧurmaķdan ġayrı çāre yoķdur ki gelen düşmenle ceng idevüz.” [H-133b][K-

134b] diyüp pehlevānlar bu söze Rüstem ile uyup alay baġladılar ŧurdılar. Ez ān cānib 

Maħmaħa Cāźū daħı burnı ķulaġı kesük ħor u ħacel Zengįlerle ķalǾa ķapusına vardılar, 

Şemāyįl Bānū’ya aġlayup ħaber virdiler. Şemāyįl Cāźū daħı ġażaba gelüp emr itdi. Ķatında 

olan sāĥirlerden on biñ miķdārı sāĥire siĥr ile küplere süvār idüp ķara Ǿalemler ķaldurup kös 

ĥarbįlerin çaldırup Rüstem üzerine gitdiler, zelzeleden yir ü gögi iñletdiler. Ammā Laħlaħa 

Cāźū eyitdi. “Gelüñ Rüstem’e ķarşu üzerine varmayalum, yedi başlu evrene ķarşu 

ŧurmayalum kim anlar Ǿazāǿim oķuyup siĥrimüz bāŧıl itseler gerek. İmdi bu arada alay 

baġlayalum, cehd ile Rüstem’i bunda getürelüm. Naśįĥat ki itdi Şemāyįl Bānū eslemeyüp 

şenįǾat eyledi. Śaġ u śol sāĥirlerin düzedüp alay baġlayup yirle gök arasında Rüstem’e 

muķābil olup muǾallaķ ŧurdılar daħı siĥri altına ellerin urdılar. Ez įn cānib Rüstem-i Tehmeten 

daħı sāĥirelerüñ gökyüzinden geldigin ki gördiler, Ǿaskerüñ çevresine dāǿire çizüp Ǿazāǿim 

oķuyup ĥāżır-baş olup ŧurdılar ve ķılıçları yalmanına ve oķları peykānına ve süñüleri 

demrenine ve yayları ķabżasına ism-i aǾžam yazdılar daħı leşkeri ārāste ķılup düzdiler. Nite 

śaġ ķola Küstehem ķalǾa-güşā ile Bürzin Cihān-sūz durdılar. On iki biñ pūlād-pūş er ile ve śol 

ķola Gįve Tįġ-zen ve Güderiz Tįr-endāz vezįri tāc-baħş ŧurdılar. On iki biñ pūlād-pūş erile 

bāķį cezįre begleri Zilzāl-i Ekberle ve cebbār-ı aǾžamla ve Aħyāşilūn Peyġamber ile 

Ǿaleyhi’s-selām Rüstem’den ayrılup gird-āba düşüp Süleymān nažarına varmışlardı. Nitekim 

ĥikāyet olundı. Hemān Rüstem yanında Sistān serverleri ve Zāvilistān dilāverleri ķalmışlardı. 

MaǾa’l-ķıśśa ki çünki Rüstem leşkerin düzetdi, kerre-nāy çaldurup ŧabl-ı duĥūl zenc-i nefįr 

ötdürüp sāĥirleri gözleyüp ŧurdılar. Ol ŧarafdan daħı Şemāyįl Bānū hevā yüzinden nažar ķılup 

Rüstem-i Dāsitān çerisin ki gördi. Azırġanup ve siĥrine ŧayanup sāĥirlerine güvenüp mekrine 

ol laǾįne Laħlaħa Cāźū’ya [H-134a] [K-135a] ĥükm itdi ki aǾvān ile varup ceng itdi. Pes 

Laħlaħa Cāźū sekiz yüz seksen sekiz nefer sāĥirler ile Naħcįr Cāźū muķaddem öñince küplere 
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süvār olup Rüstem’e muķābil sürdiler, yaķın varıcaķ Naħcįr Cāźū bir śu ile ŧolmış şįşe siĥr-

gāhın oķuyup hevāya bürrān itdi. Şįşe hevāya çıķup yire inüp şikest olup bir Ǿažįm bıñar śu 

çıķup deryā olup ŧaşup mevc urup Ǿālemi Ŧūfān-ı Nūĥ gibi ŧutdı, Rüstem’üñ dāǿiresini iĥāŧa 

itdi. Vardıġınca śu ķalıñ idi, Rüstem çerisi görüp dillerine Ǿazāǿim alup oķudılar velį şol ķadar 

oldı śu daħıǾArab eriş ile yetmiş arşın yirden yuķaru kenār olup ŧurdı. Pehlevānlar anı görüp 

ķorķup engüşt ber-dehān urdılar. Ammā ki Rüstem Allāh’a śıġınup evvel Ādem āħir 

Muĥammed cemįǾ peyġamberler ervāĥına śalavāt virüp Allāh’a tekbįr getürdi daħı Allāh’a 

śıġınup Naħcįr Cāźū’nuñ gözlerin gözleyüp ism-i aǾžam yazılmış oķı eline alup gez ķulaġa, 

demren dırnaġa virüp bürrān itdi. Emr-i Rabbānį taķdįr-i āsmānį şöyle vāķıǾ oldı ki tįr-i 

Rüstem berekātı ism-i aǾžam oķ cāźūnuñ śaġ gözüne ŧoķunup ķafasından geçdi. Cān 

Cehennem’e ıśmarlayup cāźū köpinden yire düşdi. Siĥr-i bāŧıl olup deryā śuyı zāǿil oldı, yir 

ķuru göründi. Küstehem defǾ-i cāźūnuñ başın kesdi, süñüye sançup yuķaru getürdi. 

Pehlevānlar anı görüp Süleymān adına gül-bang çeküp Allāh’a tekbįr getürdiler. Laħlaħa 

Cāźū anı görüp ķaķıdı ve ol laǾįne berķ gibi şaķıdı. “Yā Rüstem, hünerüñ var ise bu siĥri daħı 

boz.” diyüp çaġırdı. Śanki ĥımār-ı Deccāl’dür ki aġız açup aġardı. Andan elindeki at 

ķuyruġınuñ ķıllarını yolup yir yüzine atdı ve siĥr-gāhu oķuyup her birisin bir zehr-nākılan 

itdi. Şöyle ki yiryüzün ılan çerisi ŧutdı. Aġız açup zehrin śaçup dāǿire ķuşadup ılan çerisi iĥāŧa 

itdi. Atlar ürkdi, pehlevān ķorķdı, ılanlar çaġrışmasından zehreler çāk oldı, velį dāǿireden 

içerü ılan çerisi giremedi. Ammā ki ol Laħlaħa diyen melǾūne girdi, ılan çerisi dāǿireden içerü 

giremedi. Hemān-dem avucuna ķarınca alup siĥr ile oķuyup hevāya attı. Her birisi [H-134b] 

[K-135b] bir Ǿaķārib idüp pehlevānlar üzerine yaġdurdı. Dāǿire içine düşüp pehlevānlardan 

ħaylį kimse śoķup żarar irgürdi. Şöyle ki Ǿasākir arasında Ǿaķārib çoġalup ŧutdı. Yine Rüstem 

anı görüp Allāh’a tażarruǾ idüp yire yüz sürüp andan eline oķ alupǾazāǿim yazılmış peykānına 

nübüvvet ħātemi yazılmış Sįmurġ yeleklü oķı eline alup hevā yüzünde Laħlaħa Cāźū’nuñ 

sįnesin gözetdi. Gez kirişe, demren ķulaġa idüp “Bismi’llāh.” diyüp127 oķı atdı. Cāźūnuñ rāst 

sįnesine ŧoķınup helāk itdi, köp ile yire düşüp  cān Cehennem’e virdi. Küderiz Pehlevān başın 

kesüp süñüye diküp ķaldurup ün urdı ve siĥr-i Laħlaħa bozulup Ǿaķārib-i efāǾį çerisi 

görünmez oldı. Şemāyįl Bānū anı görüp āh ķıldı. Maħmaħa Cāźū eyitdi. “Yā Şemāyįl Bānū, 

siĥriñe ġarra olma ķıvanu benim ķulaġım kesüp burnum kesen Rüstem ceng ile saña el vire mi 

śanursın ġāfil mebāş ki anuñ ǾAnķūr Cāźū yanunda128 utanursın” diyicek Şemāyįl Bānū diledi 

kim dönüp gide cengi terk ide. İllā ki Naħcįl Cāźū oķumadı, aǾvānlarla Naħnaħāś Cāźū ile ve 

Nesnās Cāźū ile siĥri oķuyup hevā yüzünde küplerin süzdiler, Rüstem çerisine muķābil 

vardılar. Andan Naħcel Cāźū eline siĥr ile çaķmaķ alup bir avuç kömüri çaķdı daħı bir kömür 
                                                 
127 Diyüp ] oķıyup K. 
128 Yanunda ] başında K. 



158 
 

ovaġın hevā yüzüne atup aġdurdı daħı göķyüzünden Rüstem çerisi üzerine deryā-yı āteş 

yaġdurdı şöyle ki pehlevānlardan çoķ kişi āteş-i siĥr yaķdı, dütünleri gökyüzüne direk direk 

olup çıķdı. Anı görüp pehlevānlar od deñizinden ķorķdılar, ķaçmaġa yüz dutup cāźūdan 

bıķdılar. Rüstem anı görüp Allāh’a tekbįr idüp bir Ǿazāǿim yazılu oķ çıķardı. Gez kirişe, 

peykān ķabżaya getürüp Allāh’a tekbįr idüp Naħcel Cāźūya atdı. Ħudā rāst getürüp oķ 

gögsüne ŧoķınup arķasından geçdi, gevdesi köp ile yire yıķılup cānı Cehennem’e uçdı. Siĥri 

bozulup deryā-yı āteş maĥv olup gitdi. Pehlevānlar görüp Rüstem ile Allāh’a şükrāndan 

Naħnaħāś Cāźū ġāyrete gelüp eline bir ŧās ile śu alup gökyüzüne sepeledi. Bulutlar belürüp 

ŧūfān ķopup yaġmurlar [H-135a] [K-136a] yaġdurup ādemlar ġarķa virüp helāk itdi ve anuñ 

bigi ķarañuluķ ŧutdı. ǾĀlemi ki göz gözi göremez, ins u cin birbirine ħāber viremez oldı. 

Rüstem-i Dāsitān Ǿāciz ķaldı, cāźūyı göremez ki atup helāk ide, tā ki siĥri bozulup yiryüzün 

anuñ şerrinden pāk ide. Kimseden çāre bulmayup yüz yire sürüp münācāt ķılup eyitdi ki. 

Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

İy cihānı yaradan vāĥid İlāh 

Kün dimekden durudan şems ile māh 

Ħāki ħūndan yaradansın ādemi 

Māǿ-i ŧįnden yaradansın Ǿālemi 

İy Süleymān’ı cihāna ħān iden 

İns u cinni ĥükmine fermān iden 

Ol nübüvvet ħāteminüñ resmiçün 

Naķş olan ķaşındaġı Ĥaķ ismiçün 

İşbu sāĥirler şerrinden ķıl ħalāś129 

Kim helāke varmaya Ǿām ile ħāś 

Böyle diyüp itdi çün Rüstem niyāz 

SemǾine hātifden irer bir āvāz 

İsm-i aǾžam yazılu oķ at göge 

Ĥaķ aduñı ķahr ide öñden śoña 

Çünki Rüstem işidür işbu sözi 

Ĥaķķ’a tekbįr idüben iş işidür 

                                                 
129 Bu mısraın vezni bozuktur. 
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Diñle imdi n’idiser Rüstem hemān 

Vir śalavāt şerĥ ideyin bu zemān 

Der-Beyān-ı Hezįmet Şoden-i Sāĥirān  

Ĥakįm ķavlince çünki Rüstem-i Tehmeten nidā-yı hātifi kim işitdi. Allāh’a tekbįr getürüp 

secde-i şükr itdi daħı pehlevānlara çaġırdı kim “Ne ŧurursız ķarañuluķ olduġına baķmañ 

dāǿireden daħı zinhār ŧaşra çıķmañ. Ammā kim Ǿazāǿim yazılu oķlaruñuzı cāźūlar 

ķaraltusından yaña atıñuz, siĥr-i kāhin şerrinden ħalāś bulup Allāh’a şükr idüñüz.” diyüp daħı 

evvel Rüstem kendüsi Naħnaħāś Cāźū’yı Allāh’a śıġınup tįr ile atdı, aġzına rāst gelüp ŧoķınup 

eñsesinden çıķdı. Pehlevānlar daħı Ǿazāǿim yazılu oķların ellerine alup Allāh’a tekbįr itdiler. 

Gez ķulaġa, demren ŧırnaġa ķılup cāźū Ǿaskerinden yaña oķların atdılar. Nesnās Cāźū’yı daħı 

Küstehem urup aǾvānlarıyla helāk itdiler. Žulümāt-ı siĥri bozulup sāĥire Ǿaskeri tār-u-mār 

oldı. Ammā ki Şemāyįl Bānū gördi ki Rüstem’e siĥr ile ceng ile çāre bulmaz. Çerisin 

döndürüp ķalǾası öñine gelüp köplerle yiryüzine indiler, ķalǿa ķapusı öñinde ķondılar. 

Rüstem’i ne vechle ele getürüp ŧutmaġa ŧanışıġa oturdılar, meclis āletin ortaya getürdiler [H-

135b] [K-136b] Şemāyįl Bānū eyitdi. “Ben bu ķalǾaya girmezem tā Rüstem’i ele 

getürmeyince ve cāźūlarumuñ ķanın alup leşkerin helāk itmeyince.” diyüp bunlar tedbįre 

meşġūl oldılar. Ez ān cānib Rüstem daħı cāźū çerisinüñ ŧaġılduġın görüp Ĥaķķ’a secde-i şükr 

idüp yüz yire sürüp dāǿireden çıķup gitdiler, otaġlar otaġına gelüp begler indiler ve sipāhi 

ŧāǿifesi çādırlu çādırına gelüp ķondılar. Ammā ki Küstehem ile beş biñ miķdārı eri ķaravul 

ķodılar. Bu yañadan Şemāyįl Bānū birķaç ķadeĥ ki şarāb içdi, germ olup göñlinden bu ĥayāl 

geçdi kim ŧonanup zįnet zįnet olup sürüp Rüstem’e vara. Żiyāfet ķılup şarāb ile daru vire kim 

evvel daħı fikri bu idi. Āħir buña muķarrer itdi daħı kendüye zįnet virüp donandı. Ĥüsnine 

maġrūr olup eyitdi ve begler ķızlarından siĥr ile alup ķapduġı maĥbūbeleri zįnet ķılup 

ŧonatdurdı ve daħı raħş-ı raħşāna süvār olup ķırķ miķdārı kenįzek birle sürüp Rüstem cānibine 

gitdi. Gelüp Küstehem’e yitdiler. Küstehem nažar ķılup gördi ki bir mihr u serv-ķāmet lāle-

ħad maĥbūbe-i zemān ata binmiş ve öñünce kenįzegān yürürler. Yaķın gelicek Küstehem 

ķarşu varup suǿāl itdi ki “Men enti?130” yaǾnį sen kimsin kim dāyesi cevāb virdi ki bu gelen 

Şemāyįl Bānū’dur. Evvel gelenler bunuñ sāĥirleri idi kim sizüñle ceng itdiler. Çünki Rüstem 

idügin Şemāyįl Bānū bilüp adın işitdi, budur ki cevārı öñine ķatup Rüstem nažarına geldi. 

Ķaśdaki varup ħāk-i pāyine yüz süre, Ǿöźr dileyüp alup ķalǾasına vara ziyāfet ķıla. “İmdi luŧf 

idüñ, Rüstem’den icāzet alıvirüñ varup ħiźmet idelüm.” diyicek Küstehem dāye sözini alup 

anları anda ķoyup kendü Rüstem’e geldi, selām virüp eyitdi. “Yā pehlevān-ı cihān, ķalǾadan 

bir bölük maĥbūbe-i cevār ile bir nigārın serv-ķād, lāle-ħad, māh-ı ruħsār-ı āftāb, ŧalǾat-
                                                 
130 Sen kimsin? 
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pervįn, dendān-sünbül, mūy-benefşe, zülf-nergis, çeşm-tend, ħuy-Ǿaķįķ, leb-beste, dehān-sįb 

zeneħdān-sįmįn bir nāz-ı bostān [H-136a] [K-137a] bostān-ı mūmiyān-ı ārām, cān-ı maĥbube-

i zemān dilber bir ata binmiş. Bilesince dāye gelüp ħaber virdi ki buña Şemāyįl dirler, ķalǾa-i 

Miķnāŧįs’uñ melikesidür, Rüstem’e Ǿöźür dilemege gider. Ol gelen sāĥirler Rüstem’i bilmedin 

gelmişler. Ol Ǿöźri dilemege kendüsi geldi ve anlara ħışm itdi. “Rüstem’den alıvir ki ħiźmete 

varalum diyü beni gönderdiler.” diyüp icāzet diler. “Ne buyurusın.” diyüp Rüsteme duǾā 

ķılıcaķ Rüstem eyitdi. “Ol Şemāyįl Bānū bunuñ ĥüsni evśāfın işitmişem n’ola gelsün 

icāzetdür.” diyü Küstehem’i gönderdi. Gelüp dāyeye buluşdı, Rüstem ħaberin ki virdi 

Şemāyįl Bānū icāzet işidüp şād olup Küstehem’i öñine bıraġup sürüp Rüstem’e geldi, begler 

ķarşu çıķup Ǿizzet ķıldılar. Andan Şemāyįl Bānū raħşından inüp ķaddi içün serv yüzi māhtāb 

ammā ki dutunmış miskin niķāb yayan sürüp Rüstem otaġına geldi. Rüstem ķarşu çıķup 

görüşüp ĥāl u ħāŧır śoruşup alup içerü girüp taħt kenārında diz-be-diz oturdılar ve cāriyeler 

dāyeyle ayaġın ŧurup pehlevānlar yir yirin sedre çeküp oturdılar. Andan Şemāyįl Bānū 

yüzünden niķāb giderüp nāz u şįve ile dile gelüp Rüstem devletine duǾā ķılup yirinden ķalķup 

ayāġ üzre ŧurup eyitdi ki “Yā pehlevān maǾźūr buyuruñ ki ķalǾamuz üzerine düşmān gelse 

babam ǾAnķūr cānibinden yigirmi biñ cāźū pāspān ķonulmışdur. Şol şarŧ üzerine ki deñizden 

ķurudan yaġı gelse varuben ceng ideler, siĥr-i ķuvaş ile gözlerine vāsiǾ cihānı teng ideler. Pes 

Ǿādetlerince sizi ġayrı yaġı śanup ben ķalǾada bį-ħaber yaturken üstüñüze gelüp ceng itmişler, 

siĥrlerine ŧayanup ġavġa vü ġalebe ķılup āhen gitmişler. Ammā ki Miķnāŧįs131 kendüye 

çekdügi pehlevānlar gözi ħalāś idüp getürtdüm. Sizleri Rüstem idügin bilüp şükr-i yezdān 

itdüm. Zįrā ki evśāf-ı ĥamįde atam ǾAnķūr Şāh’dan işitmişemdür. Mübārek yüziñi görmege 

Ĥaķ’dan temennā itmişemdür. [H-136b][137b] Minnet Allāh’a ki gelüp ħiźmetüñe irdüm 

ecelden emān, Ǿömürden zemān bulmış iken mübārek cemālüñ müşāhede idüp gördüm. Ŧur 

yuķaru ķalǾaya varalum ki mihmānumuzsın, derdümüzüñ dermānı ve gevdemüzüñ cānısın.” 

Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

İsterem ķaśruma varup baña mihmān olasın 

İy gözüm nūrı benim cismüme sen cān olasın 

Yüz sürüben ħiźmet idem cān u dilden ŧapuña 

Kim baña ĥükmüñ geçer mülküme sulŧān olasın 

Der-Beyān-ı Ĥįle-i Sāĥire Verā-yı Pehlevānān  

                                                 
131 Mıķnāŧįs ]- H. 



161 
 

Ĥükemā ķavlince Rüstem Şemāyįl Bānū sözün ki işitdi, biraz fikre vardı ķalǿaya varmaġı 

pehlevānlarla ŧanışup tedbįr itdi. Hįçbirisi ķalǾaya varmaġa rıżā virmedi. Eyitdiler. “Yā 

pehlevān biz yaraġumuzı ķoyup ķalǾaya varursaķ erlik yolı degildür ve eger ki āhen-pūş olup 

tįġ u teber ve tįr-i siper birle varursaķ ķalǾa-i Miķnāŧįs kendüye çeküp yaraġumuz elümüzden 

alup āhen-pūş ulaġumuzı kendüye cezb idüp helāk ķılur. Pes bunlaruñ sözüne aldanup ķażāya 

ķarşu varmaķ cāǿiz degildür.” Nitekim kelām-ı ķadįm ve kitāb-ı kerįm içre gelür ki velā tulķu 
bi-eydįküm ile’t-tehliketi132 Ǿale’l-ħuśus anlaruñla bizüm ortamuzda ķan döküldi, Ǿadāvet oldı. 

Gördi ki bu sāĥire bizi ceng ile ele getüremez, dilerem kim mudār ile ķalǾaya ilete ve ĥabs 

ide. Bu ħod maǾlūmdur, orta yirde ķan dökelenenüñ śāĥibleri dost olmaz. Niteki Ǿuķalā eydür. 

Her oķ ki dil kirişinden çıķup göñül nişānına ŧoķuna anı çıķarmaķ mümkin degildür. Niteki 

ĥażret-i risālet Ǿaleyhi’s-selām eydür rubbe ķavlin eşeddü min śavlin133 ve bir daħı bu ki 

bunlar bizüm düşmānlarumuzdur. Bunlara muŧįǾ olup rām olmaķ Ǿār gelür. Oda düşmek Ǿār 

getürmekden ziyādedür kim eydüre’n-nārün velā Ǿārun134. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

ǾĀķilān pendi budur cāndan işit 

Ŧut naśįĥat anuñ ile sen iş it 

Ħaśma çāker olmaz iy şeh pehlevān 

İntiķām almaķ revādur lįk cān 

Her ki senden ħavf iderse bir nažar 

Saķın andan sen daħıeyle ĥaźer 

Körpe ķaplan birle itmez gerçi ceng 

İtse ķorķusından ider aña heng 

Çünki körpe Ǿāciz olur dek ŧurur 

Çeşm-i ķaplana hemān çengāl urur 

Gizlenür ılan görünce gerçi ŧaş [H-137a] [K-138a] 

Furśatında ķaldurur śoķmaġa baş 

Śūretā ġāyet żaǾįf olur siñek 

İncidür pįli ider ammā siñek 

Der-Beyān-ı Temŝįlāt-ı Dāsitān-ı Māżį 

                                                 
132 Kendi kendinizi tehlikeye atmayın (Bakara 195). 
133 Nice söz vardır ki saldırıdan daha şiddetlidir. 
134 Ateştir, ayıp değildir. 
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[FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

İy sözüme müstemiǾ olan kümel 

Saña senden istimāǾ it ħoş meŝel 

Baĥr-ı ǾUmmān miŝlidür işbu cihān 

Ten cezįre Rüstem olur pāk cān 

ĶalǾa-i Miķnāŧįs olur ol ceĥįm 

Sāĥire İblįs Şemāyįl’dür racįm 

Fitne birle ider iġvā vü rumūz 

Kim ķoya ŧamu ĥiśārına Ǿacūz 

Cehd idüben uyma şeyŧāna śaķın 

Olmayasın ķalǾa yarına yaķın 

Ol Ǿacūze miŝlidür hem bu cihān 

Aldayupdur incileri key cihān 

Ġāfil olma ol Zelįħa pįre-zen 

Çāk idüpdür anca Yūsuf pįrehen 

Bir Ǿacūze kendüye ider zįneti135 

İde raġbet gören uma vuślatı  

Her kime kim ol Ǿacūze itdi mihr 

Ħāke yeksān itdi ķılup çoķ ķahr 

Ger var ise sende Ǿaķl u fikr u us 

Pįre-zendür anı śanma sen Ǿarūs 

Hem çü ǾĮsā ol mücerred bį-nifāķ 

Pįre-zen dünyāya virsen si ŧalāķ 

Çün Ǿacūze miŝlidür dünyā beķā 

Virme göñül fāniye varken beķā 

Nuśĥını Firdevsį’nüñ cāndan işit 

Ķurb-ı Ĥaķķ’uñ nūrile gözüñ işit 

Der-Beyān-ı Meclis-i Āħer 

                                                 
135 Bu mısraın vezni bozuktur. 
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[FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Minnet evvel āħiri yoķ Ĥaķķ’a pes 

ǾAķl ile Firdevsį’ye virdi nefes 

Çün Ǿināyet itdi ol rabbü’l-enām 

Üç yüz otuzla sekiz oldı temām 

Söyledüm bu meclisi ġāyet güzįn 

Eylemişdür diñleyenler āferįn 

Bundan aǾceb daħı var bir dāsitān 

Diñlese taĥsįn iderdi dostān 

Lįk bu demi irişdür vaķt-i şām 

Ki oda ider teveccüh ħāś u Ǿām 

ĶaŧǾ idelüm sözi yumup bir remmāl136 

Yādına ger ide görür Ĥaķ teǾāl 

Cān ecelden bulunursa mühleti 

Tende cānum görür ise śıĥĥati 

Ger olursa yine aĥbāb ictimāǾ 

Bir ġarāǿib ķıśśa ide istimāǾ 

Lįk sizden iş budur ĥācet temām 

Fātiĥayla yād idesiz śubĥ u şām 

Ħayr ile Firdevsį’yi kim ide yād 

Ĥācetin maķbūl ide rabbü’l-Ǿibād 

İy viren Firdevsį’ye cān u Ǿaķl 

Dil virüben söyleden raǾnā naķl 

Evvel Ādem āħir Aĥmed ĥaķķıçün 

Enbiyā mürsel Muĥammed ĥaķķıçün 

Cürmümi Ǿafv eyleyüben ya mecįd 

Bu kitāb itmāmını eyle mezįd 

Süleymān-nāme’nüñ Üç Yüz Otuz Ŧoķuzıncı Meclisinüñ Źikrindedür  

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 
                                                 
136 Bu mısraın vezni bozuktur. 
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İsterem Ĥaķ adını men yād idem 

İsm-i Ĥaķ’la her söze bünyād idem 

Vāĥid ol Firdevsį’ye virdi Ǿaķl 

Şāhid anuñ birligine ehl-i naķl [H-137b] [K-138b] 

Ol Ħudā’dan isterem vüsǾat vire 

Tā kiŧāb itmāmını gözüm göre 

İlāhį ġonçe ümįdüm luŧf it aç 

Āb-ı raĥmet şebnemin yu yine śaç 

Bād-ı luŧfuñ birle şerĥ it śadrımı 

Ķıl saǾādetle müyesser ķadrümi 

Ŧūŧį-veş eyle beni şįrįn-zebān 

İtme sūsen miŝli hem Ǿaķdü’l-lisān 

Ĥamdüñ ile bu dilümi źākir it 

Virdigüñ niǾmetlere hem şākir it 

Tā saña ki lāyıķ ola bu dilüm 

Hem muvāfıķ it dilüme bu dilüm 

Māǿ-i menden ŧaşımı eyle ki pāk 

Ķılam iħlāś ile ola tāb-nāk 

Ķıl hidāyet şuǾlesinden baħş-ı nūr 

İt đalālet žulmetinden göñil dūr 

Nūr ile Ǿaķlım çerāġın rūşen it 

Cānuñ ŧuraġını gel gülşen it 

Ħˇāb-ı ġafletden gözüm eyle ıraġ 

Tā maķām-ı śıdķ ola cāna ŧuraġ 

MaǾrifetden göñlümi pür-nūr ķıl 

Her maǾārif gencine gencūr ķıl 

Ħāmemi dilümden it şeker zebān 

Nāmemi nažmumdan it ender feşān 

Dil-keş eyle sözlerüm tā kim durın 

Kim münaķķaş eyle Ǿālem defterin 
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Durulunca Ǿālemüñ ŧomarı hem 

Defterümi aradan itme ki kem 

Vir Ǿömrü kim Ǿaħir idem men kitāb 

Dürr feşān idem añup oķuya bāb 

Ger dilerseñ ĥācetüñ ola revā 

Vir śalavāt sen be-cān-ı Muśŧafā 

Der-Beyān-ı Ĥāżır Şoden-i ǾAskeri Süleymān ve EnvāǾ-ı Maħlūķāt Ĥavyān 

Loķmān ibn ǾĀd ol ĥakįm-i üstād serveri emcād ķavlince mendān-ı ĥükemā, hüner-mendān-ı 

rücemā, nāķilān-ı eǾizzā, rāviyān-ı ecillā anuñ137 gibi ĥikāyet iderler ki ve Eflaŧun-ı ilāhį ol 

ĥükemānuñ sedd-i penāhı naķlince tevārįħ-i dānende-i üstād ve devānįn-i hüner-mende-i 

inşād ve mütekellimān-ı müteśaddiķān ve müteǾallimān-ı muĥaķķiķān ol vechle śaĥįĥ rivāyet 

ķıldılar ki ol zemān ki Şemāyįl Bānū, Rüstem nažarına gelüp ĥįle ile ķalǾaya alup gitmek 

dileyüp pehlevānlar naśįĥat eyleyüp daħı gitme diyüp bunlar bu tedbįr-i rāyda ķaldı. Bizüm 

ķıśśamuz ez ān cānib Süleymān ĥażretine geldi Ǿaleyhi’s-selām. Nite ol zemān ki Sündūs-ı 

Cinnį, Sürħibād’uñ Mıśr’dan Şām’a geldüginden ki ħaber getürür lāzım oldı ki kendü 

Ǿažametiyle leşker çeküp üzerine vara. Andan Ĥażret-i Süleymān aleyhi’s-selām istedi ki 

deñizde ve ķuruda biñ bir ümmet serhenglerin cemǾ ide, Sürħibād-ı Cinnį üzerine [H-138a] 

[K-139a] gide. Andan SüleymānǾaleyhi’s-selām ins u cin vaĥş u ŧuyūr mūr u mār çerende vü 

perende müvekkilerinüñ ve deñizde ve ķarada olan biñ bir ümmetüñ tekvįnlerini ĥükm-i 

sübĥānį ve emr-i Süleymānį birle ĥākim olduġı aǾvānları ve tekvįnleri birķaç gün geçmedin 

her cinsinden bir niçe biñ serhengin cemǾ idüp getürdiler. Süleymān Peyġamber’üñ Ǿaleyhi’s-
selām ħiźmetine yitürdiler.138 Süleymān-ı Nebį daħı ins u cin meliklerine şeyāŧįn nesli 

serhenglerine sibāǾ reǿįslerine ve ĥayvānāt-ı kibār ulularına ve aŧyār ulusı Sįmurġ’a ve ĥayyāt 

u ĥaşerāt māliki şāh-mārān birle rubāb-ı zenbūr serdārlarına ĥükm itdi kim “Her biriñüz 

uşaġuñuz iriñüz çerilü çeriñüzi üç güne dek yaraķlu yaraġuñuz ĥāżır ķıluñ daħı serįr üzerine 

gelüñ.” diyicek ser-cümlesi emr-i Süleymānį’ye meǿmūr olup yaraķlu yaraķların görüp üç 

güne dek ĥāżır oldılar. Evvel insān meliklerinden Mıśr Sulŧānı Celāle’d-dįn ve Tūrān Meliki 

Afrāsyāb ve benį Aśfer Meliki Bilād-ı Aśferį ve Endülüs Meliki Ħüsrev Şāh ve ǾAmāliķa 

Meliki Sührāp Şāh birle dört biñ server selāŧįnler dįvān-ı Süleymānį’den ŧurup taħt öñinde baş 

urup icāzet alup dergāhdan çıķup atlu atına bindiler. Begler ve yekler otaġlu otaġına varup 

indiler, ķondılar. Andan her birisi serheng-i rūy-ı zemįnleri cemǾ idüp cebe-ħāneler ķuflın 

                                                 
137 Anuñ ]- H. 
138 Yitürdiler ]- H. 
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açup ser-firāzlar kįneler üzerine sįm ü zerler śaçup otuz altı pāre ceng āletini merd u 

meydānlara śāĥib-ķırānlara cengcü pehlevānlara yaraķ ulaşdurdılar daħı ser-Ǿaskerler düşmān 

ķanın döküci dilāverlere ħaymelü ħaymesine ve bār-gāhlu bār-gāhına varup cübbe vü 

cevşenlerin geyüp başlarına Dımışķį ışıķlar urunup billerine Şįrāzį ħançerlerin śoķunuben ķan 

döküci Mıśrį ķılıçların ĥamāǿįl gibi ŧaķınup Sįmurġ yeleklerin başına śoķunuben muĥaśśal-i 

kelām her birin pehlevān-ı benām hem çü Rüstem-i Zāl, Destān-ı Sām otuz altı pāre ceng 

āletin ķadd u ķāmetlerine ārāste ķılup āhen-pūş olup yirlü yirinde sedd-i İskender gibi ŧurdılar. 

Üç siñirlü gergeden şāhįnden düzülmiş yaylar ķabżalarına ism-i [H-138b] [K-139b] aǾžām 

yazılmış şāħları üstüne nām-ı Süleymān ķazılmış ķavs-i ķūzaħ śıfat-kemān Mirrįħ-heyǿet 

yayların ķurbāndan çıķarup diz urup ķurdılar. Yidişer ķanadlu, bir ayaķlu, Ǿuķāb u senķūr 

yeleklü, laǾlįn dudaķlu, gümiş bileklü, elmās demrenlü, ķan içici evren seyrānlu oķların 

birbirine yanaşdurup bir oķ başına biñ düşmān ķurbān itmek içün ķurbāna ķoydılar. Kįş 

aġzına kesmelerin dize ķodılar ve ŧoķsan eriş özüni ejdehā dillü berzi-ħāne sütūnı pūlād 

süñülerin yire śançup Ǿaşķar tolu, düldül śıfātlu, pįl ķuvvetlü, gergeden ķulaķlu ve deve 

ŧuŧaķlu, ķatır ŧoynaķlu, aslan gögüslü, geyik śaġrılu, ŧavşan ucalu, ķolan arķalu, evrişim yillü, 

efǾį gözlü, raǾd āvāzlu, semender tüllü, berķ-rū, seĥer-ħįz-i revişde hem çü şeb-dįz miŝl 

atlaruñ Ǿinānın urup ve zeyn-i zerrįn urup ķulagın çeküp licāmından eyer ķaşına ķaza ķodılar 

ve müheyyā cenge ĥāżır oldılar. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Cenge ĥāżır oldı ŧurdı cümle server ser-firāz 

Hep bahādır pehlevān śāĥib-ķıran gine sāz 

Geçse arslan öñlerinden ķan ķuşanur nūnlaruñ 

Per döker üstünden uçsa gökdeki şeh-bāz-ı bāz 

Der-Beyān-ı Perrįyān ǾAskeri  

Ĥakįm ķavlince insān melikleri Ǿaskerlü Ǿaskerin ĥāżır ķılıcaķ perrįler sulŧānı Hümāyūn Ħān 

perrį daħı dįvān-ı Süleymānį’den çıķup dört ķanadlu Ǿuķāb-ı felek śūretlü perrį atına süvār 

olup perį ser-firāzları öñine düşüp vezįr ü vüzerā yanına düşüp geçüp ħademi ĥaşemi ķanad 

açup Ǿaraśāt ile gelüp üç biñ üç yüz ķubbelü ķızıl aŧlas çādır ķapusında atından yir yüzine 

ķondı. Rikābından ayaġın çıķarup yire indi zerrįn taħta aġup bindi. Andan perį serhengleri śaġ 

ve śol altun gümiş śandallar üzerine geçüp oturdılar. ǾŪd-ı śandal kāfur müşk ve Ǿabįr-i 

Ǿanber yaķup mücevher-i mücmerler ile Hümāyūn Şāh nažarına getürdiler daħı ol zerrįn sįmįn 

mücmerleri cān ķavmi serhenglerinüñ ve cin nesli serverlerinüñ nažarında mertebelü 

mertebesince ķoyup zeyn itdiler. Andan ervāĥ-ı melikleri daħı ŧayb-ı enfāsından ġıdā-yı 
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rūĥānį ki taĥśįl itdiler. Andan sįmin zerrįn ceng u ĥarb āletlerin cevherį ħilǾatlerin ve perįler 

atların ulaşdurup “Yarın ceng-i Süleymānį’dür her biriñüz uşaġuñuz iriñüz. [H-139a] [K-

140a] Ālet-i ĥarbiñüzle perįlü perrüñüz açup ķollu ķoluñuz gözedüp śaġ śol yanumca 

Sürħibād Ǿaskeriyle muķābil olıcaķ āteş-i tįġ urup Ǿadū ķanın ħāke śaçmaġa, tenin iki 

biçmege, yüregi ķanın içmege, erlig ile ad ķazanup Süleymān sāyesinde ħoş geçmege, devlet 

bābınuñ tįġ-i nuśret birle ķuflın açmaġa ĥāżır olasız.” diyicek perrį melikleri daħı ķol baş üzre 

ķoyup meskenlü meskenine gelüp melikleri ol dörder ķanadlu atların buħūrla ġıdālandurup 

ķanadların śıġayup sermeyüp muġlaķ cevherlü eyerlerin urup muraśśaǾ ĥarįr ķolañların 

billerine çeküp ĥāżır u müheyyā ķıldılar. Elmās ķılıçların billerine daķındılar, behrān 

ħançerlerin billerine śoķundılar. Ķızıl yāķūt ile zeyn olmış śaru altun ķalķanların döşlerine 

śalup ķanadları üzerine aldılar. Keyvān-ı śāǾiķa demrenlü, ķarġu şabŧalu, efǾį dillü, uzun 

ķollu, ince billü, ecel ellü süñülerin ellerine aldılar. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Şeh Hümāyun emri birle ne ki varsa hep perį 

Cenge ĥāżır oldı yaraķ gördi ol dem her biri 

Hep melek-śūret ķamer-behcet güneş-ŧalǾat idi 

Ĥüsn içinde ĥūr u Cennet cümle Ǿālem dilberi 

Der-Beyān-ı Ĥāżır Şoden-i ǾAsker-i Cinniyān  

Ĥakįm ķavlince perį cemǾ olıcaķ cinnįler sulŧānı Ħaśįśā-ı Cinnį daħı icāzet-i Süleymānį ile 

yirinden ŧurup dem çeküp taħt-gāhına cin serhengleri ile varup yeşil aŧlas otaġına girüp 

cinnįler reǿįsleri ayaġın ŧurup Ǿūd-ı Ǿanberi buħūr idüp ser-firāz u serverleri yeşil zebercedden 

śandallar üzerine geçüp oturdılar. Cinnį cāş-nigįrleri altun gümiş āteş-dānlar içinde Ǿūd u 

Ǿanberler yaķup getürdiler, serhengler nažarına yitürdiler. Aġız açup burunların ŧutup ġıdā-yı 

rūĥānį taĥśįl idüp Süleymān devletine duǾā ķılup el getürdiler. Andan Süleymān-ı Nebį emr 

itdi baǾżı cinnįlere. Nite Müdrin-i Cinnį bölügine āteş-dānlar virdi, neft u ķaŧrān ile ħaśm 

üstüne śaçup yaķup ĥarķ ide. Laħlaħa-ı Cinnį’ye bozdānlarla siĥr-i kāĥinle peydā olmış buzlu 

śular virdi ki ħaśm üzerine śaçıcaķ ŧūfānlar ķopup ķarlar yaġdura ve Devvāl-i Cinnį çerisi 

śınıfına siĥr ile peydā olmış içi ŧolu ķumlarla şįşeler virdi ki ħaśmı üzerine atıcaķ ķırılır ŧaşlar 

yaġa. Secencil-i Cinnį śınıfına siĥrle ķarınca ŧolmış şįşeler virdi ki ħaśmı üstüne [H-139b] [K-

140b] śaçıcaķ şįşe yire düşüp çatlayıcaķ ol ķarıncanuñ her biri bir peleng-i şįr-i neheng olup 

ħaśma ĥamle ķılup ceng itmek içün. Müĥecceĥ-i Cinnį’ye Faķfāķ-ı Cinnį çerisi śınıfına siĥrle 

peydā olmış şįşeler verdi ki her birisi siñek ŧolu siĥr-i kāhin birle olmış ķaçan ħaśm üzerine 

atsa şįşe yire düşüp şikest olsa ol siñeklerüñ her birisi uşaġı ve irisi yidişer başlu, ŧoķuzar 
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ķanadlu evren evren olup uçalar, ħaśm ķanı da içeler. Bāŧarıķ-ı Cinnį çerisi śınfıına siĥr ile 

tertįb olmış Hārūtį kürekler ve Mārūtį yilekler yaǾnį mirvaĥlar virdi kim ħaśm üzerine bād-ı 

śarśar miŝāl-i siĥr ile yiller esdüreler. Hevlināk-ı Cinnį çerisi śınıfına siĥr ile peydā olmış 

nüħāsı borular ve kerrįnālar virdi kim aġızlarına çalıcaķ gökler gümleyüp velveleye ve yirler 

ditreyüp zelzeleye gele. Demlūk-ı Cinnį çerisi śınıfına siĥr-i kāhinle peydā olmış ķaplan 

tulumları ŧolusı ħūn-ı ħınzįrān virdi ve tulumı ŧaşup ķanları ħaśm üzerine śaçıcaķ gökden ķan 

yaġdurup yirden ķan durudup ħaśmı helāk itmek içün. Etfāl-i Cinnį çerisi śınıfına śanduķlar 

ŧolusı siĥr ile peydā olmış demür butraķlar virdi ki gök yüzinden yiryüzine inicek eşcār āheni 

peydā ola çerende geçmeye. Lıžlām-ı Cinnį çerisi śınıfına baķır legenceler ŧolusı ķuru ķaŧrān 

virdi ki ħaśm üzerine śaçıcaķ Ǿālemi žulümāt bürüyüp ķaŧrān yaġdura. Ķamķam-ı Cin çerisi 

śınıfına at ķuyruġı ve gergedān ķuyruġı ve Ĥaleb baĥrı ķuyruġın virdi ki her bir siĥr-i kāhin 

birle perverde olmış vaķtā ki ķıllar bürüp ħaśmı üzerine ki śaça siĥr ile yılan ve çıyan 

yaġduralar, ħuśamā cānın alup göge aġduralar. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Virdi cinnüñ leşkerine şāh icāzet çün yaraķ 

Ki ideler ceng-i gerān anlar ķamusı ittifāķ 

Cin cengi gibi cengi kimse itmez tāc-ver139 

Kim ķamu ħunħār u sāħir olur ehl-i ittifāķ 

Der-Beyān-ı Ĥāžır Şoden-i ǾAsker-i Ervāĥ 

Ĥakįm ķavlince cinnį140 leşkerine siĥr-i kahin birle olmış yaraķlarını kim ulaşdurdı. Andan 

cān ķavmi meliki Rūĥşāh-ı Cin daħı enbiyālar Ǿaynında Ǿayān-ı bāķį ħalāyıķ gözlerinden 

nihān Ĥażret-i Süleymān’dan icāzet alup lāciverdį biñ bir ķızıl altun [H-140a] [K-141a] direk 

üzerine ķurılmış ħaymesine gelüp yāķūt-ı aĥmer taħtına çıķup oturdı. Cān ķavmi melikleri 

cevherį śandalįler üzerinde geçüp ķarar itdiler. Andan Allāh’a tekbįr ve geçmiş peyġamberler 

ervāĥına śalavāt getürüp tesbįĥį nefeslerinden ġıdālanup daħı Rūĥşāh-ı Cinnį Ǿaskerin çār-ı 

yār-ı Muĥammedį resmince ve rubǾ-ı meskūn Ǿadedince dört bölük idüp evvel bölügün 

Ǿaķābil-i ervāĥa ıśmarlayup yed-i ķudretle peydā olmış birinci ķat gök feriştelerinden ele 

gelmiş āteşį ķılıçlar virdi ki Ǿalevi pertevi güneş-i pür-tāb gibi çıķar. İns u cinden her kime ki 

ŧoķunsa cānın tenini ķav gibi yakar ve ikinci bölük çerisine ǾAcācįl ervāĥı serveri muķaddem 

diküp anuñ çerisine yetmiş yidişer ŧoplu āteşį śalıķlar virdi ki her kime ursa bir đarb ne ħaśmı 

Ǿalevi şiddetinden ĥarķ ola. Ħalāyıķ-ı şarķ u ġārb her ŧopınuñ vezni biñ baķıyye idi, ġāyet aġır 

                                                 
139 Bu mısraın vezni bozuktur. 
140 Cinnį ] Cin K.  
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đarbına ŧāķat getüremezdi. Ŧoķuz ķat gök ile altı ķat yir ve üçünci śınıfınuñ çerisine 

Ĥarķayāyįl ervāĥa ıśmarladı ki anlaruñ śınıfına āteşį nįzeler var idi ki şarķdan ŧurup atsa 

ġarbdaki neslü’ş-şeyāŧįni yaķa, şehāb gibi şevķ-i nįze Ǿāleme şuǾle virüp ħaśmınuñ cismi 

dütün cānı birle Ǿayyūķa çıķa. Dördünci śınıfınuñ çerisine Teĥāvįl ervāĥı baş diküp aña 

ıśmarladı ki āteş-i ķudretden peydā olmış śāǾiķa demrenlü oķlarla ķavs-i ķuzaħ-miŝāl yaylar 

ulaşdurdı ki ķaçan ħaśm üzerine āteş peykānlu oķlar ki bārān idüp yaġduralar, ħıśma ervāĥın 

teninden ayırup hevāya aġduralar. Rūĥşāh-ı Cin daħı ervāĥ çerisin bu vechle tertįb itdi. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Rūĥşāh-ı Cinnį daħı iy emįr-i tāc-ver 

ǾAskerine virdi āteş aślı yaraķ ser-te-ser 

Nesl-i cānuñ ālet-i ĥarbi budur kim oldı şerĥ 

Naķl-i Loķmān’ı Filāŧun eyledür bu śaĥ ħaber 

Der-Beyān-ı Ĥāžır Şoden-i ǾAsker-i Ehremenān ve ǾAfārįt u Ġūlān Berāy-ıCeng-i Sürħibād 

Ĥakįm ķavlince Rūĥşāh-ı Cinnį’nüñ cān ķavmi çerisi uşaġı irisi bu vechle yaraķ alup ĥāżırlıġ 

ile ŧurucaķ andan ehremenler reǿįsi CaǾcaǾa-ı Dįv ile Ķaĥŧān-ı Ǿİfrįt, Buķaśķaś-ı Ġūl ve 

Śamasām-ı Dįv [H-140b] [K-141b] Süleymān’dan nažarından ŧurdılar, ķaplan derisinden 

ķurtulmış bār-gāhlarına ki vardılar. Yidişer başlu evren ķanadından ķurılmış sāyebānlar altına 

kim girdiler, pūlād köslere diz çöküp oturdılar. Perendeleri üstüħˇān ve ķazanlarla śular 

ķaynadup maġara gibi aġızların dütsüye ŧutup degirmen oluġı miŝāl burunların ķara dütüne 

külħān dühengi gibi ocaķ ķaşın itdiler. Ġıdā-yı ķalblerin aldılar ki anlaruñ ġıdāsı anlardur ki 

buħūr-ı üstüħˇān ve buħar-ı āb-ı nįrāndur ki anlara ölüm yoķdur, ölmezler. Süleymānį’ler 

elinden ġayrı yirde ķumķumaya girüp baĥr-ı ǾUmmān dibinde maĥbūs olmazlar. Ammā ki ġūl 

u Ǿifrįt ŧāǿifesi ki revendedür.141 Anlar uçmazlar. Ölürler, öldürürler. ǾÖmrleri üç biñ yıldur.142 

Nihāyet andan geçmezler.143 Laĥm-ı ħınzįrdan kebāb idüp yirler ve ādem ķafasıyla şarāb 

içerler daħı Süleymān yoluna Sürħibād ile ceng itmege ħaber açdılar. Ancılayın Nerreler ġūl 

Ǿifrįtlerdür ki her biri ki İskender seddi gibi yirinde ŧurmış idi. Ayaġın yedi başlu evren gibi 

yire baśup başlunı ķubbe-i keyvāna irürmiş idi. Her birinüñ gevdesi Kūh-ı Elburz’a, başı 

ķafası ķulle-i Ķāf’a, gözleri Mirrįħ yılduza beñzer ve baǾżınuñ başı ķubbe-i ħırmāna, gözleri 

yanar144 külħāna, ķāmeti menāre , aġızları ġāra, beñizleri siyāh, barmaķları dögere beñzer ve 

                                                 
141 Ammā ki ġūl u Ǿifrįt ŧāǿifesi ki revendedür ]- H. 
142 Anlar uçmazlar, ölürler, öldürürler Ǿömrleri üç biñ yıldur ]- H. 
143 Nihāyet andan geçmezler ]- H. 
144 Yanar ]- H. 
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baǾżısınuñ daħı ķadd u ķāmeti yedi başlu evrene, baķışları arslana ve cümle145 cünbüşleri 

ķaplana, heybetleri Mirrįħ keyvāna beñzer. Eger kim bunlaruñ irisi uşaġı ŝevr-i semege ayaķ 

baśup çarħ-ı felege omuz ursa bu ŧoķuz devvārı ŧolabuñ çarħ-ı felegin bozup ŧurġuraydı. Eger 

Kūh-ı Elburz śıfat gürzüni Ķāf ķafasına ķażā vü ķader gibi ķaldurup uraydı Ķāf ķafasın ħurd-ı 

ħaşħāş idüp yedi ķat perį yirinden irġüreydi. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Öñce ķaķsa balıġuñ ķarnın üzer 

Sille ursa Mirrįħ’üñ yüzün bozar 

BaǾżısı evren ķanad gökde uçar 

BaǾżısı yil gibi olup yirde gezer146 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince andan CaǾcaǾa-ı Dįv çerisin dört bölük eyledi. Ehremen çerisi śınıfına 

ki perendelerdür. Mirrįħ cürǿetlü, evren ķanadlu [K-142a] keyvān şecāǾatlü bir şįr-i heyǿet [H-

141a] tedehhür zendelerdür ki anlaruñ ser-Ǿaskerleri Ķanŧaĥār-ı Dįv’dür ve Ķaśķaś-ı Dįv’dür 

ve Naśnaś-ı Dįv’dür ve Maĥnaķa-ı Dįv’dür ve Ķarżub-ı Dįv’dür ve Merżūb-ı Dįv’dür ve 

bunlara ĥükm itdi ki her birisi147 uşaġı ve irisi dem çeküp uçup kūh-ı cihān-nümāya varup 

ķara öyük gibi yirlü ķayaları götürüp omuzlarına uralar, Sürħibād leşkeri üzerine ŧaġ gibi 

ķayalar yaġduralar, eyle ķayalar ki seng-i ŝemūrdan nişān vire. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Her birisi götürüben seng-i ħārā kūh-sār 

Eyle ŧāş ki ķullesinde yapılur niçe ĥiśār 

Ger siñekdür seddine üzer ħurd-ı ħaşħāş ide148149 

Ancılayın ulu ŧaşdur ey emįr-i tāc-dār  

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Ǿifrįtler böligine Kenderūş-ı Ǿİfrįt’e ve daħı Muġayyirāt-ı Ǿİfrit’e ve 

MaǾķibāt-ı Ǿİfrįt’e, Ķurnāsa ve Mihrnāsa ve CaǾsūs-ı Ǿİfrįt’e ki her birisinüñ niçe biñ Ǿafārįt 

ĥükmindedür. Eyle Ǿifrįtler ki her birinüñ ķāmetin berġūŝa ve dişleri bedene beñzer ve başları 

ķara öyüke, gözleri yanar külħāna ve ķolları şām aġacına, ayaları ħırmene beñzer. Bāzūları150 

ve bezįr-ħāne sütūnı ķılları dikene beñzer. Yüzleri151 Śaru aġuya, gözleri sirkene beñzer. 

                                                 
145 Cümle ]- H. 
146 Bu mısraın vezni bozuktur. 
147 Her birisi ]- H. 
148 Bu mısraın vezni bozuktur. 
149 İde ] ola K. 
150 Bāzūları ]- H. 
151 Yüzleri ]- H. 
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Baldırları menāre gibi ķafaları ķubbe-i ħırmāna beñzer. Ŧuruşları ķaplan gibi cünbüşleri yedi 

başlu evrene beñzer. Anlara şöyle ĥükm itdi ki her birisi ŧuralar, dem çeküp uçup ŧarafetü’l-

Ǿayn içinde kūh-ı demāvende varalar. Bir ulu ŧaġı yiri yurdıyla ķoparup getüreler152 yir ile gök 

arasında ŧutalar.153 Sürħibād leşkeri üzerine hevā-yı fenādan ol ŧaġları atalar. Düşmān çerisin 

uşaġın irisin ŧaġ altında helāk ideler ve daħı şöyle ki aǾdānuñ cemįǾsi ŧaġlar altında ķalup ħāke 

yeksān olalar. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Her Ǿafārįt ellerinde götüre bir ulu ŧaġ 

Kim görenüñ heybetinden uśśı gide çāġ çāġ 

Ŧaġlaruñ altında ķalup Sürħibād’uñ leşkeri 

Heybet ala ins u cinni anı görüp bį-nizāǾ 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Ǿafārįt leşkerine bu emri itdüginden śoñra ġūlyabān reǿįslerine ol sāħir 

ehremen İblįslerine anlaruñ daħı reǿįslerine ĥükm itdi, ķatına [H-141b] [K-142b] cemǾ oldılar 

ki ser-cümlesi ħun-ħˇār u mekkār, ķahhār u cebbār kiminüñ ķāmeti cāmūs-şekl gibi başları 

ķara ev dükenigine beñzer ve gözleri daħı yanar fānūsa beñzer. BaǾżınuñ aġuzları maġaraya 

ve evleri ŧabl u nefįr köse beñzer. Kiminüñ ķulaķları ķalķana başında Ǿāc şāħı var, ammā yüzi 

ķara abanosa beñzer. Kiminüñ ķāmeti menār, aġzı maġara, dişleri azusı nįze-i keyyūsa beñzer 

ki anlaruñ ser-leşkeri Meymene-i Ġūl, Meysere-i Ġūl, Žāl-i Ġūl, İĥticām-i Ġūl, Ġażabān-ı 

Ġūl, Laħlaħa-ı Ġūl, Ġarrār-ı Ġūl, Taŧŧār-ı Ġūl idi. Kendü ķaydu ĥįlede cüst u çāpük şeh 

ķatında maķbūl idi. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Her birinüñ ķāmeti bir ķavs idi 

Gözleri yanar çıraķ fānūs idi 

Demlerinden Ǿālem içi ser-te-ser 

Śanki žulmet baĥrı ķara pūs idi 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince bunlara daħı ĥükm itdi ki göñlü çenār ve şām aġacı ķoparalar, seng-i 

esbāb-ı gürzleri omuzlarına urup đarb-ı ĥārb ile Sürħibād-ı Cin çerisinüñ cānların aparalar ve 

baǾżı daħı siĥr-i kāhin ile yaġmurlar ŧolular yaġduralar, düşmenlerinüñ āfet-i siĥr ile canların 

göge bulut gibi aġduralar. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

                                                 
152 Getüreler ] getürüp K. 
153 Tutalar ] getüreler K. 
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Ġūlyabān daħı görürdi cümle düşmençün yaraķ 

Köklü aġaç ķoparuben götürürler bį-nifāķ 

BaǾżı siĥre meşġūl olur yaġdura yaġmur u ķar 

Esdürüp śovuķ yili ŧoñduralar baş ayaķ 

Der-Beyān-ı Ŧāǿife-i Baĥriyān Ĥāžır Şoden-i Berāy-ı Ceng-i Sürħibād 

Ĥakįm ķavlince ķaçan ki ins u cin melikleri ve dįv u perį fatiñleri ve ġūl-ı Ǿafārįt müşrikleri 

bu vechle ĥükm-i Süleymān mūcibince her birisi kendüye münāsib düşmen yaraġın ki 

gördilerse müheyyā ĥāżır olup ŧurdılarsa deñiz mālikleri daħı baĥrį maħlūķāta ĥükm itdiler 

ālet-i ĥarblerin müheyyā ķıldılar. Nite evvel deñiz mālikleri daħı elmās uçlu demür śuġluķ 

şeklinde ĥarblerin ellerine aldılar ve üstüħˇān tenler balıķ dişinden ucı sivri, deşne-śıfat billi, 

egri śamśam-heyǿet, ser-tįz dendān, ĥūt yaraķların omuzlarına śaldılar ve ĥūt serler daħı 

yengeç ķafasından siperleri çiginlerine urdılar ve tenin ķuyruġından [H-142a] [K-143a] 

kesilmiş yüzer eriş uzunı baĥrį Ǿamudları ellerine alup cenge ĥāżır olup ŧurdılar ve andan 

śoñra muĥįŧ deryāsından çıķmış yengeçler Kūh-ı Elburz ķulesi gibi baş ķaldurup felek çenberi 

gibi ķıśaçların kemer çatup cāh-ı Cehennem gibi aġzın açup timsāĥ-ı Mıśrį gibi dişlerin 

ķıcıldadup rubǾ-ı meskūn gibi gāh yirinde sedd-i İskender-veş ŧururdı ve gāh ġażabından 

beñzi ķanı uçup levn levn ķarar idemezdi, devvāre gibi yürürdi. Yanın yanın dev deñiz 

tośbaġaları daħı her birisi ĥiśāra beñzer ķāmetleri ķara ŧaġa beñzer. Boyunları menār gibi 

baǾżısı bir kerpiç örtülmiş ev gibi velākin ayaķları bezr-ħānede olan dögere beñzer. Yedi 

başlu evren gibi pençe urup yire yapışup ŧurulardı. Gāh Ĥacı Bektāş süvār olduġı yirde ya 

yapılmış dįvār gibi yürürlerdi, gāh aġız açup tüskürdüķçe ŧāsı felegi çıñladurlardı. Gökdeki 

Ǿuķābla yirdeki öküzi balıġı beliñledürlerdi. Gāh baş ħırķaya çeküp sükūta varurlardı, 

Süleymān devletine duǾā ķılurlardı. Nažm: 

   [FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Söz ŧavįl itmeyelüm iy şeh cihān 

Baĥrı maħlūķuñ ķamusı ol zemān 

Cenge ĥāżır oluben görür yaraķ 

Sürħibād-ı Cinnįyle ceng u ķırān 

 

Der-Beyān-ı Ĥāžır Şoden-i Ĥayvānāt-ı Kibār  

Ĥakįm ķavlince sebǾ-i esed daħı yırtıcı ĥayvānlaruñ serhengidür. Manŧıķ-ı vuĥūş birle 

nehenge, pelenge, file, gergedana, sırtlana, şaġala, sirħana, bebr ü pelenge, parsa ve ħınzįra, 
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ķolana, ħırśa ħaber virdi ki “Dişlerüñüze sayķal-ı dendān urup bile göz ve aġız açup dil 

çıķarup eliñüz ve ayaġıñuz tüyün. Yile göz kendü kendüñüze yaraķ viriñüz ki Süleymān 

ĥażretinüñ ħaśm ile cengi vardur. Siz daħı her biriñüz uşaġıñuz iriñüz ķuvvetüñüze göre ceng 

idüñ bebr ü peleng şįr ü neheng yüzi śuyın yire śaçmañ, düşmāna pençe urmaġa aġız açup 

düşmān ķanın içüp yedi başlu evren gibi savaş eyleñ.” diyü tenbįh ķılıcaķ yırtıcı ŧartıcı 

cānverler daħı gediklü [H-142b] [K-143b] gedügine gelüp ŧurdı kendülerine yaraķ virdiler. 

Nite evvel fil Maĥmūd-ı Hindį śanki dört Ǿamūd üzerine ŧurur. Ķubbe-i hırmānı burcı keyvān 

gibi ki serįr-i Süleymān üzerine ŧurdı. Ceng u ĥarb āvāzın işidüp kerre-nāy ĥorŧumun ķaldırup 

aġıza alup İsrāfįl-veş śūrun çalup śavtından Ǿālem-i fenāya virdi. Keyyūsį süñülerin felege 

ķaldurup rāst ŧutdı, ħaśm-ı Süleymānį’ye püşt-pā urup cānın almaġa dişleri nįzesin sįnesine 

śançup düşmeni götürüp hevāya śalmaġa iverdi. SebǾ-i esede “Ceng ķaçan?” olur diyüp 

śorardı ve ķaplan daħı tehmeten cevşenin bebr u peleng derisinden çuķalın çignine śaldı ve ol 

ejdehā bileklü pençelerine elmās ŧırnaķ ħançerlerin eline aldı. Aġız açup ķulaķ ķabardup 

ķuyruġın çenber154 diküp yirinde ŧurdı. Şol Ǿādį pehlevānlar gibi bıyıķların burup ķulaķlarına 

indürdi. Ĥınzįr daħı ķulaķ diküp süñüsün egüp Zengįler ĥarbesi gibi azuların süveldüp ķulaķlı 

kāfir şapkası155 gibi ķuyruķ ķuvaldup yirinde ŧurdı yırtıcıdan añırdı. Düşmene varmaġa 

ħaśmına nįzeyi urmaġa ŧurmaġa “Ceng ķaçan ola?” diyü çevre yanına göz urdı. Kirişi daħı 

oķların postı kįş aġzına dirüp ķoyup silkinüp post yası ķabżından kemān-ı Rüstemį gibi 

ķāmetin egüp dişlerin ķıśup gözlerin söze ķodı ve çetük daħı ħaśm-ı Süleymānį’ye nuśret-i 

Ĥaķ’dan dileyüp meşāyiħāne āb-dest alup el aġzın burun silüp yalayup tesbįĥ-i tehlįle meşġūl 

oldı ve gāh ser-firāzlar156 gibi śıġanup sarmanup ķuyruķ çevirüp ķulaķ ķabardup bıyıķ 

söveldüp Süleymān-ı cihān düşmenin gözlerine źerrece Sürħibād ķanda bezmüş ķaraca 

görünmeyüp ġażabından pençesin yire urup cānı içine śıġışmayup kedinüñ cürǾetine 

cünbüşine baķup ķaplan arslan birbirine baķışup bıyıķ altından göz ķaķışırdı. Pars ile üşek 

daħı her birisi uşaġı irisi Hindį begter cevşenlerin Rüstemāne ķaplan postı çüķallarını iñlerine 

śalup [H-143a] [K-144a] çün ħaśmānı dögmeg içün ķaśśādį nįşterlerin pençesi eline alup kibr 

u kįn ile ellerin bıyıķlarına urup gögüs gerüp sıġanup sarmanup ĥāżır-baş olup ŧurmışlardı. 

Ķurt daħı Ķaraķoyunlu Kürdį gibi deştį cevşenlerin geyinüp evrenį aġızların açışup düşmānuñ 

ķanın dökmege diş bileyüp ŧurdılar, ŝuǾbānį pençelerin yire urdılar. Ķulaķ ķabardup gözler 

belerdüp nažar düşmendin yaña urdılar. Muĥaśśal-ı kelām sözi muħtaśar ķılalum. CemįǾ 

yırtıcı cānverler ceng itmege ĥāżır u müheyyā olup diş bileyüp ŧurdılar. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 
                                                 
154 Çenber ]- H. 
155 Şapkası ]- H. 
156 Ser-firāzlar ] ser-firāz K. 
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Yırtıcıdan nā-geh var ise ĥāżır ol cānver 

Ħūn-ı düşmen dökmek içün her biri diş biler 

Cisnlü cinsi birle ŧurdı hep serįr üzre bular 

Diñle imdi ķıśśa nedür vir śalavāt nām-ver 

Der-Beyān-ı Ĥāžır Şoden-i EfǾiyyāt-ı Ĥayyāt Berāy-ı Ceng-iSürħibād 

Ĥakįm ķavlince ķaçan ki yırtıcı cānverler daħı bu vech ile ĥāżır-baş ki oldılar. Bu yañadın 

şāh-mārān daħı Süleymān nažarında icāzet alup laǾlįn ŧabaķ içinde bir ejdehā başı üzerinde 

götürüp başın menāre gibi ķaldurup ķażā vü ķāder gibi gidüp şāh-mārānı ķafasında götürüp 

ŝuǾbān-ı mārān nažarına yitürdi. Ejdehālar ķarşu varup Ǿizzet idüp ķademinde her birisi baş 

ķoyup yüz yire sürdiler, bu yedi ķat felegi ķuşadup ķarnı içine alan ejdehā gibi taħtını çevre 

alup ŧurdılar. Andan ejdehā ķafasından yāķūt-ı aĥmer taħt üzerinde şāh-mārān ķarār ķılup 

manŧıķ-ı mārānca faśįĥ lisān birle zülf-i śanem-miŝāl baş ķaldurup mār-ı ġār-ı Muĥammedį 

gibi dile gelüp Süleymān ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām medĥ idüp eyitdi ki “Yā ĥayyāt cinsi 

evrenler veya ĥaşerāt aślı ılanlar āgāh oluñ ki Süleymān Peyġamber’üñ Ǿaleyhi’s-selām 
Sürħibād ile cengi vardur vaķtüñize ĥāżır oluñ” diyüp ĥükm ķıldı. Evrenler cinsine ki “ŦaǾām 

yimeyeler ve śu içmeyeler tā ki zehrleri ķātil ola.” diyü ĥükm idicek hemān-dem ol yidişer 

başlu, ŧoķuzar ķanadlu evrenler ķażā vü ķader gibi ol yedi ķuleli Ķāf ŧaġı gibi başların 

ķaldurup birinci ķat felege irgürdiler.Ŧoķuz ķat [H-143b] [K-144b] çarħ-ı muǾallaķ gibi ŧoķuz 

ķanadların yiyüp Cehennem zebānįsi gibi yirlü yirinde ŧurdılar, vādį-i veylūn gibi aġızların 

açdılar ve kürre-i nār gibi aġızlarından odlar śaçdılar, ķara buluŧ gibi gögüs gerüp kükreşdiler. 

Ķara deñizleyin çalķanup mevc-i Ǿummān gibi ķopup gāh binā-yı sedd-i İskender gibi 

pençelerin yire diküp ŧurdılar. Berķ gibi gözlerin yele yidüp burunlarından nefes kim baĥr-ı 

žulümāt gibi Ǿālemi başdan başa ŧumān gibi bürüyüp semekden simāke çıķardı. Maħlūķātdan 

her kim anlara ŧuş olsa cān virürdi. Yüzine çünki baķardı, ķuyruķların yire urduķça yir yarılup 

śular ŧaşra çıķardı. Aġızları śalyaları zehr-i ķātille Cehennem’deki aġu ırmaġı gibi aķardı. Her 

neye ki ŧoķunsa ķara kömür idüp yaķardı ve nefes alup virdükçe şiddet-i şehāb gibi felegi 

Ǿayyūķa çıķardı. Pes bu Ǿaraśāt ile evrenler nesne iķŧār itmeyüp bād-ı śarśar gibi ķanad śalup 

aġızların bile açup şiddet ile nefes alup virmege başladılar ki zehrleri arta, bedenleri ķızup 

yüregi ŧamarlarından aġu sızup ķurśaġına gelüp iñe, tā kim aġzın açup ħaśmān-ı Süleymānį’ye 

zehr śaçmaġa ve daħı ol biñ yıl Ǿömr sürüp ılandan ejdehā olup yüz eriş ķadd u ķāmet 

baġlayup başında deve örgüci gibi śaçları bitenlere şāh-mārān-ı serheng-i ħūn-ħˇārān buyurdı 

ki “Ceng-i Süleymānį’ye ve ĥāķān-ı sulŧānįye āheng içün ĥāżır olalar.” Andan ejdehālar daħı 

dįv u ekvān gibi aġzın açışup kürre-i nįrān gibi şiddet-i demle odlar śaçışup ķara bulanuķ 

evren gibi gözlerin açışup başların menāre gibi felege ķaldurup burc-ı Ǿaķreb-miŝāl 
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ķuyruķların zemįn üzre śaldırup şiddetle nefes alup virmege başladılar kim gevdesi zehrleri 

gelüp ķurśaġına yıġıla, aġzı burnı içi ŧopŧolu ola. Śaru aġıyla eyle ejdehālardur ki her birisinüñ 

nefesinde gökyüzine baĥr-ı žulümāt düşer üzerinden ķuş uçsa dem urup [H-144a] [K-145a] 

aġzına çeküp alur. ǾAnķā-yı felek daħı olursa ķursaġına düşer heybetinden arslan dehşet idüp 

ķaplan ķıya baķışından şaşar. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

BaǾżı evren gökde uçar baǾżı yürür ejdehā 

Gökde Mirrįħ ceng iderse bulmaz anlardan rehā 

Her birinüñ ķaddi ŧaġ aġzı ġārdur ħūn-rįz 

Et yiyüp ķan içmege ġāyet ĥarįś u iştihā 

Der Śıfāt-ı Ĥāžır Şoden-i Mārān 

Evrenler, ejdehālar cenge ĥāżır olıcaķ ılanlar daħı Mekke şehrin ġāret iden ǾArap ĥarāmįsi 

gibi geregi alaca ħırķaların çiginlerine śalup zehrlerin yutġunup aġızlarına alup muġaylā 

dikeni gibi birbirine śarmaşup ve hezārān çıbıġı gibi irkegi dişisine ŧolaşup gāh kemān-ı 

Rüstem gibi ķurulup ve gāh nįze-i Afrāsyāb gibi üzenüp ve gāh ħançer-i kāvus gibi iñleyüp ve 

gāh ĥasūd saķalı gibi ķarcaşup şāh-mārānı çevre alup ŧururlarken nažar evvel Cennet’den 

çıķan ılana ururlarken anlara daħı şāh-mārān şöyle buyurur ki beriyye kelerlerin bulup śayd 

ķılanlar etin yeyüp ķanın içüp aġusın alalar ve andan śoñra Ǿaķrebler daħı aġusı içine 

siñmedüginden bebr u peleng gibi aġız açışup şįr u neheng gibi aġızlarından zehr śaçışup 

ķuyruķlar ķovaldup egmişlerdi, zehrlü niş-dārların ķafası üzerine dikmişlerdi. Ķulaķ şāh-

mārān emrine urmışlardı. Anlara daħı şāh-mārān ĥükm itdi ki ŧopraķ yimekden kendüleri 

menǾ idüp çekeler, tā ki zehrleri ķātil ola ve ħaśmı śoķduķça cānın alup ķanın dökeler ve 

çıyanlar daħı gāh raķįb-i kāfir śaçı gibi ayaķların ķarışdurup ve gāh maħmūrlar evkār saķalı 

gibi birbirine ŧolaşup ķıvralup ve gāh yārı yārdan menǾ iden ĥasūd gibi ĥasedinden beñiz 

śarardup ŧururlardı ve gāh bögüsi oñmaduķ ķarı beli gibi belin büküp ılanlar arasında yürürdi. 

Anlara daħı şāh-mārān ĥükm itdi ki revendeden ķanķı düşmāna ŧuş gelürlerse śoķup helāk 

itmege cānın alup tenin ħāk itmege ŧopraķ yimeyüp perhįz ideler. Aġusını aġzına yıġup niş-

dārın [H-144b] [K-145b] ser-tįz ide ve andan śoñra sülükler daħı sepįd siyah reng ķaśśādı 

ħırķasın egnine aluben ķana ķana ķan içmege ĥarįś oluben gāh Ǿadū zülfi gibi uzanup 

yürürken ki ĥasūduñ saķalı gibi yazılup ħun-rįz olmaġa uzanurken gāh kāfirüñ zünnārı gibi 

çenber olup gāh peyk-i tįr-i ecel gibi rāst gelüp şāh-mārān nažarında birbirine ķarcaşup 

ŧururken gāh gözci Ǿayyār gibi sākin çevre yaña gāh ġammāz gibi yürürken şāh-mārān anlara 
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daħı ĥükm itdi ki śuyı çoġ içmeyüp ķan śormayalar tā ki furśat bulıcaķ açlıġından acıyup Ǿadū 

ķanın ķana ķana içüp śormaġa mecāl virmeye. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Şāh-mārān cümlesine itdi ĥükmi bį-şümār 

Cenge ĥāżır oldı evren ejdehā Ǿaķreble mār 

Var ķıyās it Şeh Süleymān ĥażretin bil kimdi 

Emrine fermān olurdı ħalķ-ı Ǿālem tā ki var 

Ender Śıfat Ĥāžır Şoden-i Murġ-i Hevāy  

Ĥakįm ķavlince ķaçan kim şāh-mārān efāǾį ŝuǾābįn ĥayyāt cinsini zehirlendirüp “Ceng-i 

Süleymānį vardur.” diyüp faħrlandurup vaķtlerine ĥāżır itdükden śoñra hevāyį ķuşlar serhengi 

ǾAnķā-yı Ķāf yirle gök arasında yırtıcı ķuşlarla śāf baġlayup ķanad ķanada virüp aŧyār cinsi 

Süleymān taħtı üzerine sāyebān ķurmışken157 ĥükm-i sübĥānį emr-i Süleymānį birle Sįmurġ-ı 

Ķāf’a boyun virmiş iken Sįmurġ-ı Ķāf ķaķnūs Hindū-sitānį’ye kim vezįridür. Rūĥ ķuşı ki 

aŧyāruñ reǿįsidür ve raĥne ķuşı ki beglerbegisidür ve Ǿuķāb ser-firāzı ve laķlaķ şeyħįdür ve 

ķuzġun Ǿgammāzįdür ve saķsaġan cāsūsįdür ve hüdhüd ħod peyk-i Süleymānį’dür ve sunķur 

cellādįdür. Balabān Ǿācizį çaķır ŧoġan ile cümle ķuşlaruñ śaf-şiken seyyidi kįnesāz idi. Her 

birisi uşaġı ve irisi Sįmurġ ķatına taħt-ı Süleymānį’den dört fersaħ yuķaru hevā-yı fenāda 

maķām-ı Ǿūlāda ķanad śalup pervāza ķalķup ĥāżır oldılar. Nite evvel rūħ ķuşı şol ħışmlu ķara 

buluŧ gibi ķızlayup ķanad śalup geldi. Ol yigirmi eriş ķanadları gölgesi baĥr-ı žulümāt gibi 

yiryüzine sāye śaldı. Başı ķubbe-i hirmāna, ķanadları deñiz yüzinde yel ile ŧolmış yelkene, 

ayaķları pençesi demür lenger gibi gözleri [H-145a] [K-146a] yanar külħāna beñzerdi. Anuñ 

Ǿaķabince ķaķnūs-ı hindį geldi. Gevdesi bir ķara ŧaġa, gözleri yanar ocaġa beñzer, Ǿuķāb-ı 

melek gibi per açup uçduġınca semekden simāke Ǿurūc idüp geçdükçe şiddet-i dem-i nefesi 

ķuvvetiyle burnı delüklerinden nārį āteş yaluñı felege çıķardı. Perendeden neye kim ŧuş olursa 

mecāl virmeyüp yaķardı ve anuñ Ǿaķabince Ǿuķāb geldi. Rüstemāne bebr u peleng postın 

çignine śalmış idi ve Afrāsyābį ħançerlerin ķaynaġına almış idi. Anuñ Ǿaķabince şāhįn şeh-

bāz cellād-ı murġānı kįne-sāz ķanad açup uçup geldi ki ķaplan postı cevşenin Ķārūn şeh-bāzı 

śaf-şiken gibi çignine śalup ķaśśādı var nįş-dāruların ķaynaġına alup ķana ķana ķan içmege 

ķaynaġ urup ħaśm-ı zaħm-nāk ķılup ħūnını ħāke śaçmaġa verdi, ol cihetden anı Sįmurġ ġāyet 

severdi. Anuñ Ǿaķabince kerkes ķuşı uçup geldi ki pįr-i Ħorasanį gibi sepįdį Ǿabāsın geyüp 

ŧururdı, göñül yaķaya baġlayup cihānı fānį bir pula śayup durdı. Salŧanat-ı Süleymānį’ye ki 

nažar ķılup baķardı. Niçe niçe bunuñ gibi Süleymān diyü ķuşlara remz ile ħaber virüp göz 
                                                 
157 Ķurmışken ] ķomışken K. 
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ķaķardı. Bunuñ Ǿaķabince laķlaķ geldi ki ĥaşerāt ķanın içmekden aġzı burnı ayaġı ķana ġarķ 

olmışidi. Boyun uzadup per u bāl düzedüp Sįmurġ nažarına gelmiş idi. Andan śoñra ĥubūbāt 

yiyici dāne ŧartıcı ķanad açup uçup nafaķa ele getürici murġān reǿįsi Cennet’den çıķan ŧāvus 

ķuşı geldi. Cemşįdį muraśśaǾ tācın başına śalımış idi, zerrįn lāciverdį şebįn pādişāhāne egnine 

almış idi. Sikender-i Kübrā aǾlemi gibi gül-gūn şeh-perlerin açardı. Ŧāvus-ı ķuds-śıfat felek 

yüzinde uçar idi. Gāh melek-śıfat pervāz urup devri devrān iderdi. Gāh inüp yire ķonup 

gülistānį perlerin zeyn idüp felek ħorosı gibi çevre dönüp cevelān iderdi. Şol cemāl ıssı 

maĥbūblar gibi Ǿuşşāķa cemālin Ǿarż idüp Ǿaķlın alup [H-145b] [K-146b] ĥayrān iderdi ve 

kākül perçeminüñ her bir ķılında ve şeh-perinüñ her bir telinde biñ göñül cān bende çeküp 

üftād-ı ħįzān iderdi. ǾAķabince ġarāb geldi ki kiźbi ucından ķuşlar śafında ŧuracaķ yir bulımaz 

idi. İblis-i pür-telbįs gibi yüzi ķarasından utanup birisinüñ yüzine ŧoġru baķmayup cemāl-i ber 

kemālin göremezdi. Ammā ki uġrın uġrın yiryüzine nažar idüp leş ü baş gözedürdi. Ķoñ ķoñ 

ötüp ķara ħaber virmege yalan yañlış söz düzedürdi. Rū-siyeh ĥāsid ü Zengį gibi ķuşlar 

ķovalamaġa dil uzadurdı. Muĥaśśal-ı kelām söz uzatmayalum, tafśįl-i tezyįn aŧyārda ĥadden 

geçüp tecāvüz itmeyelüm ki muħtaśar maǾnā-yı muǾteber gerek ķuzġun Ǿaķabince sāǿir yırtıcı 

ķuşlar Sįmurġ ķatına cemǾ olıcaķ Sįmurġ-ı ǾAnķā baş ķaldırup Manŧıķu’ŧ-Ŧayrca eyitdi. “Yā 

yırtıcı leş ü baş ŧartıcı ķuşlar Süleymān ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām Sürħibād-ı Cin çerisiyle ol 

melǾūnuñ dįv u ġūl cin u perrįsiyle uşaġı ve irisiyle muķābil ü muǾārıż olup ŧurıcaķ, śaf-

şikenler ellerin gürze urıcaķ siz daħı ķanad açışup uçuşuñ aǾdānuñ gözlerin çıķarup ķaynaġ 

urup ķanların śaçışuñ. Ammā ki leş ü baş yemegi terk idüñ gündüz gözi uçmaġa cehdüñüz 

berk idüñ ve minķārlaruñuzı ķaynaķlar ve göze sürtüñ ve çaynaķlar ve gözi seng-ħˇārāya 

sürtüñ, ceng güninde ser-tįz her bir göz cān alup ķan dökmege ħūn-rįz olasız. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Böyle diyüp ķuşlara Sįmurġ-ı ǾAnķā murġ-i Ķāf 

İtdi tenbįh oldı ĥāżır cümle perrān ŧutdı śāf 

Diñle ħānum bu Ǿacāǿibden ġarāǿib ķıśśayı 

Lįk virgil ħoş śalavāt itmeyüp ķaŧǾā ħilāf 

Ender Śıfat Ĥāžır Şoden-i Ĥaşerāt-ı Zenbūr u Zübāb  

Ĥakįm ķavlince yırtıcı cenge ĥāżır olıcaķ ene rabbüküm daǾvāsın ķılan Nemrūd beynisin 

yeyen peşşe, ħalįl-i emr-i celįl birle serheng-i zübāb idi. Üyez siñekleri cemǾ idüp ve zenbūrı 

dirneşdürüp dillerince eyitdi ki “Süleymān’uñ Sürħibād ile cengi vardur sizler daħı vaķtüñüze 

ĥāżır oluñ. Egerçi gözde ĥaķįrsiz maǾnįde ħayli ħalįlsiz Ǿaybıñuz hemān buna ĥarįś-i 

baħįlsiz.” diyüp tenbįh idicek üyez cinsi daħı [H-146a] [K-147a] ĥāżır olan zenbūr ü megesi 
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Ǿadū ķanın śormaġa ins u ĥayvān ıśırmaġa ĥarįś olup her zübāb hem çü Ǿuķāb gibi göñüllenüp 

ķanadçuķların açışup birbirinüñ öñince ķaçışup ol żaǾįfliġle ġāyet küçükligü naĥįfliġle 

şecāǾat-i śalābet gösterüp yidişer başlu yil evrenlerüñ ķorķmayup gözlerine girdiler ve śaf-

şiken pehlevānlaruñ ķafalarına ķonup eñsesine nįze urdılar ve “Ben benem.” diyen selāŧįn-i 

serverlerüñ “Miķdārını bil.” diyü yüzine sille çarpdılar. Arslanlaruñ aġzı yarından ve 

ķaplanlaruñ dişisi aķından ķorķmayup zelle ķapdılar ve maĥbūblaruñ şeker lebin emüp ve gāh 

yañagın öpüp būse kenār itdiler ve raķįblerüñ depesin delerek ķana ķana ķanların içüp fażla 

ħūnı ħūn-rįz-i şeh-bāz gibi şikār itdiler. Ammā ki zenbūrlar daħı baǾżısı ki naħl-i Ǿaseldür. 

Zerrįn-i muraśśaǾ libāscuķların çignine śalışup aķ gümişden ķanadçuķların perrān ķılup 

śalışup elvān elvān envāǾ raǾnā müntehā çiçeklerden ķand u nebāt leźźet virür leźźetlerden 

çāşnį dutup fażla götürüp şehdį muśaffā düzedüp müseddes ĥoķķalar içinde Süleymān içün 

źaħire śaķlayup ķapaķların aķ Kāfūrį mūm ile ķaplayup üzerlerine mühr-i Süleymān ile 

mühürleyüp ĥıfž itmege başladılar. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Söz muŧavvel itmeyelüm olsun iy şer muħtaśar 

Çünki ĥāżır oldı siñek eri śāfį bāl yir 

İns ü cin vaĥş u ŧayru mūr u mār cümle hep 

Cenge ĥāżır oldı cümle tā ki varsa tāc-ver 

Der-Beyān-ı Ceng-i Melik Aĥmer ve Āheng-i Keyvān-ı Ǿİfrįt  

Ĥakįm ķavlince Süleymān-ı NebįǾaleyhi’s-selām biñ bir ümmet leşkerini cemǾ itmekde ammā 

ki bizüm ķıśśamuz ez ān cānib Sürħibād-ı Cin serhengi Ekvān-ı Ǿİfrįt ile Süleymān cinnįsi 

melik serhengi Melik Aĥmer’e geldi. Nite şöyle ki naķl-i śaĥįĥ budur. Ol zemān ki Melik 

Aĥmer, Elhenc-i Cinnį ve Adunyā bin Dāvud ile ve Evyāŝer bin Çerüpā ile đarb-ı desti alup 

Süleymān nažarına giderken Sürħibād-ı Cin serhenglerinden ķırķ biñ Ǿafārįt leşkeriyle 

Ǿaķabinden irüp muķābil u muǾārıż olup cenge ki ŧurdılar. [H-146b] [K-147b] Ķaśķāś-ı Dįv ile 

Mühefhef-i Cinnį ki meydān-ı hevāya girdiler daħı ikisi cenge başladılar. Nite Mühefhef-i 

Cinnį nįzesin ele alup meydāna girdi. Ķaśķāś-ı Ǿİfrįt gözin ķażā vü ķader gibi Mühefhef-i 

Cinnį’ye bir göz urdı. Eyle ki dem-i nefsi baġlandı, dem çeküp uçmaķdan ķalup anı görüp 

Melik Aĥmer cānibinden Deyhūc-ı Cinnį meydana girdi, tįġ-i Hindį birle Ķaśķāś-ı Ehremeni 

çaldı, velį ehremen ķılıç đarbın gürzine aldı, Deyhūc anı görüp tekrār çaldı. Ehremen yine 

redd itmek dileyince muĥarref ķoltuġı altından çalup zaħm açdı ķan revān olup aķdı. Ķaśķāś 

maġlūb düşüp meydāndan ķaçup çıķdı, anuñ yirine Ħaźlān-ı Dįv girdi. Ol melǾūn ħışma gelüp 

elmās dillü bir nįze-i cān-sitān eline alup barmaķlarına bıraġup çevirdi daħı dem çeküp uçdı, 
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Deyhūc-ı Cinnį muķābelesine geçdi, Ǿuķāb mānend yetüp Deyhūc’uñ sįnesin gözleyüp nįze 

ucın közleyüp diledi kim Deyhūc gögsinde śança. Ammā ki Deyhūc dem çeküp Ǿuķāb gibi 

götürülüp kendüyi hevāya pür-tāb idüp düşmān đarbın defǾ itdi. Ħaźlān-ı Dįv geçevarup 

Deyhūc-ı Cinnį’yi śaġ u selāmet göricek ħışma gelüp eydür. “İy nā-bekār daħı saġ u selāmet 

bį-melālet misin?” diyicek Deyhūc ķahķaha ile güldi ve masħaraya alup eyitdi. “İşbu hünerle 

mi meydān-ı hevāda merdāne cādde-i dįv u cin leşkeri arasında ķara bulutlar yöresinde ceng 

itmek dilersin?” diyüp ħançer-i āb-dār çeküp demlenüp ķuvvetlenüp daħı hemān-dem Ħaźlān-

ı Dįv’i ħançer ile gögsinde mıħladı. Şöyle ki dįvüñ dem-i nefsi baġlandı, hevādan yiryüzine 

muǾallaķ yıķıldı. Anı görüp Melik Aĥmer çerisinden ne ķadar müǿmin cinnį ehl-i įmān-ı sinnį 

varsa Allāh’a tekbįr ķılup andan evvel Ādem āħir Muĥammed ve cemįǾ mürsel peyġamberler 

ervāĥına śalavāt virdiler daħı Süleymān devletine gül-bāng getürüp Ekvān-ı Ǿİfrįt Ǿaskerine 

hey urdılar. MaǾal-ķıśśa Ekvān-ı Ǿİfrįt ħışmından gevdesi odı söyünüp ķanı ķurudı [H-147a] 

[K-148a] ĥükm itdi. ǾAfārįt śıfatından Dekdāk-ı Dįv dört yüz yetmiş miķdārı aġır Ǿamūdį 

bezįr-ħāne sütūnı gibi omuzına alup dem çeküp uçup meydāna irdi. Deyhūc-ı Cin’e mecāl 

virmeyüp gürz urdı, Deyhūc egerçi siper muķābil ŧutdı. Gürz siper kenār ŧaġıdup Deyhūc’uñ 

kellesin ŧutup depeledi, ķanıyla hevādan yiryüzini yaġmur gibi sepeledi. Anı görüp Melik 

Aĥmer ħışma geldi. Şenāŧıs-ı Cinnį daħı şįşe ile nafŧ yaġın götürüp āteşle Dekdāk-ı Dįv 

üzerine atdı. Başdan ayaġa ol dįvi ateş ŧutup yaķdı. Leşi158 kömür gibi yire düşüp dütüni göge 

çıķdı. Anı görüp Ġażbān-ı Ǿİfrįt, Şenāŧıs-ı Cinn’e muķābil varup elinde siĥr ile perverde olmış 

buradan götürüp siĥr ile ŧūfānlar ķoparup daħı muķābil olıcaķ egerçi ki Şenāŧıs-ı Cinnį aña 

daħı nafŧ itdi ve illā ki buzdan159 ŧūfān sebebiyle ol ķadar kār itmedi. Andan Ġażbān-ı Dįv 

Ǿamūd ile Şenāŧıs-ı Cinnį ķafasından urup ħurd-ı ħaşħāş itdi daħı Ġışşāş-ı Cinnį meydana 

girüp gergeden şāħından düzülmiş yay eline alup elmās peykānlu oķ ile ķarşudan Ġażbān-ı 

Dįv’e atdı gögsinde mıħlayup laǾįni bį-cān itdi. Melik Aĥmer anı görüp göñlinde “Bu gelen 

Ǿafārįt Ǿaskeridür cin çerisi buña ŧāķat getürmez hemān Allāh’a śıġınup bir uġurdan ķarışup 

ceng itmek gerekdür.” diyüp ĥükm itdi. Ķırķ biñ nefer çerisi uşaġı irisi Ekvān-ı Ǿİfrįt Ǿasker 

üzerine tekbįr idüp gül-bāng ile yürüyiş itdiler, Ǿafārįt u cin Ǿaskeri birbirine ķatılup cenge 

ŧurdılar. Şöyle ki dįv u cin śadāsından yirle gök gümledi. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Dįv u cin iki cānib itdi ceng 

Gökde Mirrįħ işidüben ķaldı deng 

                                                 
158 Leşi ]- H. 
159 Buzdan ] buradan K. 
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Cinne ehremen urduġça gürz u tįġ160 

Ķan buħarından felek baġladı mįġ 

Ŧās-ı çarħı daldı oķ kefkįr-veş 

Post kāvį tįġ ider ġalbır-veş 

Ķan felekden ħāke irüp śızdı çün 

Ķan içinde yüzdi ŝevr hem çü nūn 

Ildırım-veş oynaduķça gökde tįġ 

Ħūn-ı ħāke yaġdurdı hem çü mįġ [H-147b] [K-148b] 

Ol ķadar ceng eyledi Ekvān-ı Dįv 

Çün ķıyāmet ķoparur gökde ġırįv 

Gerçi maġlūb oldı evvel cinnįler 

Śoñra ġālib düşdi ammā sünnįler 

Pes Melik Aĥmer bulup nuśret temām 

Ķaçdı keyvān gökyüzinde çün ġumām 

Diñle imdi ķıśśa nedür bā-śafā 

Vir śalavāt sen be-cān-ı Muśŧafā 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince çünki Melik Aĥmer ile Ekvān-ı Dįv kim ceng itdiler. ǾAśr vaķt olınca 

Ǿināyet-i sübĥānį ve muǾcize-i Süleymānį birle cin leşkeri ġālib u mužaffer düşüp Ǿafārįt 

çerisin śıyup ŧaġıtdılar velį bu ortalıķda İsteħir-i Cinnį aǾvanlar ile Melik Aĥmer çerisine 

yardum virmedügi içün Melik Aĥmer ġażaba gelüp Elhenc-i Cin’den ħıyānet añlayup emr 

itdi, dutup bende çekdiler daħı Ǿazm-i Süleymān ķılup dem çeküp uçup gitdiler. Ŧarafetü’l-

Ǿayn içinde ol gün ol gice geçüp śubĥ-dem vaķti yitince Süleymān taħt-gāhı Ķuds-i 

Mübārek’e gelüp yitdiler. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Gūş u hūşuñ baña ŧut kim iy emįri muǾteber 

Bu Süleymān-nāme’sinden söyleyem şįrin ħaber 

Lįk luŧf it vir śalavāt Aĥmed u Maĥmūd’a kim 

Kim şefāǾat ķıla saña iricek rūz-ı ĥaşr 

 

                                                 
160 Bu mısraın vezni bozuktur. 



181 
 

Der-Beyān-ı Ħışm Kerden-i SüleymānǾaleyhi’s-selām Bā-Elhenc-i Cinnį Berāy-ı Ķażā vü 

Ķader-rā Ki İnkār Kerde Būd 

Ĥükemā-i müteķaddimįn ķavlince ķaçan ki Melik Aĥmer, Elhenc-i Cinnį’yi bende çekdiyse 

muĥkem bildi ki bir belāya śataşdı ki ħalāśına çāre yoķdur ve bir derd ķazandı ki hiç vechle 

aña dermān yoķ. Pes kendü kendüye eyitdi ki “Benüm ķażā vü ķādere inkār itmeñ, Ĥaķ 

teǾālānuñ celle ve Ǿalā mürsel peyġamberi nažarında ķażā-yı defǾ iderem.” diyü daǾvā ķılmaķ 

buña yetişdürdi ki cinnįler serhengi iken miĥnet-i pālhengin boynuma ŧaķdum, baş u cāndan 

çıķdum. N’olaydı ĥāmūş olaydum.” kim dimişlerdür peşįmān olmadı. Şol kimse ki ebsem 

oldı. Nitekim eydür mā-nedim mā-seket161. Pes maǾlūm ki men Süleymān elinde helāk oluram 

ki bendüm aña işāretdür. Nitekim eydür. Baş aġardı olmadın ħaber virür. NaǾįtü ilā nefsike 
ĥįne şāb reǿsike162. [H-148a] [K-149a] Pes Elhenc-i Cinnį bend ile Melik Aĥmer Ķuds-i 

Mübārek śaĥrāsına ki getürdi. Muķaddemā Āśaf bin Berħiyā’ya Şemāŧūr-ı Tekvįn’i gönderdi 

ki ħaber vire. Dem çeküp uçup Āśaf’a gelmekde ammā bizüm ķıśśamuz ez ān cānib Süleymān 

Peyġamber’e geldi Ǿaleyhi’s-selām. Nite ol zemān ki ins u cin meliklerine ve dįv u Ǿifrįt 

serhenglerine, vuĥūş u ŧuyūr ser-neferlerine, mūr u mār ĥākimlerine ĥükm ķılup her birisi 

uşaġı ve irisi iźn-i Rabbānį ve muǾcize-i Süleymānį birle ki Ǿaskerlü Ǿaskerin cemǾ itdiler ki 

Ĥażret-i Süleymān’a Ǿarż ideler. Süleymān-ı Nebį daħı bir niçe gündi ki ĥalvet-i ĥāśına girüp 

Allāh’a Ǿibādet idüp Sürħibād’a mužaffer olmaġa ĥācet dilerdi. Ammā kim ol gün nübüvvet 

taħtına çıķup dįvān-ı Ǿažįm ķurup oturmış idi, biñ bir ümem müvekkilleri melāǿike-i 

müvekkilūn oturup kim ŧurmışlardı, nübüvvet taħtı ķafasında ellerin āteşden tįġ u bürrān 

ķabżasına urmışlardı. Süleymān-ı Nebį Ǿaleyhi’s-selām Ǿaynında Ǿayān, ħalķ gözlerinden 

nihān ķanad ķanada virüp dįvān-ı Süleymānį’ye göz urup iźn-i Rabbānį birle emre meǿmūr 

olmışlardı ve on iki biñ benį İsrāǿįl neslinden muǾcizātı žāhir olmış enbiyā ve on iki biñ 

vilāyete ķadem baśmış evliyā vü etķiyā śaġ u śol enbiyālar miĥrāblu miĥrābında seccādelü 

seccādesi üzerinde diź çöküp oturmışlardı. Aśfiyā vü Ǿulemā, fużalā vü kümelā şimşādį 

kürsįler üzerinde diź çöküp oturlardı. Zemzem ile Allāh’a tekbįr getürürlerdi ve dört biñ dört 

yüz ķırķ dört ĥükemā ve müneccimįn reh-nümā ellerine ĥikmet kitābların alup Ǿilm-i āb-

dāndan baĥŝ iderlerdi ve baǾżı daħı uśŧurlāp ele alup kevākib-i seyyāreden ve eflāk-i tāsiǾ 

devvāreden naķl iderlerdi ve on dört biñ dünyā pādişāhları daħı Keyķāvus ve Afrāsyāb miŝli 

İran ve Tūrān şehen-şāhları daħı zerrįn sįmįn kürsįlere geçüp Süleymān nažarına ķarşu 

otururlardı. Ĥükmine maĥkūm [H-148b] [K-149b] olan şeh-zādeler bende āzādeler her biri 

zerrįn kemer ellerinde tįġ u siper ŧutar ve yedi biñ yedi yüz yetmiş yedi pehlevānlar tįġ-zen 

                                                 
161 Konuşmayacağım, sustum. 
162 Başını ağrıttığı zaman nefsine hakim ol. 
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ķalǾa güşā-yı ķahramānlar pūlād kürsįlere diz çöküp yirlü yirinde sedd-i İskender gibi 

ŧurmışlardı, ellerin gürz-i gerāna urmışlardı ve perrįler serhengleri ve cān ķavmi melikleri ve 

cin nesli tekvįnleri, ġūl u Ǿafārįt ser-leşkerleri śaġ u sol Ǿāc abanos kürsįler üźerinde diz çöküp 

ŧurmışlardı, dįvān-ı Süleymānį’ye nažar urmışlardı. Biñ bir ümmet serdarları yetmiş iki millet 

ser-keşleri ve yüz yigirmi dört dürlü śıfat-ı maħlūķāt ser-leşkerleri yirlü yirinde ķarār ķılup 

kim oturup kim ayaġın ŧururlardı. Yırtıcı ĥayvānāt sibāǾ nehengleri bebr ü şįr timsāĥ ü 

pelengleri Yeǿcūc seddi gibi yirlü yirinde ŧurmışlar daħı aġız açup gögüs gerüp pençelerin 

yire urup yönlerin Süleymān’dan yaña dönüp bıyıķların aślan gibi burup ŧurmışlardı ve 

ejdehālar daħı biñ bir ümmet bir fersaħ ıraķ yirden iĥāŧa ķılup bāb-ı Cehennem gibi aġızların 

açmışlardı ve zırhların yiryüzine sepeleyüp śaçmışlardı. Anlaruñ heybetinden burc-ı Ǿaķreble 

mār-ı Ǿarş göge ķaçmışlardı ve ol yedi başlu yil evrenler daħı seren gibi başların hevāya 

ķaldurup yelken gibi ķanadların açup lenger-miŝāl pūlād āhen ŧoynaķların yire śançup 

ķuyruķların dumān gibi ķuvvet ile yire ki ķaķarlardı. Arżı şaķķ ķıluben yirden ķara śu çıķup 

aķduġına ħalķ Ǿibret idüp baķarlardı ve efāǾį daħı Ǿaķārible birbirine śarmaşup ŧolaşurlardı ve 

gāh raķįbüñ śaķalı ķılları gibi ŧop ŧop olup ķarcaşurlardı. Ammā ki murġān cinsi Sįmurġ-ı Ķāf 

ile hevā-yı fenāda beyne’s-semāǿ-ı ġabrāda Süleymān ĥażreti üzerine güneş163 ŧoķunmasun 

diyü ķanad ķanada virüp yelek yelege çatup çift çifti ve cins cinsi birle [H-149a] [K-150a] 

sāyebān ķurmışlardı. Dillü dilince Ħālıķ’ı tesbįĥ idüp oķurlardı. Bülbül164 ŧarrāc u ķamerį ŧūŧį-

şeker şikenle elĥān-ı Dāvud birle ötüp şaķırlardı. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Gögi murġān ķaplamışdı yiryüzin vaĥşį sibāǾ 

SebǾ-i esed ŧurdı bahāǿim bir ile pįl śibāǾ 

İns ü cin dįv ü ġūl biñ bir ümmet cins ile 

Śaf dutuben ŧurdı ayaġ üstine cümle simāǾ 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince Süleymān Peyġamber ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām Ķuds-i Mübārek’de bu 

vechle dįvān ķurup Ǿažametle oturdı daħı dönüp Āśaf’a eyitdi. “ǾAcebdür bugün ķarındaşum 

Adunyā’dan ħaber gelmezse” diyince Şemāŧūr-ı Cinnį dįvāna girüp taħt-ı pā öpüp Āśaf 

nažarına varup melik Aĥmer’üñ geldüginden ve Adunyā bin Dāvud’ı bile getürdüginden ve 

Elhenc-i Cinnį’yi ĥabs itdüginden ħaber virdi. Andan Āśaf bin Berħiyā ol sözleri işidüp şād 

olup ayaġ üzerine Süleymān nažarına varup taħt-ı pā öpüp eyitdi. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

                                                 
163 Güneş ] ĥarrį K. 
164 Bülbül ]- H. 
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Yā Süleymān müstedām ol çarħa kün virdükçe tef 

ŦāliǾ-i baħt u bülendüñ gün gibi bulsun şeref 

Biñ bir ümmet emrüñe fermān oluben śubĥ u şām 

Ħiźmetüñe yüz sürirsün Nāŝen u Loķmān Āśaf 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince bu vechle duǾā ķılup eyitdi. “Yā emįr-i ins ve’l-cin müjde olsun ki 

Melik Aĥmer ol melik aǾžam sulŧānı server ķarındaşuñ Adunyā bin Dāvud’ı ele getürmiş ve 

Evyāŝer bin Çerüpā’yı daħı ŧutup ĥabs idüp bile getürmiş ve daħı Elhenc-i Cinnį’yi daħı bend 

itmiş. Muķaddemā bu Şemāŧūr-ı Cinnį’yi göndermiş ki Ǿālį ĥażretüñden icāzet diler kim 

dįvāna getüre fermān-ı Süleymān ne buyurur?” diyicek Süleymān Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām 

Adunyā’nuñ ele geldügin ki işitdi, ħışmından beñzi levn levn döndi. Ħuśūśan ki Evyāŝer bin 

Çerüpā’ya be-ġāyet ġażabı var idi bir zemān ġażabından cevāb virmedi. Andan Āśaf bin 

Berħiyā gördi ki Ĥażret-i Süleymān ġażab-nāk oldı. Āśaf duǾā ķılup eyitdi “Yā nebiyyu’llāh, 

egerçi ki Adunyā bin Dāvud çoķ şirret [H-149b] [K-150b] itdi. Ħuśūśan ki beglerbegisi 

Evyāŝer bin Çerüpā’nuñ ĥāsidi sözine uydı, zįrā kim şerįre muśāĥib olmaķdan elem ve 

devlete ħalel gelmekden ġayrı nesne ĥāśıl olmaz.” Nitekim165 dimişlerdür muśāĥabetü’l-eşrāri 
rukūbu’l-baĥri166. Ħuśūśan ki Adunyā’nuñ nefsi tįz idi ve dāǿim ŧabǾınuñ ĥiddeti öcünden 

belāya mürtekib olurdı kim dimişlerdür. “Erüñ helāk olması ŧabǾınuñ ĥiddeti ve ķatılıġıdur, 

tįzligidür.” Nitekim eydür mehleketü’l-muǿĥiddetiŧabǾan167. Yā nebiyyu’llāh, benüm 

yaķınumda şöyledür ki Adunyā her yaramazlıķ ki buldıysa Evyāŝer öcünden buldı. N’olaydı 

ol müfsid Adunyā ķapusında olmayaydı, anuñ yoldaşlıġından Adunyā’ya dünyā içinde 

yalıñuz yürimek efđal idi kim dimişlerdür. “Tenhā yürimek yegdür iştirā ile muśāĥabet kesb 

itmekden.” Nitekim eydür vaĥdetü’l-merǿi ĥayru min celįsü’s-süǿ-i168. Yā nebiyyu’llāh, egerçi 

ki Evyāŝer ĥaķķında ne diyem ki ĥasūddur, ĥasūda rāĥat yoķdur olmayınca. Nitekim eydür 

leyse’l-ĥusūdi rāĥatün169. Eyle olsa her Ǿadāvetüñ egerçi ki bir maślaĥatı vardur, Ǿöźr itmek 

olur illā ki ĥaśūd ĥaķķında degül kim dimişlerdür li külli Ǿadāvete maślaĥatü’l-aǾdāvetü’l-
ĥusūd170. Pes eyle olsa Evyāŝer bin Çerüpā’dan ötüri sözüm yoķ her ne iderseñ eyle ammā yā 

nebiyyu’llāh, Adunyā bin Dāvud ki ķarındaşuñdur, geçmiş atadan, anadan yādgār ķalmış 

gözüñ nūrı Ǿömrüñ ĥāśılıdur. Anuñ günāhını Ǿafv it ki giden ķarındaş yine ele girmez. 

Nitekim ölen ata, ana yine dirilmez ve bir kişi bu cihān serverinde ne ķadar ki ġamgįn daħı 

olursa ķarındaşı yüzin göricek ķalbi küşāde olur. Nitekim eydür devāmü’s-sürūr bi 

                                                 
165 Nitekim ] kim K. 
166 Kötü huylu arkadaş deniz bineğidir. 
167 Kişiyi helak eden huyudur. 
168 Günah ile oturmaktansa erkeğin yalnız olması daha hayırlıdır. 
169 Haset edici için rahmet yoktur. 
170 Her hastalık için tedavi vardır. Fakat hased hastalığı için yokdur. 
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rüǿiyyetü’l-iħvān171. Pes eyle olsa yā nebiyyu’llāh bu ħuśūśda siyāseti teǿħįr eyle, ġażab odunı 

ĥilm śuyıyla söyündür ki Ǿāķıbetüñ maĥmūd ola. Nitekim eydür. Demün Ǿalā kežemü’l-ġayż 
ŧaĥammedün Ǿavāķibek172. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Böyle diyüp Şeh Süleymān ĥażretine ol Āśaf 

Sākin olup yumdı aġzın hem çü nān dürr-i śadef 

Şeh Süleymān dil ile perįşān olmış pür-ġażab 

Göñli yazıldı hemān-dem güle düşdi çün külef [H-150a] [K-151a] 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince ķaçan ki Āśaf bin Berħiyā bin Ankiyā bin İsmūǿįl Peyġamber 

aleyhimü’s-selām naśįĥatin kim işitdi ħışm odı sākin olup eyitdi. “Yā Āśaf Adunyā’yı 

lālāsıyla yüzüme getürmeyüp ĥabs-ħāneye gönder, tā Sām-süvār ile Rüstem nažaruma 

gelmeyünce Adunyā’yı yüzüme getürmezem bendden ħalāś idüp yitürmezem. Zįrā kim anuñ 

Ǿadāveti benüm nefsümledür ve ammā ki Elhenc-i Cinnį’yi siyāset meydanına getürüñ ki ķażā 

vü ķadere inkār idüpdür aña teǿħįr cāǿiz degüldür. Ĥaķķından gelelüm şöyle kim biñ bir 

ümem ve ħalķ-ı Ǿālem andan Ǿibret alsunlar.” diyüp ĥükm idicek hemān-dem Āśaf bin 

Berħiyā yirinden ŧurup dįvān-ı Süleymānį’den ŧaşra çıķup YehūyādaǾ beglerbegiye ĥükm itdi 

ki Adunyā bin Dāvud’ı lālāsı Eyvāŝer bin Çerüpā ile śaķlaya ve Şemāŧūr-ı Cinnį’yi Melik 

Aĥmer’e gönderdi ki Elhenc-i Cinnį’yi dįvān-ı Süleymān’a getüre, siyāset naŧǾı üzerine yitüre 

ve Adunyā bin Dāvud’ı aǾvānlarıyla YehūyādaǾ beglerbegiye teslįm ide. MaǾa’l-ķıśśa andan 

Āśaf bu aĥkāmı idüp gelüp yirine oturdı. YehūyādaǾ beglerbegisi daħı dįvāndan ŧaşra çıķdı. 

Melik Aĥmer ile buluşdı. Adunyā bin Dāvud’ı alup Ǿizzetle ĥaymesine iletdi. Yidürdi, içürdi. 

Andan bir ķızıl altundan düzülmiş buķaġu “Ĥükm-i Süleymānį’dür yā şehzāde.” diyüp 

pālarına bend urdı. Ammā Evyāŝer bin Çerüpā ķażā zencįrine çeküp muĥkem bend itdi ve 

melik-zāde-i maġribüñ ĥāline muŧŧaliǾ olup alup Süleymān dergāhına getürdi. Ez įn cānib 

Melik Aĥmer daħı Elhenc-i Cinnį’yi dest-be-dest ve ciger ħaste olup Süleymān dergāhına 

gördi cin serhenglerinyle perrįler sulŧānı Hümāyūn Şāh ve cān nesli meliki Rūĥşāh-ı Cinnį 

Elhenc-i Cinnį ol siyāsetde görüp eyitdiler. “Bu ne bilmezligdi ki itdüñ, dilüñ ucundan 

kendüñi ķażāya uġratduñ.” Anuñ içün dimişlerdür ki aĥmaķuñ göñli aġzındadur. Ne kim 

diline gelse anı söyler. Nitekim eydür ķalbü’l-aĥmaķ fį ġammühü173. [H-150b] [K-151b] 

Elhenc-i Cinnį cevāb virdi ki bu ħaŧāyı ki ben itdüm eger ki peşįmān oldum illā ki nefǾį yoķ 

kim Ǿuķalā eydür. Her söz kim aġzı ve dendānından ŧaşra çıķsa ve her oķ ki yay ķabżasından 

                                                 
171 Mutluluk kardeşlerin görülmesiyle devamlıdır. 
172 Azalan öfke üzerine, kin senin sonunu hazırlar. 
173 Ahmağın kalbi gamındadır. 
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atıla ol sözi gizlemek ve ol oķı girü döndürmek mümkin degül. Pes başuma ceffü’l-ķalem ne 

kim yazdıysa lā-büd gelecekmiş geldi ve taķdįr Allāh’da olacaķ nesne taĥķįķ bildüm ki 

olacaķdur. Nitekim kelām-ı ķadįmde ve kitāb-ı kerįmde gelür ki li yaķdiya’llāhu emren kāne 
mefǾūlen174. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Çünki Elhenc anlara böyle diyüp virdi cevāb 

Rāżı oldı Şeh Süleymān tā kim itse pes Ǿaźāb 

Dįv ü cin Elhenc-i cinnüñ bendini ki gördiler 

Bildiler kim ķılısardur ol melik aña Ǿiķāb 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince Rūĥşāh-ı Cin ol Ǿālemi sinnį serveri Ǿuķalāǿ-yı Hind ġażaba gelüp 

eyitdi. “Yā Elhenc-i Cinnį ben seni bir Ǿāķil sünnį śanurdum. Ammā ki sen bir aĥmaķ cāhil 

imişsin ki kendü dilüñ ucundan ķażāya uġraduñ. Belki ġam u ġuśśa āteşin cinnį serhengi 

üzerine bile śaçduñ ve kendü yüzüñ śuyın her yere dökdüñ. Senüñ miŝlüñ şol şemǾ ķıśśasıdur 

ki kelebek anuñ ol nūrı Ǿışķın ŧavāf eylerken nā-gāh şemǾ odı anuñ ķanadın göyündürüp anı 

şemǾden üzerine bıraġur. Şuluķ sāǾat ferrāş daħı miķrāż ile gelüp ol şemǾüñ başın keser 

kelebek üstine bıraġur kim ve’l-ħurūca ķıśāśun175. İmdi sen daħı şerįǾate śıġar söz söylemedüñ 

ķażā vü ķādere inkār itdüñ. Allāh’uñ rasūli ķatında ķażāyı menǾ itmege daǾvį itdüñ ve senüñ 

şirretüñ ucından kelebek gibi Ĥāveristān pādişāhı mevt odına göyündükden śoñra Adunyā bin 

Dāvud’dan daħı Ĥāveristān pādişāhı oġlı daħı maķtūlüñ ķātilden ķanın ŧaleb idüp ferrāş gibi 

miķrāż-ı tįġ ile Adunyā başın alup siyāset-i naŧǾ üzerine bıraġıcaķ sen şöyle saġ u esen 

Ǿālemde yüriyecek degülsin. Lā-cerem eyü yatlu itdügüñ bulacaķsın bu ħod maǾlūmdur.” [H-

151a] [K-152a] Her ki Ĥaķ yolından iǾrāż eylese lā-cerem helāk olsa gerek. Nitekim eydür 

men eydi śafĥatehü’l-ĥalķ heleke176. Bu rūşendür güneş gibi. ǾĀlemdeki her ne kim Allāhü 

teǾālā taķdįr itdiyse olacaķdur, śanma ki tedbįr anı menǾ ķılacaķdur. İźā ĥalleti’t-teķādir āđa’l-
leti’t-tedābirū177. Nazm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Böyle diyüp anda Rūĥşāh Cinnį daħı bį-gümān178 

İtdi Elhenc özine var hem be-ġāyet key cihān 

Diñle imdi āħir ķıśśa n’olısardur şāhimen179 

                                                 
174 İşin vuku bulması için Allah’ın emri gerekli oldu (Enfal 42). 
175 Kıssalardan çıkarılmıştır. 
176 Kim O’ndan yüz çevirirse helak olur. 
177 Takdir olunduğu zaman tedbir bozulur. 
178 “Rūĥşāh-ı Cinnį” ifadesi vezin gereği “Rūĥşāh Cinnį” şekline okunmuştur. 
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Lįk virgil sen śalavāt Muśŧafā’ya her zemān 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince Rūĥşāh-ı Cinnį böyle diyicek Elhenc-i Cinnį cevāb virdi ki “Yā 

melik-i ervāĥ Ǿālem-i kāǿinātuñ ĥāli budur ki sāķį felek kişiye gāh zehr, gāh şeker śunar ve 

kimdür ki Ĥaķ teǾālānuñ ķażāsına ķarşulıķ eyleye benüm gibi bilmezlik ķıla ve bu Ǿālemde 

kendü reǿyiyle bir Ǿālį menzile ire ve kimi gördüñ bu dünyā niǾmetinde ki anuñ eline bir 

şerbet vireler āħir esrük olmaya ve hevā vü heves ārzūsı ardınca ķadem baśa helāk olmaya ve 

kimi gördüñ ki Ǿacūze ile iħtilāŧ idüp fitnelenmeye ve daħı nā-kes kişiden ĥācet dileyen ħor 

olmaya ve fitne ehli yüz kişilere baş ķoşan ĥasedinde ve peşįmānlıķda olmaya ve daħı sulŧān 

ile muśāĥabet iden āħir selāmet ķurtıla. Benüm daħı Süleymān dergāhında ħāś olduġumdan 

devletüme maġrūr olup ġurūr-ı şeyāŧįn dimāġumı fesāda virdi. Şol ķadar oldı ki neyi gerekse 

ĥużūr-ı Süleymānį’de söyler oldum. Āħir nefs-i emmāreye uyup ķażā vü ķadere inkār eyler 

oldum. Pes benüm vaǾdüm yaķındur beni bu araya ecelüm getürmişdür. Benüm ne işüm idi ki 

bunuñ bigi ħaŧāsuz söyleyeydüm. Ammā ki felek taķdįri ve ĥırś-ı ümįdi beni işbu helāklıġa 

bıraķdı. Nitekim eydür ve aǾlemū innį fāŝiru’r-rāyi muħŧįǿi velā ken ķađāle aŧbiķu 
indifāǾuhū180 ve benüm miŝālüm şol bāl arusına beñzer ki nilüfer çiçegine ķonar ve anuñ 

gökçek ķoħusına ve leźźetine meşġūl olur. Tā ol vaķte degin uçmaz ki nilüferüñ yapraķları 

ķavışur aru anuñ içinde helāk olur. Ben daħı Süleymān dergāhında merātib-i Ǿālį bulduġum 

ecilden dilüme gelenin söyledüm, günāh-ı ekber idügin fikr eylemedüm. [H-151b] [K-K152b] 

Lā-cerem bu ħaŧāyı itdüm taķdįr-i ķażāya nā-çār rıżā virirdüm. Şimdengirü Ǿaķlı anuñ çāresin 

eylemege ķāśırdur ve reǿy ü tedbįr aña tedbįr eylemekde Ǿāciz u fātırdur. Pes taĥķįķ bilürem 

ki baña Süleymān dergāhında bu ħaŧāma ve baña necāt yoķdur. Eger ki tevbem ķabūl olursa 

āħiretde mertebe-i Ǿālį bulam. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Böyle diyüp virdi Elhenc anlara aĥsen cevāb 

Her ķażāya rāżį oldı kim çeke cevr ü Ǿiķāb 

Bildi zįrā olısar taķdįr-i Ĥaķ neyse hemān 

Zįrā tedbįr iǾtimād itmekdurur ķuru ĥisāb 

Der-Beyān-ı Naśįĥat Kerden-i Rūĥşāh-ı Cin Bā-Elhenc-i Cin 

Ĥakįm ķavlince Elhenc-i Cinnį sözüni Rūĥşāh-ı Cin ile perrįler sulŧānı Hümāyūn Şāh ki 

işitdiler. Eyitdiler ki “Yā Elhenc-i Cinnį, eger iǾtiķāduñ pāk ise itdügüñ ħaŧāya istiġfār ķıl Ĥaķ 

teǾālā kerįm pādişāhdur Ǿafv ide ve Süleymān daħı peyġamber-i mürseldür senüñ günāhuñı 

                                                                                                                                                         
179 Vezne uymamaktadır. 
180 Bil ki (şüphesiz) benim bakışımın belirtisi hatalıdır. Fakat vuku bulduğunda onun def edilmesini engelleme. 
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Allāh’dan dileye ve ammā ki eger göñlüñde bir şirk var ise egri mizaclu kişiden hergiz 

ŧoġrulıķ gelmez ve yüz ħulķlu yüz yollu kişi zaĥmetle güçle ŧoġrı olmaz kim ķayda ne varsa 

ŧaşına. Ol śızar ve Ǿaķrebüñ eger ķuyruġın kimse ŧoġrıldamaz ve bed-baħtı olan naśįĥat 

işitmez ve śaġalmayacaķ śayr ü ŧabįb sözin ŧutmaz ve perhįz ķabūl itmez. Göñli ārzūsı ġıdā-yı 

pįri muǾālece-i eŧibbā fāǿide ķılmaz. Nitekim eydür. ŞiǾr  

Faśbir li-źāǿike en cufūt ŧabįbuhū 

Ve ķanǾi bi-cehlike en zeciret muǾallimen181 

MaǾal-ķıśśa sözi dirāz itmeyelüm Melik Aĥmer, Elhenc-i Cinnį dest kerden beste dil-şikeste 

siyāset meydānına getürüp çökerdüp cellād-ı ķāhir cin eline virüp andan sürevarup taħt-ı pā 

öpüp baş ķaldurup cin dilince Süleymān’uñ devām-ı devletine ve eyyām-ı rifǾatine duǾā ķılup 

eyitdi kim. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

İy Ħudāvendān-ı Ǿālem muĥterem 

Pādişāhı şarķ u ġarb u mālik ü ħayl u ĥaşem 

Yüz yigirmi dört śıfat maħlūķ-ı Ǿālem çākerüñ 

Yetmiş iki millet ile çākerüñ biñ bir ümem 

Ŧur cihān ŧurduķça ide dünyāya sulŧān ol gün 

Tā ķıyāmet devlet ile pāydār ol görme elem 

Dest-i beste dil şikeste dutuben Elhenc’i ben 

Dergehüñe uş getürdüm çeküben derd ü elem 

Ĥażretüñden budur ammā ĥācetüm iy şeh cihān 

Öldürüp Elhenc-i Cinnį itmeyesin sen Ǿadem [H-152a] [K-153a] 

Nesr: Ĥükemā ķavlince Melik [Ahmer] bu vechle duǾā ķılup Elhenc-i Cinnį’yi Ǿarż idicek 

Süleymān Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām dönüp Āśaf ’a emr itdi ki Elhenc ile söyleşe, imtiĥān 

ķıla ki iǾtķādı ķażā vü ķadere ne yüzdendür inśāfa geldi mi, ya yoķ aña göre Ǿamel ķıla. 

Andan Āśaf baş ķaldurup Elhenc’üñ yüzüne nažar ķılup eyitdi. “Yā Elhenc-i Cinnį ve ey 

cinnįler serhengi, gördüñ mi ki seni ol bed fiǾlüñ ve cehlüñ ne belāya giriftār itdi. Anuñ içün 

dimişlerdür ki cehāletden ķatı dermānsuz renc yoķdur kim kişi ne belāya ve ne ķażāya uġrarsa 

cehli ucundandur. Nitekim eydür lā dāǿe eǾāy mine’l-cehli182. Ol vaķtin ki seni cehlüñden 

nefs-i emmāreye uyup ķażā vü ķādere ki inkār itdüñ. Ĥażret-i SüleymānǾaleyhi’s-selām saña 

                                                 
181 Cefaların tedavisinde günahına sabret, öğretmenini yok saydığın zaman cehaletine kanaat getir. 
182 Cahil (kişiden) hiçbir hastalık tedavi edilmez. 
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ne ķadar naśįĥatler itdi ki ħaŧā ķılduñ. Tevbe it diyü illā ki sen işitmedüñ. Egerçi kim ol Ĥaķ 

peyġamberi senüñ bed fiǾlüñi bilürdi. Bu siyāsete müsteĥaķ olacaġuñ Allāh aña bildirmişdi. 

Ammā ki saña naśįĥat itdüginden Ĥażret-i Süleymān buyurur idi183 ki pādişāh-ı Ǿādil gerekdür 

ki nāśiĥ ola, dāǿim ķullarını ħayra ķulaġuzlaya ve ķullara daħı lāzım gelen budur ki pādişāhuñ 

niǾmeti Ĥaķķ’ın ve şükrin edā ide ve işlerüñ yegregi oldur ki anuñ ħātimeti ħoşnūdlu ve 

Ǿāķıbeti sevgülü ola ve duǾālaruñ yegregi oldur ki ulular ve urundular dilinden gele ve 

dostlaruñ muvāfıķı raǾį oldur ki ķarşulamaķdan ve muħālefetden saķına ve ādemįlerüñ 

temāmı raǾį oldur ki ādemlıġı elden ķomaya ve Ǿāķil u dānā oldur ki kendü tedbįr-i reǿyine 

ŧayanmaya. Zįrā kim Ĥaķ teǾālānuñ taķdįri ne ise olacaķdur. Zįrā kimüñ elinden gelür ki Ĥaķ 

teǾālānuñ ķażāsına ķarşulıķ eyleye kim miĥnet-i siyāsetine müsteĥaķ sencileyin diz çökmeye. 

Nitekim Ǿuķalā eydür. Deñiz dibinde ķazıla śuya ŧalmaķ ve esrüklükde ılan ŧuŧaġın emmek 

yavlaķ ķorķuludur. Andan daħı ķorķulu budur ki pādişāha yaķın olasın ĥükmüni śayasın. 

Nitekim eydür. [H-152b] [K-153b] ŞiǾr: 

Vemā’s-sulŧānü’l-baĥr-ı Ǿužemā 

Ve ķurbü’l-baĥri maĥdūdu’l-Ǿavāķib184 

ǾAle’l-ħuśuś ki pādişāh emrin śımaķ degül Allāh’uñ emrine muħalefet itdüñ. Şol ķadar 

bilmedüñ ki taķdįr-i Allāh olsa gerekdür. Nitekim Ǿuķalā eydür ķul anda bile ķulluġın ki 

kendü didügi olmaya Allāh didügi ola el-Ǿabdü yüdebbirū va’llāhū yuķaddirū185 ve çünki 

Ǿaķluñ taķdįri Allāh sırrında irmediyse bārį dilüñ kendüñde ŧutup ħāmūş olmaķ efđal idi. 

Nitekim eydür śalāĥü’l-insāni fį ĥıfżu’l-lisāni186. Yā Elhenc anı bilmez miydüñ ki Ĥaķ 

tebāreke ve teǾālā ķādirdür lā şerįk187 ü lā mekān188 ü lā müşįr189 ü lā vezįr190dür. Sözümüñ 

şāhidi tebāreke’l-lleźį bi yedihi’l-mülk ve hüve Ǿalā külli şeyǿin ķadįr191dür. Pes yā Elhenc şol 

Allāh kim ķādir-i ber kemāldür güci yitürmeġe. MaǾa haźā görmez misin ki bir ķaŧre śudan 

ħūb śūretler yaradur ki ay u güneş anuñ ĥüsninde ħacįl ķılur. İşitmedüñ mi ki Yūsuf 

Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām ol vaķt ki ķuyudan çıķardılar ve tācirler reǿįsi öñine getürdiler. 

Ķarındaşları bir ŧaġ aşurı yirde oturmışlardı. Gördiler ki gökde güneşüñ192 yüzi ŧondı. Eyitdiler 

ki “ǾAcebdür ķarındaşımuz Yūsuf’ı ķuyudan çıķarmadılarsa zįrā ki bir nūr vardı. Yūsuf’uñ 

                                                 
183 Buyurur idi ] bu idi K. 
184 Sultan olan padişah büyük denizdir. Denize yakın olmak tehlikeye sınırdır. 
185 Kul tedbir alır, Allah takdir eder.  
186 İnsanın silahı dilini korumaktır. 
187 Ortağı olmayan. 
188 Mekânı olmayan. 
189 İşaretsiz, tarifsizdir. 
190 Vekilsizdir. 
191 Hükümranlık elinde bulunan Allah, yüceler yücesidir ve onun gücü her şeye yeter (Mülk 1). 
192 Güneşüñ ] güneş K. 
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yüzündeki ol nūr bir ķısa güneş yüzünde nūr ŧoġurdı. YaǾnį kim günüñ rengi bir dürlü daħı 

olurdı ferişteler görüp ĥayrān ķalurlardı. Pes ķādir degül mi ol Allāh bir ķaŧre nuŧfeden anuñ 

gibi cemāl yaradur ve bir daħı Yūsuf’ı görmedüñse Süleymān ĥażretin göre ŧurursın ki Dāvud 

PeyġamberǾaleyhi’s-selām on oġlı varidi, cemįǾsinden Süleymān-ı Nebį kiçirek idi, cemįǾ 

ķardaşları ħilāfet daǾvāsın ķılurlardı. İllā ki bu Ǿilm hevesinde Allāh’a ŧāǾat iderdi. Ĥaķ 

sübĥānehu ve teǾālā bu Süleymān selįm olduġı ecilden şol salŧanat rūzį ķıldı ki biñ bir ümmet 

emrine fermān ve yetmiş iki dürlü millet ĥükmine maĥkūm çāker ve yüz yigirmi dört dürlü 

śıfat-ı maħlūķāt emrine meǿmūr ve musaħħar olup ins u cin [H-153a] [K-154a] vaĥş u ŧayr, 

mūr u mār, çerende vü perende cemįǾ muŧįǾ-i münķād olduķdan śoñra maǾādine, cemādāta, 

nebātāta, çār Ǿunśura ĥükmi geçer ve yil taħtını felekde götürür diledügi yire yetürür. 

Ancılayın Ǿažįm-i saltanatı rūzį ķıldı ki bundan aķdem kimseye müyesser ve bundan śoñra 

daħı hįç bir şāha müyesser ola ĥaķ degül. Nitekim kelām-ı ķadįm ve kitāb-ı kerįm içre gelür ki 

rabbiġfirli ve heblį mülken lā yenbaġį li eĥadin min baǾdi inneke ente’l-vehhāb193. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Ķādir ol ki ķudretidür bį-şümār u bį-Ǿaded 

ŚāniǾ ol ki pāk-i źātı ķul huva’llāhu eĥad194 

Ĥükm anuñ ki kün dimekden dü cihānı itdi ħalķ 

Ħalķ-ı Ǿālem bildi oldur lā şerįke hem śamed 

Neŝr: Pes yā Elhenc-i Cinnį, cemįǾ māsivā ki vardur. Şāhiddür ki ol Allāh vāĥiddür her ne 

kim istese anı vaķt içinde ķılur. Ķādirdür, kime ne dilerse virür kime ne dilemezse virmez. 

Ķadįrdür, yoġı var varı yoķ ķılmaġa. Ķadįrdür, ıraġu yaķın yaķını ıraġ ķılmaġa. Ķadįrdür, 

kimi dilerse dost ķılur ve kimi dilerse düşmān ŧutar. Ķadįrdür, bir śayśādan vilāyet alur aśĥāb-

ı kehf itine vilāyet virür. Ķadįrdür, Ħalįl’e düşmān-ı Nemrūd odın bostān ķıldı, FirǾavn’a śuyı 

od ķıldı. Ķadįrdür, taķdįr eyledi İblįs’i İbrāhįm ķoñşulıġından sürmege. Ķadįrdür, ādemi 

uçmaġa ķoyup kendüye yaķın ķılmaġa. Ķadįrdür, Yūnus’ı ķırķ gün balıķ ķarnında 

zindānlamaġa. Ķadįrdür, Nemrūd’ı biñ yıl pādişāh ķıldıġı içün aśśısı ne oldı? Yūnus’ı zindāna 

ķoyduġu içün ziyān ne oldı? Şeddād bin ǾĀd’a salŧanat u Ǿālem faħrı Muĥammed Muśŧafā’ya 

düşmenlar zaĥmeti ve arpa etmegiyle besledi.” Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Böyle diyüp itdi ħışm ol zemān Elhenc’e Āśaf 

                                                 
193 Rabbim, bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk bahşet. Şüphesiz sen en çok bahşedicisin (Sâd 
35). 
194 De ki; Allah tektir (İhlas 1). 
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Diñleyüben itdi efġān anda cin ü nā-ħalef 

Dil perįşān olup Elhenc hem çü zülfi mihrbān 

Sįne köp olup dögerdi gögsin anda hem çü kef 

Cevāb Dāden-i Elhenc-i Cinnį 

Ĥakįm ķavlince Āśaf bin Berħiyā böyle diyicek Elhenc-i Cinnį gözi yaşlu baġrı yaşlu eyitdi ki 

“Yā vezįr-i aǾžam Ĥaķ Ǿalįm ü Ǿallāmdur ki ben bu ħaŧāyı ki itdüm. Müǿmin ü müvaĥĥid iken 

nefs-i emmāreye uyup racįm sözün ki ŧutdum. Bilmeyüp bir günāhdur ki benden ġāfilin śādır 

oldı. Ammā ol ħaŧāyı itdügüm demden bu zemāna dek [K-154b] istiġfār-ı tevbe ķıluram. [H-

153b] Zįrā ki tevbeden ġayrı mücrimįne şefįǾ yoķdur. Nitekim eydür lā şefįǾu’l-ħacc mine’t-
tevbeti195. Bu muǾayyen idi ki taķdįr-i Ĥaķ olacaķdur, benüm ne miķdārum vardı ki taķdįr-i 

Allāh’ı defǾ idem. Nemrūd-ı merdūd cihānuñ pādişāhı iken bir siñek elinde Ǿāciz ķalup anı 

kendüden defǾ idemedi taķdįrde eceli bir üyez elinde muķadder olduġı ecilden. Pes bu nesne 

daħı baña taķdįr-i Allāh’da vardı ki cin serhengi iken ve dereke-i Süleymānį’de ħāś iken 

cemįǾ belālardan emįn ü ħalāś iken bu ħaŧāyı söyleyüp belāya giriftār olacaġum ceffü’l-ķalem 

alnuma yazmışmış. Eger eyle degülimse Ĥażret-i SüleymānǾaleyhi’s-selām ben ķulına naśįĥat 

ve cemįǾ ins ü cin serhengleri baña ögüt virdi. Lākin şol nefsüm ĥarįślıġı ve ārzūm ķuvveti 

kim ululuġuma salŧanatuma tekye iderdüm. Benüm ol Ǿabeŝ reǿyüm beni żaǾįf eyledi ki kim 

naśįĥat itdiyse ögüdin işitmedüm. Benüm göñlüm içinde naśįĥatleri ķadar söz oldı. Benüm 

miŝlüm şuña beñzer ki ŧabįb-i ĥāźıķ perhįz gösterür. Ammā ki ĥarįś sįr u yiyesinüñ ziyānına 

baķmaz. Kendü ārzūsı dilegince yiyesi yir sįruluġı artar. Hįç śuçsız ve günāhsuz dirilmek ve 

göñül ħoşlıġı ve emįnlik birle rūzgār geçürmek mümteniǾdür. Ķande kim bir yüksek 

himmetlü kişi196 olsa ķatı renclerden ve göz degmekden emįn degüldür. Baña daħı Süleymān 

dergāhında merātib bulduġum ecilden düşmānlarum gözi degmişdi ki rāĥatum miĥnete ve 

devletüm zillete ve kemālüm zevāle mübeddel ola budur ki her kemālüñ bir zevāli lā-büd 

olacaķdur. Nitekim bedrüñ hilāli var kim cihānuñ mihri ķahrına şehdi zehrine degmez ki 

elbetde Ǿusrınuñ yüsri ve yüsrinüñ Ǿusrı vardur. Nitekim kelām-ı ķadįm içinde gelür ki fe 
innemaǾal-Ǿusrin yüsran inne maǾal-Ǿusri yüsrā 197. Ammā ki işbu belāyı ben añmışun, her 

kim bir nesneyi aña lā-cerem anı görür. Pes vaķtdür ki kendü fiǾlimüñ ŝemeresin ve kendü 

sözümüñ ĥāśılın degişürem. Zįrā ki nefs-i emrde Ĥaķ yolından iǾrāż itmiş oldum her ki Ĥaķ 

yolından [H-154a] [K-155a] iǾrāż itse lā-cerem helāk olmaķ gerek. Nitekim eydür men eydi 

                                                 
195 Tövbeden daha kazançlı bir şefaatçi yoktur. 
196  Kişi ]- H. 
197Muhakkak ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır (İnşirah 6-7). 
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śafĥatehü’l-ĥalķ heleke198 ve ammā ki ben günāhuma tevbe itdüm. Eger ki luŧf idüp bu 

günāhkāra şefįǾ olup günāhuma muķarrer olup tevbe itmiş iken benüm günāhum Ĥażret-i 

Süleymān’dan dileyesiz. Zįrā ki bir kişi depelemek ĥaķķında ivmeklik şeyŧāndandur tecrübe 

ehli olurlar ve Ǿaķl işleri begler ķamu işlerde endįşeyi ve fikr eylemegi ve ivmemegi vācib 

gördiler. Ħuśūśan ki ķan itmekde Allāh’uñ buyruġın imām idindiler. Nitekim kitāb-ı 

sübĥānįde ve kelām-ı Rabbānį’de gelür ki yā eyyühe’l-lleźįne āmenū in cāǿeküm fāsiķūn bi 
nebāǿin fe tebeyyenū199 ve ammā ki eger bu günāhdan ötüri Ĥaķ sübĥānehü ve teǾālā tevbem 

ķabūl itmeyüp Süleymān ĥażreti günāhumdan geçmeyüp bu yolda ölmek muķadder oldıysa 

elümden ne gelür, Ĥaķ teǾālānuñ ĥükmü ve ķażāsı güneş gözüm felekde ķarañu ķılur ve ay 

şeklini siyāh ider ve Ĥaķ teǾālānuñ dilegi deñiz dibindeki balıġı yuķaru çıķarur ve hevāda 

uçan ķuşı aşaġa indürür. Benüm bilmezliġüm tecrübe ehli ķatında şol ķadar cehlüm ziyāde 

oldı ki deñiz yüzinde at segirtmek ve ķurıda gemi sürmek dileyen nā-ehl gibi kendüye gülmiş 

olur. Zįrā kim bu işler Ǿāķiller sįretinde ıraķdur. Pes eger ölmek eger dirilmek irādet-i 

Allāh’dur. ǾĀķil kişi gerekdür ki her ĥālde ĥāline şükr eylemek cümle bāb içinde vācibdür ve 

miĥnet ü meşaķķat günlerinde hiç śabr ŧonından yegrek bezek yoķdur. Ķāle’n-nebį Ǿaleyhi’s-
selām ħayra mā uǾŧiye’l-insānū lisānün şākirūn bedenün śābirūn ķalbün źākirūn200. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Şākir ol Ĥaķ virdügine arta tā kim devletüñ 

Źikr ol ki yücele Ǿālemde baħt u Ǿizzetüñ 

ĶāniǾ ol kim dü cihānda görmeyesin iĥtiyāc 

ŦāǾat it kim eksile Ǿālemde derd ü miĥnetüñ 

Siyāset Fermūden-i Süleymān 

Ĥükemā ķavlince ķaçan ki Āśaf bin Berħiyā’ya Elhenc-i Cinnį bu vechle kim ħaber virdi. 

Andan dönüp Süleymān ĥażretine Ǿarż itdi. Ĥażret-i Süleymān Ǿaleyhi’s-selām eyitdi. [H-

154b] [K-155b] “Śoñ peşįmānlıķ aśśı ķılmaz, nuśĥumuz evvel işitmedi. Tevbesi Allāh ķatında 

ķabūl olmayınca benüm ķatumda günāhından geçilmez. Ĥabs idüñ ķarındaşum Cebrāǿįl 

gelince görevüz ki Allāh ķıbelinden cevāb ne olur?” diyüp Elhenc-i Cinnį’yi biñ nefer 

kendünüñ aǾvānları cinnįlerle Melik Aĥmer’e ĥükm itdi ser-cümlesin ĥabs itdiler. Andan 

Melik Aĥmer eyitdi. “Yā nebiyyu’llāh, bir kimesne vardur Adunyā bin Dāvud ile muśāĥabet 

kesb itmiş maġrib pādişāhınuñ oġlıymış. Maşrıķ sulŧānı ķızınuñ ĥüsn-i taśvįrin görmek ile 

Ǿāşıķ olup gemiye girüp deryā yüzinden maşrıķa sefer iderken gird-āb baĥrına düşmiş. Şimdi 
                                                 
198 Kim O’ndan yüz çevirirse helak olur. 
199 Ey iman edenler! Bir fasık size haber getirirse onu araştırın (Hucûrât 5). 
200 İnsana verilen hayırlı şey; şükr eden bir dil, sabreden bir beden ve zikreden bir kalptir. 
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ki ĥālde Adunyā ile ĥabse śalınmış. İmdi anuñ günāhı yoķdur, Ǿālį ĥażretüñe maǾlūm olsun.” 

diyicek Süleymān ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām emr itdi melik-zādeyi getürdiler, nažar-ı 

Süleymānį’ye yitürdiler. Andan melik-zāde dįvānına girüp yüz yire urup eyitdi. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

İy emįri ins ü cin ve mālik ü cümle ümem 

Ĥaķ mübārek göñlüñe irgürmesün źerrece ġam 

Sen Süleymān dergehine yüz sürüyü gelmişem 

Dest-gįr ol ben ķuluña ki luŧf it iy kān-ı kerem 

Der-Beyān-ı Ķıśśa-yı Ķażā vü Ķader-i Sįmurġ  

Ĥakįm ķavlince ķaçan kim melik-zādeye maġrib bu vech ile ki Süleymān’uñ devām-ı 

devletine duǾā ķıldı. Süleymān-ı Nebį melik-zādenüñ feśāĥatine taĥsįn idüp şehzādeler 

śafında Afrāsyāb ķarındaşı oġlı Ferruhzād’uñ altı yanında yir gösterdiler. Śaff-ı niǾālde geçüp 

oturdı. Andan melik-zādenüñ Āśaf bin Berħiyā Süleymān-ı Nebį Ǿaleyhi’s-selām ĥükmiyle 

adını ve başından geçen ser-güźeştin śordı. Andan melik-zāde daħı ayaġ üzre ķalķup tekrār 

duǾā ķılup daħı faśįĥ lisān ile dile gelüp başından geçen ĥikāyeti beyān itdi. “Nite maġrib 

zemįnde Endülüs melikinüñ ķız ķarındaşı oġlu idüġin ve adın Pervāne Şāh ķoduķlarını ĥįn-i 

bülūġiyyete yeticek Ǿulūmda māhir ve her fende ķādir olup aķrānı melik-zādelerle şikāra 

giderken bir derviş-i nemed-pūşa bulışup gördiler ki Ǿāşıķ u şeydāyı kim felekde Zuħal 

semǾine irgürür āh u nevāyı sebebin śorup derviş [H-155a] [K-156a] bunları menǾ idemeyüp 

ķoynından taśvįr çıķarup ol ĥarįr üzre yazılmış taśvįri görüp Ǿāşıķ olup “Kimüñ taśvįridür?” 

diyü śorup dervįş daħı bir tācirüñ oġlı olup biñ deve yüki ķumaş ile Hind’e geçerken maşrıķ 

ķurısında gemisi ġarķa varup kendüsi bir taħta üzerinde ħalāś olduġın hemān bunca mālden 

biñ altun çıķarduġını, andan zemān ile maşrıķ şehrine varduġını, ŞemǾ-i Bānū ki maşrıķ 

meliki ķızıdur. Yılda bir kerre eyyām-ı nevrūzda ol diyāruñ melik-zādeleri cemǾ olduġın ve 

andan ol yüzi güneş altı māh-tāb yüzünde niķāb elinde bir ķızıl elma ŧop seyrān ķılduġın 

kimesneye varmaġa begenmeyüp elma ile urup işāret ķılmaduġın ve andan gider ayaķ 

yüzünden niķābın refǾ idüp cemāl-i ber-kemālin Ǿuşşāķa Ǿarż itdügin gören melik-zādeler 

Ǿāşıķ olup düşüp uśśı gitdügin ve andan śoñra güci yitenler naķķāş-ı Çįn’e biñ ķızıl altun 

virüp taśvįrin yazdurup gördüklerince ħāŧırların tesellā itdüklerin ve her biri taśvįr taśvįrin 

memleketlü memleketine gitdüklerin dervįş daħı taśvįr alup sefer itdügin niçe yıldur dere 

depe deşt ü beyābān geçdügin yār ĥasretinden şeker yirine zehr içdügin Ǿalā raġm-ı rūzgār 

gelüp maġrib zemįn diyārına düşüp Endülüs şehri śaĥrāsına gelüp bizümle buluşdı. Andan 

śoñra ĥarįrdeki śūreti görüp Ǿāşıķ oldum. Benüm daħı serencāmum uzundur dile gelmez ve 
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Ǿaşķ elinden ĥālüm diger gūndur ĥuśūli mümkin olmaz.” deyüp āh idüp bu ġazeli oķudı. 

Ġazel: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Men ki cāndān sevmişemdür dil virüp ķaragözi 

Ġamzesin süzdükçe ammā cān alur ķara gözi 

Göz ķarardup murġ-i cāñum düşdise zülf aġına 

Vir dilegüm uśanam çün itmeye ķara gözi 

Perçemi ŧāvus şekilin zülfidür şeh-bāz-ı zāġ 

Śayd idem minķāre alup śad hezār ķara gözi 

ǾĀşıķuñ efġānı zārın ol kişi bilür anuñ 

Gelür ħayy çün bülbülį-veş ķan u yaş ķara gözi201 

Nergis-i şehlāsı ķo Firdevsį kendüm mūyı sev 

Terk idüp elā gözi sevgil bu dem ķara gözi 

Der-Beyān-ı Temŝįlāt-ı Dāsitān-ı Māżį 

   [FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Ol melik-zādedür nefsüñ yaķın202 

Sevdügi maĥbūbedür dünyā hemįn 

ǾĀķiliseñ dünyā çün çekme iştiyāħ203 [H-155b] [K-156b] 

Vir mücerred ǾĮsā gibi bį-nifāķ 

K’ol Ǿacūze pįrezen sāħirdurur 

Ādemį el ŧar ķatı mākirdurur 

Kendüye zįnet virür çün nev Ǿarūs 

Aldayup insāna ider efsūn füsūs204 

Niçe şūrį gördi işbu pįrezen 

ǾĀrif iseñ virme göñül aña sen 

Śora göñül viren aña ķāniyā 

Kim baķa bulmaz viren dil fāniyā 

                                                 
201 Bu mısraın vezni bozuktur. 
202 Bu mısraın vezni bozuktur. 
203 Bu mısraın vezni bozuktur. 
204 Bu mısraın vezni bozuktur. 
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İşbu fānį mülke göñül virme hiç 

İrişesin bāķį mülke ir ü giç  

Mülk odur kim bünyetin irmez ħalel 

Ķaśrınuñ bu ķadar ķuśūrı olmaz ħalel205 

Bāgınuñ görmez ħazānı gülleri 

Sebze vü terdür müdām sünbülleri 

Bir ķaśūra vir göñül olmaz ħarāb 

Bülbül olmaz gülleri olmaz gül-āb 

Ħiźmet ol sulŧāna ķıl ŧutmaz vezįr 

Lā şerįk ü bį-bedeldür lā müşįr 

ŦāǾat eyle şāha kim muĥtācı yoķ 

Mülk içinde žulm ü bidǾat bācı yoķ 

Ger dilerseñ irişesin ĥażrete 

Ĥaķķı tesbįĥ eyle yüz sür ŧāǾate 

Der-Beyān-ı Meclis-i Āħer  

[FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Çoķ şükürler ol Ħudā’ya daħı hem 

Üç yüz otuzla ŧoķuz meclisde tam 

Nažm u neŝrin söyledüm aĥsen ĥadįŝ 

N’ola kim it ŧaǾnı ĥāśid ü ħabįŝ 

Cāhil içün söylemedüm men kelām 

Virdüm ammā ki żarūretle selām 

Sözlerüm kāmil bilür206 cevherdurur 

ŦabǾımuzdur baĥr andan dūrdurur 

Bu Süleymān-nāme miŝli söz śaĥįĥ 

Kimse hergiz dimedi şöyle melįĥ 

Ǿİlm-i ĥikmet Ǿilm-i heyǿet her Ǿulūm 

CemǾ olupdur bunda küllį merz u būm 

                                                 
205 Bu mısraın vezni bozuktur. 
206 Bilür ] bilürem K. 
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Ger ħavāśś u ŧılsımāt u edǾiyā 

Oldı inşā bunda ekŝer müntehā 

Ger ħavāśś u ķıśśa ger cāmiǾdurur 

Anuñiçün Ǿārifān sāmiǾdurur 

MüstemiǾden budur ammā ĥācetüm 

Fātiĥayla yād ide var minnetüm 

İy felekleri muǾallaķ döndüren 

Mihr ü māhı şarķ u ġarba göndüren 

O Muĥammed nūrı ĥaķķı yā mecįd 

Bu kitāb itmāmını eyle mezįd 

Yā ilāhį bu kitāb üstādına 

Kātib ile oķuyan şeyyādına 

MüstemiǾle cümlesine raĥmet it 

Küllįsinüñ meskenini Cennet it 

Söyle Firdevsį yine ĥoş ħaber 

Cān u dilden diñleye tāc-ver 

Süleymān-nāme’nüñ Üç Yüz Ķırķıncı Meclisinüñ Źikrindedür 

   [FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Şāh-ı Sulŧān Bāyezįd ol şehriyār 

Nuŧķuña Ǿāşıķ ider taĥsįn hezār 

Şeh ki oldur şāh-ı şāhān bu zemān 

Çākeridür biñ bir ümmet ins ü cān 

Elli biñ şeh var ki ħiźmet ķılıcı 

Ħaśm-ı ħāna cāndan urur ķılıcı 

Çünki Ǿizzet itdi şeh ferş üstine 

Ķılıcın Ĥaķ aśdı anuñ Ǿarş üstüne 

Tįġ-zen Mirrįħ aña derbān Züħal [H-156a] [K-157a] 

Defterin yazar ǾUŧārid her maĥal 

Muŧribi olmaķ diler Zühre anuñ 

Śoĥbetinde bulmaġ içün behr anuñ 
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Ķāśrına207 kim oldı ĥācib bu ki mihr 

Meh Ǿases oldı gezer her şeb-i şehr 

Ħattuñ naǾlį oldı tācı āsmān208 

Ħāk-i pāsı küĥl-i çeşmi mihrbān 

Kem ķulı teşrįķ u ġarbuñ ħānıdur 

Ten cihāndur ol cihānuñ cānıdur 

Ol güher çün peydi ĥaķķadur felek 

Ol beşer çün secde ider ins melek 

Güç çeker yoķdur ilinde lįk yay 

Nevĥa kimse ķılmaz ammā zār-ı nāy 

Tįġ-i ābı mevc urursa dem bu dem 

Baĥre beñzer aķıdur aǾdāyı dem 

Gök gözedür sāyesi çetrinde yir 

Pāy-ı taħtın öpüp ister bula yir 

Ĥürrem itsün şāh ile Ĥaķ Ǿālemi 

Ħoş dem itsün cūd ile her ādemi 

Bu cihān durduķça olsun tāc-dār 

Ħaśmınuñ gözine olsun dünye dār 

Ĥaķ teǾālā devletin itsün ziyād 

Diñle ķıśśa vir śalavāt bol murād 

Der-beyān-ı ǾAžamet-i Taħt-ı Süleymān ve Reften Be-Cānib-i Şehr-i Şām Berāy-ı Sürħibād-ı 

Cinnį 

Reǿįsü’l-ĥukemā, aǾķil-i Ǿuķalā, efđal-i fużalā feylesof-ı zemān idrįs-i devrān Loķmān ibn 

ǾĀd ol ĥakįm-i üstād ķavlince aśĥāb-ı kibār ve aĥbāb-ı muħtār ve erbāb-ı iħtiyār ol vechle 

śaĥįĥ ĥikāyet iderler ki ve ħˇāce-i İskender ol źü-fünūn-ı pür-hüner yaǾnį ki Eflaŧun Ĥakįm 

nām-ver naķlince süħan-bendān-ı ĥaķāyıķ ve çehre-küşāyān-ı śūr-ı daķāyıķ ol śarįĥ rivāyet 

ķılup eydürler. Ķaçan ki melik-zādeyi maġrib seyyāĥuñ Ǿāşıķ olduġın ve ŞemǾ-i Bānū śūretin 

yazdurup daħı görüp Ǿāşıķ olduġın źikr idüp ol gazeli oķuyup Ǿaşķ elinden āh-ı āhından felek 

                                                 
207 Kāśırına ] ķamerine K. 
208 Bu mısraın vezni bozuktur. 
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āyįnesin siyāh idicek SüleymānPeyġamber Ǿaleyhi’s-selām eyitdi. “Yā melik-zāde ġam yime 

ki Ĥaķ tebāreke ve teǾālānuñ taķdįrinde var ise sen ol ķızı görürsin, maķśūdına daħı irersin. 

Velį ħaber vir baña ki ne dįne ŧaparsın, Allāh’ı nice bilürsin?” Cevāb virüp eyitdi. “Yā 

nebiyyu’llāh, bizüm şehrimüz Ādem-i Śafį oġlı Şįt Peyġamber’üñ ümmetidür. Allāh’ı bir 

bilürler ve Şįt Peyġamber şerįǾatin ŧutarlar hep Ǿabā pūşdur. Ŧahāretsüz yire baśmazlar ve 

işleri güçleri Ĥaķķ’a ŧāǾat ve kāfire ġazā ķılmaķdur” diyüp ħaber viricek Süleymān 

Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eyitdi. “Yā melik-zāde [H-156b] [K-157b] ķanı devr-i ādem ve 

zemān-ı Şįt anlaruñ devrānı geçdi. Anlardan śoñra Ĥaķ tebāreke ve teǾālā İdrįs-i Nebiyyu’llāh 

ve Nūĥ-ı Neciyyu’llāh ve İbrāĥim-i Ħalįlu’llāh ve Mūsā-yı Kelįmu’llāh ve Dāvud-ı 

Ħalįfetu’llāh gibi mürsel peyġamberler gönderdi. Her birisi zemān-ı ķavmini įmāna daǾvet 

eyledi. ǾĀķil olan daǾvetlerin ķabūl idüp dįnine girdiler ve girmeyenlere ķılıç urup ķanların 

ķara yire ķardılar. İmdi bu zemān ħalķı aĥkām-ı Tevrāt ile Ǿamel iderler ve atam Dāvud 

Peyġamber şerįǾatin ŧutarlar. Gel sen daħı Dāvud Peyġamber şerįǾatine gir” diyüp daǾvet 

idicek melik-zāde daħı ķabūl ķılup tecdįd-i įmān getürüp eyitdi ki “Lā ilāhe illa’llāh Mūsā-yı 
Kelįmu’llāh ve Dāvud-ı Ħalįfetu’llāh ve Süleymān-ı Emįnu’llāh209” diyüp įmān ki getürdi. 

Süleymān Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām ħoş görüp ħilǾat-i ħāś geyürdi. Andan Süleymān 

Ǿaleyhi’s-selām diledi ki melik-zādenüñ kendü başından geçen sergüźeştin söyletdirüp işide. 

Ammā nā-gehān anı gördiler ki Kündük-i Dįv geldi eyitdi ki “Yā nebiyyu’llāh, Sürħibād’a 

cāsūslıġa giden Sündūs-ı Cinnį geldi icāzet diler” diyicek Süleymān Ǿaleyhi’s-selām icāzet 

viricek Kündik-i Dįv alup içerü girdi. Andan Sündūs-ı Cinnį içerü girüp taħt-ı pā öpüp yüz 

sürüp baş ķaldırup duǾā ķılup eyitdi. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

İy emįr-i ins ü cin ü mūr u mār 

Tā ķıyāmet devlet ile pāyidār 

Ben ķuluñ ki Sürħibād’a vermişem 

Ol laǾįnüñ leşkerin ki görmişem 

Şehr-i Şām’uñ üstine ķonmış temām 

Sünnį ķanından göge çıķmış ġamām 

Şehr-i Şām’uñ ħalķını cinnį ķırar 

Ķanlarını ķara yire hep ķarar 

Ceng idicek Sürħibād-ı Cinnįler 

                                                 
209 Allah’tan başka ilah yoktur. Musa onun kelamı, Davud halifesi ve Süleyman onun eminidir. 
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Çıķarur göklere zārı sünnįler 

Devlet ile itmesek feryād u res 

Sünnįden Şām içre ķalmaz hiç ki kes 

Ya Süleymān vaķtidür ķıl Ǿadl ü dād 

Şām’a iriş yıķmadın ol Sürħibād 

Böyle diyüp cin ider şāha duǾā210   

Vir śalavāt sen be-cān-ı Muśŧafā 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince ķaçan ki cāsūs Sürħibād-ı Cinnį žulminden bu ħaberi virdi. Süleymān 

Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām işidüp ġāyet ġażaba gelüp hemān dizi üzerine ŧurdı daħı dönüp 

Āśaf bin Berħiyā ve cemįǾ ĥükemāya vü Ǿulemāya ve vüzerāya ve ümerāya ve biñ bir ümmet 

meliklerine ĥükm itdi ki [H-157a] [K-158a] “Üç güne dek cemįǾ Ǿaskerlü Ǿaskeriñüzi serįrime 

getürüñ.” diyüp ĥükm idüp dįvān ŧaġıdup ħalvet-i ħāśına varup Ĥaķ teǾālāya Ǿibādet, düşmene 

nuśret diledi. Andan dördünci gün śubĥ-dem ŧurup śubĥ namāzın ķılup nübüvvet taħtına 

geçüp oturdı daħı andan śoñra ĥükm itdi. İns ü cin çerisin, dįv u ġūl uǾifrįt perįsin, biñ bir 

ümmetüñ her birisin, vuĥūş u ŧuyūruñ uşaġın irisin, mūr u māruñ zehr-nāk ķarasın ve śarısın, 

çerendenüñ ve perendenüñ211 her śınıfınuñ cinsinden bölük bölük yarısın melek-i 

müvekkillerine ve tekvįnlerineve ervāĥ-ı aǾvānlarına ĥükm idüp kim getürtdi daħı emr şöyle 

ķıldı ki śubĥ-dem olıcaķ cemįǾsi serįr üzre gelüp yirlü yirinde ķarār ideler. Çün kim ol gice 

geçüp Ǿale’ś-śabāĥ kim irdi. Seĥer bülbüllerinüñ śadāsı Ǿārifler semǾine kim girdi. Andan 

Süleymān ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām cāme ĥˇābından “Bismi’llāh.” diyüp ŧurdı daħı pāk śudan 

tāze āb-dest alup on iki biñ enbiyā ve on iki biñ evliyā vü etķiyā ve on iki biñ ĥükemā vü 

Ǿulemā ve žurefā vü şūǾarā ve kümelā vüǾuķalā vü nuķalā birle śubĥ namāzın kim kıldılar. 

Evrād oķıyup namāzdan niyāzdan kim fāriġ oldılarsa andan Ĥażret-i Süleymān Ǿaleyhi’s-
selām yirinden ŧurınca Ĥıżr Peyġamber ile İlyās Peyġamber Ǿaleyhimü’s-selām ĥāżır olup 

geldiler. Selām virüp taǾžįm ü ikrām kıldılar. Andan eyitdiler ki “Yā nebiyyu’llāh, śubĥ 

namāzın Mekke-i Şerįf’de ķılduķ. Andan Şām212 şehr üzerine uġraduķ. Sürħibād-ı Cin çerisi 

gördük ki insāna ġālib olmış, taĥammül idemeyüp ķudretden śunulmış, ķılıçlarumızı çıķarup 

şeyāŧįn nesli birle çoķ ceng itdük, şehr ħalķı üzerinden śıyup ŧaġıtduķ. Ol cihetden sizüñ 

nažarıñuza yetişüp śubĥ namāzın sizüñle ķılmaġa daħı yetişemedük. MaǾźūr buyur ya 

Süleymān geç geldügümüze eger ġazāt ŝevābın ķazanmaġa ķaśd itmek śubĥ namāzın hem 

Mekke’de hem Ķuds-i Mübārek’de ĥażretüñle ķılurduķ.” diyicek Süleymān Peyġamber 

                                                 
210 “Cinnį”ifadesi vezin gereği “cin” şeklinde okunmuştur. 
211 Ve perendenün ]- H. 
212 Şām ]- H. 
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Ǿaleyhi’s-selām taǾaccüb idüp śordı ki “Yā Ĥıżr u İlyās [H-157b] [K-158b] Ķuds-i 

Mübārek’den Mekke-i Şerįf’e bir aylıķ menzildür, belki daħı ziyādedür. Śubĥ namāzınuñ 

vaķti ħod ŝülüŝān sāǾatçe yoķdur.” diyüp suǿāl idicek cevāb virüp Ĥıżr u İlyās Ǿaleyhimü’s-
selām didiler ki “Yā nebiyyu’llāh, rūy-ı zemįnüñ şarķdan ġarba vasaŧı yaǾnį kim gün 

ŧoġduġından gün ŧolanduġı yire dek kim iki şehr vardur. Birisi Cabalķa ve birisi Cabalsa’dur. 

Bu iki şehrüñ mā-beyni ādemį-zād menziline beş yüz yıllıķ yoldur. Bir gün Cabalsa’da ikimüz 

bile śubĥ namāzın ķılup temām idince Ĥaķ teǾālā ķıbelinden celle celāluhū nidā-yı ulūhiyyet 

geldi ki “Yā Ĥıżr u İlyās, Cabalķa deryāsında bir müǿmin śāliĥ ķulun gemisi ġarķa vardı 

yürür, ġarķdan ħalāś olur ki henūz Ǿömrinüñ devr-i kār-ı müddeti vardur. Cabalķa şehrinde bir 

cāmiǾ-i kebįr yapmaġa ve biñ ķul āźād itmege ħayr niyyeti vardur.” diyicek ĥükm-i sübĥānį 

birle ol Cabalķa şehrine varup ķudret atına süvār olup deryā-yı ǾUmmān’a girüp ol gemiyi 

emvāc-ı baĥr içinde girüp efvāc-ı nehrden alup kenāra çıķarup Cabalķa CāmiǾine gelüp 

gördük ki śubĥ namāzın ķılmaġa tekbįr getürmişler. Pes biz daħı imāma uyup ehlu’llāh 

Ǿaynında Ǿayān ħalķ gözünden nihān tekrar śubĥ namāzın bile ķılduķ.” diyicek Süleymān 

Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām yine suǿāl itdi ki “Yā ķarındaşum Ĥıżr u İlyās ne Ǿacāǿib ħaber 

virdüñüz rubǾ sāǾat miķdārı vaķtde maşrıķdan maġribe varup ya maġribden maşrıķa varup 

deñizden gemiyi ħalāś idüp maġribde maşrıķda daħı śubĥ namāzı vaķti geçmedin ķılmaķ cāna 

müyesser olmaz. Zį-saǾādet sizlerüñ ki bu mertebeyi bulmışsız, ķurb-ı Ĥaķ’da ħāś olmışsız. 

Ammā ki maşrıķdan maġribe varmañuz ne vechle ya bir yirde ya Ĥıżr u İlyās ve yine 

yetişdüñüz vechledür?” diyüp ħāber virüñ diyicek cevāb virüp eyitdiler ki “Yā Rasūlu’llāh 

ķaçan ki Allāh’uñ ķullarından bir ħāś ķul ki Allāhü teǾālāya niyāz idüp ya rabbi ĥālüme 

vâkıfsın, nāžırsın, yed-i ķudretüñle baña Ĥıżr u İlyās’ı yetişdür dise ol ķul henūz niyāzın [H-

158a] [K-159a] edā itmedin cānib-i Ĥaķ’dan semǾümüze nidā irür ki fülān yirde fülān ķulum 

benden meded diledi. Yetişüp ol mübtelā-yı belādan ħalāś idüñ.” diyüp semǾümüze nidā-yı 

ulūhiyyet iricek “SemiǾnā ve aŧaǾnā.213” diyüp gözümüz ki açaruz kendümüzi ol yirde buluruz 

hemān biz ķudret atına süvār olup niyyet itdügümüz bilürüz. Vaķt olur ki bir günde ķırķ kez 

ġarba şarķa varuruz. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Böyle diyüp Ĥıżr u İlyās ol zemān 

Sāķin oldı şāh öñünde pes hemān 

Şeh Süleymān işidüp vālih olur 

Diñle imdi ķıśśa nedür cāvidān 

                                                 
213 İşittik ve itaat ettik (Bakara 285). 
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Neŝr: Ĥakįm ķavlince Ĥıżr u İlyās bu Ǿibretu’llāh sözleri söyleyüp ve kendülerüñ ĥāllerin ki 

beyān itdiler yine eyitdiler ki “Yā nebiyyu’llāh, devletüñe lāyıķ budur ki cemįǾ leşkerüñi 

serįrüñe alup yile emr idesin taħtıñı getüre Şām şehrine yitüre.” diyüp temennā idicek 

Süleymān Peyġamber daħı eyitdi. “Benim daħı ķaśdum budur ki üç günde leşkerümi cemǾ 

itmişem, Sürħibād-ı Cinnį üzerine gitmege niyyet ŧutmışam.” diyüp yirinden ŧurup serįr üzre 

gelüp taħta yaķlaşınca müvekkil-i taħt ķarşu gelüp selām virüp elin alup taħta çıķardı. Andan 

Süleymān Ǿaleyhi’s-selām nübüvvet taħtına geçüp oturdı. Andan müvekkil-i ħātem nübüvvet 

ħātemin eline śundı ve müvekkil-i tāc daħı gelüp taħt u devlet tācın başına urdı. Andan Āśaf 

bin Berħiyā, Şįt Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām cübbesin egnine śaldı ve Loķmān Ĥakįm Ādem-i 

Śafį Ǿaleyhi’s-selām śaçın biline ķuşatdı ve Kāź Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām Tevrāt-ı Mūsā’yı 

ĥamāǿil ŧaķdı ve Aħyāşilūn Peyġamber, DāvudPeyġamberǾaleyhimü’s-selām Zebūr’ın śundı 

ve ŞemǾiyā Peyġamber, İdrįs Peyġamber Ǿaleyhimü’s-selām naǾlinin nažārına ķarşı śaff-ı 

niǾālde ķodı ve İlyāhū Peyġamber, İbrāĥim-i ĦalįlǾaleyhimü’s-selām śofrasın taħt merkezinde 

aśa ķodı ve Mįħāyahū Peyġamber, İsĥāķ Peyġamber Ǿaleyhimü’s-selām seccādesin śaġ 

ŧarafında ķıbleye ķarşu düşdi ve Bedresūn Peyġamber, Yūsuf Peyġamber Ǿaleyhimü’s-selām 

ķılıcın biline ķuşatdı ve Nāŝen Peyġamber, Dāvud Peyġamber Ǿaleyhimü’s-selām zırhın Ǿizzet 

ile getürüp nažarında ķarşu ķodı ki vaķt-i ĥācetde giye [H-158b] [K-159b] ve Evyāŝer 

Peyġamber, YūşaǾ Peyġamber Ǿaleyhimü’s-selām ķalķanın ŧaǾžįm ile Dāvud zirih üzerine 

ķodı ve Tāruħ Peyġamber, İsmāǾįl Peyġamber Ǿaleyhimü’s-selām kemānın tįr ile ķalķan 

üzerine ķodı. Andan Ĥıżr Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām “Yā Süleymān ġazā mübārek 

olsun,“Allāhü tebāreke214” olsun bu nįzemüz ĥażretüñe bizden armaġan olsun ki yed-i 

ķudretden śunulmışdur.” diyüp bir yeşil ķabżalu elmās dillü ķudret süñüsin taħt merkezine 

dikeķodı ki bu nįzenüñ bir eriş var ola ki Ǿalemi var. Velį ne ĥarįr ve ne rengi biri her nažarda 

bir reng gösterür bir Ǿacįb daħı bu ki egerçi ġāyet ter sebzi ve aña śıfat-ı velį ġāyet mücellā 

ādemüñ yüzi içinde gözi nūrı cām-ı gįtį-śıfat andan İlyās Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām yed-i 

ķudretden śunulmış yedi bendlü tāziyānesin Süleymān nažarında ķoyup eyitdi ki “Yā 

nebiyyu’llāh, bu tāziyāne Ǿalemi ĥażretüñe armaġanumuz olsun. Eger ins ü cin cāndan ve ger 

yedi başlu evrenden yetmiş iki milletden biñ bir ümmetden birisi ki Ǿālį ĥażretüñe Ǿāśį Ǿāķ 

ola. Bu tāziyāne ile çal ki yanup küllįsi ĥarķ ola.” Nažm: 

[FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Tāziyāne nįze virüp Ĥıżr u İlyās iy emįr 

İtdiler Ǿizzet Süleymān ĥażretine dil-pezįr 

                                                 
214 Allah mübarek etsin. 
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Bu ne Ǿizzet bu ne milket ki o nebiye urıcaķ 

Sözlerümden Ǿibret alup vir śalavāt irüdir 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince enbiyālar on iki beg idi ki muǾcizātı žāhir olmuş nübüvvet defterinde 

ismi mestūr-ı māhir olmış nūr-ı enver gibi cism ü cānı pāk-i žāhir olmış on iki sıbŧuñ enbiyāsı 

ŧāǾat-i Ĥaķķ’ı edā idici aķviyāsı ki baǾżısınuñ źikr olundı esmāsı. Āśaf  bin Berħiyā ve Nāŝen 

Peyġamber’i reh-nümā ve Kāź Peyġamber aǾlā ve Aħyāşilūn Peyġamber ve Bedresūn 

Peyġamberve İlyāhū Peyġamber ve ŞemǾiyā Peyġamber ve miŝāl peyġamberler ve rasūl-i 

śādıķ-ı rehber śalavātu’llāhi Ǿaleyhim ecmaǾįn215 Süleymān Peyġamber’üñ śaġ ŧarafında 

Ǿabānūsį miĥrānlar içinde seccādelü seccādesin śalup tesbįĥlerin dillerine ve Tevrātlaruñ ellü 

eline ve źikr ü ĥaķķı dillü diline alup diz çöküp oturdılar. Geçmiş peyġamberler ervāĥına 

śalavāt getürüp pāklikle ol bį-niyāz Allāh’a ve cümle eşyādan münezzeh pādişāha tekbįr 

getürdiler. Andan śoñra216 [H-159a] [K-160a] nübüvvet kürsįsinüñ śol ŧarafında benį İsrāǿįl 

ķavminüñ on iki sıbŧuñ śāĥib-i vilāyet ehl-i riyāżet evliyāsı, aślifāsı, iktifāsı muǾteķid Ĥaķķ’a 

göñül virmiş ittikāsı ki anlaruñ daħı budur baǾżınuñ esmāsı. Eşliħā-yı Velį ve Dārān bin 

ǾĀmūz ve Erfeħşend bin Şāliħ ve Elyasaġ bin HümeysaǾ ve YehūyādaǾ bin Benįyāhū ve 

Yehūşāķāŧ bin BaşǾiyā ve Yenķuĥ bin ǾUmmiĥūd rıđvānu’llāhi Ǿaleyhim ecmaǾįn217 şimşādį 

śandalįler üzre geçüp diz çöküp tesbįĥ tesbįĥin ellerine ve evrādlu evrādın dillerine alup 

ħużūǾ vü ħūşuǾ ile baş aşaġa śalup źikr-i Ĥaķķ’a meşġūl olup ķurb-ı Ĥaķ’da maķbūl olmaġı 

raĥmān u raĥįmden temennā itmege baǾd-ı ez ān Süleymān devletine duǾā ve eyyām-ı 

rifǾatine ŝenā itmege Sürħibād üzerine ġazā-i mübārek ġazātın Ĥaķ teǾālā celle celāluhū edā 

itmesin ħaśm üzerine manśūr mužaffer olmaġ içün şeyāŧįn nesline žafer bulmaġ içün ħayr 

duǾālar ķılmaġa el getürdiler. Ādem-i Śafį’den āħir zemān peyġamberi ol iki cihān serverine 

dek gelmiş gelecek mürsel peyġamberler ervāĥına śalavātu’llāhi Ǿaleyhim ecmaǾįn śalavāt 

getürüp Allāh’a tekbįr itdiler. Andan śoñra yine ikinci śaffuñ śaġ ŧarafında dört biñ dört yüz 

ķırķ dört ehl-i ĥikmet efđal-i Ǿulemā dersin temām itmiş ehl-i maǾrifet Ǿilm-i ābdan ve Ǿilm-i 

adyān içinde derde şifā ve ħalķa fetvā virmek ile ad çıķarmış ĥükemā Ǿulemā birle ŧabįǾat-ı 

mevzūn Ǿaśrında źü-fünūn ekmel-i kümelā, aǾķal-i Ǿuķalā, vüzerā birle ehl-i Ǿirfān śāĥib-i 

dįvān terkįb baġlasa nesri lüǿlen menŝūr ebyāt söylese dürr-i meknūn her cānib-i maǾmūr 

žurefā vü şuǾarā birle usŧurlāp Ǿilminde māhir İdrįs-i Nebį miŝli kevākib-i seyyāre ĥālin 

bilmege ķādir müneccimįn birle rasŧ baġlamış envāǾ ŧılsımāt düzetmiş Ǿömrini Ǿilm şuġlında 

düketmiş yigirmi dört dürlü Ǿulūmuñ maħrecinden söz derc itmiş eyyām u rūzgārın melik ü 

māl-i dünyādan maǾrifet yolına ħarc itmiş ħıredmend dānā her suǿālüñ cevābına ķādir tüvānā 
                                                 
215 Allah’ın selamı hepsinin üzerine olsun. 
216 Śoñra ] göre K. 
217 Allah’ın rızası hepsinin üzerine olsun. 
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üç biñ üç yüz emrāż-ı muħtelifenüñ ecelden ġayrı derde [H-159b] [K-160] dermān itmesine 

ĥakįm-i ĥāźıķ ve ŧabįb-i śādıķ birle ki cümlesinüñ efđalü’l-milketi aǾķali bulardur ki źikr 

olundı. El-ĥāśıl Loķmān Ekber bin ǾĀd ve Fiŝaġoris Ĥakįm üstād ve Baŧlamyus Ĥakįm źü-

fünūn ve feylesof-ı ĥakįm reh-nümūn ve Aġniyanus Ĥakįm, Cercis Feylesof218, Yalinus 

Ĥakįm219, Ŧaŧuris Ĥakįm220, Aŧbasis Ĥakįm miŝāl ĥükemā, Ǿulemā, vezįr-i vüzera, 

müneccimįn u žürefā, efđal-i şuǾarā geçüp Ǿāc kürsįler üzerinde yirlü yirinde ķarār itdiler ve 

şākirdlü şākirdi ķafalu ķafasında ayaġ ŧurdılar, nažar-ı Süleymānį’den yaña göz urdılar. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

İşbu tertįb üzre oturdı enbiyā vü evliyā221 

Hem bu terkįb üzre ŧurdı ĥākimān u etķiyā 

Şeh Süleymān emrine meǿmūr olup cümle ĥakįm 

Devletine el getürüp itdiler ħayr u duǾā 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince üçünci śaffuñ śol ŧarafında on iki sıbŧuñ begleri yegleri benį İsrāǿįl 

ķavminüñ bihterleri, mehterleri ve YaǾķūb Peyġamber oġlı Yehūdā sıbŧınuñ meliki İlyā bin 

İşā, ķarındaşı Semāĥāŧur ile ki emįn-i Süleymān idi ve Āźeryāhū bin Emįr Śādıķ ki nişancısı 

idi. Vāliĥrez bin Sisā ki dįvān yazıcısı idi ve Aĥyā bin Sisā ki ħazįne yazıcısıydı ve Aħį MāǾiś 

ki kiler yazıcısı idi ve Āźūnirām bin Avdā ki defterdar idi ve Zāvel bin Nāŝen ki emįr-i Ǿalem 

idi ve Yehūŝāfāt bin Aħįlūd ki baş idi ve Benāyāhū bin YehūyādaǾ ki beglerbegisi idi ve 

Aźriyāĥū bin Nāŝen sancaķ begi idi ve KilǾād-ı Barçalı ki ketħüdāsı ve rāzdāşı idi ve Çāpūd 

bin Nāŝen ki çavuş başıydı. Egerçi ki bunlar ħiźmet-i Süleymānį’yi edā ķılurlardı ve illā ki 

ser-cümlesi İbrāĥim Peyġamber aślından ve Mūsā Peyġamber ķarındaşı Hārūn neslinden 

seyyįd-zāde ve baǾżı şerif-zādelerdür. Śāĥib-i vilāyet ve śāĥib-i kerāmet enbiyā vü evliyā 

merāŧibin bulduķların ħalķ-ı Ǿālem bilürdi. Dünyā pādişāhları anlara Ǿizzet ķılup üstin yanına 

geçürürlerdi. Pes bu źikr olan ħavāśı Süleymān yirlü yirine Faġfūr-ı Çįnį śadrlara geçüp 

maķāmlu maķāmında seyyįdleri kūşe-nişįn oturdılar. Ammā ki [K-161a] EhįmāǾiŝ Nāftālį ve 

BaǾŝā bin Ĥūşį ve [H-160a] Yehūŝāfet bin Fesārūġ bunlar Süleymān ibn Dāvud’uñ Ǿaleyhi’s-
selām ķapucıbaşıları ve hem gūye-gūlarıydı. Ķızıl altun degenege ŧayanup edeble taħt-ı pā 

kenārında ķarşu ŧurdılar ve Çāpūd bin Nāŝen ki çavuşbaşı idi. SemǾį bin İǾlā ki ķapucılar 

ketħüdāsı idi. Anlar daħı ellerine altun gümiş çubuķ alup ayaġın ŧurdılar ve andan śoñra 

serįrüñ üçünci ŧabaķasında nübüvvet taħtınuñ saġ kenārında on dört biñ dünyā pādişāhları biñ 

                                                 
218 Cercis Feylesof ]- H. 
219 Yalinus Ĥakįm ]- H. 
220 Ŧaturis Ĥakįm ]- H. 
221 Bu mısraın vezni bozuktur. 
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dört yüz ķırķ dört cezįre melikleri idi. İķlįm ķırķ sekiz kişver serv ü selāŧįnleri ķızıl altun 

taħtlar üzerine geçüp cevherį tācların urınup mürebbiǾ baġdaş ķurup her birinüñ ķafasında 

źerrįn-kemer, melek-manžar, ķolları perį-peyker, śaçı sünbüller, źülfi müşk-Ǿanber, ħāl-

fülfüller kiminüñ elinde tįġ u siper ve kiminüñ elinde tįr ü kemān ve kiminüñ elinde mirveĥa 

ayaġın ŧururlar. Nažarların beglü begine ķılup Ǿažamet-i salŧanat-ı Süleymānį ve dįvān-ı 

eyvān-ı ĥāķānįyi taǾaccüb idüp engüşt ber-dehān urdılar. Bu źikr olan server-i selāŧįnler 

memālik-i rūy-ı zemįnler ancılayın pādişāhlardur ki her birisinüñ yüz kerre yüz bin āhen-pūş 

server-i ser-firāz Ǿaskeri var. Biñ ķalǾa ve ĥiśāra ve biñ pāre taħt-nişįn-i şehriyāra ve biñ pāre 

köylü vilāyet ü diyāra ĥükm iderlerdi ki cümlesinden birisi Mıśr sulŧānı Celāle’d-dįn ve 

ǾAmāliķa meliki Sührāp Şāh server-i selāŧįn ve ǾAcem sulŧānı İran meliki Keykāvūs bin 

Keyķubād Şāh idi ve Tūrān serveri Afrāsyāb pādişāh idi ve Yunan meliki Ķaŧāŧ Ħān Yunanį 

ve benį Aśfer meliki Bilād-ı Aśferį ve Endülüs meliki Ħüsrev Şāh-ı Endülüsį ki yüz kez yüz 

biñ artuġ idi śaf-şiken tįġ-zen leşker ulusı. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Tāc ile taħt issi sulŧān pādişāhdı her biri 

Tįġ u nuśret birle almış ħıśm elinden kişveri 

Mülk ü taħtu devletinde hiçbirinüñ yoķ ķuśūr 

Ħiźmetine yüz sürenüñ yüz biñ ola serveri 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince üçünci ŧabaķanuñ yine śol ŧarafında sekiz biñ sekiz yüz seksen sekiz 

[H-160b] [K-161b] Mirrįħ śavlet-i ķahramān heyǿet-i pehlevānler ser-keş ü ser-gerānlar ellü 

eline alup gürz-i gerānlar ķıymetinden ķan ķuşanurdı. Yedi başlu evrenler başlu başına yüz 

biñ arśmış pehlevān nām-verler ki eñ kemidür. Rüstem-i Destān’lar cümlesinden birisi uşaġı 

irisi Ķarŧūsį ǾĀd’ı, Behrām-ı Şeddād’ı, RaǾd bin Berķ, Ġażanfer-i Cihān söz222 serveri ġarb u 

şarķ ve Elĥānem bin YaǾra gökde Mirrįħ zühresin çāk iderdi. Ursa naǾra ve cümlesinüñ aǾlāsı 

Ķāhir bin Sām-süvār idi. Biñ yedi yüz batman demür gürz śalar gergeden süvār idi. Gürzlü 

gürzin ellerine alup omuzlarına urup pūlād kürsįler üzerine çıķup diz çöküp ĥāżırlıġla ŧurdılar. 

Bunlaruñ heybetinden ins ü cin dehşet alup ins ü cin melikleri dįv ü Ǿifrįt serhengleri baş 

śalup barmaķ aġıza urdılar. Ħaylį Süleymānį’den vaśf olan pehlevānįden vehme vardılar. 

Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Ancılayın ķuvvet issi pehlevāndı her biri 

                                                 
222 Söz ]- H. 
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Omuz ursa çarħı boza öñce ķaķsa hem yiri 

Ger yanından geçse arslan dehşet alup ki ķaçar 

Üzerinden Sįmurġ uçsa ķorħudan döge yiri  

Neŝr: Ĥakįm ķavlince dördünci ŧabaķasında serįr-i Süleymān’uñ śaġ śafında ķızıl yāķūt 

rummānį taħtlar üzerinde cān nesli meliki Rūĥşāh-ı Cinnį223 ile cinnįler serhengi Elhenc-i 

Cinnį ser-firāzı rūĥāniyān-ı sünnį birle ervāĥ-ı melikleri ve cinniyān-ı tekvįnleri Melik Aĥmer 

ile ve Melik Dehşen ile ve Melik Mayŧaŧarūş ile ve melikü’l-meǿmūn-ı aǾžamla ve Melik 

Sepįd ile ve Melik Şehmūriş ile ve Melik Aĥnefį ve Melik Ķıŧŧi’l Ablāķ ve Dāsir-i Tekvįn ile 

ve Melik Ŧaķŧaķūş tekvįn miŝāli cinnįler melikleri envāǾ eşkāllerle źikr olan kürsįlerde ķarār 

itmişlerdi. Süleymān sözine müstemiǾ olup ķulaķ dutmışlardı. Andan śoñra dördünci 

ŧabaķanuñ śol ŧarafında reǿįs CaǾcaǾa-ı Dįv ve Ǿafārįt serhengi Kaĥŧān-ı Ǿİfrįt birle Ķahķahā-ı 

Dįv ve Ķaśķāś-ı Dįv ve Śamasām-ı Dįv ve Naśnaś-ı Dįv ve MuǾaķibbāt-ı Dįv miŝāl şeyāŧįn 

nesl-i serhengleri āhen kürsįlerde224 geçüp oturdılar. Her birinüñ ķadd ü ķāmeti berġūsa 

beñzer. Dişleri bedene [H-161a] [K-162a] başı ķubbe-i hırmāna gözleri fānūsa beñzer. 

Aġızları Cehennem ķapusı gibi aźūları nįze-i keyyūsa beñzer. BaǾżınuñ eşkāli şįr u pelenge ve 

bebr u nehenge ve baǾżınuñ ħırś u ħūka ve cāmūsa beñzer. Seng-i āsiyāb görürler ellerinde 

ķaplan postundan ve evren derisinden şalvār geyerler. Bendükşeleri redkūs (?) ile billerinde 

“El-emān el-emān ya Süleymān-ı zemān.” diyü çaġırmaķ dilleründe mühr-i Süleymānį 

baśılmış mengūşları gūşlarında aǾvānları aķrānları gözleri ŧuşlarında. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün]  

Her birinüñ kūh-ı Ķāf’a beñzer idi ķāmeti 

Heybetinden gökde keyvān ķorķar idi key ķatı 

Her ne yire varsa bunlar mülkini eyler ħarāb 

Śanasın ħışm-ı ķażādur ya muķadder āfeti 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince serįr-i Süleymān’uñ beşinci ŧabaķasında śaġ śafında perrįler sulŧānı 

Hümāyūn Şāh-ı Perrį ve Ŧālisħān-ı Perrį ve Mālisħān-ı Perrį ve ǾAcācil-i Perrį, Ĥāŧif-i Perrį 

mücevher ü müźehheb ü müretteb şeh-nişįnler üzerine geçüp melek-ŧalǾat ķanadlu ķanadı şeh-

perin açup omuzları üzerine kemer-vārį ķavs-ı ķūzaħ-miŝāl perr ü bāllerin saçup yirlü yirinde 

ķarār idüp ŧurdılar. Nažar-ı dįvān-ı Süleymānį’ye ķılup biñ bir ümmet ictimāǾından Ǿibret alup 

şeh-perleri ucın barmaķ gibi aġıza alup ŧurdılar. Salŧanat-ı Süleymānį’ye ĥayrān ķaldılar. 

Ħiźmet-i ĥāķānįye edā itmege ŧālib u rāġıb oldılar ve maĥbūb u merġūb u bį-maǾyūb gülźār-ı 
                                                 
223 Cinnį ] cind K. 
224 Kürsįlerde ] kürsįde 
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ĥüsn içinde çün Yūsuf bin YaǾķūb-miŝl, lāle-ħad, serv-ķad, sįm-ten, ĥoķķa-dehen, gülźār dil-

rübā ve dildārı nergis-şehlā, ġamzesi āfet-i ĥüsn, gökçek-ķıyāmet, melek-śūret, ķamer-behçet, 

güneş-ŧalǾat, cemşįd-fiŧnat ve ħūrşįd-rifǾat perį meliklerinüñ ķafalarında ayaġın ŧurdılar ve 

müsellaĥdārlar idi. Sebķ u bürrān ve tįr-i kemān ve baǾżı gürz-i gerān elde ŧutup ŧurdılar. 

Beglerbegine ve ħiźmetine cān u dillere rāġıb olup serįr-i Süleymānį’ye ve dergāh-ı ħāķānįye 

baş ķoyup yüz sürdiler. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Her biri nāzük beden dildār-ı maĥbūb-ı perį [H-161b] [K-162b] 

Şekl-i insü ammā ferişte-miŝl var bāl ü peri 

Ĥāl-i noķŧa laǾl-i Mįm ve iki zülfi Cįm ü Dāl 
Ħaŧŧ-ı ĥarfinden oķunup ĥüsn ü aĥsen defteri 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince beşinci ŧabaķanuñ śol ŧarafında deñiz maħlūķātı birle üstüħˇān tenler 

meliki Zenbāt Üstüħˇānį ve Ĥūt serler meliki Ĥafāŝāǿįl ve tennįn dehānlar reǿįsi ŜuǾbāǾāǿįl ve 

neheng dendānlar ĥākimi TimsāĥāǾāǿįl birle225 deñiz melikleri rūħāmį gümişden bünyād 

olmuş mürebbiǾ ü müseddes ve müŝemmen ü muħabbes ĥavżlar içinde ķıŧr çeşmesinüñ ayaġı 

aķduķ yirde ol baĥrį maħlūķāt billü beline dek ĥavżuñ nehri içinde diz çöküp ŧurdılar, tośbaġa 

ķabuķlarından ķalķanların çiginlerine śalup balıķ döşinden nįzelerin ellerine aldılar daħı dillü 

dilince Süleymān-ı Nebį devletine duǾā ķıldılar. Teşne-leb olduķlarında ĥavżlu ĥavżına 

ŧaldılar ve mine’l-māǿi külli şeyǿin ĥayyun226 ĥükmince śudan ĥayyātı Süleymān devletinde 

śu şerefiyle imrāż almadın necāt buldılar. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

Bu deñiz mālikleri iy şeh cihān 

Key Ǿaceb maħlūķ olur añla Ǿayān 

Her birinüñ muħtelifdi śūreti 

Altı yüz bir cins idi cümle hemān 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Süleymān serįrinüñ altıncı ŧabaķasında śaġ ŧarafında ĥayvānāt-ı kibār 

Fįl Maĥmūd ile Ħınk İsĥak, Eşter İsmāǾįl, Ĥımār Śāliĥ birle gergeden ve ķolan u ŝevr ve 

cāmūs u üştür-cemāl miŝli ĥayvānāt ŧurdılar. Pįller ol yel yekreşlü, raǾd āvāźlu, od gözlü 

śurların aġızlarına alup naǾra ururlardı ve deve boyun uzadup gergeden baş ķaldurup şāhįn 

düzedüp Süleymān ķorķusından fil ile barışup ķulaķ ķabardup ķuyruķ ķaldurup gözedürdi ve 

                                                 
225 Birle ]- H. 
226 Biz canlı olan her şeyi sudan yarattık (Enbiya 30). 
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anlaruñ altı yanında Öküz Muġalçįn baġrı yaśśı Dımışķ yasın başına götürürdi ve kerrįyi aķlı 

ķaralı taǾlįm-ħāne oķların postı227 kįş aġzına dizüp saġışın bige yitürürdi ve yırtıcı cānverler 

reǿįsi sebǾ-i esed daħı sedd-i İskender gibi pençe urup serįr-i İskender üzre ŧurdı. Felek gibi 

ķuyruġın çenber idüp arķasına çevirdi ve ķaplan daħı ceng-i Süleymānį işidüp ħaśm ķanın [H-

162a] [K-163a] ķana ķana içmege baķiyyesin yire śaçmaġa töhmeten bir reng cevşenin 

çignine śaldı ve ser-tįz ħançerlerin pençesine aldı. Āhūya “Yā hū.” diyüp Süleymān Ǿadli 

ķorķusından ķardaş oķuşdı. Bebr ile egrenişüp, gümrenişüp baş doķuşdı ve çetük daħı cübbe-i 

Ǿanterį geyüp bıyıķların burup ķulaġına atup gögsin germege başladı. Bebr u peleng gibi 

gümrenüp lāf-zenler gibi uzun görmege başladı. Ammā ki yine inśāf idüp aġzı yarından el yüz 

yuyup silinüp śıġanup sermenüp mūş ile der-āġūş idüp kesegen etin yimege and içdi. Dilince 

ħālıķı źikr idüp yusebbiĥu li’llāhi mā-fi’s-semāvāti ve mā-fi’l-arż228 āyetin oķuyup evrād 

idinüp aġız açdı ve āhū daħı gözlerine sürme-i İsfahānį çeküp serįr-i Süleymānį üzerine diz 

çöküp baş yire ķodı. Yed-i beyżā-yı Mūsā’yı gösteren şecer-i şāħı başına alup ve’ş-şeceru 
yescüdān229 āyetin oķudı ve Ħınk İsĥāķ nebį yanında aşķar-śıfat, düldül-heyǿet, elmā gözlü, 

maĥbūbe yüzlü, Ǿad āvāzlu, ķamış ķulaķlu, ķatır ŧoynaķlu, ķaplan billü, śıġın geyigi dillü, 

ŧavşan ucalu, deve ŧuŧaķlu, ibrişim billü, öküz bileklü, arslan gögüslü, žürāfa eñeklü, ķamçı 

ķuyruķlu, pįl uyluķlu ġāzįler ġazā içün her birine niçe kerre süvār olup binmiş atlar şanlarına 

ve’l-Ǿādiyāti đabĥan230 sūresi inmiş. Atlar kelām-ı ķadįm ve kitāb-ı kerįm içre “Fe’l-mūriyāti 
ķadĥan231” dimiş atlar ŧavįlelerde baġlanup ŧururdı. Śaff-ı niǾālde demür ŧoynaķlu ve ķolan 

ķulaķlu, dibek ķarınlu ve śuñaķ burunlu, pįl ayaķlu, gergeden ŧuŧaķlu, şeb-reng ķatırlar ŧurdı. 

Anlaruñ altında iken ıraķ degül ķatında ħar-ı ǾĮsā-śıfat Behrām-ı Gūr-heyǿet, ĥımār ħār-keş 

baş ķaldurup ķurda göz ķaķup depinüp ķazınmaķ śaĥrāya çıķup ķulaķ ķabardup gerinmek 

sevdāsın İblįs-i laǾįn ķalbine ilķā itdükçe [H-162b] [K-163b] ķabįĥ āvāzlu ħoş ħˇān gibi ne 

ħoş-ħūn ki ķun ķun ötüci ġammāz ķarġa ķuzġun gibi çaġırmaķ inne enkera’l-aśvāti le śavti’l-
ĥamįr232 mūcibince añırmaġa başlayınca bebr ü peleng çaġırup eydür. “Yā ĥımār sükūt ol.” 

diyince yirinde ĥımār miskįn ķadįd olmaġa yüz ŧutdı ve ķurt daħı ķulaķ ķabardup pençelerin 

yire urup gögsin gerüp et yimeyüp kendüye yaraķ virüp ķoyun ile ķardaş oķışup ĥımār ile 

geçen mācerāyı añup söz depretdükçe mācerā-yı ezelį manŧıķ-ı ĥayvānįce dile gelüp köhne 

ķażiyye tecdįd olurdı. Muĥaśśal-ı kelām cemįǾ cānverler ħāžırlıġla Süleymān-ı NebįǾ 
aleyhi’s-selām ķarşusına ŧururlardı. Nažm: 

                                                 
227 Postı ]- H. 
228 Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nu tesbih eder ( Haşr 24). 
229 Bütün ağaçlar secde eder (Rahman 6). 
230 O harıl harıl savaşa koşanlara (Adiyat 1). 
231 Tırnaklarıyla yerden ateş çıkaranlara (Adiyat 2). 
232 Muhakkak ki seslerin en çirkini, elbette merkebin sesidir (Lokman 19). 
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   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Yırtıcıdan ŧartıcıdan nā-geh var her cānver 

BaǾżısı anda ĥāżır olup ŧurmış idi nām-ver233 

Gör Süleymān ĥażretin kim niçe aǾžam şāh idi 

Biñ bir234 ümmet emrine meǿmūr olurdı ser-te-ser 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince serįr-i Süleymān’uñ altıncı ŧabaķanuñ śol ŧarafında ħākį cānverler ile235 

hevām cinsi ŧurdı. Cinslü cinsi birle nite źübāb u zenbūr u meges birle meskenlü meskenine 

gelüp ķarār itdiler. Her birisi uşaġı ve irisi ħilķatin, śıfatın, żararın ve menfaǾatin, efǾālin, 

ŧabįǾatin ižhār itdiler. Ĥallü ĥālince ittifāķ ile bį-nifāķ yaraķların āşikār itdiler. Nite engeç 

igne başlu yayını depesi üzerine ķurup başda götürdi ve ħārpüşt kįş ü ķurbān postın aġzına 

oķların cemǾ idüp dize ķoyup śaġışın hezār biñe yitürdi ve baġa daħı post pūşlar gibi ħırķasın 

çignine śaldı. Baş ħırķadan çıķarup dįvān-ı Süleymānį’ye nažar ķıldı ve ılduz böcegi ķudret 

şemǾasın yaķdı. Pervāne perr açup semāǾ urup şuǾle-i şemǾa göñül yaķdı ve siñekler ķanad 

açup uçup bebr u pelenge şįr u nehenge cürǾat gösterüp gözlerine girdiler. “Bebr u pelenge 

gögüs germe.” diyü yüzlerine ŧabanca urdılar ve üyez ķan śormaġ içün ķana ķana ħaśm ķanına 

ħorŧumın tįz itdi ve zenbūr ile buġūż feśād-vār zehrį [H-163a] [K-164a] nįşterlerin Ǿarża ķılup 

ser-tįz itdi ve ĥavż-ı Süleymānį’de balıķ ter-i cevşenin egnine śaldı ve ılan ħaśmānuñ 

kemendin çignine aldı ve çıyan raķįbüñ śaçı gibi hezār pāların ķarcaştırup Ǿaķreb zülfi śanem 

ķuyruġın çenber idüp ķafasına dikdi ve ejdehālar bāb-ı Cehennem gibi aġızların açup 

Semendūn236 ħaśmı cengin işidüp ġażablarından beñzi ķanı ķaçup zehrlerin siñirmeyüp gine 

ķurśaġına śaçup nihān-śıfat başların ķaldırup ķuyruķların felek gibi çenber idüp yil ile ŧolmış 

göge yelkenį gibi evrenler ķanad gerüp şāh-mārānı ķızıl yāķūt ŧabaķ içinde nevbet ile 

başlarında getürdiler. Ser-cümlesi bunların Süleymān’dan yaña dönüp yirlü yirinde ŧurdılar. 

Pençelerin göge lenger gibi yine urup ķara bulut gibi bile ķarşu gögüs gerüp ŧurdılar. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Gör Süleymān milketin ejder ü evren mūr u mār 

Cümle ħākį cānverįler çāker idi nigeh var 

Ĥaķ teǾālā kimseye virmedi anca salŧanat 

                                                 
233 Bu beyit vezne uymamaktadır. 
234 Bu kelime vezin gereği eklenmiştir. 
235 Cānverler ile ] cānver K. 
236 Semendūn ]- K. 
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Rabb-i heblį237 āyeti ĥüccet yiter iy şehriyār 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince serįr-i Süleymān ki yedi ŧabaķa idi ve ŧūl-ı arżı elli fersaħ mil idi. Pes 

yedinci ŧabaķanuñ śaġ śadrında maŧbaħ-ı Süleymān ve cebe-ħāne238 kiler u anbār ve cemįǾ 

zaħire śaķlamaġ içün maħzenler var idi ki her gün yüz yigirmi dört dürlü śıfat-ı maħlūķātuñ 

birisi ki insāndur. Yalñuz insān içün ol ķadar niǾmet bişerdi kim üç yüz on üç ķazġanlar var 

idi ki her birisinüñ içinde ķırķ deve ve yüz sıġır ve biñ ķoyun girürdi ve günde maŧbaħ 

yazucısı ķırķ biñ vaķiyye ŧuz ħarc olduġın deftere sebt idüp defter-dāra cevāb virürdi ve 

Ķuds-i Mübārek kįlesiyle kim kįle-i Süryānį’dür. Biñ mevt on simind çörek olurdı. Ġayrı 

etmek ĥesābı ħod dile gelmez. Allāh bilür ki ne ķadar biñ mut on ħarc olurdı. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Var ķıyās it şehr Süleymān maŧbaħınuñ niǾmetin 

Gör ne yüce ķılmış Allāh ol nebįnüñ rifǾatin [H-163b] [K-164b] 

Diñleyüben ķıśśasını vir śalavāt rūĥuna 

Hem Muĥammed Muśŧafā’yı añ dir iseñ añ239 ümmetin 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince yedinci ŧabaķanuñ śol ŧarafında yir yir kürsįler ķurulmışdı. Bāzāristān-ı 

Süleymānį ŧurmışdı, tācirler yir yir otururlardı. Altun gümiş āvādānlıġın ortaya getirürlerdi. 

Dükkānlu dükkānın tezyįn iderlerdi. Dellāllar envāǾ metāǾı beyne’n-nās arasında beyǾan 

mezįd idüp bahāsın neye alındıysa onın on bir üzerine beyǾ iderlerdi. Bir ŧarafda daħı aşçılar 

envāǾ dürlü nefis loķmalar bişürüp ķuzı etlerin biryān iderler ve ĥelvayı ger Ǿasel-i 

muśaffādan gāhį bādām-ı Ǿalādįni leźįź şįrin ter ĥelvālar ve şerbetçiler fuķāǾį bardaġın 

düzedüp sükker-i Mıśrį ezüp gül-āb-ı misk ķatup ħūb rįhālu şerbetler iĥsān iderler ki ol 

śanem-i dil-rübālar biñ dürlü nāz u şįve ile fuķāǾį bardaķların aġıza alup leb-ber-leb urup ki 

emerler idi. Ķarşularına mübtelā olan Ǿuşşāķ-ı miskįnler ķaŧresine cān virdügine minnet-i 

cānān umarlardı ve illā ki ol ħūblar maĥbūblar ŧālibleri ser-gerdān iden maŧlūblar birbirine 

ġamze idişüp baķışup ĥarįf “Lebüm emsem derdine emsem diler.” diyüp göz ķaķışurlardı. 

Gāh ivme merĥamet ķılup ivme ebsem dirlerdi. Muĥaśśal-ı kelām ħāś-ı Ǿām yiyüp içmege Ǿalį 

raġm rūzgār sāye-i Süleymānį’de ħoş geçmege başladı. Bį-kār seyrānında ve kār-ger işlü işine 

başladı. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

BaǾżı Ǿāşıķ olmış idi dil-rübāyla leb-be-leb 

                                                 
237Rabbim bana bağışla (Ali imran 38). 
238 Cebe-ħāne ]- K. 
239 Bu kelime anlam gereği vezinde bırakılmıştır. 
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BaǾżısı ister viśāle ol vuśūl eyler ŧaleb 

Her biri ķılur murādı üzre alış hem viriş 

Gör ne aǾžammış serįri Şeh Süleymān zį-Ǿaceb 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince sözi dırāz itmeyelüm. Süleymān taħtınuñ yedi ŧabaķası ins ü cin 

mālikleri dįv ü Ǿifrįt serhengleriyle sibāǾuñ bebr u pelengler ile ve deñiz maħlūķātı ve 

deryānuñ tennįn nehengleriyle ser-te-ser ki ŧoldı. Zübāb ü meges zenbūr cinsinüñ daħı baǾżı 

anda geldi ve ħākį cānverler daħı ki yirlü yirinde [K-165a] ķarār ķıldı daħı taħt-ı Süleymān’uñ 

üzerinde hevā-yı fenāda Sįmurġ-ı Ķāf yırtıcı ŧartıcı ķuşlarla ķanad ķanada [H-164a] çatup baş 

başa çitüp bār-gāh-ı Süleymān üzre sāyebān ķurup şeh-perlerin perrān cinsi ķubbe-i ķaśrı 

meşįd düzetmişlerdi. Nite şāhįn zerkeş-i üsküfin başına śalmış idi. Ķan döküci ħançerleri 

ķaynaġına almış idi ve Cennet’den çıķan ŧāvus ķuşı daħı muraśśaǾ altun mervaĥasın omzına 

bıraġup ve Cemşįd tācın farķına ķomışdı ki tezyįnine şeh-perinüñ göz baķamayup ķamaşurdı 

ve saķa ķuşı mülemmaǾ saħtiyāndan müşkinüñ müşk bendin cezüp dergāh-ı Süleymānį’ye ve 

bār-gāh-ı ħāķānįye śu ŧaşurdı. Ġurāb ĥāsid u ĥased odı dütünine boyanup śaff-ı niǾālde ŧurup 

yüzi ķaralıġından ķaçup uçmaķ dilerdi ve dürrāc şehberlerin tezyįn idüp muraķķaǾ ħırķasın 

çignine alup ya ĥasretinden ciger-kebāb idüp şerĥa şerĥa ŧoġramaġa dilberden ŧabaķ dilerdi ve 

bülbül ser-mest, ġonçe-leb, gül-rūħ firāķ hicrinden maķām-ı nevāda feryād ķılup ser-āġāz 

iderdi ve hezār destān daħı hezārān dāsitān oķıyup ser-güźeştin şerĥ itmege ķıśśa-i ibtidā 

başlayup lehv ü ŧereb hengāmesin bünyād iderdi ve ħoros ħırķa-i śūfiyyūn çignine śalmış idi 

ve tāc-ı Erdebįlį başına almış idi. Maķām-ı ǾIraķ’da ezān oķıyup āvāzın Ǿayyūķa çıķardı. Kelb 

ile demine Ǿadl-i Süleymānį ve siyāset-i ħāķānį ħavfından şaġāle şuġlini ħorosdan yaña ķıl. 

“Gör ne pervāsuzdur.” diyüp birbirine göz ķaķardı ve ŧūŧį-i şeker-şiken, şįrįn-süħan, fıstūķį 

ħānesin egnine śaldı. Ǿİbāret ile feśāĥat birle medĥ-i Süleymānį’ye girüp bu vechle duǾā itdi. 

Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Ŧūŧį-i şeker şiken şįrįn nefes idüp nevā 

Şeh Süleymān devletine ķıldı bį-ĥad ol duǾā 

Didi şāha devlet ile pāyidār ol tā ki ĥaşr240 

Sen Süleymān ĥażretine irmesün der ki duǾā 

Der-Beyān-ı Reften Süleymān Be-Cānibi Şehr-i Şām Berāy-ı Ceng-iSürħibād-ı Cinnį  

                                                 
240 Bu beytin her iki dizesinde yer alan “ki” ler metne vezin gereği tarafımızca dahil edilmiştir. 
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Ĥakįm ķavlince çünki Süleymān Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām taħtı ki biñ bir ümmet ile 

veenvāǾ dürlü [K-165b] perrį baĥrį maħlūķāt ile ŧoldı.Yetmiş iki [H-164b] millet biñ bir 

ümmet yüz yigirmi dört dürlü śıfat-ı maħlūķāt her cinsinden ki geldi daħı Süleymān 

Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām müvekkil-i bāda ĥükm ķıldı. RubǾ-ı meskūnuñ dört kūşesinden 

dört dürlü yil esüp selāma geldiler. Andan serįr-i Süleymān’uñ dört kūşesinden altına girdiler. 

Ħayl ü ĥaşemüñ ŧabl ü Ǿalem ve biñ bir ümem ile nesl-i cinne ve ķavm-i cān ĥāżır olan 

zürriyātı ādem ile yirden yuķaru dört mil miķdārı hevā-yı fenāya ķaldurdılar daħı Ķuds-i 

Mübārek şehrinüñ eŧrāfını ŧolandurdılar. Ķuds-i Mübārek ħalķınuñ vażıǾı, şerįfi, uşaġu ve 

irisi, bay u faķįri, kāmil ü cāhili, pįr ü cüvānı ħūb-zişt her birisi yüksek yirlere çıķup maĥbūb-ı 

maĥbūbeleri manžaralardan baķışup ol Ǿāşıķ-ı dem-bestelerüñ ve mübtelā-yı dil-ħastelerüñ 

gözlerine ķarşu şehlā gözlü maĥbūb u maĥbūbeler şįve-kār nāzlūlar ol gözleri ġammāzlar ve 

ol ŧūŧį āvāzlular, ķamer alınlu güneş yüzlüler, şįrįn nefeslü ŧatlu sözlüler, raǾnā güzeller 

birbirine ġamze idüp mübtelālara ķarşu göz ķaķışup ciger yaķup Süleymān Peyġamber 

Ǿaleyhi’s-selām taħtın gözleşüp ŧurdılar. Yil taħt-ı Süleymān götürdügini taǾaccüb ķılup 

engüşt ber-dehān idişdiler. Ħalķ-ı Ǿālem ĥayrete varup ikin ikin olup barmaķ dişe urup 

eyitdiler ki “Görüñ Dāvud oġlı Süleymān’ı ki Ĥaķ teǾālā anuñ devletin nice yüce ķıldı ki yil 

felekde taħtın götürür.” Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Ħalķ-ı Ǿālem gözleşüben Şeh Süleymān taħtını 

Bildiler kim Allāh anuñ yüce ķılmış baħtını 

Yil felekde götürür teşrįķ ü ġarba yitürür 

Ĥükmine meǿmūr ins ü cān cinnį ŧaşır raħtını 

Ķıśśa-i Gird-āb-ı Baĥr ve Ķıśśa-i ǾAcāǿib-i Hāset  

Ĥakįm ķavlince çün kim yil taħt-ı Süleymān’ı götürüp yirle gök arasından dört mil miķdārı 

hevā-yı fenāda kim giderdi. Süleymān ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām nübüvvet taħtı üzerinden 

yiryüzini ĥükemā vü Ǿulemā birle seyrān iderdi. Ķuşlar hevā-yı fenāda taħt üzerine muķābil 

ķanad ķanada [H-165a] [K-166a] çatup yeleg yelege virüp cinslü cinsin birle uçarlardı. 

Birbirin bāl ü per açup geçürlerdi ve melāǿiketi muķarrebūn ve müvekkilūn-ı rūĥāniyyūn taħt 

öñince uçarlardı ve yine taħtuñ śaġ ŧarafında cinnįler dem çeküp ve perrįler melek-veş ķanad 

açup birbirinle salŧanat-ı Süleymānį’den ħaber açup kelimāt iderlerdi ve Ǿafārįt cinsü evren-

miŝāl ķanadların açup ķara bulut gibi perrān-ı ġurrān olup serįr-i Süleymān’uñ śol ŧarafında 

giderlerdi ve yidişer başlu yil evrenleri daħı ķażā-yı ķader gibi baş ķaldurup ol ķara ŧaġ gibi 

gevde ile ħaŧŧ-ı istivā-miŝāl ķuyruķların ŧoġrıldup Cehennem ķapusın gibi aġızların açışup 
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nār-ı veyl-miŝāl zehrlerin śaçışup serįr-i Süleymānį’nüñ Ǿaķabince bir fersaħ miķdārı ıraķdan 

uçışup gelürlerdi. Nažar ķılanlar ve vālih-i ser-gerdān belki bį-cān ķalurlardı. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilün] 

İşbu şevketle Süleymān tāc-ver 

Taħtını yil götürüp anuñ gider 

Taħtuñ üstinde ŧurur ħayl ü ĥaşem 

Gökyüzin ŧutmış perende ħāk ümem 

Çünki evren aġız açup dem çeker 

Ŧaġda arslan yazıdan ādem çeker241 

Çün ķara bulut uçar Ǿifrįt dįv 

NaǾrasından çāk olur Zühre ħidįv 

Śan melekdür per açup uçar perį 

Çarħı ķaplamış per örtmiş ülkeri 

Yir ü gök arasını dutmış ki per242 

Arż bürimiş revende-i śaf-şiken 

Şeh Süleymān’uñ görenler śavletin 

Taħt u tāc u Ǿizz ü mülki devletin 

Der-Beyān-ı Ķıśśa-i Sām-süvār 

Ĥükemā ķavlince Süleymān Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām nübüvvet taħtına Ǿasker ile süvār 

olıcaķ biñ bir ümmet serhengleriyle ins ü cin melikleriyle serįr üzerinde yirlü yirinde ķarār 

ķılup taħt-ı Süleymānį götüricek müvekkil-i bād Naġmaġāǿįl melek Ĥażret-i Süleymān’a 

Ǿaleyhimü’s-selām gelüp eyitdi “Yā nebiyyu’llāh, devlet ile Ǿazm-i sefer ne cānibedür ki yile 

ĥükm idem, taħtuñ ol ŧarafa götüre diledigüñ yire yitüre.” diyicek Süleymān Ǿaleyhi’s-selām 

eyitdi ki “Niyyetümüz Sürħibād-ı Cinnį üzerine Şām şehrine varmaķdur. Ammā ki 

niyyetimüz Ĥumś’a varmaķdur ki evvel anda varup bugün bu gice anda olmaġum gerekdür.” 

[K-166b] diyicek müvekkil-i bād yile ĥükm itdi. Taħt-ı Süleymānį’yi üç kerre Ķuds-i 

Mübārek şehri ŧolandurdı [H-165b] daħı dört mil miķdārı felek yüzine ķaldırup Ǿazm-i şehr-i 

Ĥums itdi ve Ķuds-i Mübārek ħalķı her ne kim var ise pįr ü bernā ħˇāce vü gedā şeyħ ü sibāb 

cemįǾsi yüksek yire çıķup taħt-ı Süleymānį gözedürlerdi. “Ĥaķ teǾālā Dāvud oġlı Süleymān’a 

ne Ǿaceb salŧanat virdi.” diyü taǾaccüb iderlerdi. MaǾa’l-ķıśśa Süleymān-ı Nebį Ǿaleyhi’s-
                                                 
241 Çeker ] meger K. 
242 “Perrį” ifadesi vezin gereği “Per” şeklinde okunmuştur. 
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selām Ĥumś şehrine ŧoġru gitmekde ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān cānib Sām-süvār’a geldi. 

Nite ol zemān ki gergeden-serler meliki Sām-süvār’a rām olup daħı eyitdi ki “Benüm oġlum 

baĥr-ı Hind kenārında ķalǾa-i ǾAyyūķ’da dutsaķdur.” diyüp ħalāśın temennā ķılıcaķ Sām-

süvār daħı Ǿahd itdi kim ķalǾa-i ǾAyyūķ üzerine vara ve oġlını ħalāś ide andan yaraķ görüp 

göçdi. ǾAlā raġm rūzgār gelüp baĥr-ı Hind kenārına yitdi ve ol ķalǾa-i ǾAyyūķ’uñ kötü eline 

kim adına Mendiĥāl-ı Hindį dirlerdi. Rūzgār görmiş ser-keş kişiydi. Ķanŧahār-ı Ġarb’ı 

gönderüp gergeden-serlere melik oġlını dilek itdi. Mendiĥāl daħı Sām-süvār’uñ evśāfın 

işitmiş idi. Ceng ile cevāb virmeyecegin bilürdi. Hemān-dem gergeden-serler melik oġlını 

ĥabsden çıķarup niǾmet-i nüzūl yaraġın görüp sürüp Sām-süvār’a gelüp kefen kerdene śalup 

baş urup Ǿöźr dileyüp Sām-süvār daħı ħoş görüp ħilǾat-i ħāś geyürüp gergeden-serler serveri 

oġlın atasına teslįm itdi daħı bu feraĥlıġla Sām-süvār otaġında meclis ķurup oturup yiyüp 

içerken nā-gāh anı gördiler ki ķapuda bir kimesne ādem şekline girüp içerü girdi ve Sām-

süvār’a duǾā ķılup eyitdi. “Yā pehlevān-ı cihān, Süleymān-ı Nebį243Ǿaleyhi’s-selām Ǿālį 

ĥażretüñe selām itdi ve bu nāmeyi gönderdi.” diyüp nāmeyi śundı. Andan Sām-süvār, 

Süleymān [K-167a] nāmesine Ǿizzet idüp yirinden ŧurup Süleymān Peyġamber’üñ Ǿaleyhi’s-
selām Ǿaleykin alup daħı nāmeyi ǾAcācil-i Cinnį elinden alup öpüp başa ķoyup gözlerine 

sürdi. Andan Caliyus Ĥakįm eline virdi ve nāmeyi Süleymān oķunınca ayaġ üzre ŧurdı ve 

İlyāv Şāh daħı benį İsrāǿįlüñ [H-166a] on iki sıbŧınuñ begleriyle ǾArab u ǾUrebā begleriyle 

Süleymān nāmesi Ǿizzetine yirlü yirinden ķalķup ayaġın ŧurdılar. Nāmenüñ mefhūmına çeşm-i 

gūş olup ķulaķ urdılar. Andan ǾAcācil-i Cinnį nāmeyi ĥakįm müŧālaǾa iderken aġız ħaberin 

virüp eyitdi ki Süleymān-ı NebįǾaleyhi’s-selām nāmeyi dürüp üzerine nübüvvet ħātemiyle 

mührün urup baña virüp eyitdi. “Çün Sām-süvār nažarına varasın bu nāmeyi aña śunup aġız 

ħaberin böyle diyesin ki Hindū-sitān memleketinden ne ķadar yir fetĥ itdiyse beglerini baña 

gönderüp yirlerine ümenā ķoyup kendözi gemiler düzdürüp Ǿammum İlyāv Şāh ile ve benį 

İsrāǿįl ħalķı ile gemilere girüp ķalǾa-i Miķnāŧįs’a varup ciger kūşesi Rüstem’i ħalāś itmek 

ardınca olsun ve yāħūd nāmeyi oķıyup benüm sözüm dutarsa ben Rüstem’i getürdeyin 

kendüsi Hind beglerin alup ķapuma gelsün.” diyüp ħaber viricek Sām-süvār Rüstem’i ĥabs 

itdügin bilüp dil perįşān oldı. Andan ĥakįm daħı nāmeyi Süleymān’a müŧālaǾa ķılup 

mefhūmını bilüp oķıyup iǾlām idüp didi kim nāmeyi. Nažm: 

   [FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Nāme evvel nām-ı ħālıķ kird-gār 

Ķullara rızķın viren perverdigār 

                                                 
243 Nebį ]- H. 
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Senge laǾl ü ħār-i gül ħamrā virür 

Aśdafadur lüǿlü-yi lāle virür 

FāǾil-i muħtār o ħālıķdur Ħudā 

Vāĥid ü ĥannān u ĥāfıž ĥayy beķā 

Her Süleymān dergāhınuñ mūrıdur 

Her Sikender emrinüñ meǿmūrıdur 

Şükr aña itdi müyesser tāc u taħt 

Bu kemįne ķula virdi Ǿizz ü baħt 

ǾAvni birle ħalķa oldum şehriyār 

Nāme benden saña iy Sām-süvār 

Baĥre śalmışsın meger sen Rüstem’i 

Fetĥ idüp almış cezįreyle ol gemi 

Baĥr içinde gider iken nā-gehān 

Bād-ı śarśar esüben ķopmuş ŧūfān 

İrüp Aħyāşilūn u Rüstem’i 

Birbirinden tefrįķ olmış her gemi 

Baĥr-ı gird-āba düşüp Aħyāşilūn 

Begler ile ķalmış anda ser-nigūn [K-167b] 

Çün münācāt ider anlar Ĥaķķ’a pes 

Ĥaķ teǾālā anlara olur feryād res 

Ŧuş gelür anlara uçarken perį244 

Çün görür Aħyāşilūn Peyġamber’i 

Nāmesin alup gelüp virdi ħaber 

Nāmesini oķudıcaķ pür-hüner 

Yārį ķıldı ben ķulına Ĥaķ ġanį 

ǾAsker ile bāda getürtdüm anı [H-166b] 

Hep gemisin it245 müyesser bį-gümān 

İźn-i Ĥaķla yil getürdi bu zemān 

                                                 
244 “Bir perį” ifadesi vezin gereği “perį” şeklinde okunmuştur. 
245 “İde” ifadesi vezin gereği “it” şeklinde okunmuştur. 
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Ķalmış ammā śuda ħalķ u Rüstem’i 

ĶalǾa-i Miķnāŧįs’a varmış olur 

Rüstem’i de istedüm ki getürem 

Begleriyle dergāhuma yitürem 

Lįk göñlüñ ķala diyü bu zemān 

Nāme gönderdüm saña iy pehlevān 

Fetĥ-i Hindį ķoyuben yapdur gemi 

Baĥra246 düşüp isteyügör Rüstem’i 

Ger dilerseñ rūy-ı Rüstem göresin 

ĶalǾa-i Miķnātįs’a sen varasın 

Hind u Sind’uñ beglerin gönder baña 

Hiç birisin ķomayup öñden śoña 

Her birinüñ yirine ķo247 ümmetin 

Ādemi ķoşup baña gönder hemįn 

Tā ki bende cümlesin anuñ görem 

Aña göre her birine il virem 

Rüstem ardınca gidemezseñ hemān 

Dergehüme gelgil imdi bu zemān 

Ķande ise ben getürem Rüstem’i 

Rüstem içün çekmegil źerre ġamı 

Yoķ ki kendüñ varmaġ isterseñ aña 

Varasın fikrüñ gelür çün ħoş saña 

Efđali budur ki bunda gelesin 

Her ne ise ĥācetüñi bulasın 

Bāķįsin ŧapuñ bilür ya pehlevān 

Söz budur ki söyledük saña hemān 

ǾĀķil ol ki Ǿaķl ile ide Ǿamel 

Nefse uyup çekmeye ŧūl-i emel 

                                                 
246 Baĥra ] mevce K. 
247 “Koyup” ifadesi vezin gereği “ko” şeklinde okunmuştur.  
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Şeh Süleymān böyle diyüp nāmede 

Āħir itmiş söz yazuben nāmede 

Diñle imdi ne idiser Sām-süvār 

Vir śalāt Aĥmed’e ammā yādigār 

Der-Beyān-ı Ĥāžır Kerden-i Geştiyān u Reften Be-Rūy-ıBaĥr-ı Berāy-ı Yāften Rüstem 

Ĥükemā ķavlince ķaçan kim Sām-süvār nāme-i Süleymānį kim oķutdı ve Rüstem’üñ 

yārenleriyle deryāda ķalduġın ki bildi diķķatle āh itdi. Andan yirine oturup ǾAcācil-i Cinnį’ye 

śordı ki “Aħyāşilūn Peyġamber Süleymān’a geldügi ĥįnde beglerden ve serverlerden bilesine 

kim var idi?” Cevāb virüp eyitdi ki “Yā pehlevān, Süleymān-ı Nebį Aħyāşilūn Peyġamber’e 

Ǿaleyhimü’s-selām suǿāl itdi ki cümle gemilerüñüz ķaç pāre idi ve Rüstem ile pehlevānlardan 

kim ķaldı ve senüñle beglerden kim geldi?” Cevāb virüp [K-168a] eyitdi ki “Yā nebiyyu’llāh, 

cümle gemilerümüz yetmiş sekiz pāre gemiydi. İçi ŧolu mā ħalaķa’llāhu ādemį248 idi. Ķırķ 

dört pāre gemi benümle baĥr-ı gird-āba düşdi. Budur ki Ĥaķ Ǿināyetiyle sen Süleyāmān 

muǾcizātıyla bunda geldüñ ve otuz dört pāre gemi Rüstem ile ķalǾa-i Miķnāŧįs’a gitdiler. 

Bilmezüz ki [H-167a] ĥālleri nice oldı ve leşkerümüz cümle elli biñ miķdārı er idi ve cezįre 

serverlerinüñ ulusı Zilzāl-i Ekber idi ve cebbār-ı aǾžamdı. Anlar benümle nažaruña geldiler. 

Otuz biñ miķdārı kişiyle ve gemilerde bileydük işlü işiyle ammā ki Rüstem ile ķalan begler 

Give Cihān-sūzdur ve Güderiz Tįr-endāzdur ve Küstehem ķalǾa-küşādur ve Bürzin Cihān-

sūzdur ve Zerįr tāc-baħşdur ve Gürgįn dilāverdür ve oġlı Ferāmrūz’dur ve Kįşçerin Melik 

Aķvās’dur ve Ġażabān gevher’dür ve Sistān Ĥakįm ve Hürmüs Ĥakįm ve Naķnāķ Hindį ve 

Amlāķ Hindį ve Reǿįs Behrām bunlar Rüstem ile ķalmışlardur.” diyüp ħaber virdügin 

Aħyāşilūn Peyġamber Süleymāñ Peyġamber’e Ǿaleyhi’s-selām “İşitdüm.” diyüp ǾAcācil-i 

Cinnį Sām-süvār’a ħaber viricek pehlevānuñ maǾlūmı oldı ki Rüstem ile pehlevānlardan kim 

ķalduġın bilicek hemān-dem begleri cemǾ idüp ulu dįvān ķurdı. Andan Hindū-sitān şāhı 

Berhemen ve Sindi-sitān meliki Ķahķaşān ve daħı Hind-i evvel meliki oġlı ǾĀŧıf Şāh ve 

Bedeħşān Şāh’ı ve Baĥreyn meliki Amķāż fi’l-cümle Sām’a iŧāǾat idenler bu źikr olan beglere 

eyitdi. “Süleymān Peyġamber’den Ǿaleyhi’s-selām nāme geldi sizleri ķapusına daǾvet ķılur. 

Görmek murād idinür. İmdi ser-cümleñüz oġullaruñuz emįn-i naśb idüp cümleñüz Süleymān 

dergāhına varuñ ħiźmetine yüz sürüñ serįrinde bile oluñ Ǿālemi Ķāf’dan Ķaf’a seyrān ķıluñ.” 

diyüp ħaber viricek begler işidüp şād olup yaraķların görüp yirlü yirinde oġulların meliki naśb 

idüp daħı Sām-süvār kendü yirine Ķarŧūsį ǾĀdį ol pehlevān-ı şeddādı emįn-i naśb idüp ve 

gergeden-serler melikin [K-168b] daħı bile ķoşup Süleymān ĥażretine gönderdi ve kendözi 

                                                 
248Allah’ın yarattığı insanlar. 
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ķalǾa-i ǾAyyūķ’da oturup yüz pāre ķaŧırġa gemilerin yapdurup üç ayda temām itdürüp altı 

aylıķ azuķ ķoyup on iki sıbŧuñ melikleriyle ķutlu sāǾatde gemiye girdi. Evvel İlyāv Şāh ki 

ħalįfe-i [H-167b] Süleymān idi. Dört biñ dört yüz ķırķ dört erle beglerbegisi Benāyāhū bin 

YehūyādaǾ, pehlevānı Elĥānem bin YaǾra, Semāħāŧūr Celbį ve Saŧūvān Ķudsį idi. İkinci 

melik Āŝān bin Neŝānil idi, beglerbegisi Ġażanfer Medenį, pehlevānı ĶaĥŧānǾArabį, çeribaşı 

BedsūǾay KilǾādį ve Yaĥlic Śandalį vezįri idi. Biñ beş yüz elli beş erle üçünci melik Avįnāźū 

bin İşā idi, beglerbegisi İǾāś KilǾādį, vezįri UyaǾ Ĥavrānį, pehlevānı Ŝıķlān Rūmį, çeribaşı 

Behrām bin Kührām idi. Altı yüz altmış altı erle dördünci melik Rādį bin İşā idi, beglerbegisi 

İǾtiśām-ı Erdebįlį, vezįri ŜuǾlāŝ Azūnāmį, pehlevānı Yehūŝāfāt Midyārį, çeribaşı Telmįdį 

Nāftalį idi. Yedi yüz yetmiş yedi erle beşinci melik Uçām bin İşā idi, beglerbegisi Śafvān bin 

ǾAffān, vezįri Āźevrān bin ŞemūǾį, pehlevānı Keheyleşehum, çeribaşı Sehūd Bucūdį idi. 

Sekiz yüz seksen sekiz erle ve altıncı melik ŞemǾ bin İşā idi, beglerbegisi BerdaǾ bin Beteġ, 

pehlevānı Ħulķul bin Cedūnem, çeribaşı Cuzķį Ĥavrānį idi. Ŧoķuz biñ ŧoķuz yüz ŧoķsan ŧoķuz 

erle yedinci melik Emnūn bin Dāvud idi, beglerbegisi Barŧūs bin Yafmūs, pehlevānı Evyāŝer 

bin Pehburį, vezįri Çaçaŧį BerǾūsį, çeribaşı İħrāc İfrāmį idi. Biñ iki yüz erle sekizinci melik 

Śıfatyā bin Dāvud idi, beglerbegisi Yūnāźū bin ǾAmrem, pehlevānı Āħį MāǾişį Ĥavrānį, 

çeribaşı Ħaŧŧāf Çārŝenāyį, vezįri Telmįd Kavrnecābį idi. On bir biñ üç yüz otuz üç erile 

ŧoķuzuncı melik BetrāǾim bin Dāvud idi, beglerbegisi YetsuǾ bin MāǾūsį, pehlevānı Ruħvān 

bin SerǾūmį, çeribaşı ǾĀmįs Nāftālį, vezįri Deryāş Ruhūdį idi. Onuncu melik Danyāl bin 

Dāvud idi, beglerbegisi Ĥāriŝ bin ǾAdį, pehlevānı ReşǾįn bin Züheyr, çeribaşı ǾAdįş bin ǾAlāt, 

vezįri ǾAvāhidį ǾAyźār idi. Sekiz biñ [H-168a] [K-169a] iki yüz erle on birinci melik Nāŝen 

bin Dāvud’dur. Beglerbegisi Ġuder Sāmirį, pehlevānı BaǾleŝ ǾArabį, çeribaşı Ĥarįż ǾAvķalį, 

vezįri Miħrāc Ķudsį idi. Üç biñ ŧoķuz yüz ķırķ erle on ikinci melik Bālāb bin Dāvud idi, 

beglerbegisi Yehūŝāfāt Āślįlūn, pehlevānı Śalśal Ĥalebį, çeribaşı Śakśaf ǾAneşį, vezįri 

Śamśām Mıśrį idi. Andan Sām-süvār’uñ pehlevānları daħı Mecder İśfahānį, Ġābir Ĥalebį, 

Naśįr BaǾlebgį, Hemmāz Ŧrablūsį, Ĥırfās Tarsūsį, Fehhār Sistānį, Ķarķahhār Zāvilistānį, 

Kührām ǾĀdį, Behrām ǾĀdį, RaǾd bin Berķ pehlevān-ı şarķ ki bunlar Süleymān 

pehlevānlarıdur ki bile ķoşulmışdur. Muĥaśśal-ı kelām üç yüz otuz biñ beş yüz benį İsrāǿįl’üñ 

on iki sıbŧınuñ erleriyle ķutlu sāǾatde ve mübārek demde gemilere azuķ śu ķoyup Behrūr 

Melāĥį’yi reǿįs idinüp ķalǾa-i ǾAyyūķ liman-gāhından gemilere girüp başda seren çeküp ķıçda 

dumān ŧütüp bile yelken virüpǾazm-i ķalǾa-i Miķnāŧįs ķılup deryā-yı Hind yüzince gitdiler. 

Nažm: 

   [FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Her gemiye girdi üç yüz ādemį 
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Ŧutdı deryā yüzini gitdi gemi 

Pür-yaraķ ādem olup göge ķayıķ 

Ŧoldı içine bahādır er ķayıķ 

Ol ķadar girdi gemiye çoķ sipāh 

K’erdeminden gök deñiz oldı siyāh 

Çalınup Sām’uñ gögisi içre kös 

Ŧutdı śonuñ yüzini parça ulus 

Gümledi deryā ötüp borı nefįr 

Zelzeleye geldi gök depretdi yir 

Her geminüñ gidişiydi yalıñ od 

Yil yilüp irmez nitekim bād-ı hod 

Gökde güneş gözine girdi seren 

Śuda balıķ baġrını yardı dümen 

Göge śudan nerdübān oldı direk 

Śuda aġaç baġladı köpri kürek 

İşbu vech ile gider deryāda Sām 

Diñle ķıśśa vir śalavātla selām 

Der-Beyān-ı Dįden-i Māhį-i Bezrüñ Der-Baĥr-ı Hind 

Ĥükemā ķavlince Sām-süvār pehlevān rūzgār-ı Ǿazm idüp baĥr-ı Hind’e girüp ki gitdi Ǿazm-i 

Rüstem ķılup ķalǾa-i Miķnāŧįs’a varmaġa ki niyyet itdi. Bir nice gün gidicek meger ki ol 

Kerįmān bin Nerįmān bin Kürşāsüb bin el-Ķahramān śāĥib-ķırān-ı devrān server güzįn-i 

Süleyāmān yaǾnį ki ol pehlevān-ı rūzgār [K-169b] on iki sıbŧuñ melikleriyle [H-168b] ǾArab u 

ǾUrebā dilāverleriyle benį İsrāǿįl serverleriyle, yüz yigirmi demür ķuşaķlu pehlevānlarıyla, üç 

yüz otuz biñbaşı yüzbaşı serhengleriyle, dört yüz otuz dilāverleriyle, beş yüz elli beş 

mübārizleriyle, altı yüz altmış altı mįr ü mehterleriyle, yedi yüz ŧabl-ı Ǿalem ıssı serverleriyle, 

yüz yigirmi biñ egni düz mįr ü mübāriz leşkeriyle keştįlere binüp deryā-yı Hind içre girüp 

giderlerdi. Nā-gehān anı gördiler ki deryā bir kezden uyandı, ceyş-i Sām-süvār ol ĥareketden 

beliñledi. Anı gördiler kim deryā cūşa gelüp deñiz içinden bir Ǿacāǿib cānver belürdi, az ķaldı 

kim gemileri ġarķa vire. Mellāĥlar ol ĥāli görüp keşįşleri bir cānibe daħı sürdiler. Ammā kim 

bu cānverden ħaylį vehm oldılar, bir zemān mevc-i deryā sākin olup ŧaġılan gemilere bir yire 

cemǾ oldılar. İlyāv Şāh baş ķaldurup vezįrlerine eydür. “İy ĥakįmler, bu deryādan ŧaġleyin 
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ŧaşra düşen Ǿaceb ne ola?” diyicek, Caliyus Ĥakįm söze gelüp eyitdi “İy şāh-ı cihān ve iy 

Ǿammi Süleymān, buyuruñ keştįleri mellāĥlar ve dįde-bānlara kenāra sürsünler. Varalum ol 

muǾteber cānveri görelüm.” diyicek, İlyāv Şāh daħı emr itdi gemileri sürdiler, kenāra yaķın 

irdiler. Ŧaşra çıķdılar, gördiler kim bir balıķ ķuyruġıyla degirmen oluġı gibi yiri yarmış özüni 

oķ atımı yirce ola. Cümle serverler selāŧįnler on iki sıbŧuñ melikleri İlyāv Şāh ile leşkerüñ her 

biri ol balıġı görüp ululıġına ĥayrāñ olup ķaldılar, barmaķların aġızlarına urdılar. Andan İlyāv 

Şāh vezįrlerine eydür. “Ey ĥakįmler, bu muǾteber balıķ deryādan ŧaşra düşdügine sebeb Ǿaceb 

ne ola?” İlyāv Şāh böyle diyicek Caliyus Ĥakįm cevāb virüp eyitdi kim “İy melik-i Ǿādil, Ĥaķ 

teǾlā her ne dürlü maħlūķāt kim ħalķ ķılupdur cümlesinüñ miķdārınca düşmeni vardur. Cihān 

mülkinde hiç āferįde düşmensüz yoķdur. Bu böyle olıcaķ ya şāh bu balıķlar daħı birbirine 

düşmen olurlar cān baş ķaśdına ķılurlar daħı yaķın şöyledür kim birbirine leşker [K-170a] 

çekerler, birbirinüñ üstine gelürler. Uġraşup ceng ķılurlar beñzer kim bu balıķ daħı [H-169a] 

düşmeninden ālūde olmış ķaçup kendüyi ķoruya atdı, yaǾnį cān ķurtarmaġ içün. Nažm: 

   [FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Śuda balıķ ķurda ejder ŧaġda esed ŧaşda peleng249 

Düşmeninden ķaçar olur hem çü şāhįnden küleng 

Dilküden ürker ħoros u kürbeden ķaçar dimiş 

Ŧaġda śıġın ķaçmaya mı görse ŧaşra ger neheng 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince İlyāv Şāh ve Sām-süvār Caliyus Ĥakįm’den bu ħaberi işidüp Ĥaķ 

teǾālānuñ ķudretine ĥayrān olup ŧurdılar. Andan İlyāv Şāh buyurdı. Ol muǾteber balıġı 

pārelediler. Leşker ķavmine baħş itdiler. Bişirdiler, yediler. Henūz ķırķ baħşdan bir baħşın ekl 

idemediler. Andan ol gün ol gice ol balıķdan yediler, Ĥaķķ’a şükrin itdiler. Andan kös-i 

Süleymānį çalınup ķavm-i leşker keştįlere girüp yollarına revān oldılar. Gitdiler, on yedi gün 

deryā yüzinde yürüdiler. On sekizinci gün bir cezįreye irişdiler. İlyāv Şāh śordı kim “Bu 

cezįre ne cezįredür?” Reǿįs cevāb virüp didi ki “Yā şāh-ı cihān, bu cezįreye cezįre-i 

Fānūsiyye dirler. Bir ulu pādişāhı vardur adına Fevrāķ Şāh eydürler, ġāyet gümrāh kişidür. 

Ceng yüzinde ķahramānlara cevāb virür.” diyicek, İlyāv Şāh buyurdı ki gemiler kenārında 

irüpkenāra çıķdılar. At er gemisine çıķup dįvān-ı İlyāv Şāh ķurılup cümle begler, yekler, on 

iki sıbŧuñ serverleri geldiler, yirlü yirinde oturdılar. Sām-süvār śaġ ķolda kürsį üzerinde sedd-i 

İskender gibi ķarār eyledi. Andan ħūn-sālārlar ortaya ŧaǾām getürdiler. BaǾde’z ŧaǾām sükkerį 

şerbet içildi. Andan śoñra Fevrāķ Şāh’dan söz açıldı. İlyāv Şāh eyitdi. “Yā begler, yekler, iy 

mübārek źü-dilāverler bu bābda tedbįr nicedür, Fevrāķ Şāh ile nice itmek gerekdür kim devlet 

                                                 
249 Bu mısraın vezni bozuktur. 
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ü saǾādete lāyıķ ola.” diyüp suǿāl idicek cümle vezįrler Sām-süvār’a yüz ŧutup “Leşker Ǿilmin 

bizden Sām-süvār yeg bilür.” didiler. Andan İlyāv Şāh Sām-süvār’a yüz dutıcaķ Sām-süvār 

cevāb virüp eyitdi kim “Yā şāh, beglere lāyıķ oldur kim bir yād-ı edyāra varıcaķ evvel ilçi 

gönderüp [K-170b] söyleşürler. Ħayr u şer aña göre [H-169b] Ǿamel ķılurlar.” diyicek İlyāv 

Şāh Sām-süvār’uñ sözin müvecceh görüp bir muǾteber ilçi düzdiler. Eline nāme virüp içine 

dürlü ħaberler yazdılar, Fevrāķ Şāh’ı dįne daǾvet ķıldılar. Andan ilçi gitdi. Gelüp şehr-i 

Fevrāķ Şāh’a irişdi. Bundan evvel Fevrāķ Şāh ħaber irişdi kim “Deryā yüzinden bį-ĥad 

gemiler gelüp kenāra irişdi bilmezüz. Ne ķavmdür il midür yayaġ mıdur?” diyicek, Fevrāķ 

Şāh “Cāsūs gönderüñ varup ħaber getürsün.” diyicek, ķapuda ġalebe ķopdı. “Ne ħaberdür?” 

diyicek250 girüp Fevrāķ Şāh öñinde baş ķoyup duǾā ķıldılar. Eyitdiler kim “İy şāh-ı cihān, 

maǾlūm olsun ki ol gelen leşkerüñ içinden birķaç atlu uş dergāha irişdiler ilçiyüz didiler, ne 

buyurursız?” diyicek, Fevrāķ Şāh daħı buyurdı, dįvānın tezyįn itdiler. Birķaç ulular ķarşu 

varup ilçiyi alup Fevrāķ Şāh sarayına irgürdiler. Fāśid içerü girüp bir dįvān-ı Ǿažįm gördi kim 

kendüyi şaşurdı. Ġayret ile Ǿaķlını cemǾ idüp ķānūn-ı şāhį ne ise yirine getürdi. Pįşkeşin 

çeküp andan yir gösterdiler. Geçüp oturdı. Fevrāķ Şāh buyurdı. Ħūn-śālārlar ħūn getürdiler. 

BaǾde’z ŧaǾām İlyāv Şāh’uñ ilçisi nāmeyi çıķarup Fevrāķ Şāh’uñ öñinde ķodı. Fevrāķ Şāh 

daħı nāmeyi eline alup mührine nažar ķıldı. Görse kim bu gelen leşkerüñ sulŧānı Süleymān 

Peyġamber’üñ Ǿaleyhi’s-selām Ǿammisi İlyāv Şāh’dur. Andan nāmenüñ mührin götürüp vezįr 

eline śundı, vezįr daħı müŧālaǾa ķılup oķudı. Dimiş kim “Nāme-i evvel nām-ı Ħudā kim 

birdür, eĥaddür śameddür lem yelid velem yūleddür lā şerįkü lā nažįr ü lā müşįru bį-
bedeldür.” Andan dimiş kim “Benüm ķatumdan kim Süleymān Peyġamber’üñ Ǿammisi İlyāv 

Şāh’am ya Fevrāķ Şāh işitdüm kim Sām-süvār oġlınuñ oġlı yaǾnį Rüstem bin Zāl ķalǾa-i 

Miķnāŧįs’dan Şemāyįl Cāźū elinde giriftār olmış. İmdi bir daħı Ǿasker ile ķalǾa-i Miķnāŧįs’a 

giderken yolumuz gelüp senüñ diyāruña uġradı. İmdi [K-171a] ya Fevrāķ Şāh işitdüm [H-

170a] kim sen āteşe ŧaparmışsın bize lāzım geldi kim seni Ĥaķ dįne daǾvet idevüz. Andan 

revāne olup yolumuza gidevüz. İmdi nāmem saña vuśūl bulıcaķ ŧurasın ķatuma gelesin. Ol 

bāŧıl dįnden vazgeçüp251 įmān ü İslām bulasın, yoķ dirseñ varan elçüm birle cevāb 

gönderesin” diyüp nāmeyi temām eylemiş. Fevrāķ Şāh nāmeyi İlyāv Şāh’dan bu ķılıçdan tįz 

ħaberleri işidüp bebr ü peleng gibi añırup şįr ü neheng gibi gümrenüp ķaķısuġından gāh ŧurup 

gāh oturdı. Buyurdı, ilçi İlyāv Şāh’ı ħarca süreler vezįrler nide bir Ǿāķil vezįri vardı. Adına 

Şehlās eydürlerdi. Eyitdi “Yā şāh-ı cihān, şāhlar rüsūmında ve sulŧānlar ķoñışında Ǿādet-i 

ķadįme oldur kim ilçiye ölüm olmaya.” diyicek andan Fevrāķ Şāh daħı buyurdı İlyāv Şāh’uñ 

ilçisini taĥķįrle sürdiler. İlçi gidicek Fevrāķ Şāh ĥükm eyledi. Çerisin Afrabaķiyye şehrine 
                                                 
250 Diyicek ] diyince K. 
251 Vazgeçüp ] vazgelüp K. 
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kim taħt-gāhıdur cemǾ eylediler, üç gün içinde iki yüz ķırķ biñ Ǿasker ĥāżır oldılar, on iki biñ 

cengį filler şāha Ǿarż itdiler. Nite on iki biñ filler uzun ħām gövünden taħtlar baġlamışlar. Her 

fil üzre oķ ikişer ceng tįr-endāzlar ķadar endāzlar oturmışlar. Bu vechle ceng yaraġ ile ĥāżır 

olıcaķ Fevrāķ Şāh ķaśd itdi kim düşmān üzerine hücūm eyleye. Vezįr-i Ǿāķil yaǾnį Şehlās 

vezįr ķomadı. Söze gelüp eyitdi kim “İy şāh-ı cihān, düşmen üzerine varmaġa n’içün taǾcįl 

ķılursın Ǿālį ĥażretüñe birkaç naśįĥatüm vardur, vireyin devletüñe lāyıķ ise dut, degülse 

dutma.” diyicek Fevrāķ Şāh eyitdi “Söyle görelüm eger maǾķūl ise aña göre iş düzelüm.” 

Andan Şehlās vezįr söze gelüp eydür. “İy sulŧān-ı ħāķān ve iy pādişāh-ı cihān bir gün Çemşįd 

Şāh suǿāl itdiler kim iy śāĥib-ķırān bir pādişāhuñ üstine düşmen hücūm ķılsa ol diyāruñ 

sulŧānı n’itmek gerek [H-170b] [K-171b] ol memlekete ħasāret irmeye?” Andan Cemşįd Şāh 

didi kim “Bir diyāra düşmen kim hücūm ide gerek kim ol diyāruñ sulŧānı gele düşmeni evvel 

tefaħħuś ķıla göre kim ne miķdārlu ulu şāhdur. Gelen ikinci kendüyi vezne ura kim gelen 

düşmene cevāb verebilür mi? Ceng ile ķuvveti irerse ħazįne ulaşdurup düşmenine ķarşu vara 

ve bir daħı bu kim düşmen ile cenge ķuvveti irmezse vācib oldur kim üzerine gelen düşmen 

ile müdārā ķılup muŧįǾ ola raǾiyyet-i vilāyet maślaĥı içün.” diyüp Şehlās vezįr Fevrāķ Şāh’a 

medĥ oķudı ve duǾā ķıldı. Şehlās vezįrüñ bu sözlerin işidicek Fevrāķ Şāh ġāyet ġażaba geldi. 

“N’içün?” “Anuñçün kim ol gümrāhuñ dimāġı kibr ü kįn ile ŧolmış idi. ǾUķalā eydür. 

Kimsenüñ kim dimāġı kibr ile ŧolsa ol Ǿömrine devletine ġurre olur, maġrūra ħod Ĥaķ sözi 

ķatı gelür. Fevrāķ Şāh daħı bu sebebden ķaķıdı. Ol ķaķımaķ birle Şehlās vezįre didi kim “İy 

nā-bekār, bunca salŧanat birle ben İlyāv Şāh’dan ālūdemiyem.” didi daħı ķaśd ķıldı kim Şehlās 

vezįri depeleye kendü begleri cezįre-i Fānūsiyye’nüñ mübāriz dilāverleri araya girüp 

ķomadılar. Andan Fevrāķ Şāh daħı ĥazįne açup mįr ü sipāhiye māl ü menāl śaçup kendü 

rāyınca ceng yaraġın düzüp durdı. Buyurdı, ol deryā-miŝāl leşkerden yigirmi biñ ceng erin 

urup ķaravul ķılup Sunbāŧ leşker-şikeni baş diküp düşmen ŧarafına gönderdi. Kendüsi daħı 

taħt-gāhdan çıķup āheste āheste yürüdi. Bunlar gelmekde bizüm ķıśśamuz bu yaña İlyāv Şāh 

ile Sām-süvār’a geldi. Nite ol vaķt kim Fevrāķ Şāh’a ilçi gönderdiler. Düşmān ŧarafına çeşm-i 

gūş olup ŧurmışlardı. Anı gördiler kim Fevrāķ Şāh’a giden ilçi gelüp irişdi. Fevrāķ Şāh’uñ 

gümrāhlıġın ve kendüye iltifāt itmeyüp öldürmege ķaśd itdügini bir bir söyleyüp şerĥ eyledi. 

Andan İlyāv Şāh buyurdı. Dįvān-ı Süleymānį ķurılup on iki sıbŧuñ melikleri gelüp Ǿulemā vü 

ĥukemā vü fużalā oturdılar. Rāy-ı tedbįri [H-171a] [K-172a] ortaya getürdiler. Her bir vezįr 

bir dürlü söz söylediler. Āħirinde Dermayus Ĥakįm söze gelüp eyitdi. “Yā İlyāv Şāh, devlete 

saǾādete lāyıķ oldur kim Fevrāķ Şāh’uñ çerisine cāsūs gönderevüz varup göreler leşkerin 

yatın yaraġın gelüp ħaber vire aña göre rāy-ı tedbįr idevüz” diyicek, İlyāv Şāh buyurdı 
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Dehdehe ǾAyyār ilerü geldi ve duǾā vü ŝenā ķılup emr-i şāhį ne ise yirine getürmege252 saǾy-ı 

belįġ gösterüp gitdi. Yolda gelürken Fevrāķ Şāh’uñ ķaravulına buluşdı, geçüp bir puşte 

üzerine çıķdı. Görse kim bir śaĥrānuñ mā-beyninde ħayme vü ħar-gāhlar ķurulmış çetr-i 

hümāyūn perdeler urulmış bir anbār leşker ķonup oturur. Andan puşte üzerinden aşaġa inüp 

sürdi, Fevrāķ Şāh’uñ dįvān-ħānesine irdi. İçerü girüp bir Ǿažįm dįvān gördi. Śandalįler 

üzerinde Serçāpįl Ser-keş saġ ķolda oturmış Sancārįr Tįġ-zen śol ķolda oturmış ve daħı śaġ ve 

śol pehlevān ser-keşler oturur. İki yüz biñden ziyā leşker bir muǾteber bār-gāh ortaya alup 

dįvān ŧurmış. Andan Dehdehe ǾAyyār bir zemān dįvānı seyr idüp andan çıķup ordu bāzārı 

seyr eyleyüp andan filler kurbına gelüp atları görüp ĥayrān olup ol aradan ŧayan ķaķup İlyāv 

Şāh ĥużūrında irişdi. Henūz daħı dįvān ŧaġılmış idi, içerü girüp baş urup duǾā ķıldı. Gördügin 

bir bir İlyāv Şāh ile Sām-süvār’a ħaber virdi, āħirinde ķaravul ħaberin söyledi. Andan İlyāv 

Şāh daħı emr itdi. ǾArab u ǾUrebā serverlerinden on iki biñ erkek atlu ve mükemmel atlu mįr 

ü sipāhį ordılar. Ķaĥŧān ǾArabį’yi ķaravul çerisine baş itdiler, düşmān ŧarafına gönderdiler. 

Kendüler daħı ol aradan ķalķup gemileri üzerinde dilāverlerden ŞemǾūn sıbŧınuñ meliki 

Avįnāźū bin İşā ile beglerbegisi AbǾāś GülǾāśį, pehlevānı Ŝıķlān Rūmį, çeribaşı Behrām bin 

Kührām ile altı biñ [H-171b][K-172b] altı yüz benį İsrāǿįl serverlerin bekçi ķodılar. Tā kim 

düşmān nā-gāh gelüp gemilerine žafer bulmaya. Andan bāķį ķalan leşkerle güç ķılup gitdiler. 

Bunlar gidüp anlar gelmekde bizüm ķıśśamuz ez ān cānib Fevrāķ Şāh’uñ ķaravul erinüñ tozı 

belürdi. Gözciler görüp gelüp Ķaĥŧān ǾArabį’ye ħaber virüp Ķaĥŧān daħı ol on iki biñ servere 

istimālet virüp gökleri ele alup Süleymān yolına cān baş oynamaġa ŧurdılar. Anca kim Fevrāķ 

Şāh’uñ ķaravulı Sünbāŧ leşker-şiken ķırķ biñ pūlād-pūş erile çıķageldi. İlyāv Şāh’uñ ķaravulın 

görüp birbirine ķoşu alaylar baġladılar, ķoşunlar düzetdiler, āheste āheste yüridiler. Tā kim oķ 

yirine gelicek birbirine tįr-i bārān itdiler. Kįşlerinde oķ ķalmayınca el tįġ-i nįzeye ve gürz-i 

śālife urdılar, sebįl-i cūşānleyin birbirinüñ üzerine at, fil, gergeden sürdiler. Düşmānlu 

düşmānın rū-be-rū yüriyegör gördiler. Tā kim ceng arasında Ķaĥŧān ǾArabį Sünbāŧ leşker-

şikene yaķın geldi. Görse kim bir pehlevān-ı cihān ķırķ sekiz eriş ķad ü ķāmet çekmiş bir iki 

başlu Maĥmūdį filüñ üzerine süvār olmış, tā ser ü pā gömgök pūlāda müstaġraķ olmış, eline 

seng-i āsiyābleyin gürz-i gerān almış, beline ŧarb taħta sünileyin tįġ aśmış, āteşį reng 

baġlamış, başına o deñlü günleyin muśayķal pūlād ışıķ urunmış, śaġ śol arķucaġ irmez ķurbān 

tįr-keş ŧaķınmış. Şöyle kim her kişiye gürz ursa atıyla zemįne ġarķ eyler. Ķılıç ile çalduġını 

ĥıyar mānendi iki pāre ķılur. Kendünüñ leşkeri bu kāfirüñ öñinden alay alay ķaçar ķurddan 

ķoyun ķaçar gibi. Ķaĥŧān ǾArabį ol dilāveri bu heybetile göricek erlik ŧamarları cūş idüpbir 

kez şįr ü nįrleyin ĥayķırup at sürüp Sünbāŧ leşker-şikenüñ arķurı gelüp öñin alup yol virmedi. 

                                                 
252 Getürmege ] getürmek içün K. 
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Sünbāŧ daħı gördi kim bir server otuz dört eriş ķadd ü ķāmet çekmiş Zuĥal-rıfǾat, Mirrįħ-

heybet bir siyāh [H-172a] [K-173a] atuñ üzerine süvār olup Sām Nerįmānleyin uş kendünüñ 

üzerine irüpgeldi elinde gürz-i gerān başı üzre çevirüp erişüp Sünbāŧ’a bir gürz urdı kim 

āvāzesi zemįn ü āsmāna ŧoldı. Sünbāŧ daħıserine seng-i āsiyābleyin ķalķan çeküp gürz inüp 

ķalķanı ħurd idüpbaşın ķaçurınca filüñ başına ŧoķınup ħurd eyledi. Sünbāŧ düşdi, ķullar başına 

üşdi. Yedek çekmeyince benį İsrāǿįl çerisi Fevrāķ Şāh’uñ leşkerin śıdılar, sürdiler. Delįm 

dilāverleri geregi gibi ķırdılar, ķodılar. Serverlerden bir nicesin daħıesįr itdiler dönüp İlyāv 

Şāh cānibine şeŧāretle gitdiler, düşmān ķaravulına ki Ǿaceb iş itdiler. Sünbāŧ çerisinden 

dutduķlarınalup İlyāv Şāh’a gitdiler. Bu yañadan ol Fevrāķ Şāh ķaravulı Sünbāŧ leşker-şiken 

ķaçanFevrāķŞāh’a irişdi. Fevrāķ Şāh ķaravulı śınduġına şöyle ķaķıdı, berķ-i āteş gibi şaķıdı 

ġażabından bį-devlet serin birķaç śalup yumruķ dögüp gögsin urdı,ķaśd ķıldı kim süvār 

ola,vezįrler menǾ idüpķomadılar.Eyitdiler“İy şāh-ı cihān ķaravul śınmaķ şāhlar ķānūnında 

Ǿayb degüldür, buncılayın işe taśa çekmek devlete lāyıķ degüldür. Yarın furśat senüñ olıcaķ 

düşmeni śıyasın, dāduñ anlardan alasın.” didiler.FevrāķŞāh vezįrlerüñ sözin işidüpbuyurdı. 

Sünbāŧ leşker-şikeni getürdiler, ķarşusında ber-dār itdiler. Tā kim anuñla ĥarāreti biraz sākin 

oldı oturdı. Bunlar bunda ol ŧarafdanĶaĥŧān ǾArabį daħıbir başile ve ŧutsaķ olan serverleri 

alupİlyāv Şāh ĥużūrına irdiler, başları ve ŧutsaķları Ǿarż idüpmedĥ duǾālar itdiler. Andan İlyāv 

Şāh bir giriftār olan serverleri görüp dönüp vezįrleri Caliyus’uñ ve Dermayus’uñ ve 

Buķanazāhidüñ yüzlerine baķupeyitdi. “İy ĥakįmler bu dutılan serverlerüñ ĥakkında ne 

buyurursızn’itmek gerek kim pādişāhlar ķānūnı üzre devlet ü saǾādete lāyıķ ola?” didi her biri 

ĥakįm bir dürlü söz söyledi kimisi “Öldürmek gerekdür.” didi ve kimisi “Ĥabs [H-172b] [K-

173b] eyleyüp bile alup gidelüm.” didi āħirinde CaliyusĤakįm eyitdi “Yā İlyāv Şāh devlete 

lāyıķ oldur kim bu ŧutsaķ olan dilāverleri dįnedaǾvet idevüz, įmāna gelüp Müslümān olurlarsa 

dirlik idevüz bizümle yār u vefādar olalar. Yoķ eger įmāna gelmeyüpMüslümān olmazlarsa 

ħarca sürmek gerekdür” didi. Nažm: 

   [FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Her ki ol Ĥaķdįne girmez tįġ urup ola helāk 

Küfr şirkinden cihānı eridüben eyle pāk 

Ĥāsidi bį-dįn olanuñ meskenin ķılup ħarāb 

Ĥāsidüñ ķaş degüben yine baġrın eyle çāk253 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince İlyāv Şāh ve Sām-süvār ve cümle benį İsrāǿįl begleri on iki sıbŧuñ 

yegleri Caliyus Ĥakįm’üñ sözin begendiler. Andan İlyāv Şāh işāret eyledi. Dehdehe ǾAyyār 

                                                 
253 Bu mısraın vezni bozuktur. 
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eline yalın nacaķ alup bu ŧutsaķ olan serverlerüñ üstine gelüp İlyāv Şāh’uñ emri mūcibince 

bunları Dāvud Peyġamber dįnine daǾvet eyledi. Bu serverler daħı birbirine yaķışup 

göñüllerinde nūr-ı įmān eŝeri varidi. Her birisi yüz yire ķoyup emr-i pādişāhįye muŧįǾ olup 

ŧurdılar. Andan Caliyus Ĥakįm bunlara įmān telķįn idüp eyitdiler kim “Lāilāhe illa’llāh Dāvud 
ħalįfetu’llāh lā ilāhe illa’llāh Süleyāmān emįnu’llāh254.” diyüp Müslümān oldılar. Andan İlyāv 

Şāh bu dilāverlere at, ħilǾat, çādır, ħˇar-gāh baġışlayup ħoş görüp dirlik eyledi. Andan ol gice 

anda yatdılar, siĥr-i kāhin irişicek cümle leşker pūlād-pūş olupķahramānį alaylar baġlayup 

düşmān cānibine yürüdiler. Ol cānibden daħıFevrāķŞāhķaravul śınduġına ķaķıyup buyurdı. Ol 

deryā-miŝāl leşker at, fil,gergeden üzerine süvār oldılar. Düşmān ŧarafın gözleyüp raħş-ı 

raħşān sürdiler, tā kim bunlar varup anlar geldiler. İki leşkerün tozı dünyā yüz bürüdi. Nā-gāh 

bād-ı śarśar irişüp iki leşkerüñ üzerinden tozın ķaldurdı. İki çeri birbirin Ǿayān göricek śıra 

birbirine ķarşu gįş ķurbān ķaķışdılar. Ejdehāleyin ķaçġırup bebr upeleng gibi baķışdılar. İki 

cānibden leşker-keş dilāverler el gürz ķılıca urup ķahramānį alaylar baġladılar. Ķoşunlaru 

düzdiler, tā kim [H-173a] [K-174a] meydān için açdılar. Çünki iki ŧarafdan meydān açıldı. 

Fevrāķ Şāh ŧarafından bir laǾįn-i raħş meydāna sürdi. Adına İflās-ı Nįze-dār dirlerdi otuz dört 

eriş ķadd-i ķāmet birle raħş sürüp bir bezįr-ħāne sütūnleyin nįze ķolına śarup naǾra ĥayķırup 

Süleymānį’lerden cān u baş uyanmaġa er ŧaleb eyledi. Bu ŧarafdan Sām-süvār benį İsrāǿįl 

beglerinüñ ve serverlerinüñ yüzine baķınca hemān bir ķoldan bir dilāver at sürüp meydāna 

irüp İflās’a muķābil geldi. Adına Ġażanfer Medenį eydürlerdi. Evbįl sıbŧınuñ beglerbegisiydi. 

Revān-ı İflās’a berāber gelicek İflās-ı Nįze-dār daħı elindeki süñüyi raħşınuñ ķulaġından 

aşırup demmini ķolduķda berkidüp yil gibi irüp Ġażanfer’e süñü ĥavāle eyledi. Ġażanfer 

Medenį daħı İflās’uñ nįzesine çįnį pūlāddan on iki āyįnelü bir siper berāber dutup müteĥarrik 

barmaġına bıraġup çevirdi. Şöyle kim İflās’uñ nįzesini siper kenārıyla ķaķup iki pāre eyledi. 

İki leşker Ġażanfer’üñ bu laǾįne āferįn eyleyüp taĥsįn ķıldılar. İflās-ı Nįze-dār’uñ süñüsi 

şikest olduġına Ǿār idüp ġayrete gelüp iki yüzlü bir tįġ āteş-reng eline alup at sürüp 

Ġażanfer’üñ üzerine irüp depre çaldı. Ġażanfer Medenį daħı kendü ķılıcın berāber virüp 

İflās’uñ ķılıcı kendünüñ ķılıcına ŧoķunup iki pāre oldı gūyā kim bıçaġla buz avıtduñ İflās ol 

ĥāli görüp elindeki bıçaġı Ġażanfer’üñ śūretin gözleyüp atdı. Ġażanfer öñinden ayrılup red 

eyledi. İflās gelüp yanından geçince Ġażanfer Medenį mahmūz atına mahmūz urup İflās’a 

irüp bir kez ġurunbuş (?) ile naǾra ĥayķırup üzerine ķılıç ĥavāle eyledi. İflās daħı cān acısıyla 

āyįne-miŝāl siper başı üzerine ŧutup Ġażanfer’üñ ķılıcı irüp siperi tāze ħıyār mānendi dü pāre 

idüp rāst-ı tįġ seri bį-devletine ŧoķınup [H-173b] [K-174b] Ǿömrinüñ peymānesi ŧolmış idi, tā 

eyer-ħānesine varınca iki pāre eyledi. İflās cān acısıyla bir kez āh idüp yıķıldı, cānı ber-

                                                 
254 Allahtan başka ilah yoktur. Davud O’nun halifesi, Süleyman ise eminidir. 
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Cehennem’e ıśmarladı. Fevrāķ Şāh ol ĥāli görüp ķaķıdı, yıldırım gibi berķ urup şaķıdı. Bir 

kez iki el ile ķomañ diyü işāret eyledi. Ol deryā-miŝāl leşkere işāret eyledi. Bir kezden ceyş-i 

Fevrāķ Şāh fil, gergeden sürüp ellerine tįġ u teber ve śalıķ alup Ġażanfer Medenį’nüñ üzerine 

yürüdiler. Ol cānibden İlyāv Şāh gördi kim Fevrāķ Şāh leşkeri bir kezden seyl ü Ǿazįmleyin 

yüridiler. İlyāv Şāh daħı buyurdı. On sıbŧuñ melikleri benį İsrāǿįl serverleriyle bir ķoldan 

Āŝān bin Neŝānil gördi kim kendünüñ beglerbegisi Ġażanfer’üñ üzerine ceyş-i küffār-ı hücūm 

eyledi. Hemān Yedsūġa KilǾādį birle on biñ beş yüz elli dilāverlerle tįġ-ı Mıśrį ele alup 

düşmān üzerine at śalup yürüdiler. Bir ŧarafdan daħı Lāvį sıbŧınuñ meliki Rādį bin İşā begler 

begisi İǾtiśām-ı Erdebįlį birle pehlevānı Yehūŝāfāt Midyārį çeribaşı Telmįdį Nāftālį öñine 

alup sekiz yüz seksen sekiz benį İsrāǿįl serverleriyle mübāriz mehterleriyle yürüdiler. Ellerine 

keyyūsį nįzeler aldılar, düşmān üzerine havm-ı hücūm ķıldılar. Bir cānibden daħı Zįbālūn 

sıbŧınuñ meliki Uçām bin İşā beglerbegisi Śafvān bin ǾAffān ile pehlevānı Āźevrān bin 

ŞemūǾį ile yedi yüz yetmiş yedi benį İsrāǿįl begleriyle ve yegāne mübārizleriyle ellerine tįr ü 

kemān aldılar. Düşmānuñ bir cānibine anlar daħı raħş u raħşān śaldılar. Bir ķoldan daħı 

Behrām sıbŧınuñ meliki Emnūn bin Dāvud beglerbegisi Barŧūs bin Yafmūs ile ve pehlevānı 

Evyāŝer bin Pehburį ile on biñ iki yüz demür ķaftānlu erkek atlu pūlād-pūş erle ellerine gürz-i 

gerānlar alup düşmānuñ bir ŧarafına baĥr-ı ķulzumleyin yürüyüp el ān tārān [H-174a] [K-

175a] itmege baş u cān almaġa başladılar. Bir cānibden daħı Dārām sıbŧınuñ meliki Śıfatyā 

bin Dāvud beglerbegisi Yūnāzū bin ǾAmrem ile pehlevānı Āħį MāǾişį Ĥavrānį birle çeribaşı 

Ħaŧŧāf Çārŝenāyį öñine ŧutup on bir biñ üç yüz otuz üç dilāveri yegānelerle cān u baş ele alup 

Süleymān nezdine tekbįr getürüp seyl ü tįrle ele alup düşmān üzerine raħş u raħşān śalup 

Ǿameller şuķķaların açup ŧabl daĥulları çalup düşmān üźerine anlar daħı bir cānibden cān alıcı 

gibi yürüdiler. Bir ŧarafdan daħı İsper sıbŧınuñ meliki Danyāl bin Dāvud beglerbegisi Ĥāriŝ 

bin ǾAdį ve pehlevānı ReşǾįn bin Züheyr yürüdi. Yedi biñ altı yüz menķāle cihāngįrleri ile bir 

ķoldan Yūsuf Peyġamber sıbtınuñ meliki Nāŝen bin Dāvud beglerbegisi Ġuder Sāmirį ile ve 

pehlevānı BaǾleŝ ǾArabį ile üç biñ ŧoķuz yüz benį İsrāǿįl serverleriyle Ķuds diyārınuñ 

dilāverleriyle ellerinde dürlü silāĥ ĥarbiyle ceyş-i düşmān üzerine anlar daħı mecāl virmeyüp 

depindiler. Bir yañadan daħı İbni Yāmin sıbtınuñ meliki Bālāb bin Dāvud beglerbegisi 

Yehūŝāfāt Āslįlūn ile ve pehlevānı Śalśal Ĥalebį ile on dört biñ dört yüz pūlād-pūş ǾArab u 

ǾUrebā serverleriyle pehlevān-ı cihāngįrler ile anlar daħı düşmāna göz açdurmayup tįr-i bārān 

idüp cān u baş ħavfın göñülden sürüp yürüdiler. Fevrāķ Şāh’uñ ol Ǿažamet çerisiyle eyle ceng 

itdiler kim kįk-i cihānı düşmān gözine teng itdiler. Çün kim ol iki ceyş-i gerān birbirine 

yürüyiş idicek at ayaġından yirler iñledi. Gökler gümledi hevl heybetinden vuħūş u ŧuyūr, mār 

u mūr vehm alup beliñlediler, yirüñ bir ķatı at ayaġından gerdi ġubār olup evc-i āsmāna aġdı, 
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bārān maŧarleyin yiryüzine āsmāndan türāb yaġdı, yigit ve ķoca hem-reng oldı, bozu ŧurı 

yeksān olup bir ceng-i neberd oldı kim Ǿarśa-i Ǿaraśātdan nişān virdi anca kim [H-174b] [K-

175b] bād-ı şimāl mevc urup gerdi. Ġubārı rūy-ı zemįnden sürdi iki düşmān birbirin berü 

gördi. Nite Fevrāķ Şāh gördi kim Süleymān Ǿammusı İlyāv Şāh’uñ ol az ve öz çerisi 

kendünüñ ol deryāleyin leşkerinüñ içine düşüp bir ceng-i Ǿažįm iderler kim gözler görmiş 

degül Ǿaķıllar ħaber virmiş degül. Gördi eger ihmāl idecek olursa śu başdan aşar zenbūr belāsı 

üstine üşer. Śaġ ķol pehlevānı Serçāpįl Ser-keş’üñ yüzüne baķup istimālet virüp göñlin ele 

alup Serçāpįl Ser-keş daħı şāhınuñ yolına baş u cān öpmeġ255 içün bir kez raǾdleyin ĥayķurup 

tįġ-i Ǿuryān ķılup seng-i āsiyābleyin ķalķan eline alup kendü pehlevānların ķafasına ŧutdı. Nite 

Ŧavābil Ŧįġ-zen, Mihriyāyįl Teber-dār, Ķālūni Nįze-dār, Śālūnį Nįze-dār, Aŧrūs, Baŧrūs, 

Ŧardan bin Mehrūn, Ķayŧūr Sancar, Cālut, Hālut, Hārūt, Mārūt, Serçāpįl Ser-keş’üñ ķafasın 

gözleyü ŧurup düşmān üzerine at, fįl, gergeden sürüp gitdiler. Su-i düşmāna tįġ u teber urup 

rişteleyin ŧoġrayup penbe gibi itdiler. Bir kezden havm-ı hücūm idüp baĥr-ı revānleyin İlyāv 

Şāh çerisi gelürken seyf ü śalıķ urup sedd-i İskender gibi ŧurġurup yüzün dönderdiler, girüsine 

sürdiler. Benį İsrāǿįl serverlerinden delįm er ķırdılar. Ol ŧarafdan İlyāv Şāh gördi kim Fevrāķ 

Şāh’uñ sancaġı dibinden bir alay pūlād-pūş serverler bulınup kendünüñ leşkerine erişüp uş 

sürüp üzerine gelür. İlyāv Şāh ġażaba gelüp bir kez Sām-süvār’uñ yüzine baķdı “Merdānelıķ 

demidür.” diyüp istimālet virdi. Andan Sām-süvār daħı pehlevānların ķafasına aldı. Nite 

Hırķįl Kehlānį, Aŧyānūs Hermāyįlį, Nevāyūs BerdaǾį, Mecder İśfahānį, Naśįr BaǾlebgį, 

Hemmāz Ŧrablūsį, Ĥırfās Tarsūsį, Fehhār Sistānį, Ķarķahhār Zāvilistānį śaf-şikeni ķafasına 

alup düşmān üzerine [H-175a] [K-176a] havm-ı hücūm idüp otuz altı biñ pūlād-pūş erle İlyāv 

Şāh’ı sancaķ dibinde ķoyup bāķį leşkerle Sām-süvār düşmān ŧarafına müteveccih olup naǾra 

ĥayķırup gįş-i ķurbān çalup su-i Fevrāķ Şāh üzerine at sürüp raħş u raħşān śalup düşmeni 

ķarşulayup ķarışup ķatışup seyf ü śalıķ çalışup birbirinden cān u baş alışup düşmān çerisin 

yine śıyup girüsine sürdiler. Ancaları ķılıç gürz odına yandırdılar, delįm dilāverleri ķana 

ķardurdılar. Anca ceng erinüñ ķızıl ķanın ķara ŧopraġa ķardurdılar, niçe ĥarįr aŧlas geyenleri 

kefenlere śardılar, iki düşmān birbirine tįġ u teber urup cenge ŧurdılar. Ancaları gürz-i gerān 

ile bir kez urdılar, baş leşkerin ħamįr gibi yoġurdılar. İy niçe ad u san eri seyf ü śalıķ ħarcına 

sürdiler. Ancalar çarħ ü felege baş egmezken sebįl urdılar. Düşürdiler, şaşurdılar, baġırların 

ķahr odıyla bişürdiler. Ceyş-i Süleymān baĥrleyin düşmān üzerine mevc urdılar. Niçeleri 

dünyādan āħirete įmānsuz gönderdiler, bahādır serverleri gelmez yire gönderdiler, bį-ķıyās 

sipāhįleri başsuz ata bindürdiler.256 Sām-süvār ol pehlevān-ı rūzgār ġurunbuş (?) idüp benį 

İsrāǿįl serverleriyle düşmānuñ yüzün ķafasına döndürdiler. Ceng-i neberd idüp delįm 
                                                 
255 Öpmeġ ] uyanmaġ K. 
256 Bahādır serverleri gelmez yire gönderdiler, bį-ķıyās sipāhįleri başsuz ata bindürdiler ]- H. 
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dilāverleri süñü birle atlarından indürdiler. Yüz biñ altun degir başları bigin bir fulūsa śatdılar. 

Çoķları kemend kemişüp boynundan bilinden ŧutdılar. Ancalaruñ gerdenine kemend ŧaķup 

alup sancaġına gitdiler. Diller şerĥ idemez ileri iki düşmen birbirine itdiler. Varduġınca ceng 

kemāline erişdi, ġayretlü erenler biriyle duruşdı. Nažm: 

   [FaǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Ħaśma gürz urup ki Sām atar ħadeng 

Gökde esed balık ile yirde peleng257 

Düşmene kim urdı tįġ u geh çomaķ 

Ġarbı yirden göge çıķdı çāk çāķ 

Çıķarup258 āhen çomaķdan yaluñ od 

Yaķdı ħaśmuñ leşkerin ķomaz vuķūd 

Çomaġından ķırılup atlu yaya 

Ŧoġrı gürzi iñleyüp dutdı yaya 

Canlar alup ķılıcın cevşen söker 

Oķı tenler dalıben ķanlar döker [H-175b] [K-176b] 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Sām-süvār ceng idüp su-i düşmāna cihānı teng idüp raħş sürüp ceng 

idüp giderken nā-gāh ceng içinde Serçāpįl Ser-keş ile buluşdılar. Görse kim bir menķāle cihān 

pehlevān tā ser pā pūlāda ġarķ olup benį İsrāǿįl leşkerinüñ içine girüp birbirine urup ceng ider 

mübārizliġle Ǿālemi gözlerine teng ider. Sām-süvār ol pehlevān-ı rūzgār Serçāpįl’i görüp 

ġażaba gelüp naǾra ĥayķırup öñün çevirdi. Serçāpil görse kim ķahramān-ı ķātil-heyǿet, 

Mirrįħ-śūret bir dilāver erişdi. Revān-ı gürz-i gerān baş üzre śalup fil sürüp Sām-süvār’a gürz 

ĥavāle eyledi. Sām-süvār, Serçāpįl Ser-keş’üñ gürzine ķalķan berāber virüp bir luǾb ile menǾ 

eyledi. Revān-ı Sām-süvār’ı kįş ķaķup naǾra ĥayķırdı kim ŧās-ı felek gümledi, zemįn ü zemān 

iñledi. Deryāleyin duran çerinüñ atın filin gergedenin beliñletdi. Direk gibi bir ķara süñü 

ķolına śarup kūh-ı peyker raħş sürdi. Serçāpįl Ser-keş üzerine ķażā-yı āsmānį gibi irdi 

Serçāpįl Ser-keş düşmānuñ kendüye gelişin gördi. Degirmen ŧaşınleyin ķalķan berāber virdi. 

Sām-süvār eyle sançdı kim ķalķandan güźer idüp Serçāpįl’üñ sįnesine urup yaġrınından ŧaşra 

geldi. Sām-süvār bin kerre ķuvvet idüp Serçāpįl’i ķadd ü ķāmet ile đarb u ĥarb silāĥ ālātı ile 

cübbe vü cevşen ile yaraġ yat ile götürüp başından aşıru atdı. Ceyş-i Fevrāķ Şāh ol ĥāli görüp 

ġırįv ķılup Sām-süvār üzerine raħş u raħşān sürdiler, düşmāna tįġ u teber śalup gürz ü śalıķ 

                                                 
257 Bu mısraın vezni bozuktur. 
258 Çıķarup ] çıķup K. 
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urdılar. Andan benį İsrāǿįl serverleri daħı ġayrete gelüp kāfirüñ beglerbegisi düşdügin hāy-ı 

hū ile naǾralar urup ceyş-i kāfiri śıyup đarb-ı ĥārb ile sancaġına varınca sürdiler, delįm 

dilāverleri ķılıç yüzünde ķırdılar. Ancalaruñ yüzin yire sürdiler. Fevrāķ Şāh kim ol azu öz çeri 

kendünüñ ol deryāleyin leşkerin [H-176a] [K-177a] śıyup gelürdi ki ķaķıyup ġayrete gelüp 

seyf-i Ǿuryān ķılup kendü öziyle düşmān üzerine hücūm idüp benį İsrāǿįl çerisine kendüyi 

urup pūlād ķalķanın sįnesine śalup leşkerine naǾra ĥayķırup istimālet verüp çeri śınmış iken 

dönderüp benį İsrāǿįl leşkerinüñ üzerine kendüyi urup ġayret himmet cengin idüp seyl-i 

Ǿarįmleyin gelürken sedd-i İskender gibi ŧurġurup bir ķılıç semāǾį ŧurdı kim gözler görmiş 

degüldi ve Ǿaķıllar ħaber virmiş degüldi. Anca kim Fevrāķ Şāh ceng idüp giderken nā-gāh 

ceng arasında Sām-süvār’a buluşup ķalķan ķolına śalup tįġ u bürrān Ǿuryān ķılup raħş sürüp 

Sām-süvār’a irüp seyf urdı. Sām-süvār nažar ķılup ne gördi. Görse kim bir pūlād-pūş server 

altun āletlü bir at üzerine süvār olup Afrāsyābleyin irüp kendüye ķılıç ĥavāle eyledi. Revān-ı 

Sām-süvār daħı kendü ķılıcın eline alup Fevrāķ Şāh’uñ tįġine berāber ŧutdı. İki ķılıç birbirine 

ŧoķunup ılan gibi ŧolaşdı. Ammā kim Fevrāķ Şāh’uñ ķılıcı duymayup buz pāresi gibi iki pāre 

oldı. Nevbet Sām-süvār’a revān naǾra urup raħş sürüp Fevrāķ Şāh üzerine tįġı ĥavāle ķıldı. 

Fevrāķ Şāh baş u cān ķurtarmaġ içün serine pūlād ķalķan çekdi. Sām-süvār eyle çaldı kim 

elinde ķalķan dü pāre olup tįġ inüp ışıġını kesüp ķat ķat yumşaķlıġın ŧoġrayup Fevrāķ Şāh’uñ 

başına iki barmaķ miķdārı zaħm erişdürdi. Fevrāķ Şāh zaħm yeyicek at boynına düşdi. Ħāś 

ķullar ve cezįre-i Fānūsiyye bahādırları anı görüp Sām-süvār’uñ üstine üşdiler Sām-süvār 

elinden Fevrāķ Şāh’ı güçle ķurtardılar. Alup sancaķ-ı Ǿalem dibine ķaçdılar, tįz259 başın śarup 

bend itdiler. Fevrāķ Şāh’uñ Ǿaķlı başına gelüp kendüyi ol ĥalde görüp düşmān daħı sürüp 

kendünüñ üźerine ġālib oldılar. Nažm: 

   [FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Bildi düşmān ġālib oldı üzrine260  

Çarħ-ı vāsiǾ ŧār olısar gözüne 

Āh idüben ķıldı zār u çoķ fiġān 

Ŧaş başa urdı śaçdı ŧopraķ yüzine261 [H-176b] [K-177b] 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Sām-süvār ol pehlevān-ı rūzgār Fevrāķ Şāh zaĥm urıcaķ Fevrāķ Şāh 

daħı sancaġına gelince gördi kim düşmān çerisi kendünüñ Ǿaskerin śıyup ŧuş ŧuşa sürüp gelüp 

iş ne olacaġın bildi. Beglerin yeklerin ķatına cemǾ idüp yüz śuyın ħāke śaçup ŧabl-ı Ǿalemi 

ĥayl u ĥaşem yirinde ķoyup ķaçdı. Andan İlyāv Şāh serhengleri Sām-süvār dilāverleri Fevrāķ 

                                                 
259 Tįz ]- H. 
260 “Üzerine” ifadesi vezin gereği “üzrine” okunmuştur. 
261 Bu mısraın vezni bozuktur. 
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Şāh’uñ Ǿalemlerin yıķup Ǿalemdārların ķırup biraz yir Fevrāķ Şāh’uñ ardın sürdiler. Taħt-

gāhına varınca sürdiler, ķırdılar. Fevrāķ Şāh daħı ķalǾa-i Afrabaķiyye şehrine irüp buyurdı. 

Burc-ı bārūları ceng ü ĥarb ālātıyla ŧonatdılar. Düşmān ŧarafın gözleyüp ŧop tüfeng ķurup 

ŧurdılar. Yaġı cānibine göz ķulaķ urdılar. Bunlar bunda bizüm ķıśśamuz ez ān cānib İlyāv Şāh 

ile Sām-süvār’a geldi. Ķaçan kim Fevrāķ Şāh śınup ķaçdı. Benį İsrāǿįl ķavmi bu nuśreti görüp 

düşmān śoñın yaġma idüp tarrāca meşġūl oldılar. Andan İlyāv Şāh düşmān śınduġın görüp 

raħşından zemįne inüp ol bir ü bį-zevāl Allāh’a secde ķılup delįm şükrler ķıldı. Rezm ŧonların 

çıķarup bezm ŧonların geyüp buyurdı. Dįvān-ı Süleymānį ķuruldı, cümle ekābir ü aǾyān 

ķapuya derildi. Andan Sām-süvār devletle gelüp yirinde oturdı. Yaġmadan kim at, it, ķul, 

ķaravaş kim raħt u ķumāş kim cübbe vü cevşen kim kesük baş getürdiler kim ŧurup kim 

oturdılar. Yir yir duǾā ķılup didiler kim “İy şāh-ı cihān ve iy Ǿammi Süleymān-ı zemān, her 

kim devletüñe yaman śanursa hemįşe262 śınup śoñı yaġmalansun nažaruña gelsün” didiler. 

İlyāv Şāh daħı şād-ı ĥürrem olup kimsenüñ bir ĥabbesin almayup buyurdı. Süleymān’uñ 

ħazįnesin açdılar, benį İsrāǿįl beglerine ħilǾat geyürüp üzerlerine sįm ü zer śaçdılar. Andan 

İlyāv Şāh buyurdı. Ĥakįm-i zaħm263 yiyen dilāverlerüñ benį İsrāǿįl leşkerinüñ zaĥmların 

yurup her ne yirde buldılarsa śardılar, tįmār itdiler [H-177a] [K-178a] ve andan olanlaruñ leş ü 

başın bir yire cemǾ idüp gördiler kim serverlerden Nevāyūs BerdaǾį ve daħı Maŧarān-ı Ĥalebį 

Süleymān yolına ķurbān olmış. Andan İlyāv Şāh buyurdı. Ķara aŧlas u kefen śarup tābūta 

ķoyup ol iki dilāveri ĥaķķına ķodılar. Hicesi ŧaşına tārįħ yazdılar, ne zemānda öldüklerin ne 

vechle bu diyāra geldiklerin beyān ķıldılar. Andan ol dilāverlerüñ üç gün Ǿazāsın ŧutup 

dördünci gün dįvān olup İlyāv Şāh taħt üzerine aġup Sām-süvār gelüp śandalį üzerine oturup 

benį İsrāǿįlüñ on iki sıbŧınuñ serverleri gelüp yirinde ķarār itdiler. ǾUlemā vü ĥukemā ve 

vüzerā vü ümerā İlyāv Şāh’uñ śaġında śolında gelüp oturdılar. Dįvān ķurılup ħūn-śālār gelüp 

ħūn getürüp śofra yaydılar, ħūn dökdiler. BaǾde’z ŧaǾām şekker-i şerbet içildi. Eŝnā-yı 

kelāmda Fevrāķ Şāh sözleri açıldı. İlyāv Şāh eyitdi. “İy begler ve iy selāŧįn-i serverler bu 

bābda reǿy ü tedbįr nice itmek gerekdür?” diyicek vüzerā vü ĥükemā eyitdiler. “Ķānūn-ı şāh 

bunuñ üzerinedür kim bir pādişāh śınacak ħaśmına vācibdür kim ardınca vara. Kendüyi 

kendüye bildire.” diyicek İlyāv Şāh buyurdı ki kös-i Süleymānį çalınup göç yaraġın görüp 

göçdiler. Yiye içe bir gün taħt-ı Fevrāķ Şāh’a irdiler. Gördiler kim bir śaĥrā bu śaĥrānuñ orta 

yirinde bir muǾteber ķalǾa yapmışlar. Ķara ŧaşdan eyle muśayķal kim içinde yüz göz nūr ve 

bir daħı bu kim bir ırmaķ gelüp bu ĥiśārı ķoşmış ķırķ dört yirden muǾteber pūlād ķapular 

düzmişler, kerme kerme köpriler atmışlar. Eyle muĥkem ĥiśārdur kim yüz biñ kişi yüz yıl 

beklerse bir ŧaşın alamaya. Nažm: 
                                                 
262 Hemįşe ]- H. 
263 Zaħm ] raĥm K. 
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   [FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Bir Ǿaceb muĥkem ĥiśār ķatı u berk 

K’aña ecelle bulunmaz derd ü merg 

Tüy atılsa baĥr-ı berri ditredür 

Yaġdırur ecel atınca zenberek 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince İlyāv Şāh ile benį İsrāǿįl begleri on iki sıbŧuñ dilāverleri ķalǾa-i 

Afrabaķiyye’yi bu vechle muĥkem görüp āferįn itdiler. Andan İlyāv Şāh buyurdı. Leşker-i 

Süleymānį bu muǾŧeber ĥiśārı ķuşayup ķondılar. Ön geçüp irtesi girü dįvān-ı Süleymānį 

urılup cümle begler ve yekler İlyāv Şāh meclisine derilüp Fevrāķ Şāh’dan söz açdılar. [H-

177b] [K-178b] İlyāv Şāh eyitdi “Devlete lāyıķ oldur ki ĥiśāra yüriyiş gösterevüz, darb-ı 

destile bu ĥiśārı alavüz, düşmānuñ boynın başını ħāke śalavüz” diyicek, Caliyus Ĥakįm eydür. 

“Şāhā evlā budur ki ĥiśāra ilçi gönderevüz, Fevrāķ Şāh’uñ ħaberin alavuz. Ümįddür kim at u 

er ĥasāret olmadın bu ĥiśārı alavuz, andan yolumuza gidevüz.” didi. İlyāv Şāh bu sözi 

müvecceh görüp buyurdı. Mihrāc ǾĀlim Fevrāķ Şāh bir muǾteber nāme yazup içine dürlü 

ħaberler düźüp İlyāv Şāh’uñ eline virdi. İlyāv Şāh daħı kendü mührin urup Ġażanfer 

Medenį’nüñ yüzüne baķup eyitdi. “Yā pehlevān, ŧur yuķaru bu nāmeyi alup ĥiśāruñ tāc-

ħānesine ķarşu oķla şehr içine pür-tāb eyle” diyicek, Ġażanfer Medenį fermān-ber olup 

yirinden ŧurup birķaç atlu ile nāmeyi alup ķalǾaya oķ ericek yire gelüp nāmeyi oķla ĥiśāra 

atdı. Ĥiśārdan gözciler gördiler kim düşmān çerisinden birķaç atlu gelüp ĥiśāruñ ŧāc-ħānesine 

ķarşu alay baġladılar. İçlerinden birisi el tįr ü kemāna urup ĥiśāra oķ atdı. Ayruķ kimsesi 

ĥareket itmeyüp ŧurdılar. Pās-bānlar daħı bildiler kim bu gelenler ilçilerdür, ĥiśāra oķla 

mektūb atdılar, revān oķı gözlediler. Düşdügi yirden alup ŧoġrı Fevrāķ Şāh ħiźmetine geldiler, 

ķapucılar Ǿarż itdiler. Andan ķapucıbaşı görüp Fevrāķ Şāh’a nāme ħaberin virüp öñinde ķodı. 

Andan Fevrāķ Şāh, İlyāv Şāh’uñ nāmesinüñ mührin giderüp vezįri Şehlās vezįre virüp oķudı. 

İlyāv Şāh nāmesinde demiş kim evvel nāmede yazmış kim “Benām-ı kird-gār, raĥįm ü 

perverdigār, ġaffārü’ź-źünūb, settāre’l-Ǿuyūb.” Andan daħı dimiş kim “Yā Fevrāķ Şāh n’içün 

ser-keşlik idüp baş çekersin. YaǾnį ķalǾa tekye idüp maġrūr olma kim Süleymān 

Peyġamber’üñ Ǿažameti ve salŧanatı ĥaķķı içün Allāhü teǾālā rāst getürse bu senüñ ķalǾañ bir 

kez heybetüme dayanmaz. Şöyle bilesin śoñ peşįmān aśśı [H-178a] [K-179a] ķılmaz. 

Şimdiden başuñ yaraġın ķılasın, gelüp ben İlyāv Şāh’a istiķbāl-i Süleymān’a bende olasın ve 

hem ol bāŧıl dįnden vazgelüp müǿmin-i muvaĥĥid olup yār u ķardaş olasın. Yoķ dirseñ 

yazuġuñ boynuña saña bir iş iderem kim tā devr-i ķıyāmet dāsitān ola yoķ diyüp ser-keşlik 

iderseñ cevāb-nāme gönderesin.” dimiş nāmeyi āħir eylemiş. Fevrāķ Şāh, İlyāv Şāh 

nāmesinden bunuñ gibi kelimāt işidicek ġażab ķılup ķaķıdı, berķ u raħşān gibi şaķıdı. 
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Buyurdı, İlyāv Şāh nāmesinüñ ardına cevāb-nāme yazdılar, içine dürlü dürlü ħaber düzdiler. 

Fevrāķ Şāh eline alup üzerine mührin urup beglerinden buyurdı. Aŧrūs-ı Tįr-endāz yirinden 

ŧurup nāmeyi alup burc üzerine gelüp el tįr ü kemāna urup nāmeyi oķa baġlayup Ġażanfer ile 

bu ŧuran benį İsrāǿįl beglerinüñ üzerine atdı. Nāmeyi alup Ġażanfer eline virdiler. Andan 

dönüp İlyāv Şāh ķatına irdiler. Henūz daħı dįvān-ı Süleymānį ŧaġılmışdı. Andan Ġażanfer 

Medenį dįvāna girüp baş urup Süleymān Peyġamber’üñ devām-ı devletine ve eyyām-ı 

rifǾatine ŝenā ķılup İlyāv Şāh’a medĥ oķuyup taħt-ı pā öpüp nāme-i Fevrāķ Şāh’ı edeble taħt-ı 

pā kenārında ķoyup kendüsi varup yirinde ķarār eyledi. Andan İlyāv Şāh nāmeyi eline alup 

Fevrāķ Şāh’uñ mührin görüp cevāb-nāmenüñ mühri götürüp Dermayus Ĥakįm’üñ eline virdi. 

Dermayus cevāb-nāmeyi müŧālaǾa ķılup beyān eyledi. Demiş kim “Nāme benden kim Fevrāķ 

Şāh’am, cezįre-i Fānūsiyye sulŧānıyam. Yā İlyāv Şāh baña nāme gönderüp daǾvet itmişsin. 

İmdi iken daħı kendüñi görme, gögsüñi germe. Benüm şimdengirü bir eĥadden pāküm 

yoķdur. Niçe Süleymānlar ve niçe İskenderler gelüp bu ĥiśāruñ üzerine düşdiler. Alumayup at 

u er ķırdurup ħor u ħacįl dönüp girü diyārlarına gitdiler. Sen daħı bir ķalǾa üzerinde 

ķırdurmayınca ceyşüñ ħazįneñ oķların atup boşalmayınca kişinüñ birķaç gün gitmeyüp 

ŧurasın. [H-178b] [K-179b] Ben daħı saña neler idecegüm göresin ve hem ķalǾada yaraġum 

çoķ, azuġum bisyār, śuyum vāfir biñ yıl üzerinde otursañ başuña urmaġa bir ŧaşın virmezem.” 

dimiş nāmesin ħatm eylemiş. İlyāv Şāh, Fevrāķ Şāh’uñ cevāb-nāmesinden bu cevābları işidüp 

buyurdı. Ser-leşkerler benį İsrāǿįl çerisinüñ içinde münādį ķıldılar kim “Yarın Ǿale’ś-śabāĥ 

Fevrāķ Şāh’uñ ķalǾası yaġmadur.” diyü ol gün ol gice benį İsrāǿįl leşkerinüñ264 içinde 

yatuyaraķ gördiler. Oķlar peykānın bilediler, ķılıçlar mücellā vü muśaffā musayķal itdiler. Ol 

gice tā śabāĥı gözleyüp ŧurdılar. Çün kim seĥer erişdi. Nažm: 

[FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Ol gice iki çeri śubĥı gözedüp ŧurdılar 

Her biri uyımayup düşmen yaraġın gördiler 

ĶalǾa ķavmi daħı görüp ķalǾanuñ ķaydın temām 

Nuśreti topdan dileyüp yire yüzler sürdiler 

Der-Beyān-ı Temŝįlāt-ı Dāsitān-ı Māżį 

[FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

Saña senden diñler iseñ śaĥ ħaber 

Ten cihāndur rūĥuñ ol Sām iy beşer 

                                                 
264 Leşkerinüñ ] çerisinüñ K. 
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Nefs-i emmāre durur Fevrāķ Şāh 

Müdebbir ü kāfir pelįd rū-siyāh265 

TābiǾįdür Ǿucb ile kibr ü riyā 

Evvel āħir Ǿāśįdür nefse ķuvā 

Kes ķuvā-yı nefsi kim ola zebūn 

Gitse nefsüñ tābiǾį ol ser-nigūn 

Ger dilerseñ idesin ekber ġazāt 

TābiǾ ile nefsüñ oldur pāk źāt 

Nefs-i emmāre olımaz reh-nümūn 

Lįk açlıķ birle olur key zebūn 

ĶāniǾ olup çek riyāżet sen temām 

Tā ki açlıķ birle nefsüñ ola rām 

Açlıġ ile yidilür bebr ü peleng 

Açlıġ ile rām olur şįr ü neheng 

Açlıġ ile ejdehā olur zebūn 

Açlıġ ile ser-keş olur reh-nümūn 

Vir riyāżet birle gūş-māl266  

Yoķsa nefsüñ ider özüñ pāy-māl 

Künc-i ĥalvetde ķanāǾat eylegil 

Nefsi rām idüp riyāżet eylegil 

Er riyāżet birle irer ĥaķķa bil 

Pes ķanāǾat çekmesine baġla bil 

Kim riyāżet çekse ol Cibrįl ola 

Ten gözedüp besleyenler pįl ola 

Ender Münācāt-ı Firdevsį Der Ĥatm-i Kitāb  

İlāhį seyyįd-i mevlā-yı pādişāh-ı kuvā-nāysın. Ol sulŧān-ı lā-yezelsin ki mülküñe ķaŧǾa ħalel 

yoķ. Sen ol Ǿalįmsin ki āyįne-i maǾrifetüñde esrār-ı nihānį vü muġayyibāt-ı dü cihānį ve 

çehre-i rūz-ı rūşenį gibi lāyıĥ ve sen ol raĥįmsin ki nesįm-i raĥmetüñ [H-179a] [K-180a] 

dimāġı ins ü cān meşām-ı ervāĥ-ı Ǿālemiyānda rāyiĥa-ı Ǿanber-eşhep gibi fāyıĥdur. Sen ol 
                                                 
265 Bu mısraın vezni bozuktur. 
266 Bu mısraın vezni bozuktur. 
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cevādsın ki suǿāl-i sāǿilān-ı āsmān-ı zemįn ve ifāża-i mevāhib-i mevcūdāt-i Ǿālemįn mükerrer 

eyyām-ı teǾāķib-i şuhūr-ı aǾvām ile niǾmetüñ ħazānesinden bir źerre ķadar eksimez ve sen ol 

ġafūrsın ki cemįǾ Ǿafv-ı cerāǿim-i bende-gān ve maĥv-ı cümle-i güneh-kārān her ne ķadar ki 

bį-Ǿadd u bį-intihā ve her ne miķdār ki lā-yüǾad ve lā yuĥśā267 ola maġfiretüñ baĥrinden bir 

ķaŧreye noķsān getürmez. İlāhį sen ol ķādir ü ķadįm ve śāniǾ u ĥakįmsin ki ezel ü ezālde 

celāǿib-i astār-śıfāt ve ĥucb u eĥadiyyet-i źāt ile mestūr olmış bir kenz-i maħfį iken diledi ki 

ħazįne-i inǾām u seħā açılup ve ebr-i įcād u raĥmet śaçılup ħurşįd-i çarħ-ı lem yezel maşrıķ-ı 

ezelden ŧāliǾ ve feyż-i envār-ķadem Ǿarśa-i ebedden lāmiǾ-i eşǾa-i levāmiǾ źātdur. Niçe sarāy-ı 

vücūddan ve şaǾşaǾā-i Ǿukūs-i işrāķāt saŧĥ-ı deryā-yı cūddan Ǿadem iķlįmüñ içinde menbaŧ u 

lāyıĥ ve yoķluķ āyįnesinüñ yüzünde celį vü vāżıĥ ola. YaǾnį diledük cemāl-i bį-miŝālüñ şāhidi 

žāhir u mücellā ve kemāl-i bį-nihāyetüñ şāhidi rūşen u āşikāre olmaġ içün cihān śūreti veylūn 

ide. Bir naķş-ı Ǿacįb resm ü kār-gāh įcād u tekvįnde bir ġarįb ŧılsım ibdāǾ idesin ki küntü 
kenzen maħfiyyen fe eĥbabtü en aǾrefe fe ħalaķtü’l-ħalķi li Ǿurafe268. İlāhį ol iki cihān faħrı 

Aĥmed-i nūr-ı Muĥammed ĥürmeti içün Süleymān-nāme-i Kebįr’üñ ve bu tārįħ-i dil-peźįrüñ 

itmāmını muķadder ve cihāndan bu ĥaķįrüñ įmān ile gitmesin müyesser eyle. Nažm: 

[MefāǾįlün/ MefāǾįlün/ FeǾūlün] 

Çehān ķıldum günāh estaġfiru’llāh 

Kim oldum rū-siyāh estaġfiru’llāh 

Ħudā’ya senden artuķ yoķ penāhum 

Ķuluña ol penāh estaġfiru’llāh 

Ne var bende ķılursa ger ĥaŧāyı 

İder Ǿafvān şāh estaġfiru’llāh 

ŞenāǾat eyledüm bį-ĥad n’idem ĥayf 

Dirįġ eyvāh vāh-ı estaġfiru’llāh 

Baña benden ne kim itdüm cihānda 

Ne dermān baña vāh estaġfiru’llāh 

Ŧarįķumdan çıķup itdüm günāh āh 

Yavı ķıldum çü rāh estaġfiru’llāh 

Tevekkül Ĥaķķ’a idüp Firdevsį dāǿim269 [H-179b] [K-180b] 

Umar Ĥaķ’dan nigāh estaġfiru’llāh 
                                                 
267 Sayısız ve hesapsız. 
268 Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek istedim. Bu yüzden halkı yarattım (Hadis). 
269 Bu mısraın vezni bozuktur. 
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Der DuǾā-yı Sulŧānü’l-Garrātü’l-Mücāhidįn Pādişāhü’l-İslām Ve’l-Müslimįn Sulŧān Bin Sulŧān 

Bāyezįd bin Muĥammed Ħān Ebede Devletehü 

Ĥamdü bį-ĥad ol Ħudā’ya ki sulŧān-ı aǾžam lā-şerįk ü lā-vezįrdür ve şükri bį-Ǿad ol Allāh’a 

sezā-vārdur ki lā-yemūtü lā-nažįr ü lā-müşįrdür. Bu Süleymān-nāme-i Kebįr’üñ altmış 

sekizinci mücellid kitābuñ āħirin müyesser itdi ve bu tārįħ-i aǾžam-ı dil-peźįrüñ üç yüz 

ķırķıncı meclisinüñ itmāmını muķadder itdi. Min baǾd inşāǿa’llāhu teǾālā Ĥaķ’dan Ǿināyet, 

erenlerden hidāyet olup ecilden mühlet, zemāneden vüsǾat bulursam altmış ŧoķuzuncı cildi 

daħı pādişāhuñ devām-ı devletinde ve eyyām-ı rifǾatinde ķaleme getürüp imlā raķama yitürüp 

inşā idevüz, tā kim ol Süleymān-ı salŧanat İskender-i maǾdelet cemǾ-i maǾrifet sulŧān-ı Ǿādilüñ 

ĥāķān-ı kāmilüñ nām-ı nigūsı bu Süleymān birle illerde meşhūr dillerde meźkūr ola. Hemįşe 

Allāhü teǾālā ķalb-i śāfį pādişāhuñ emįrü’l-müǿminįn-i şehen-şāhuñ mülk-i Ǿālem cemāl-i 

Ǿadl ile ārāste olsun, düşmenleri nuśret ķılıcı altında şikeste olsun. ǾAķl-ı Ǿāşir ve ķapusına 

mülāzım heft eķālim ħalķı ŧapusına müsaħħar olsun. ǾAskeri manśūr-ı mužaffer ŧāliǾį 

ferħunde ve baħtı saǾįd olsun, tā ķıyāmet devlet ile şehriyār ĥükmince küllį begler Ǿabįd 

olsun. Nažm: 

   [FāǾilātün / FāǾilātün/ FāǾilātün/ FāǾilün] 

İy Süleymān mān-ı Skender’dür Ferįdūn u ĥakem  

Çākerüñ Dārāb u Dārā Ķayśer ü Faġfūr u ĥam  

Zį-Süleymān baħtuña ŧartar zevād bile bād 

İns ü cin sulŧān olupdur dergehüñde mūr kim 

Źį-Sikender şarķ u ġarbı żabŧ idüp Ķaf’dan Ķaf’a 

Baĥr-ı berre ur kilįd ü emrüñe meǿmūr ümem 

Demince yoķdur derüñde Ķayśer ü Dārā Erdeşįr 

Nerįmān nerm oldı ħānum ĥükemā münķād hem 

Ħüsrev-i deryā dil ü sulŧān-ı Ǿālem Bāyezįd 

Ŧuŧdı Ǿālem mülkini dāǾį ǾArab bende ǾAcem 

Gülşeni Ǿālemde hergiz yitmedi ġonçe-i gül 

Ger saķāyı ebr-i destüñ virmeyeydi źerre nem 

Fikr ü reǿyinden felek şemsį olur sulŧān-ı şarķ 

Dikdi anuñ devletinde çarħ-ı cārumda Ǿalem 
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Oldı ħānį himmetüñe çarħ-ı sābiǾ bir ŧabaķ 

Fażl-ı cūduñ baĥr içinde nehr-i ǾUmmān ķaŧar yem 

Gül umar ħānį naǾįmüñ laǾl-i sofra döşeyüp 

Ħalķ bu ki iste nesįmi yelle yilüp dem-be-dem 

Vaśfınuñ şerĥinde Ǿāciz oldı elfāž u ĥurūf 

Źātınuñ medĥinde ķāśırdur śüŧūr ile ķalem 

Gergeden Ǿadlüñ demine pįle itmez ĥamle źūr 

Gergeden ķuzısı ķanın bįşede ister ġanem 

Ŧutmayan gūş emrüñe hem çün benefşe ola ger 

Ĥükmiñü gözlemeyen nergis bigi kör ola hem [H-180a] 

Bu zemįn zemān ŧurduķça çarħ urduķça çarħ270 

Mālik-i mülk-i cihān ol źerrece görme elem 

Ħaśmıñuñ miķrāżı ecel şemǾa-śıfat kes dilin 

Tįġ-i Hind’üñ ķaŧǾ ķılasun reǿsini hem çün ķalem 

Anca kim faśl-ı bahār olup irer bād-ı ĥazān 

Nitekim leyl ü nehār Aźer begüm dūd baķam 

ǾAskerüñ olsun reǿįs her zemān fetĥ-i žafer271 

Ǿİzzet ü mülküñ ĥarįmine baśup devlet ķadem 

ǾÖmriñüñ gülzārına irmesün bād-ı ħazān272 

Her giceñ ķādr ü berāt u Ǿıyd ola nevrūz hem 

Yazdıġum evśāf-ı ĥamdüñden duǾādur pes ġaraż 

Kim Süleymān-nāme birle Ǿālemde ümem273 

Ķarn içinde bāķį ķal olduķça Źü’l-ķarneyn yād 

Çün Süleymān ħalķa dād it tā ķıyāmet ķıl ĥakem 

Āmįn yā Rabbe’l-Ālemįn 

 

 

                                                 
270 Bu mısraın vezni bozuktur. 
271 Bu mısraın vezni bozuktur. 
272 Bu mısraın vezni bozuktur. 
273 Bu mısraın vezni bozuktur. 
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3.5. Sonuç 

13. yüzyılda başlayıp 19. yüzyıla kadar devam eden klâsik Türk edebiyatı çerçevesinde birçok 

şair ve edib yetişmiştir. Bunlardan birisi de 15. yy sonlarında dünyaya gelmiş başta 

Süleymân-nâme olmak üzere pek çok eseri Türk diline kazandıran Firdevsî-i Rûmî’dir. 

Firdevsî’nin eserleri sadece Türk dili ile ilgili değil aynı zamanda astronomi, coğrafya, tarih, 

geometri, ilm-i nücûm gibi farklı bilim dalları ile de ilgilidir. Bu bağlamda onun kaleme aldğı 

en önemli eser Süleymân-nâme-i Kebîr isimli eseridir. Süleymân-nâme, Hz. Süleymân’ın 

hayatını, olağanüstü güçlerle olan mücadelelerini, menkabelerini anlatan manzum mensur 

olarak yazılmış bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Firdevsî tarafından 

kaleme alınan 68. cildin tenkitli metni ortaya konmaya çalışılmış ve çalışma sonucunda şu 

sonuçlara ulaşılmıştır. 

68. cildin tespit edilen iki nüshasından hareketle tenkitli metin ortaya konulmaya çalışılmış ve 

farklılıklar dipnotta gösterilmiştir. 

Metin içerisinde yer alan Arapça ve Farsça ibareler, hadis, kelâm-ı kibarlar ve âyetlerin 

sıklıkla kullanıldığı tespit edilmiş ve bu durum Firdevsî’nin dinî ilimlere ne kadar vakıf 

olduğunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Manzum ve mensur olarak kaleme alınan eserin halk hikâyesi ile benzer özellikleri tespit 

edilmiştir. Eserdeki hikâyelerin başında ve sonunda kullanılan kalıp ifadeler, abartmalar ve 

olağanüstülükler bu durumun kanıtıdır. 

Firdevsî’nin eseri oluştururken başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere Tevrat, Zebur gibi kutsal 

kitaplar, Fars mitolojisinde yer alan efsanevî kahramanlardan istifade ettiği tespit edilmiş ve 

bu da onun eseri oluştururken ne kadar zengin kaynaklardan yararlandığının göstergesi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Eserde arkaik kelimelerin çok yoğun bir şekilde kullanılması önemli bir unsur olarak 

görülmektedir. Bu durum Türk diline hizmet etmesi bakımından önemlidir. 

Oldukça üretken bir yazar olan Firdevsî’nin eserini meydana getirirken oldukça fazla yazım 

hatası yaptığı tespit edilmiştir. Bu durum eserinde yazım birliği sağlayamamasına neden 

olmuştur. 

Eserde yer alan hikâyeler kurgu bakımından sağlam bir yapıda olduğu görülmüştür. Yani 

Firdevsî başlarda anlattığı bir hikâyeyi yarım bırakıp birkaç başlık sonrasında ona tekrar 

dönüş yapmış ve onu kaldığı yerden devam ettirmiştir. Bu durum Firdevsî’nin okuyucuyu 
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uyanık tutmak ve merak duygusunu perçinlemek için yaptığı bir husus olarak 

düşünülmektedir. 

Yazar eserini yazarken anlattığı bazı durumların inandırıcılığını artırmak için âyetlere ve tanık 

göstermeye sıkça başvurmuş ve bu durum Firdevsî’nin anlattıklarının bir dayanağının 

olduğunun göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

İncelenen eserde Firdevsî’nin mensur alanda daha başarılı olduğu tespit edilmiş ve çoğu 

araştırmacının manzum yönden kusurlu bulduğu Firdevsî’nin bu ciltte de manzum yönden 

oldukça kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Bunun en büyük kanıtı eserin girişinde yer alan şiir 

olarak gösterilebilir. Eserin girişinde yer alan bu şiir hem vezin hemde anlam yönünden 

oldukça kusurlu olduğu tespit edilmiştir.  

Eserde ulaşılan bir diğer sonuç Firdevsî’nin hikâyelerini oluştururken aynı dönemde 

yaşamayan kahramanları aynı hikâye içerisinde buluşturması ve onları aynı hikâye içerisinde 

farklı fonksiyonlar yükletmesidir. 

Bu çalışma Firdevsî’nin Süleymân-nâmesi ile ilgili yapılan diğer çalışmalara bir nebze de olsa 

katkı yapacağı düşünülmektedir.  
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İskender-i Kübrā, 83, 160 
İslām, 226, 240 
İsmāǾįl Peyġamber, 207 
İsmūǿįl, 51, 61, 77, 144, 191 
İsmūǿįl Peyġamber, 51, 77, 191 
İsrāfįl, 74, 180 
İsrāǿįl, 51, 59, 72, 73, 77, 78, 98, 102, 113, 

150, 188, 208, 209, 219, 223, 224, 228, 
229, 233, 235, 236 

İsteħir-i Cin, 97, 100, 101, 117, 187 
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K 

Ķāf, 31, 55, 63, 73, 100, 104, 106, 127, 
136, 176, 181, 183, 184, 189, 211, 216, 
222 

Kāfūrį, 185 
Ķahhār Sistānį, 232 
Ķāhir bin Sām-süvār, 210 
Ķahķahā-ı Dįv, 211 
Ķahķaşān, 222 
Ķahrām-ı Zengį, 136 
Ķahriye, 154 
Ķaĥŧān ǾArabį, 223, 228 
Ķaĥŧān-ı Ǿİfrįt, 176, 211 
Ķālūni Nįze-dār, 232 
Ķamķam-ı Cin, 175 
Ķantılān, 55, 135 
Ķanŧahār, 219 
Ķanŧaĥār-ı Dįv, 177 
Ķaraķoyunlu, 180 
Ķarķahhār Zāvilistānį, 223, 232 
Ķarŧūsį ǾĀd, 210, 222 
Ķarŧyāyāǿįl, 151 
Ķārūn, 77, 157, 183 
Ķarżub-ı Dįv, 177 
Ķāśıf, 123 
Ķaśķāś-ı Dįv, 177, 185, 211 
Ķaśķāś-ı Ehremen, 185 
Ķaśķāś-ı Ǿİfrįt, 185 
Ķāşıŧ Ber-ķāmeŧ, 108 
Ķaŧaĥāt, 93 
KaŧǾāŧahūr, 151 
Ķayśer, 70, 240 
Ķayś-ı Sencer, 70 
Ķayŧūr Sancar, 232 
Kāź Peyġamber, 51, 73, 77, 149, 207, 208 
Kefāhāŧāǿįl, 154 
Keheyleşehum, 223 
KehmehāǾāǿįl, 151 
Kenderūş-ı Ǿİfrįt, 53, 177 
Kenis, 57, 143 
Kerįmān bin Nerįmān bin Kürşāsüb, 224 
Kesfiyāǿįl, 152 
Kevŝer, 69 
Keykāvūs, 37, 151, 210, 188 

Keyķubād, 82, 210 
Keyķūbād Şāh, 210 
Keylān-ı Cinnį, 52, 63, 97 
Keyvān, 55, 104, 162, 163, 174, 185 
Ķıbŧį, 156 
Kiflįs, 118, 144, 147, 148, 149 
Kiflįsįn-i Cinnį, 117 
KilǾād-ı Barçalı, 50, 72, 73, 209 
Kįşçerin Melik, 222 
Ķuds, 27, 29, 50, 51, 57, 62, 68, 72, 73, 77, 

78, 84, 90, 91, 116, 117, 122, 124, 125, 
127, 128, 129, 132, 133, 143, 187, 188, 
189, 205, 215, 217, 218, 231 

Ķuds-i Mübārek, 27, 50, 51, 57, 62, 72, 73, 
77, 78, 90, 91, 116, 117, 122, 124, 125, 
128, 129, 132, 133, 187, 188, 189, 205, 
215, 217, 218 

Kūh-ı Elburz, 55, 100, 154, 176, 179 
Ķurnāsa, 53, 177 
Ķūrŧūsį-i ǾĀdū, 135 
Küderiz, 164, 222 
Kührām ǾĀdį, 134, 223 
Kündük, 37, 45, 144, 147, 148, 149, 204 
Kündük-i Dįv, 144, 147, 148, 149, 204 
Kürdį, 180 
Küstehem, 59, 162, 163, 166, 222 
Küstehem-i Tįġ-zen, 162 

L  

Laħlaħa, 63, 161, 163, 174, 178 
Laħlaħa Cāźū, 63, 161, 163 
Laħlaħa-ı Cinnį, 174 
Laħlaħa-ı Ġūl, 178 
Lāķıĥ, 123, 124, 126 
Lehebe-i Dįv, 149 
Lıžlām-ı Cinnį, 175 
Loķmān, 34, 36, 51, 52, 57, 60, 61, 72, 73, 

77, 79, 82, 84, 108, 116, 117, 122, 129, 
143, 144, 147, 148, 149, 172, 176, 190, 
203, 207, 209 

Loķmān Ĥakįm, 51, 57, 61, 73, 77, 79, 82, 
84, 108, 117, 129, 144, 149, 207 

Loķmān ibn ǾĀd, 51, 72, 84, 172 203 
Lūŧ, 146 
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M 

Māçįn, 87, 93 
Maħmaħa Cāźū, 59, 160, 161, 162, 163 
Maħmaħa Dāye, 161, 162 
Maĥmūd, 50, 51, 57, 69, 187 
Maĥnaķa-ı Dįv, 177 
Mālisħān-ı Perrį, 211 
MaǾķibāt-ı Ǿİfrįt, 53, 177 
Mārūt, 146, 232 
Maŧarān-ı Ĥalebį, 235 
Mecder İśfahānį, 223, 232 
Medįne, 72, 77 
Mehdedį, 126 
Mehįlāş, 126 
Mehlūş, 126 
Mekāŧāǿāǿįl, 128 
Mekke, 72, 77, 158, 182, 205 
Şarķŧāǿįl, 151 
Melik Aĥmer, 185, 187, 188, 190, 191, 

194, 198, 211 
Melik Aĥnefį, 211 
Melik Dehşen, 211 
Melik Ķıŧŧi’l Ablāķ, 211 
Melik Mayŧaŧarūş, 211 
Melik Sepįd, 211 
Melik Şehmūriş, 149, 211 
Melik Ŧaķŧaķūş, 211 
Mendiĥāl, 219 
Mendiĥāl-ı Hindį, 219 
Meǿcūc, 154 
Merżūb-ı Dįv, 177 
Meymene-i Ġūl, 178 
Meysere-i Ġūl, 178 
Mıśr, 37, 51, 56, 59, 60, 63, 75, 97, 101, 

102, 103, 108, 113, 117, 118, 143, 151, 
154, 172, 210 

Mıśrį, 39, 173, 179, 215, 223, 231 
Miflįs, 118 
Mįħāyahū Peyġamber, 207 
Miħrāc Ķudsį, 223 
Mihriyāǿįl Teberdār, 232 
Mihriyāyįl Teber-dār, 232 
Mihrnāsa, 53, 177 

Mįkāǿįl, 51, 62, 63, 74, 96, 114, 125, 127, 
133 

Miķnāŧįs, 58, 85, 87, 160, 161, 163, 167, 
168, 169, 219, 221, 222, 224, 226 

Mįnā, 49, 68 
Mirrįħ, 39, 55, 70, 104, 109, 160, 162, 163, 

173, 176, 177, 182, 186, 202, 210, 229, 
233 

Mirsād, 143 
Muġayyirāt-ı Ǿİfrit, 53, 177 
Muĥammed, 30, 36, 71, 143, 164, 170, 

186, 196, 202, 215, 239, 240 
Muĥammed Muśŧafā, 196, 215 
MuǾaķibbāt-ı Dįv, 211 
Murād, 30, 71 
Mūsā, 34, 50, 51, 52, 56, 57, 70, 74, 75, 

77, 78, 85, 88, 89, 119, 121, 125, 129, 
131, 133, 146, 150, 158, 163, 204, 207, 
209, 213 

Mūsā Peyġamber, 51, 57, 74, 77, 89, 133, 
158, 209 

Muśŧafā, 59, 69, 82, 103, 110, 112, 118, 
141, 147, 161, 172, 187, 193, 196, 205, 
215 

Müdrin-i Cinnį, 174 
Müflįs, 144, 148, 149 
Müĥecceĥ-i Cinnį, 174 
Mühefhef-i Cinnį, 185 
Mühelhel-i Cinnį, 102, 111 
Münker, 115 
Müslümān, 96, 98, 229, 230 
Müzdek, 158 

N 

Naġmaġāǿįl, 63, 122, 123, 126, 127, 131, 
133, 151, 218 

Naħcel Cāźū, 164 
Naħcįr Cāźū, 163 
Naħnaħāś Cāźū, 164, 166 
Naķnāķ Hindį, 222 
Nāŝen, 51, 73, 77, 78, 79, 116, 149, 190, 

207, 208, 209, 223, 231 
Nāŝen bin Dāvud, 223, 231 
 



246 
 

Nāŝen Peyġamber, 51, 73, 77, 78, 79, 116, 
149, 207, 208 

Naśįr BaǾlebgį, 223, 232 
Naśnaś-ı Dįv, 177, 211 
Nasrān, 99 
Necef, 53, 79, 92 
Nekir, 115 
Nemrūd, 58, 61, 92, 115, 116, 124, 146, 

155, 156, 184, 196, 197 
Nerįmān, 160, 240 
Nesįm, 123, 131 
Nesnās Cāźū, 164, 166 
Nevāyūs BerdaǾį, 232, 235 
Nįkbā, 123 
Nil, 86, 101, 158 
Nižāmį, 106 
Nūĥ, 75, 77, 82, 127, 128, 132, 146, 164, 

204 
Nūĥ Peyġamber, 82 
Nuǿūc, 123 

Ǿ 

ǾAbdullāh bin Selāme, 85 
ǾAcācil-i Cinnį, 143, 219, 222 
ǾAcācil-i Perrį, 211 
ǾAcem, 37, 151, 210, 240 
ǾAclān-ı Cinnį, 99, 102 
ǾAcliħayāǿįl, 151 
ǾAcriyāhū bin Śādıķ, 97 
ǾĀd, 79, 82, 92, 130, 131, 172, 196, 203, 

209 
ǾAdįş bin ǾAlāt, 223 
ǾAķįm, 59, 102, 123 
ǾAķķarķarrĥāǿ -ı Cinnį, 98 
ǾAmāliķ, 81 
ǾAmāliķa, 37, 151, 172, 210 
ǾAmlāķ Hindį, 222 
ǾAnķā, 70, 117, 152, 182, 183, 184 
ǾAnķūr Cāźū, 160, 164 
ǾAnķūr Şāh, 167 
ǾArab, 51, 52, 72, 77, 112, 115, 131, 147, 

164, 219, 224, 228, 231, 240 
ǾArabį, 74, 228 
ǾĀśıf, 129 
ǾAşķar-ı Mįķāǿįl, 153 

ǾĀŧıf Şāh, 222 
ǾAŧūf-ı Cinnį, 134 
ǾAvāhidį ǾAyźār, 223 
ǾAźāb, 52, 95, 129 
ǾAzrāǿįl, 52, 74, 81, 95, 115 
ǾAźriyāǿįl, 151 
ǾIraķ, 216 
Ǿİķām, 123 
ǾĮsā, 70, 200, 213 
ǾOŝmān Ħān, 30, 69 
ǾUmmān, 37, 120, 137, 157, 169, 176, 206, 

241 
ǾUŧārid, 202 

P 

Pervāne Şāh, 199 

R 

Rādį bin İşā, 223, 231 
Raħyūş, 63, 126 
Raķįm bin ǾAķįm, 59, 98, 102 
RaǾd, 63, 126, 157, 210, 223 
RaǾd bin Berķ, 210, 223 
Reǿįs Behrām, 222 
ReşǾįn bin Züheyr, 223, 231 
Revaĥ, 123 
Rįĥ-i Lāķıĥ, 27, 50, 124, 128, 129 
Rįĥ-i ǾAķįm, 131 
Rįĥ-i Revaĥ, 131 
Rįĥ-i Sevdā, 124, 131 
Ruħāǿ, 123 
Rūĥşāh-ı Cin, 59, 149, 175, 176, 191, 192, 

193, 211 
Rūĥşāh-ı Cinnį, 59, 175, 176, 191, 192, 

193, 211 
Ruħvān bin SerǾūmį, 223 
RuķǾāǿįl-i Perrį, 27, 51, 90, 97, 119, 126 
Rūm, 28, 70, 123 
Rüstem, 27, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 

44, 45, 46, 57, 59, 85, 90, 119, 120, 132, 
134, 143, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 
168, 169, 172, 182, 191, 210, 219, 220, 
221, 222, 224, 226 

Rüstem bin Zāl, 226 
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Rüstem-i Destān, 85, 160, 210 
Rüstem-i Tehmeten, 27, 85, 160, 163, 166 
Rüstem-i Zāl, 39, 173 

S 

Śabā, 123, 129, 131 
Śafvān bin ǾAffān, 223, 231 
Śaĥr-ı Cin, 97, 101, 117 
Śaħr-ı Cinnį, 57, 100, 103, 108, 117, 143, 

147, 148, 149 
Śakśaf ǾAneşį, 223 
Śāliĥ Peyġamber, 92 
Śalśal Ĥalebį, 223, 231 
Śalśāl-ı Dįv, 97, 100, 112, 113 
Śālūnį Nįze-dār, 232 
Sām, 37, 39, 56, 58, 63, 82, 85, 112, 119, 

134, 140, 143, 147, 160, 173, 191, 218, 
219, 220, 222, 224, 229, 233, 234, 237 

Śamasām-ı Dįv, 176, 211 
Śamśām Mıśrį, 223 
Sām-süvār, 36, 56, 58, 63, 85, 112, 134, 

140, 143, 147, 160, 191, 218, 219, 220, 
222, 224, 225, 229, 233, 234 

Sāmsüvār bin Nerįmān, 147 
ŚāǾıķ, 129 
SaǾlep-i Perrį, 149 
Śarśar, 121, 123, 127, 129, 131 
Saŧūvān Ķudsį, 223 
Secencil-i Cinnį, 174 
Sehām, 123 
Sehūd Bucūdį, 223 
Semāĥāŧur, 209 
Semāħāŧūr Celbį, 223 
Semendūn, 51, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 97, 

100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 117, 118, 144, 147, 
148, 149, 154, 214 

Semendūn -ı Cinnį, 51, 57, 59, 61, 63, 97, 
101, 102, 103, 108, 110, 111, 112, 113, 
144, 148 
Semendūn-ı Hezār Yek-Dest, 51, 56, 60, 

97, 100, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 
112, 117, 118, 144, 147, 154 

SemǾį bin İǾlā, 209 
Ŝemūd, 101, 105, 110 

Semūm, 123 
Sencer, 70 
Serāŧāǿįl, 151 
Serçāpįl Ser-keş, 228, 232, 233 
Seyyid Nesr-i Baġdādį, 90 
Śıfatyā bin Dāvud, 223, 231 
Ŝıķlān Rūmį, 223, 228 
Sikender, 82, 83, 184, 220, 240 
Sikender-i Kübrā, 82, 184 
Sįmurġ, 31, 39, 62, 73, 90, 152, 164, 172, 

183, 184, 189, 199, 211, 216 
Sind, 126, 221 
Sindį, 127, 152 
Sindi-sitān, 222 
Sirsād, 57, 143 
Sistān, 154, 163, 222 
Sistān Ĥakįm, 222 
Sulŧān Bāyezįd, 36, 70, 142, 202, 240 
ŜuǾbāǾāǿįl, 212 
ŜuǾlāŝ Azunāmį, 223 
Sührāp Şāh, 37, 151, 172, 210 
Süleymān, 25, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 

39, 43, 47, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61, 
62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 
79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 94, 
97, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 
114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 
124, 125, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 
142, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 159, 160, 163, 165, 
170, 172, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 
183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 
192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 201, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 
211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 
222, 225, 226, 231, 235, 236, 239, 240, 
241 

Süleymān bin Dāvud, 50, 51, 57, 72, 76, 
108, 158, 160 

Süleymān Peyġamber, 34, 37, 50, 52, 63, 
73, 77, 78, 85, 89, 91, 114, 117, 119, 
121, 122, 125, 129, 133, 144, 149, 150, 
152, 153, 155, 172, 181, 188, 189, 190, 
194, 204, 205, 207, 208, 217, 218, 222, 
226, 236 
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Süleymān-ı Nebį, 27, 34, 51, 52, 57, 61, 
72, 73, 82, 84, 90, 91, 97, 111, 115, 116, 
117, 118, 122, 125, 128, 130, 131, 133, 
137, 144, 160, 172, 174, 185, 188, 196, 
199, 212, 213, 219, 222 

Süleymānį, 51, 54, 55, 56, 74, 89, 108, 
110, 111, 117, 126, 127, 132, 133, 134, 
137, 151, 152, 159, 162, 172, 173, 174, 
176, 180, 181, 183, 187, 188, 191, 193, 
197, 199, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 222, 225, 230, 235, 236 

Süleymān-nāme, 30, 43, 70, 71, 72, 74, 
106, 107, 112, 142, 170, 187, 201, 202, 
239, 240, 241 

Süleymān-nāme-i Kebįr, 43, 239, 240 
Sündūs-ı Cinnį, 57, 59, 60, 97, 102, 108, 

116, 117, 118, 143, 172, 204 
Sürħibād, 27, 33, 51, 54, 56, 57, 59, 60, 63, 

97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 
118, 143, 145, 147, 148, 149, 151, 152, 
154, 155, 156, 160, 172, 174, 176, 177, 
178, 179, 180, 181, 184, 185, 188, 203, 
204, 205, 207, 208, 217, 218 

Sürħibād-ı Cin, 27, 51, 56, 57, 60, 97, 100, 
101, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 117, 118, 143, 147, 149, 151, 152, 
154, 155, 156, 160, 172, 178, 179, 184, 
185, 203, 204, 205, 207, 218 

Sürħibād-ı Cinnį, 56, 57, 60, 97, 101, 103, 
104, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 
118, 144, 147, 149, 151, 156, 172, 179, 
203, 204, 205, 207, 218 

Süryānį, 74, 215 

Ş 

Şafān, 123 
Şām, 60, 77, 85, 92, 105, 111, 112, 118, 

144, 154, 156, 172, 203, 204, 205, 207, 
217, 218 

Şanveneş, 63, 126 
Şeddād, 27, 51, 52, 57, 61, 79, 80, 81, 82, 

83, 84, 85, 91, 92, 97, 114, 115, 116, 
124, 196, 210 

Şeddād bin ǾĀd, 79, 82, 95, 196 

Şeddād -ı Hāmān, 61, 124 
Şehlās, 226, 236 
Şemāŧūr-ı Cinnį, 189, 190, 191 
Şemāŧūr-ı Tekvįn, 188 
Şemāyįl Bānū, 160, 161, 163, 166, 168, 

172 
Şemāyįl Cāźū, 85, 160, 163, 226 
ŞemǾ bin İşā, 223 
ŞemǾ-i Bānū, 199, 203 
ŞemǾiyā Peyġamber, 207, 208 
ŞemǾūn, 228 
Şenāŧıs-ı Cinnį, 186 
Şimāl, 123, 129, 131 
Şįt Peyġamber, 204, 207 

T 

Taķdįs-i Cinnį, 134 
Tāruħ Peyġamber, 207 
Taŧŧār-ı Ġūl, 178 
Telmįd Kavrnecābį, 223 
Telmįdį Nāftalį, 223, 231 
Temūd Peyġamber, 96 
Tevrāt, 52, 73, 78, 83, 89, 111, 121, 125, 

133, 149, 150, 158, 204, 207 
Tevrāt-ı Mūsā, 52, 73, 78, 126, 150, 207 
TimsāĥāǾāǿįl, 212 
Tūrān, 37, 151, 172, 188, 210 
Türkį, 74 
Ŧālisħān-ı Perrį, 118, 211 
Ŧamāhābenāǿįl, 152 
Ŧāǿif, 92 
ŦaǾmahā, 151 
Ŧardan bin Mehrūn, 232 
Ŧaŧuris Ĥakįm, 209 
Ŧavābil Ŧįġ-zen, 232 
Ŧrablus, 133 
Ŧūr, 70 
Ŧūŧyāǿįl, 151 

U 

Uçām bin İşā, 223, 231 
UyaǾ Ĥavrānį, 223 
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Ü 

Ürdün, 56, 132, 133 

V 

Vāliĥrez bin Sisā, 209 
Vesvās, 57, 143, 148 

Y 

Yaĥlic Śandalį, 223 
Yalinus Ĥakįm, 209 
YaǾķūb, 51, 77, 146, 209 
YaǾķūb-ı Nebį, 51, 77 
Yaraķan, 53, 80 
Yehūd, 92 
Yehūdā, 51, 77, 209 
Yehūŝāfāt, 209, 223, 231 
Yehūŝāfāt Āślįlūn, 223 
Yehūŝāfāt bin Aħįlūd, 209 
Yehūŝāfāt Midyārį, 223, 231 
Yehūŝāfet bin Fesārūġ, 209 
Yehūşāķāŧ bin BaşǾiyā, 208 
YehūyādaǾ, 50, 73, 191, 208, 209, 223 
YehūyādaǾ bin Benįyāhū, 208 
Yemen, 92 
Yenķuĥ bin ǾUmmiĥūd, 208 
Yeǿcūc, 57, 83, 84, 154, 189 
YetsuǾ bin MāǾūsį, 223 
Yunan, 77, 210 
Yūnāźū bin ǾAmrem, 223, 231 

Yūnus, 196 
Yūsuf, 51, 61, 75, 77, 146, 169, 195, 207, 

212, 231 
Yūsuf bin YaǾķūb, 212 
Yūsuf Peyġamber, 195, 207, 231 
YūşaǾ bin Nūn, 51, 77 
YūşaǾ Peyġamber, 207 

Z 

Zāl, 39, 134, 160, 173, 226 
Zāl-i Destān, 134, 160 
Žāl-i Ġūl, 178 
Zāvel bin Nāŝen, 209 
Zāvilistān, 163 
Zebūr, 52, 73, 78, 83, 109, 111, 121, 149, 

150, 158, 207 
Zebūr-ı Dāvud, 52, 73, 78, 150 
Zelįħa, 169 
Zemzem, 188 
Zenbāt Üstüħˇānį, 212 
Zenbįl, 62, 104 
Zengį, 57, 136, 162, 180, 184 
Zengistān, 135 
Zengūl-i Zengį, 136 
Zerįr, 222 
Zilzāl-i Ekber, 27, 51, 85, 88, 89, 97, 118, 

127, 131, 132, 133, 163, 222 
Žulumāt, 82 
Züħal, 202 
Zühre, 202, 218 
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ÖZGEÇMİŞ 

17.11.1993 tarihinde Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana ili Seyhan ilçesinde 
tamamladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 2015 
yılında tamamladı. 2015 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde yüksek lisans 
eğitimine başladı ve 2017 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Anabilim Dalında Firdevsî-i Rûmî’nin Süleymân-nâme’sinin 68. Cildi (İnceleme-
Tenkitli Metin) adlı teziyle mezun oldu. 
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