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ÖZET 

Bu yüksek lisans tezinde Firdevsî-i Rûmî’ye ait Süleymân-nâme’nin 67. cildi 

çalışılmıştır. Manzum ve mensur karışık olan eser Hz. Süleymân’ın hayatı ve 

mucizelerini anlatmaktadır. Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Kitaplığı H.1535 ve 

Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Kitaplığı K.892’de kayıtlı olan iki nüsha tespit 

edilmiş ve bu iki nüshadan hareketle tenkitli metin oluşturulmuştur.  

Yaşadığı dönemin en üretken yazarlarından olan Firdevsî-i Rûmî’nin Süleymân-

nâme’sinin 81 cildinin yeri bugün belirlidir. Bu 81 ciltten 16 tanesi üzerine çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır. 

Üç bölümden oluşan “Firdevsî-i Rûmî’nin Süleymân-nâme’sinin 67. Cildi 

(İnceleme-Tenkitli Metin)” adlı çalışmada; birinci bölümde Firdevsî-i Rûmî’nin 

hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiş, ikinci bölümde Süleymân-nâme’nin 67. 

Cildi şekil ve muhteva açısından incelenmiş, üçüncü bölümde ise metin 

transkripsiyonlu bir şekilde Arap harfli Türk alfabesinden Latin harflerine 

aktarılmıştır. 

Yapılan çalışmanın sonucunda Süleymân-nâme’nin kaynakları hakkında bilgiler 

verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Firdevsî-i Rûmî, Süleymân-Nâme, Hz. Süleymân, 67. Cilt, 

Tenkitli Metin 
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FİRDEVSÎ-İ RÛMİ AND SÜLEYMAN-NAME'S 67TH VOLUME (ANALYSİS-
CRİTİCAL TEXT) 

Süleyman Anıl TOMBAK 
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Turkish Language and Literature Master of Science, Master, July 2017 

Supervisor: Professor Dr. Filiz KILIÇ 

 

ABSTRACT 

In this master's thesis, 67th volume of Süleyman-nâme belonging to Firdevsî-i Rûmî 

was studied. Manzum and mixed civilized work Hz. It describes the life and men of 

Suleiman. Two copies of the Topkapı Palace Museum Treasure Library H.1535 and 

the Topkapı Palace Museum Treasury Library K.892 have been identified and a text 

has been created from these two journals. 

81th volume of the Suleyman-name of Firdevsî-i Rûmî, one of the most productive 

writers of his time, is present today. A number of studies have been conducted on 16 

of these 81 volumes. 

In the study titled "Firdevsi-i Rumi and Suleyman-name of 67th volume 

(Examination-Critical Text)" composed of three parts; In the first part, information 

about the life and works of Firdevsî-i Rûmî was given. In the second part, Suleyman-

name's 67th volume was examined in terms of form and content. In the third part, the 

text was transcribed with the Arabic alphabet from Arabic alphabet to Latin alphabet. 

As a result of the work done, information was given about the sources of Süleyman-

nâme. 

Keywords: Firdevsi-i Rumi, Suleyman-name, Hz. Suleyman, 67th volume, Critical 

text 
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GİRİŞ 

Kültürel mirasımızın bir parçasını oluşturan manzum ve mensur metinleri 

inceleyerek günümüz perspektifinden tarihe ışık tutma şansına sahip olmaktayız. Bu 

şekilde yapılan çalışmalarla geçmişle bağımız güçlenecek, geçmişin edebî zevkleri 

irdelenecek ve onların hayata bakış açıları hakkında daha fazla bilgi edinilecektir. 

Eserin yazıldığı 15. yüzyılın sonu ve 16. yüzyılın başı Osmanlı devletinin askerî 

anlamdaki başarılarını sağlamlaştırdığı ve bu başarının halka yansıdığı bir dönemdir. 

İşte bu dönemde devrin üretken yazarlarından olan ve yaptığı çalışmalarla adından 

söz ettiren Firdevsî-i Rûmî Süleymân-nâme adlı eserini kaleme almıştır. Eser güçlü 

ve derin bir hayal dünyasıyla örülmüş olmasının yanında ihtiva ettiği özellikleriyle 

adından söz ettirmiş bir yapıttır. 

Hz. Süleymân’ın mucizelerini anlatan eser bu konudan başka çok çeşitli noktalara 

değinmesi sebebiyle oldukça hacimlidir. Bu bağlamda Süleymân-nâme üzerine 

çalışan neredeyse bütün araştırmacıların hemfikir olduğu hususlardan birisi sözün 

gereksiz bir şekilde uzatılması noktasıdır. 

Bu yüksek lisans tezinde Süleymân-nâme’nin 67. Cildinin tespit edilebilen iki 

nüshasından hareketle tenkitli metni oluşturulmuştur.  

Çalışma, “Firdevsî-i Rûmî’nin hayatı ve eserleri, 67. cildin incelenmesi ve metin” 

olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.  

Birinci bölümde Firdevsî-i Rûmî’nin hayatı incelenmiş ve tespit edilebilen 

eserlerinden yirmi beş tanesi hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca bu bölümde 

Süleymân-nâme üzerine yapılan çalışmalar ve tespit edilen ciltler tablo halinde 

verilmiştir. 



2 
 

Çalışmanın ikinci bölümünü ise eserin yapısal ve kurgusal özelliği ile dil ve üslubu 

oluşturmaktadır. Klasik Türk edebiyatı çerçevesi içinde değerlendirilen eser bu 

çerçeve içindeki planlamaya uymaktadır. Ayrıca eser dönemin dil ve üslup 

özelliklerini yansıtmaktadır. 

Üçüncü bölümde ise metin ele alınmıştır. Kendi içinde dört bölüme ayrılan bu 

başlıkta ilk olarak nüshaların tavsifi, ikinci olarak metin kuruluşunda dikkat edilen 

hususlar, üçüncü olarak çeviriyazı alfabesi, son olarak ise tenkitli metin gelmektedir.  

Bu üç bölümün ardından yapılan çalışmada elde edilen sonuç ve akabinde kaynakça 

gelmektedir. Çalışmanın en sonunda ise özel isimler dizini vardır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
Firdevsî-i Rûmî’nin Hayatı ve Eserleri 

1.1.Hayatı 

15. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın başlarında yaşayan Firdevsî-i Rûmî’nin döneminin 

en üretken müelliflerinden biri olduğu kabul edilmektedir. Firdevsî-i Rûmî (Tuman, 

2001: 763), Firdevsî-i Tavîl (İsen, 1994: 160), Uzun Firdevsî (Canım, 2000: 424; 

Kutluk, 1981: 745) ve Türk Firdevsî gibi adlarla da anılmaktadır. Bu isimlerin 

dışında Şerefeddin Musa (İA, 1978, 4c.: 657), Şerefeddin İsa (Aksu, 1999, 1c.: 463), 

Orhan Çelebi (Tanyıldız, 2005: 26) ve İlyas (Kocatürk, 1964: 299) adlarıyla da 

bilinmektedir. Sadece Orhan olarak geçtiği de görülebilir: “…Lokmân Hakim 
kavlince Eflâtûn-ı Yunânî naklince bu üç yüz altmışaltı mücelled kitâb-ı Süleymân-
nâme’nin müellifi bu bin sekizyüz otuz altı matla’ dâsıtanun musannifi kim Firdevsî-
i hakîr Orhân fakîrdür.” Yedinci cildin başında geçen bu kısım, isim belirsizliği 

tartışmalarını büyük oranda ortadan kaldırmaktadır (Babür, 2013: 1). 

Firdevsî’nin hayatı hakkındaki en ayrıntılı bilgiyi Mehmet Fuad Köprülü İslam 

Ansiklopedisi’nde vermektedir. Köprülü, Firdevsî maddesinde Firdevsî’nin hayatına 

dair bilgileri, Süleymân-nâme’nin 75. Cildindeki mukaddimede ilk 20 cüzünün ihtiva 

edilmesinden elde etmiştir. Firdevsî-i Rûmî burada Hazreti Süleymân’ı bütün 

özellikleriyle anlatmış ve iki sayfa kadar içinde kuşlar ve devleri de bulunduran 

minyatür ile süslemiştir. İki sayfalık Arapça bir girişten sonra gelen mukaddimede 

Firdevsî’ye ait hususiyetleri öğreniyoruz. Bu bilgiler ışığında, Firdevsî’nin atası Gazi 

Genek bey, Selçuklu tebasındandır. Osman Gazi, Bilecik’i ele geçirdiği zaman ona 

devlet hizmeti görevi vermiştir. Orhan devrinde ölen Genek Bey’in oğlu Gelibolu 

sancak beyi İlyâs Bey’dir. Onun Oğlu Hızır Bey, 1. Murad devrinde Sultan 
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Öyüğü’ne sancak beyi olmuştur. Oğlu Bazarlu Bey, Timur cenginde Yıldırım 

Bayezid’in himayetinde kahramanlıklar göstermiş ve onun oğlu olan Hacı Genek 

Bey de İstanbul’un fethinde görev almıştır ve kendisine bundan dolayı tımar olarak 

Aydıncık verilmiştir. Firdevsî, Hacı Genek Bey’in oğludur. Annesi, Aydıncık 

civarındaki Kasr-ı Süleymân harabelerini gezerken, Belkıs Pınarı civarında H 857/M 

1453’de doğmuştur. 

Firdevsî’nin doğum tarihi konusunda fikir birliği bulunmasına rağmen doğum yeri 

ihtilaflıdır.  Latifi, “Burüsevidür. Erbāb-ı tevārih beyninde Uzun Firdevsî Dimekle 
meşhūrdur” (Canım, 2000: 424). Hasan Çelebi “Hevâ-yı hurrem ü bîşezâr-ı ferâh ve 
dırahtân-ı bârâver ü sebz-şâh ile hadâyik-i firdevs-i berîne mübârâtda güstâh olan 
şehr-i Burusadandur.” (Sungurhan, 2009: 158). Gelibolulu Ali tezkiresinde doğum 

yerinin Bursa (İsen, 1994: 160) olduğunu belirtmesine karşın, Köprülü, onun 

Bursa’da eğitim aldığından dolayı Bursalı sanıldığını ve esasen Balıkesir’de bulunan 

Belkıs Pınarı’nda dünyaya geldiğini ifade etmiştir.  

Firdevsî genç yaşından itibaren tarih, felsefe, coğrafya, edebiyat, doğu mitolojisi, 

eski Türk mitolojisi, peygamber kıssaları, din, tasavvuf gibi konulara merak 

salmıştır. Bu bilgiyi, büyük bir külliyat olan Süleymân-nâme adlı eserinde ara ara 

verdiği bilgilerden rahatlıkla doğrulayabiliyoruz. Henüz 17 yaşındayken devrin ileri 

gelen şâiri Bursalı Melîhî’den aruz ilmini öğrenmesinden hareketle onun ilk tahsilini 

Bursa’da yaptığı anlaşılıyor. Eserlerinde sıklıkla din büyüklerini öven Firdevsî’nin 

tarikata olan ilgisi simavlı Şeyh İlâhî’den kaynaklanmaktadır. Bursalı İsmail Beliğ’in 

Güldeste-i Riyâz-ı İrfân adlı eserinin 142. sayfasında Firdevsî’nin İlâhî’ye yazdığı bir 

menkıbe kayıtlıdır (Büyükkarcı, 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=236 ). 

Buna karşın Firdevsî Kutb-nâme isimli eserinde aruz ilmini kimsenin yardımı 

olmadan kendi kendisine öğrendiğini ifade etmektedir. 

  “Ne ‘arûz u nahv okudum ne ho sarf 

  Cehlile itdüm hebâ ‘ömri telef 

  Lîk keşf oldı ma’ânî vird İlâh 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=236
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  Ma’rifetden olmuşum Hânum agâh” (Olgun; Parmaksızoğlu, 1980: 2) 

Firdevsî zamanında manzum-mensur, telif-tercüme 40’tan fazla eser yazmıştır. 

Kendini sayısız alanda geliştirmesine karşın şairlik yeteneği hususunda pek itibar 

görmemiştir. Bunu Latifi’nin “Ammâ ne nazmında nezâket ü lezzet ve ne nesrinde 
letâfet ü halâvet var. Suhan-gûylar esnâsında pûr-gûy ıtlâkı ana sâdık u sahîhdür.”  
ifadelerinden anlıyoruz (Canım, 2000: 425). Ayrıca, 1568 yılında Âşık Çelebi 

tarafından döneminin en geniş tezkirelerinden biri olarak kaleme alınan Meşâ’irü’ş-

şu’ârâ (Kılıç, 2010.) adlı eserde de Firdevsî’ye rastlayamamış olmamız bunun başka 

bir delilidir. 

Gençliğini Bursa’da geçiren Firdevsî, II. Bayezid’in tahta geçtiği sırada Balıkesir’de 

(Büyükarıcı, 1995: 1) bulunmuşsa da nerede ve ne zaman vefat ettiği konusu belli 

değildir. Latifi’nin Firdevsî hakkında söylemiş olduğu “Rivâyet olunur ki Hazret-i 
Sultan Bâyezîd-i Bâyezid-meşreb ve İbrâhîm-millet zikr olan üç yüz altmış cild 
kitâbun âyîn-i dîn-i İslâma muvâfık ve şe’âyir-i şer’-i şerîfe mutâbık olup kizb ü 
mübâlagadan ‘ârî fehm olınanlardan besân ‘aded-i esmâü’l-hüsnâ toksân tokuz cildin 
ihtiyâr u intihâb idüp ma’dâsın ihrâk kıldukda mü’ellif-i mezkûr be-gâyet müte’ellim 
olup bu dahi Firdevsî-i Tûsî gibi pâdişâh hakkında birkaç ebyât-ı nâ-şâyeste ve nâ-
sezâ diyüp vilâyet-i Rûmdan firâr ve diyâr-ı ‘Acemde karâr itdi. Bu bir nice ebyât 
anun te’lifâtından ve sükûn-ı insân içün fevâ’id beyân idüp vech-i ‘arzun menâzil 
içün mahall-i nâfi’ ve merâbi’-i rub’-ı meskûnun âb u hevâ cihetinden menâfi’ u 
matlûbun ta’yîn itmişlerdür.” (Canım, 2000: 425) sözlerinden Süleymân-nâme’nin II. 

Bayezid tarafından abartı görülerek bir kısmının yok edildiği ve müellifin de bu 

duruma öfkelenerek Acem diyarına kaçtığı ve orada vefat ettiği bilgisi daha sonra 

ortaya çıkan bilgiler ışığında çürütülmüştür. Firdevsî’nin Bayezid’in vefâtı üzerine 

yazmış olduğu; 

Bâyezıd Han eyledi dârü’l-fenâdan ol sefer  

Rahmete irdi idüp darü’l-bekâda ol makarr   

Tutuban Yasin okudum rûhu için yasının  

İttim ah âhirinde melek yerde beşer (Büke, 2015: 4)  
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Dizeleri bize Firdevsî’nin, Bayezid’in vefat ettiği sırada Osmanlı ülkesi sınırları 

içerisinde olduğunu göstermektedir.  

II. Bayezid’in vefatı üzerine başa geçen Yavuz Sultan Selim döneminde de 

Süleymân-nâme’nin 81. Cildini tamamlamıştır,  “ed-duâ-yı pâdişâh es-selâm el-misl 
ü ebu’l-hayrât ve’l-hasenât mürebbi’l-gurebâ bilâdü’l-‘ulemâ es-sultân ibnü’s-Sultân 
Selîm Han etau’llâhu ömrühü...Süleymân-nâmenin te’lifîni bir ‘âdil ü kâmil 
pâdişahın devâm-ı devletinde 81. cildin tamâmlanmasını müyesser itti. Yavuz Sultân 
Selîm’in in’am u inâyetiyle Anaŧolı vilâyetinde Karasi’de şehr-i Balıkesir’de ikamet 

idüp halvet hâlinde, makam-ı uzlette, huzur-i kalb ile teskîn olup bu kitabın te’lifine 
…. ümiddür ki temâm ide...”[22a] yine aynı eserin 123a varağında, “…nesl-i Oguz 
hanun âl-i Osmân’un Sultân ibni Sultânun Süleymanü’z-zamânın İskender-i devrân-ı 
eyyâm-ı devletinde Anaŧolı vilâyetinde …. târîh-i rûzigâr olup sultân ibni Sultân 
Selîm’ün … şerîfi mutâlaasıyla dâyima müşerref ve lutfı mülâhazasıyla mevkûf u 
muvaffak ola. Amîn. Yârabbi’l-âlemîn” ifadelerinden hiçbir yere gitmediği ortadadır. 

Yazarın son yıllarını nerede geçirdiği konusu da belirsizdir (Büke, 2015: 4).  

1.2. Eserleri 

Mehmet Fuat Köprülü Firdevsi maddesinde, manzum-mensur, telif-tercüme 40’tan 

fazla eseri olduğunu ifade etmektedir. Yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda 

eserlerinden yirmi beş tanesi tespit edilebilmiştir. Bunlar; 

1.2.1. Süleymân-nâme 

Firdevsî-i Rûmî’nin en önemli başyapıtı, uğruna ömrünü harcadığı ve üç padişahın 

da dünya gözüyle görebildiği (II. Mehmed, II. Bayezid, I. Selim) bir külliyat. 

İçerisinde astrolojiden tarihe, felsefeden hekimliğe, veterinerlikten coğrafyaya kadar 

çok çeşitli konuları barındıran ve bilhassa Hz. Süleymân’ın o zamana kadar dillerde 

dolaşan mucizelerinin bir arada toplandığı bir eserdir. Eserin çok geniş bir yelpazeye 

hitap etmesinden dolayı Fuat Köprülü’nün ifadesiyle bir “ansiklopedi”dir. 

Firdevsî, bu eseri, Allah’ın 99 ismine (esmâü’l-hüsnâ) hürmeten 99 cilt olarak 

planladığını 81. Cildin sebeb-i telif kısmında (26. ve 123. varaklarında) dile getirmiş; 

ancak bugüne kadar ilk 5 cildi ve 81. ciltten sonraki ciltler bulunamamıştır (Çatıkkaş, 

1983: 169-178). 
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Kâtib Çelebi Süleymân-nâme-i Kebîr’in 330, Gelibolulu Âlî 360, Bursalı Mehmed 

Tâhir, 366, Beyânî ve Şemseddin Sâmî ise 380 meclis olduğunu kaydetmektedir 

(Jafarova,2010: 10).  

Hasan Çelebi tezkiresinde, “Merhûm Sultân Bâyezîd Hân nâmına Süleymân-nâme 
adlu üç yüz seksen cild kitâb te’lîf eylemişdür.”  (Sungurhan, 2009a: 159) der. 

Latifi’nin tezkiresinde bir rivayet olarak 360 cilt olarak yazılmış olduğu söylenen bu 

eser daha sonra II. Bayezid tarafından abartılı bulunarak çoğu yaktırılmıştır. Bugün 

Süleymân-nâme adlı eserin nihayetinde tespit edilebilmiş 81 cildi bulunmaktadır. 

Yine Latifi tezkiresinde, “Sultân Bâyezid Hân emriyle nâm-ı şerîflerine Süleymân-
nâme’yi nazm ü nesr üzre cem’ idüp kütüb-i münzelede ve suhûf-ı semâviyyede ne 
kadar kısas-ı ahbar ve ‘âlemde ne kadar tevârîh ü esmâr u âsâr varsa ‘ilm-i hikmet ü 
hendese ve ‘ilm-i nücûm ve tabâyi’ anda derc ve ‘ilm-i evvelîn ü âhirîni anda harc 
idüp üçyüz altmış cild kitâb yazmışdi.” İfâdesinden hareketle Firdevsî’nin Süleymân-

nâme adlı eserini Sultân Bâyezid Hân devrinde yazmaya başladığı anlaşılmaktadır. 

Fakat daha sonra Firdevsî’nin bu eseri Fatih Sultan Mehmed Han devrinde yazmaya 

başladığı tespit edilmiştir (Olgun; Parmaksızoğlu, 1980: XIII) . 

Firdevsî Balıkesir, Karesi sancağında İranlı şair Firdevsî’nin Şeh-nâme’sini okurken 

bu eserden etkilenip bir manzume yazar ve bunu Fatih Sultan Mehmed’e sunar. Fatih 

Sultan Mehmed bu eseri beğenir ve uzun zamandır yazdırmak istediği Süleymân-

nâme kıssasını onun yazmasını ister. Firdevsî, bunun üzerine Hz. Süleyman ve diğer 

peygamberlerin kıssaları, tarih, felsefe, tıp, geometri ile ilgili büyük bir araştırma 

yapar ve eserini yazmaya başlar (1. ve 5. ciltler). Fatih Sultan Mehmed vefat edince 

yerine geçen II. Bayezid, eserin haberini alır müellifi, İstanbul’a getirtir ve ondan, 

geriye kalan kısmını yazmasını ister (6. ve 80. ciltler). Eserin Yavuz Sultan Selim 

döneminde 81. Cildinin tamamlandığı ve müellifin 82. Cilde başlamak istediği, 81. 

Cilt 123a’daki ifadelerinden anlaşılmaktadır.  

“Ebu’l-hayrât ve’l-hasenât, mürebbiyü’l-gurebâ,bilâdü’l-‘ulemâdan, Sultân ibn-i 
Sultâm Selîn Han…. Şükr ol bî-niyâzu’llâha ki bu toksan tokuz mücelled Kitâb-ı 
Süleymân-nâme’nin teklifini bir ‘âdil u kâmil pâdişâhun devâm-ı devletine seksen 
birinci cildün itmâmını müyesser itdi… Ba’dezân inşâ’llâhu te’âlâ, Hak’dan ‘inâyet, 
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kutbü’l-aktâbdan hidâyet, zemâneden vüs’at, ecelden mühlet bulursam, tende sıhhat, 
cânda râhat, dilde ma’rifet görürsem; bu kitâb-ı Süleymân-nâme’nün seksen ikinci 
cildin dahı o zıll-ı Yezdân’un nesl-i Oguz Hanun âl-i ‘Osmân’un Sultân ibn-i 
Sultânun ….. Anatolı vilâyetinde, livâ’-ı Karasi’de şehr-i Balıkesiri’de mukîm olup 
künc-i halvetde, makâm-ı uzletde, huzûr-ı kalb ile selîm olup bu kitabun te’lîfine 
şürû’ idüp ümîddür ki tamâm idevüz.” (Büke, 2015: 4). 

Yazarın kendisi Süleymân-nâme-i Kebîr’in 81. cildinde eserin 99 cilt, meclisin ise 

beş yüzden eksik olduğunu yazmıştır. 

  Cümlesi toksan tokuz cilddür tamâm 

  Meclisi biş yüzden eksük iy hümâm (Jafarova, 2010: 10). 

Yine 81. Ciltde “Kitâbun te’lifine meşgûl olup 99 cild Süleymân-nâme’nün nüshasın 
beyâza çıkarup künc-i halvetde makam-ı uzletde ömr-i harc kitâblardan ve 
nüshalardan derc eyleyüp mensûr u manzûm söyledüm.” (Büke, 2015: 7). 

Süleymân-nâme’nin 81. cildindeki bu bilgiler ışığında eserin tamamının 99 cilt 

olarak düşünüldüğü görülmesine karşın 81 cildi tespit edilebilmiştir. 

Firdevsî bu külliyatı 50 yıllık bir süreçte meydana getirdiğini söylemektedir: 

  Anuniçün işbu Firdevsî hakîr 

  Elli yıl çekdi emek tâ oldı pîr 

  Ol Süleymân-nâme’sini iy kibâr 

  Kendüsinden sonra kodı yâdigâr (Jafarova, 2010: 8). 

Manzum ve mensur olarak kaleme alınmış olan Süleymân-nâme sade denilebilecek 

bir üslupla yazılmıştır. Yazar Süleymân-nâme’yi hem o zamana kadar anlatıla gelmiş 

olan hikâyelerden hem de dört kutsal kitaptan (Kur’ân-ı Kerîm, İncil, Zebur ve 

Tevrât) faydalanarak derlemiştir. Bu hacimli eser çeşitli konuları ihtiva etmesinden 

dolayı ansiklopedik bir hususiyet göstermektedir. Genellikle harakeli olarak yazılan 
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Süleymân-nâme açık, anlaşılır ve okunması kolay olan bir eser olmasıyla birlikte 

Eski Anadolu Türkçesi dil hususiyetlerini de içinde barındırır.  

Firdevsî’nin “Elli yıl çekdi emek tâ oldı pîr” ifadesinden hareketle 50 yılda 

oluşturduğu eserinin bugüne kadar tespit edilmiş nüshaları şunlardır: 

1. Cilt Gotha, numara 111 

2. Cilt Gotha, numara 111; Süleymaniye, Hacı Mustafa Efendi, numara 

4863 

3. Cilt Vaticano-Turco, Numara 28, 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’de kopya edilmiş; Török F. 2 (Macaristan). 7-13 cilt 

360 varak 

8. Cilt Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1525, Harekeli nesih, 

21 satır, 1544’de kopya edilmiş; Török F. 1-2 (Macaristan) Hicri 

968 kayıtlı. 

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’de kopya edilmiş; Török F. 1-2 (Macaristan) Hicri 

968 kayıtlı. 

12. Cilt Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1525, Harekeli nesih, 
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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’de kopya edilmiş; Török F. 2 (Macaristan) Hicri 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. 

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. 



11 
 

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 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, 
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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. 

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. (Büke, 2015: 14) 

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 
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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. 

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 
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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. (Büke, 2015: 

16) 

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. (Büke, 

2015:16) 

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. 
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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. 

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. 

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; 
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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 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 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. 
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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, Hazine 1231, 21 

satır. Hazine 1231’de kayıtlı olan 73-74-75-76.ciltlerin toplam 

varak sayısı 357’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, n 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. 

Süleymân-nâme üzerine yapılan çalışmalar; 
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6.-7. Ciltler Yusuf Babür, Firdevsî-i Rûmî Süleymân-nâme-i Kebîr (6-7. 

Ciltler/İnceleme-Transkripsiyonlu Metin), Erzincan Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 

Erzincan, 2013 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 

8.-9. Ciltler Murat Vanlı, Firdevsî-i Rūmî, Süleymān-nāme-i Kebîr (8.-

9.ciltler), (İnceleme Metin), Erzincan Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2012 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 

25.-26. Ciltler Gülnaz Genç, Firdevsî-i Rūmî Süleymān-nāme, (25-26.cilt), 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve 

Edebiyatı, İstanbul, 1995. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). 

38. Cilt Himmet Büke, Firdevsî-i Rûmî, Süleymânnâme (38. Cilt), Dil 

Özellikleri, Metin, Söz Dizini, Süleyman Demirel Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 

Isparta, 2015 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 

42. Cilt Hamdi Güleç, Firdevsî-i Rūmî’nin Süleymān-nāme’si - 42.cilt - 

Dasitan-ı Ceng-i Aheng-i Efrasiyab-ı Türk Üzerine Bir Metin 

İncelemesi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili 

ve Edebiyatı Bölümü, 1994 (Yayınlanmamış Doktora Tezi). 

44. Cilt Asuman Akay, Firdevsî Süleyman-name (44.cilt ) Metin ve Fiiller 

Üzerine Bir Deneme, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1990 (Yayınlanmamış 

Doktora Tezi). 

45.-.46. Ciltler  Halil İbrahim Usta, Firdevsî-i Rūmî, Süleymān-nāme-i Kebîr, (43-

44-45-46.ciltler), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara, 1995 (Yayınlanmamış 

Doktora Tezi). 

47. Cilt Yasemin Abul, Süleymān-nāme-i Kebir (47.cilt) Metin Tenkidi ve 

İnceleme, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk 

Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2004 (Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi). 

63. Cilt İlhama Jafarova, Firdevsî-i Rūmî‟nin Süleyman-nāme-i Kebîr’i 

(63.cilt) İnceleme Metin - Dizin, Marmara Üniversitesi Sosyal 
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Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili 

Bilim Dalı, 2010 (Yayınlanmamış Doktora Tezi). 

74. Cilt M.Dursun Erdem, Kitāb-ı Kıssanāme-i Süleymān Aleyhisselām 

Üzerine Söz Dizimi Çalışması (Süleymānnāme 74. cilt ), Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve 

Edebiyatı Anabilim Dalı, 2005 (Yayınlanmamış Doktora Tezi). 

76. Cilt  Yaşar Şimşek, Firdevsî-i Rumî, Süleyman-name-i Kebîr (76. 

Cilt), Giriş, ses Bilgisi, Tenkitli Metin, Sözlük, On Dokuz Mayıs 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 

Anabilim Dalı, Samsun, 2013. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi) 

81. Cilt İlhama Jafarova, Firdevsî-i Rumi’nin Süleymannâme Yazmasının 

(81.cilt 54b - 82a, 28 yk.) Yayını ve Üzerinde Dil İncelemeleri, 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İstanbul, 2003 

(Yayımlanmamış Doktora Tezi). 

81. Cilt Sezer Özyaşamış Şakar, Firdevsî-i Rūmî’nin Süleymanāme 

Yazmasının (81.cilt,28yk) Bilimsel Yayını ve Üzerinde Dil 

İncelemesi, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili Programı, 

İstanbul, 2003. 

81. Cilt Zeynep Çelik, Firdevsî-i Rūmî’nin Süleymanāme Yazmasının (81. 

Cilt) (82b-123b yk.) Bilimsel Yayını ve Üzerinde Dil İncelemesi, 

Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve 

Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Dili Programı, İstanbul, 2010 

 

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

Firdevsî-i Rûmî, Süleymân-nâme adlı eserini tertip etmeden önce Balıkesir’deyken 

“Kıssa-nâme-i Süleymân Aleyhi’s-selâm” adlı mensur eserini kaleme almıştır. Eser 

Süleyman-nâme’nin bir ön denemesi gibidir. “Eser bütünüyle düz yazıdır, sadece 

başında ve sonunda birer kasîde vardır. Eser 21 satırlı, 357 varaktır. Bu eser müstakil 



20 
 

bir yazma olmayıp Süleymân-nâme’nin 74-75-76. ciltlerinin bir yazmasıdır. Ayrıca 

bu yazmanın bazı yerleri harekesizdir” (Babür, 2010: 6). 

Eser üzerine Mehmet Dursun Erdem çalışmıştır (Erdem, 2005). 

1.2.3. Tecnîsat-ı Süleymân, Tecnîsat-ı Süleymân u Belkıs-nâme 

Münâzara-i Seyf ü Kalem adlı eserin 5b numaralı varağında ve müellifin kendi 

eserlerini tanıttığı kısımda sadece ismen geçmektedir. Eser bulunamamıştır. 

1.2.4. Kutb-nâme 

H.909 (M.1503) tarihinde yazılan eser aynı yıl Muhammed b. Rasul-i Sarayî 

tarafından istinsah edilmiştir. 

Halet Efendi nüshası üzerinde ismi her ne kadar Kıssa-ı Midilli olarak geçse de 

eserin içindeki bir beyitte 

  Kutb-nâme kodum ismim söyledim tarih ana 

  Kutbü’l-aktâb oldı bâki Şah Sultan Bayezid (Olgun; Parmaksızoğlu, 

1980: 19) 

İfadesinden hareketle eserin ismi konusu netleşmektedir. 

Eser çoklukla II. Bayezid dönemi olaylarından bahsetmektedir. Ayrıca, Venedik ve 

Midilli adalarına yapılan baskınlar hakkında bilgiler verir. 

Eser, münacaat, naat ve II. Beyazıt’ı metheden kasidelerden sonra mesnevi tarzında 

2500 kadar beyitle Fatih zamanında alınan Midilli adasına, Venedik ve Fransızların 

birleşerek II. Beyazıt devrinde açtıkları savaşı anlatır (Babür, 2010: 7). 

Eser İbrahim Olgun ve İsmet Parmaksızoğlu tarafından yayımlanmıştır (Olgun-

Parmaksızoğlu, 1980). 

1.2.5. Satranç-nâme-i Kebîr 

 “Sekiz bölümden oluşan bu eser, satrancın nasıl oynanacağından bahsetmiş ve bunu 

da tablolarla desteklemiştir. Eserde satrancın nasıl oynandığı, satranç ustaları 



21 
 

arasında geçen bazı meseleler, satranç oynamanın edebini, kurallarını, tertibini ve 

satranç oyununun dini kaidelere göre haram olup olmadığı ortaya konulmuştur” 

(Biçer, 2005: 61). 

Ata Çatıkkaş tarafından çalışılmıştır (Çatıkkaş, 2015).  

1.2.6. Muhtar-nâme 

İsmi Hakikat-nâme adlı eserde geçmektedir. Olup olmadığı hakkında çeşitli görüşler 

olan eser bulunamamıştır (Jafarova, 2010: 9).  

1.2.7. Tâli-i Mevlûd-ı Kebîr 

Millî Kütüphane, Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, 06 Hk 3204’te, 1386 

DVD numarasıyla kayıtlı olan nüsha II+3I+X yaprak, 15 satır ve nesih yazıyla 

yazılmıştır. 1b-II arasında Arapça dualar vardır, sonda II-IVa arasında şiirler ve 

notlar IVb de bazı çiçek adları ile ilgili bir açıklama Va-Xa arasında Hata, Hattın ve 

Türkistan âlimlerinin on iki yılı bir devir sayıp ve her yılı bir hayvanla 

adlandırdıklarına dair bir metin vardır. Xb de bir şiir bulunmaktadır (Büke, 2015: 

29). 

1.2.8. Münâzara-ı Seyf ü Kalem 

Eser harekeli nesihle yazılmış ve 54 yapraktır. Firdevsî bu eserinde kalem ve kılıcın 

karşılaştırmasını yapmıştır. 

Eser üzerine Ahmet Tanyıldız çalışma yapmıştır (Tanyıldız, 2005). 

1.2.9. Hakayık-nâme, Hakikat-nâme 

Manzum mensur olarak karışık olan bu eser soru cevap olarak ilerlemektedir. 

Hazinedarbaşı Ali Ağa’nın oğlu Mehmed Bey’e armağan olarak meydana 

getirilmiştir. 

“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 
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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’ınn soruları bu yöndedir” 

(Araç 2010: 20). 

1.2.10. Kur’ân-ı Kerîm’den Tefe’üle Dair Risâle (Hazâ el-kitâbü Fâlü Kur’ân-ı Azîm) 

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde NEKTY00816 numarada kayıtlıdır. 89 

varaktır. Esere online olarak ulaşılabilmektedir. 

1.2.11. Hayât u Memât (Hayat-nâme) 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmut Efendi bölümünde 2333 numarada 

kayıtlıdır. Konusu din, ahlak ve tasavvuf üzerine olan bu eser 95 varaktan 

müteşekkildir. Farsça’dan Türkçe’ye tercüme olan eserin başında Hayat ve Memat 
yazıyor olsa da eserin sonunda Hayât-nâme yazmaktadır. 

1.2.12. Kasas  

Bu eserin varlığı ilk defa Büke tarafından hazırlanan doktora tezinde ileri 

sürülmüştür (Büke, 2015).  

“Tavşanlı Zeytinoğlu Halk Kütüphanesi’nde 43 Ze 689/1 arşiv numarasıyla kayıtlı 

olan Süleymân-nâme nüshasının 2a varağı 6. satırındaki: “… kitâblar varsa anları 
cümle içine katmışdur. Tatvîl-i kelâm itmekçün Kasas gibi Tai’-i Mevlüd gibi 
mülheme’i nice dahı bunlarun gibi cem’ idüp…” ifadeleri böyle bir eseri gündeme 

getirmiştir. Firdevsî’nin Tali’-i Mevlüd-i Kebîr adlı bir eserinin olduğunu biliyoruz. 

Kasas da onun yazdığı kitaplardan bir örnek olarak verildiği düşüncesindeyiz” 

(Büke, 2015: 34).  

1.2.13. Da’vet-nâme 

Da’vet-nâme, M. Fuad Köprülü’ye göre H. 886 / M. 1480 tarihinde, Sultan II. 

Bayezid’in tahta çıkmasından önce Balıkesir’de Farsçadan tercüme edilmiştir. Eserin 

istinsah tarihi H. 1114 / M. 1702’dir (Jafarova, 2010: 9). 
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Eserin konusu; astronomi, astroloji, büyü, tılsım ve cin, melek, peri gibi varlıklar 

olup “garip ilimleri” konu edinmiştir ve altı bölümden oluşmaktadır. Eserde; on iki 

burca, gezegenlere, takımyıldızlarına, meleklere ve cinlere ait 141 adet minyatür de 

mevcuttur (Büyükkarcı, 1993: 44 -45). 

Fatma Büyükkarcı, bu eser üzerinde araştırma yaparak Firdevsį-i Tavįl ve Da’vet-

nāme’si (İnceleme-Metin-Dizinler) adlı yüksek lisans tezi hazırlamıştır (Büyükkarcı, 

1993). 

1.2.14. Hadis-i Ahsen 

Olup olmadığı konusu tartışmalı olan eserlerdendir. Eser, Münâzara-ı Seyf ü Kalem 

adlı eserin, kendi kitaplarını tanıttığı kısmında geçmektedir. Ahmet Tanyıldız’ın 

yüksek lisans tezi olarak çalıştığı eserdeki ilgili yerde;  

“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 mürekkeple belirginleştirilmiştir. Hadis-i Ahsen tabirinin de kırmızı 

mürekkeple yazılması göz önüne alınarak söz konusu tabiri müstakil bir eser ismi 

olarak kabul etmek daha doğru olacaktır. Ancak yazarın diğer eserlerine bakıldığı 

zaman -Münâzara-i Seyf ü Kalem hariç- bu eserin adına rastlanılamamıştır” 

(Tanyıldız 2005: 32). 

1.2.15. Terceme-i Câme-yûş-nâme 

Nasîreddîn Tûsî’ye ait olan eser 9 bab olarak tertip edilmiştir. Firdevsî-i Rûmî eseri 

tercüme ederken kendisi de 10. Babı eklemiştir. 

Eser genel itibariyle bazı kumaşlardaki lekelerin çıkarılması hususiyetlerinden 

bahsetmektedir. 
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Eser üzerine Sezer Özyaşamış Şakar çalışmıştır (Özyaşamış, 2009). 

1.2.16. Gülistan Tercümesi 

İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesinde kayıtlı bulunan Gülistan nüshasında 

“İlyâs bin Hızr el-Mutahallis bi’l-Firdevsî” isminin yazılı olmasından dolayı bu 

eserin Firdevsî-i Rûmî’ye ait olduğu düşünülüyorsa da, Mehmet Fuat Köprülü eserin 

Firdevsî-i Rûmî’ye değil de başka bir Firdevsî’ye ait olabileceğini belirtmiştir (İA, 

1978, 4.c.: 649). 

1.2.17. Pend-nâme-i Eflâtun 

Küçük bir risale olan eser Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi 164 numarada kayıtlıdır ve 

105 varaktır. Eser hakkında Ata Çatıkkaş ayrıntılı bilgiler vermiştir (Çatıkkaş, 1983).  

1.2.18. Teşhîsü’l-insân 

Eserin tek yazmasının İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminer 

kitaplığında bulunduğu ve 143 varak olup satır sayısı 9-13 arasında değişiklikler 

gösterdiği söylenmişse de ilgili yerde eserin yazması bulunamamıştır. 

Eserle ilgili tanıtım yazısını İbrahim Kutluk yapmıştır (Kutluk, 1950). 

1.2.19. Velâyet-nâme (Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli) 

Hacı Bektâş-ı Velî’nin hayatı hakkında tarihî ve efsânevî bilgiler veren manzum bir 

eserdir (Biçer, 2006: 139). Nevşehir Hacı Bektaş İlçe Kütüphanesi 200 numarada 

kayıtlıdır. Firdevsî-i Rûmî’ye ait olup olup olmadığı konusunda bazı karışıklıklar 

olsa da Abdülbaki Gölpınarlı (Gölpınarlı, 1958: 22-23) ve Bedri Noyan (Noyan, 

1986: 16) bu eserin Firdevsî-i Rûmî’ye ait olduğu konusunda fikirbirliğindedirler. 

Büyükkarcı da, Abdülbaki Gölpınarlı’dan hareketle, aşağıdaki beyitlere yer vererek 

Firdevsî’nin de bir Vilâyet-nâme yazdığını vurgular: 

  Ki ya’ni Hacı Bektaş-ı Veli’nün 

  Kerâmâtundan ol sırrı-ı ālinün 

  Veli nesr idi ol kim söylemişidi 
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  Hemân Firdevsî bir nazm eylemiş idi (Büyükkarcı, 1995: 6) 

1.2.20. Silâhşör-nâme (Musellâh-nâme) 

Farsçadan tercüme olan eser genel itibariyle silahlar ve askerlik hakkındadır. 

Schlechta Washard tarafından Almancaya tercüme edilen eserin (Zeitschrift der 

Deutschen Morgenlandischen Gesellchaft, XVIII (1864), s. 509-522) Türkçe metnini 

Viyana’da M. Wickerhauser neşredilmiştir. Daha sonra eser R. Bonelli tarafından 

1892’de (Roma, Rendconti dell’ Academia Sincei, V, I, s. 435-454) ikinci kez 

neşredilmiştir (İA, 1978 4.c.: 650). 

Eser hakkında Bekir Biçer çalışma yapmıştır (Biçer, 2011). 

1.2.21. Firâset-nâme 

Yazarın Münâzara-i Seyf ü Kalem adlı eserinde geçen eserlerden birisidir. Firdevsî-i 

Rûmî ile ilgili çalışma yapan çoğu araştırmacı eserin nüshasının bulunmadığını 

belirtse de eserin bir nüshası; Milli Kütüphane, Milli Kütüphane Yazmalar 

Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 5151 arşiv numarasıyla kayıtlıdır. 114 varak ve 11 satır 

olan eser harekeli nesihle ve nazım-nesir karışık yazılmıştır. Eserin içeriği tasavvuf 

olup Firdevsî’nin mahlasında “Bursavî” ifadesi bulunması yönüyle tek sayılabilir. 

Eserin temmet kısmında tam net okunmamakla beraber H. 1109(?) (1697?) tarihi 

vardır (Büke, 2015: 27). 

1.2.22. Kitâbü’l-Meva’iz 

“İstanbul Büyükşehir Belediye Kütüphanesi Muallim Cevdet Bölümü 297.9 

numarada kayıtlı olarak gösterilen eser belirtilen kitaplıkta bulunmamaktadır” (Biçer, 

2006: 77). 

Muallim Cevdet yazmalarında 297.85 MEV sıra numarasıyla kayıtlı “Mevaiz el-
Firdevsi” adıyla kayıtlı bir eser vardır. Ancak, eserin içeriğini görmek mümkün 

olmadığından Firdevsî’nin bahsi geçen eseri olup olmadığı hususunda temkinli 

olmak gerektiği kanaatindeyiz (Büke, 2015: 32). 
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1.2.23. Fâl-ı Kur’ân 

1487-1488 yılları arasında İbrahım Paşa’ya sunulan eser Farsça’dan çevrilmiştir. 

“Eser İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü 

Numara 816’da bulunmaktadır. Fâl-ı Kur’ân metni harekeli nesih yazıylayazılmış olan bu 

yazmanın61b-79b varakları arasında yer almaktadır” (Aksoy 2000: 44). 

1.2.24. Süleymân-nâme Muhtasarı 

Eser İstanbul Millet Kütüphanesi 297.9’da AETrh316 demirbaş numarasıyla 

kayıtlıdır. Tarama çalışmalarımız neticesinde eserin Biçer tarafından 949.6’da kayıtlı 

olduğu söylense de (Biçer, 2005: 56) ilgili numarada başka bir eserin kaydı 

bulunduğu tespit edilmiştir. Eser 349 varak ve 13 satır halinde yazılmıştır (Büke 

2015: 34). Eserin diğer nüshası ise İstabul Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde 

297.91’de NEKTY00715 barkod numarasıyla kayıtlı olan buradaki nüsha 195 varak 

ve 17 satırdır. Online olarak ulaşılabilen eser üzerine herhangi bir çalışma 

yapılmamıştır.  

1.2.25. Şerh-i Hadis-i Erbain 

Eser 5 varak, 17 satır olup 297.3 arşiv ve Aefrs6 demirbaş numarasıyla Millet Yazma 

Eser Kütüphanesinde kayıtlıdır. Eserin ayrıca Atıf Efendi Yazma Kütüphanesi, 34 

Atf 2846/9 arşiv numarasıyla kayıtlı 226-227 yaprak olan bir nüshası daha tespit 

edilmiştir. Bu nüsha Firdevsî adına kayıtlıyken Millet Kütüphanesindeki nüsha, 

Firdevs-i Rûmî, İlyas b. Hızır adıyla kayıtlıdır (Büke 2015: 32). 

Eserde kırk hadis tercümesi olup hadisler Arapça açıklamalar ise Farsça yazılmıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Firdevsî-i Rûmî’nin Süleymân-nâme’sinin 67. Cildinin İncelenmesi 

2.1. Eserin Kurgusal ve Yapısal Özellikleri  

Firdevsî-i Rûmî Türk edebiyatının en üretken yazarlarındandır. Bunun yanında 

ortaya koyduğu eserlerin hacmen büyük olması da onun bir diğer önemli özelliğidir. 

Süleymân-nâme 81 cilt olarak günümüze ulaşmış bir eserdir. Bu yönüyle Türk kültür 

tarihinin en önemli yapıtları arasında yer almaktadır. Eserin hacimli olması üzerinde 

yapılacak bilimsel çalışmaları da sınırlayan önemli bir sorundur. Bu yüzden eserin 

ciltleri üzerinde kısmî olarak bir takım çalışmalar yapılmıştır. 

Bu hacimli eserin bütün ciltlerinin ortaya çıkarılıp latin harflerine aktarılarak 

günümüz perspektifinden değerlendirilmesi amacıyla Süleymân-nâme’nin 67. cildi 

incelemiştir. 

Hz. Süleymân’ın doğaüstü mucizelerini, olağanüstü olaylarla bütünleştiren Firdevsî-i 

Rûmî kurgu anlatılarla mücelled bir eser oluşturmak için 15.yy’ın sonunda Fatih 

Sultan Mehmet döneminde yazımına başladığı eseri, 16.yy’da tamamlamıştır.   

Eserin konusunu Hz. Süleymân’ın cinlerle olan savaşından meleklere, cinlere, 

insanlara, hayvanlara ve devlere hükmetmesine kadar olan geniş bir yelpazedeki 

olaylar oluşturmaktadır.  Firdevsî-i Rûmî, bunların yanı sıra zaman zaman ana 

bağlamdan koparak, meleklerin özelliklerinden ve görevlerinden, iyi bir atın nasıl 

olduğu, yetiştirilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği, beslenmesinin nasıl olması 
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gerektiği ve hatta atın satın alınılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği hususlarına 

kadar en ince ayrıntısına kadar değinmiştir.  

Günümüze ulaşan 81 cildin incelenebilinen kısımlarında daha çeşitli konular 

işlendiği göz önünde bulunduruldu zaman Firdevsî-i Rûmî’nin zamanına göre 

donanımlı olduğu görülmektedir. 

Eski Türk edebiyatı geleneği içinde değerlendirilen eser Neml suresinin 31. Ayetinin 

ardından gelen manzum bir tevhidle başlamakta ve Allah’ın büyüklüğünden ve O’na 

teslim olunması gerektiğinden bahsetmektedir. Aruzun “Fâ’ilâtün-Fâ’ilâtün-
Fâ’ilâtün-Fâ’ilün” kalıbıyla yazılan tevhid, kaside nazım şekliyle kaleme alınmıştır. 

Bu kısımdan sonra Süleymân-nâme’nin 331. meclisi gazel nazım şekliyle aruzun 

“Fâ’ilâtün- Fâ’ilâtün-Fâ’ilün” kalıbı ve “görmez gözüm” redifiyle padişaha övgü ile 

devam eder ve yazar 

“Buña beñzer dāsitān görmez gözüm 

Ne Süleymān-nāme’since ķıśśa var” (s.100) 

Beytiyle de yazdığı eseri övmeyi ihmal etmez. 

Hak dinini yaymak için mücadele eden Hz. Süleymân, Allah’tan başka nesnelere 

tapanlar ile çetin mücadeleler etmektedir. Hz. Süleymân’a bu mücadelesi sırasında 

civanmert pehlivanlar yardımcı olmaktadır. Bu pehlivanlar, insanların korktuğu 

canavarlarla tek başına mücadele edebilmekte ve onları tek bir hamle ile ortadan 

ikiye bölebilmektedirler. “Serverlerden Behrām ve İǾtiśām ķılıç yalıncaķ ķılup ol 
maġāraya girdiler. Cānverler daħı ol varanları gördiler ġızġırışup kendüleri, 
üzerlerine atdılar andan birin çelüp ortasından Behrām ol mūzį cānveri iki pāre 
eyledi. Birin daħı İǾtiśām depeledi maġāradan çıķdılar.” (s.161) 

İncelenen eserde beş meclis bulunmaktadır. Her meclis “Der-beyân-ı Temsîlât-ı 
Mâzî” ve hemen ardından “Meclis-i Âhir”`başlıklarının altında verilen manzum 

kısımlarla son bulmaktadır. Meclisler de içlerinde bölüm bölüm olarak ayrılmaktadır. 

Birbirinin devamı olan her bölüm olayı özetleyen bir başlıkla başlar ve anlatılan 

olaydan sonra iki, üç bazen dört beyitlik bir manzumeyle olayı özetleyerek yani 

verilmek istenen mesaj verilerek bölüm sonlandırılır. 
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İncelenen eserde geçen başlıklar; 

Süleymān-Nāme’nüñ Üç Yüz Otuz Birinci Meclisinüñ Źikrindedür 

Der-Beyān-ı Elhinc-i Cinnį ve Ķıśśa-i Adunyā bin Dāvūd 

Der-Beyān-ı Elhinc-i Cinnį ve Ķażiyye-i Melik-i Aĥmer-i Tekvįn  

Der-Beyān-ı EǾūźü Dāden-i Racįm Ǿaleyhi’l-laǾneye Elhinc-i Cinnį rā 

Der-Beyān-ı Resįden-i Şeyāŧįn-i İġvā Dāden-i Be-Elhinc 

Der-Beyān-ı Ser-Hengān-ı Firistāden-i Sürħ-bād. Berāy-ı Āverden-i Adunyā bin 
Dāvud ve Elhinc-i Cinnį 

Der-Beyān-ı Melik-i Aĥmer Āmeden ve Elhinc-i Cinnį Ǿinād Kerden 

Der-Beyān-ı İġvā Kerden-i Racįm Beh Elhinc Rā 

Der-Beyān-ı Aĥvāl-i Adunyā  

Der-Beyān-ı Resįden-i Ekvān-ı Ǿİfrįt u Ceng Kerden-i Melik-i Aĥmer  

Dāsıtān-ı Şeh-zāde-i Ferruĥ 

Der-Beyān-ı Temŝįlāt-ı Dāsıtān-ı Māżį 

Der-Beyān-ı Meclis-i Āħir 

Süleymān-Nāme’nüñ Üç Yüz Otuz İkinci Meclisinüñ Źikrindedür 

Der-Beyān-ı ǾAžamet-i Dįvān-ı Süleymān ve ǾAžamet-i Salŧanat-ı Ū  

MuǾcizāt-ı Süleymān Ǿaleyhi’s-Selām 

Der-Beyān-ı Ķavl-i İħtilāf 

Der-Beyān-ı Ĥaķįķat-ı Kirāmen Kātibįn 

Der-Beyān-ı MuǾcizāt-ı Süleymān ve Ķażiyye-i Fiŝāġores Ĥakįm 
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Der-Beyān-ı Esmāǿ-ı Melekūt-ı Aǿżāǿ-ı Ādemį-zād 

Dāsitān-ı Sām-süvār 

Ķıśśa-i Gührām Bin Ķahrām-ı Zengį  

Der-Beyān-ı Āgāh Şoden-i Ķahrām-ı Zengį Ez-Peser-i Cengį 

Der-Beyān-ı Ķıśśa-i Fetĥ-i Ķalǿa-ı Zengibār 

Der-Beyān-ı Fetĥ-i Ķalǿa 

Der-Beyān-ı Fetĥ-i Şoden-i Ķalǿa-ı Zengibār Be-Dest-i Sām-süvār 

Der-Beyān-ı Temŝilāt-ı Dāsıtān-ı Māźį 

Der-Beyān-ı Meclis-i Āħir 

Süleymān-Nāme’nüñ Üç Yüz Otız Üçünci Meclisinüñ Beyānındadur 

Der-Beyān-ı Ķıśśa-i Elĥanįl ve Şikāyet Kerden-i Ebā Bir Girān Ez-Bārgirler Be-
Ĥażret-i Süleymān Ǿaleyhi’ś-śalāt-ı ve’s-selām 

Der-Beyān-ı ǾAžamet-i Dįvān-ı Süleymān Ǿaleyhi’s-selām 

Der-Beyān-ı Ķıśśa-i Cezįre-i Ħayl ve Rivāyet-i Semendūn-ı Hezār Yek-dest-i Cinnį 

Der-TaǾrįf-i Esb-i Ez Ziyān-i Āśaf 

Der-Beyān-ı TaǾrįf Esb Ez Zibān Fiŝāġores Ĥākįm 

Neŝr: Ķıśśa-i Sürħ-bād-ı Cinnį Şehr-i Mıśr Aġāz Kerden 

Der-Beyān-ı Temŝįlāt-ı Dāsıtān-ı Māżį 

Meclis-i Āħir 

Süleymān-Nāme’nüñ Üçyüz Otuz Dördünci Meclisinüñ Źikrindedür Ki Beyān 
Olunur 
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Der-Beyān-ı Ceng-i Sürħ-bād-ı Cinnį ve Semendūn-ı Cinnį Hezār Yek-dest 

Ķıśśa-i Süleymān ve Ķıśśa-i Ħayl  

Der-Beyān-ı Münāżara Kerden-i Fįl u Esb u Ester ü Ĥımār 

Cevāb Dāden-i Ĥımār Bā Setr 

ŦaǾn Kerden-i Esb u Beġal 

Der-Beyān-ı ŦaǾn Kerden-i Fil ü İbil 

Der-Beyān-ı Ķıśśa-i Baķar ve Ender Şikāyet Ū 

Der-Beyān-ı Ķıśśa-i Dehķān ve Ħāśśiyyet-i Kāv 

Ender Śıfat-ı Cāmūs  

Der-Beyān-ı MuǾcizāt-ı Mūsā Ǿaleyhi’s-selām 

Ender Ħāśiyyet-i Ŝevr Berrį 

Der-Beyān-ı Ķıśśa-i Dehķān ve Şikāyet Ŝevr 

Der-Beyān-ı Ķıśśaǿ-ı Ħayl ve Āmeden-i Ĥabŧıķŧıķ Tekvįn 

Der-Beyān-ı Temŝįlāt-ı Dāsıtān-ı Māżį 

Der-Beyān-ı Meclis-i Āħer 

Süleymān-Nāme’nüñ Üçyüz Otuz Beşinci Meclisinüñ Źikrindedür 

Der-Beyān-ı ǾAžamet-i Dįvān-ı Süleymān Ǿaleyhi’s-Selām 

Fi Źikr-i Enbiyāǿ-yı Benį İsrāyil  

Fį Źikri Nesl-i Hārūn Śādāt-ı Benį İsrāyil 

Der-Beyān-ı Server-i Selāŧįn 
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Der-Beyān-ı Vüzerā vü Ĥükemā 

Der-Beyān-ı Ħavāś-ı Süleymān Ǿaleyhi’s-selām 

Der-Beyān-ı Ŧāyife-i Cinnįyān u Perįyān 

Der-Beyān-ı Źikr-i Ehremenān ve Ǿİfrįtān 

Der-Beyān-ı Ŧāyife-i Maħlūķāt-ı Ümem 

Der-Beyān-ı Dįvān-ı Maśāf-ı Ĥayvānāt  

Der-Beyān-ı Ŧavāyif-i Ĥaşerāt 

Der-Beyān-ı Muśāf Havām 

Der-Beyān-ı Eśnāf-ı Murġān 

Ender Śıfat-ı Dįvān-ı Süleymān Vaśf-ı Murġān 

Der-Beyān-ı Muśāf-ı Murġān 

Der-Beyān-ı Ķıśśa-i Ħayl 

Der-Beyān-ı Āmeden-i Müvekkel-i Ħayli Dergāh-ı Süleymān-ı Ǿā.m. 

Der-Beyān-ı Ħilķat-i Ħayl 

Der-Beyān-ı Ķavl-i Ĥükemā Bi-Ĥaķķın Feres 

Der-Beyān-ı Āmeden-i Ħayl Be-Ĥażret-i Süleymān 

Cevāb Dāden-i Ħayl u Müvekkel Rā 

Der-beyān-ı Cevāb Dāden-i Müvekkel-i Ħayl Be-Ser-Hengān-ı Esbān 

Der-Beyān-ı Esbāb Dū Gürūh Ki BaǾżı Ez-Āşiyan MuŧįǾ Şoden-i Baǿżı Ne Şod 

Der-Beyān-ı Aġvāǿ-ı Racįm Be-ħayl-i ǾĀśį Rā 



33 
 

Der-Beyān-ı Ġażab Kerden-i Süleymān Ǿaleyhi’s-selām Be-Śınıf-ı Ħayl 

Der-Beyān-ı Muǿcizāt-ı Süleymān Ǿaleyhi’s-selām 

Der-Beyān-ı Temŝilāt-ı Māżį 

Ender DuǾā Ħatmi Kitāb Ve Der Münācāt-ı Firdevsį 

Der DuǾāǿ-yı Pādişāhü’l-İslām Veǿl-Müslimįn Sulŧān Bin Sulŧān Bāyezįd Ħan 
Eŧāleǿu’llāh Ǿömre ve Yedǿį Māliye İlā Yevmü’n-Nüşūr Āmįn Yā Rabbe’l-Ǿālemįn 

Olmak üzere toplamda seksen üç başlıktan müteşekkildir. 

Her başlık altındaki anlatı bir kalıp şeklinde “Hükemâ kavlince, Lokman Hakim 
kavlince, Hakim kavlince” ifadeleriyle başlamaktadır. Anlatılan olayın akabince kısa 

manzumemelerle olay özetlenir ve verilmek istenen mesaj ifade edilir. Mensur 

kısımlar “Nesr”, manzum kısımlar “Nazm” başlıklarıyla başlar. 

Eserde aruzun; 

59 adet [FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 
96 adet [FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 
1 adet [MüstefǾilün - MüstefǾilün - MüstefǾilün - MüstefǾilün] 

Kalıpları kullanılmıştır. Manzum kısımların bir çoğunda vezinler mısralara 

uymamaktadır. Bu da şairin eleştirilen başka bir yönüdür. 

En nihayetinde bir beşer olan Hz. Süleymân işin içinden çıkamadığı durumlarda iki 

rekat hacet namazını kılıp Allah’a şükürler ettikten sonra dileğini arz eder ve 

gönderilen meleklerle, uğraştığı meşgaleyi çözer; “Ĥakįm ķavlince müvekkel-i insān 
böyle diyicek, Süleymān Ĥażret’i ķıbleye teveccüh idüp iki rekǾat ĥācet namāzın 
ķılup Ĥaķķ’dan iźn istedi Ĥaķ teǾālā Süleymān duǾāsın müstecāb ķılup, Ŧāvūs-ı 
Ķudsį gelüp, Süleymān’a selām virdi. Eyitdi ki, “Yā nebiyyu’llāh Ĥaķ TeǾālā saña 
selām virdi. Fiŝāġores Ĥakįm’üñ teftįşin ĥükm itdi ki cemįǾi aǾżāsına reǿs olan 
melekler ĥażretüñüñ emrine meǿmūr olup bedeninden çıķup melekūtü’s-semevāt ve 
enbiyā vü pāk-źāt ü evliyāǿ-i ŧāhir-śıfāt gözlerinde aǾyān bāķį ħalāyıķ gözlerinde 
nihā münker ü nekįr birle şehādet idüp Ĥakįm’üñ efǾālin ve aĥvālin beyān itsünler.” 
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diyüp icāzet viricek Süleymān Ĥażret’i şād olup…”.(s.134),  “…Andan Süleymān 
Ĥażret-i Ǿaleyhi’s-selām pāk śudan āb-dest alup iki rekǾat ĥācet namāzın ķılup Ĥaķ 
teǾālāya ŧażarruǾ eyledi. İtdügi cürm u günāhda Ǿafv diledi. Allāhü teǾālā ĥażreti 
Süleymān’uñ duǾāsın müstecāb idüp Müvekkel-i Āfitāb’a emr itdi. Gerdūn-ı şemsi 
çeküp öyle yirine gönderdiler Süleymān’la ħalķ-ı Ǿālem güneşi öyle yerinde görüp 
evvel Ādem āħir Muĥammed geçmiş mürsel peyġāmberler ervāĥına śalavāt virüp 
Allāh’a tekbįr getürdiler …” (s.283) 

Hz. Süleymân insandışı varlıklarla hal dillerince konuşabilmektedir. Karşılıklı 

konuşma şeklinde ilerleyen diyaloglar eserin genelinde hâkim olduğundan eser 

olağanüstülüklerle örülmüştür. “…ve Ħınık-ı İsĥāķ daħı kişnedi ĥāl diliyle bunlar 
birbiriyle dillerince kelimāt itdiler kim Ĥażret-i Süleymān Ǿaleyhi’s-selām bilüp ne 
didüklerin añladı. Nite ħār-keş bār-gįri Ħınık-ı İsĥāķ eyitdi ki…”.(s.168)  “…Ĥażret-
i Süleymān Ǿaleyhi’s-selām böyle diyicek ŝevrüñ birisi ĥāl diliyle cevāb virür eyitdi 
ki…” (s.232). 

Eserin kurgusal bir özelliği olarak insanlar haric her bir mahluk bir yerden bir yere 

uçarak yolculuk etmektedir. “MaǾa’l-ķıśśa ekvān-ı Ǿifrįt Racįm’i Ħannās’la ķulaġuz 
ķoşup dem çeküp ķara buluŧlar gibi yir ile gök arasına geçüp uçup gitdiler. “ 

(s.107),“…Bilmezem. Ammā egerçi ki ādem śūretine girmişsin ve lākin ĥareketüñ ve 
āvāzuñdan sizerem ki cinnįye beñzersin. Ŧapduġuñ dįn ĥaķķıçün rāstın söyle ki 
kimsin…” (s.107) ifadelerinde görüldüğü üzere cinler insan kılığına girip onlarla 

konuşabilmektedir.  “…Zįrā ki ben Ħınık-ı İsĥāķ’am, İsĥāķ Peyġamber’e ĥāl diliyle 
suǾāl itdüm ki “BaǾżı ħayl begler ŧavįlesinden Ǿizzetde ve baǾżı atlar cinsi aġır yük 
çekmekde zaĥmetde buña sebeb nedür…” (s.169) İfadesinde ise atların 

konuşabilmesi ve peygamberle münakaşa edebilmesi de olağanüstü bir durumdur. 

“…başladı meger kim bu eŝnāda peyk-i murġān Hüdhüd’i Ĥażret-i Süleymān per 
açup der-gāh-ı Süleymānįden içerü girdi. Taĥt-ı pāya inüp rāst ķondı. Yüzçügezin 
yire sürdi. Baş ķaldırup Süleymān devletine duǾā…” (s.223) Mitolojik kavram 

unsurlarından olan Hüdhüd kuşu da eserde kendisine bir karakter edinmiş ve Hz. 

Süleymân’ın emrinde görevlerini başarıyla yerine getirmiştir.  

Neredeyse tamamı olağanüstülüklerle örülen eserde zaman konusu da haliyle muğlak 

bir hal almıştır. Bunun nedeni rüzgarlara hükmedebilen Süleymân’ın tahtını 

rüzgarların şarktan garba bir an içinde götürebilmesidir. Cinlerin ve meleklerin de 
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hızlıca uçtuğu göz önünde bulundurduğunda zaman kavramı tamamen devre dışı 

kalmaktadır. Kahramanların akşam namazını kılmalarından akşam olduğunu, sabah 

namazı kılmalarından sabah olduğu anlaşılmaktadır. “…Elhinc-i Cinnį bu tedbįrle 
Şeyŧān’ı ķulaġuz idüp ism-i Ǿažamla uçar. Baŧlamyus Ĥakįm śanup dem çeküp uçup, 
Ǿazm-ı Sürħ-bād-ı Cinnį ķılup gidince, tā ki ez įn cānib Süleymān Peyġāmber 
gönderdügi biñ nefer cinnle Melik-i Aĥmer Cin yitişüp geldi, gördi ki Elhinc-i Cinnį 
yirle gök arasında uçup gider...”, (s.114) Ĥakįm ķavlince çünkim ol gice geçüp 
Ǿale’ś-śabāĥ oldı. Süleymān Ĥażreti cāme-ħˇābdan ŧurdı geldi. Pāk śudan arı āb-dest 
aldı. Ĥāżır olan enbiyā ve evliyā birle śubĥ namāzın ķıldı. (s.171), “…Bir gün 
Süleymān bin Śaħr-ı Nār’uñ ol emįr-i şehriyārüñ iźn-i Rabbānį birle yil taħtını felege 
götürüp giderken ve meġārib-i cezįrelerin seyr iderken…”,(s.181) 

Mekân konusu ise belli başlı yerlerin verilmesinin haricinde soyutluluğunu 

korumaktadır. Fethedilmek suretiyle gidilen Zengistân’daki Zengi kalesi, Habeş 

melikiyle olan münasebetlerden dolayı Habeş ve olayların ekser çoğunluğunun 

geçtiği yer olan Hint coğrafyası sıklıkla zikredilmektedir. “…Ĥabeş’den Zengistān’a 
bir bölük çeri gitdi bizler daħı ķırķ dört yoldaşuz ol çerinüñ ardınca giderüz kim 
furśatla ol çerinüñ ķavmin ķırup mālin rızķın alavuz geldük üş bunda ķonduķ od 
gördük. Beni gönderdiler. Üşde geldüm gördüm varup yoldaşlaruma sizlerüñ içün ne 
diyeyüm?...”, (s.150)  “Yā pehlevān, Ķahrām-ı Zengį dirler memleketümüzüñ ucında 
ve daħı Hindustān’da Zengistānlar memleketi vardur. Ser-cümlesi Ǿuryānlardur. Velį 
vilāyetlerinde altın maǾdeni bį-nihāyetdür. Pes ol Ķahrām-ı Zengį ħalķıyla ĥarāmįler 
ħūn-ı ħūrı cellādlardur. Dāyim leşker çeküp memleketümüz urur, tālān ider. Niçe ki 
Ǿasker çeküp üzerine vardum muķābil olmayup ķaçdı vaķtiyle memleketi urup 
çıķdum Ǿaķabümce gelüp memleketüm urup tālān itdi. Andan ġayrı düşmenüm 
yoķdur…”. (s.145) 

Yazar okuyucuları için yararlı olabilecek tıp, coğrafya, doğa olayları, metafizik 

konular ve hayat felsefesi hakkındaki bilgileri gerek kahramanlarını konuşturarak 

gerek kendisi araya girip vererek satır aralarına yerleştirmiştir. “…Feylesof-ı Ekber 
yirlü yiründe ŧurdılar. Şākirdleriyle ol yatan atlar üzerine vardılar. Acı bādem yaġın 
śarup sirke ile ķarışdurup burunlarına ŧamuzdılar tā ki atlaruñ her birisinüñ uşaġı ve 
irisinüñ ĥiss ü idrākları başlarına gelüp gözlerin açup esneşdiler…”,(s.259)  “…olur 
Zinc vilāyetinde Zengibār’da bir öküz olur ķızıl noķŧalu ķuyruġı geyik ķuyruġı gibi 
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śu öküzüñin eti ekşidür sirke gibi ve śıġır olur ki büyükligi bir ķalǾa miķdārı olur 
gice olıcaķ burnından od çıķar neye ŧoķınsa yaķar…” (s.228) 

Eserin yazarı sık sık tanık göstererek söylediklerine ilmî veya dinî dayanaklar 

sağlamaktadır. Genellikle “Ukala eydür, Hükema dimişdür ki, Nitekim hadis-i 
şerifde dimişdür ki, Kur’an-ı Kerim’de, Kelâm-ı Rabbânî” ifadeleriyle söylemek 

istediğini tartışmasız bir hale getirmeyi amaçlamıştır. “Zįrā ki Ǿuķalā eydür. “Bir kişi 
bir nesneyi gizlese yüzinden sözinden lā-büd maǾlūm olur” (s.115)  “ve Ǿuķalā eydür. 
“ǾÖźr itmek oldur ki mücrim itdügi günāhı hįç göñlinden çıķarmaya, tā kim ol Ǿöźr, 
Ǿöźr yirine giçe.” (s.105), “El-Ĥadįŝ “Bir gün ĥażreti risālete o ser-heng-i ķıyāmete 
yaǾnį kim server-i enbiyāya Muĥammed Muśŧafā’ya śallā’llāhu Ǿaleyhi vesellem 
Ħālid bin Velįd suǾāl idüp didi ki “Yā rasūlu’llāh ben atı sürerem kim ġazāyı dāyimā 
atla ķıluram Ĥaķķ teǾālā bize şehādet mertebesin virüp cenneti müyesser ķılursa 
cennetde daħı at var mıdur?” Peyġāmber ĥażreti Ǿa.m. daħı cevāb virüp didi kim 
“Cennetde atlar vardur yāķūtdan ķanadlusını diledügüñ yire dek iletür ħāteme anuñ 
aĥesin śāfināt ciyāddur ki bir ķaçını ķaldurup üç ayaġın yā Ħālid beslegüz atları ki 
burcaġında ħayr baġludur” diyüp Bu ĥadįŝ-i şerįfi naķl itdi.”, (s.270)  “Süleymān’uñ 
ceddi ādemį ħākden ve sizüñ cedd-i aǾlāñuzı bād-ı pākden yaradan rasūline kelām-ı 
ķadįminde ve kitāb-ı kerįminde buyurur ki Ķavlehu teǾālā “AŧįǾū Allāhe ve aŧįǾū’r-
rasūle ve ulū’l-emri min-küm.” (s.271)  Örneklerde görüldüğü üzere yazar sık sık bu 

tür alıntılara başvurarak hem bu konu hakkındaki yetkinliğini gösterir hem de 

anlattığı olaylardaki ana fikirlere temel bir dayanak oluşturur. 

Eserin kurgusal bir özelliği olarak detaylı tasvirler dikkati çekmektedir. Anlatmak 

istediği bir konuyu en ince detaylarına kadar vermeye çalışan yazar bahsettiği 

konuda hiçbir detaydan kaçınmamaktadır. Örneğin “Der-Beyân-ı Kirâmen Kâtibîn” 

başlığı altında yazıcı meleklerinin hususiyetleri incelenmiş ve soru cevap yoluyla 

bilgiler detaylandırılmıştır. “Ĥükemā ķavlince Süleymān Hażret’i böyle diyicek ĥāżır 
olan enbiyā suǾāl itdiler ki “Yā nebiyyu’llāh Kirāmen Kātibįn cemįǾ aǾmāli yazarlar 
mı?” Süleymān nebį cevāb virdi ki “Kirāmen Kātibįn her nesneyi yazar. Tā śayrunuñ 
iñildüsin daħı bile yazar. Nite kim kelām-ı ķadįm ve kitāb-ı kerįm içre gelür ki “Mā 
yelfižu min ķavlin illā ledeyhi raķįbun Ǿatįd(un).” Ammā ki baǾżılar eyitdi “Şunı ki 
insān Ǿażm ider ol yazılmaz. Tā ķavl ile fiǾl ile ibtidā itmeyince.” baǾżılar eyitdi 
“ǾAżmüñ ikisi daħı yazılur zįra Ǿazįmet ħayr-ı ħayrdur. ǾAzįmet şerr-i şerdür.” 
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didiler. Bu iki firişte-i ĥaseneyi daħı seyyinātı daħı ķoķusından bilürler. Pes eyle olsa 
ĥasenātuñ daħı ķoķusı vardur. Seyyinātuñ daħı ķoķusı vardur. Buña delālet ider. 
Allāhü teǾālā’nuñ ķavli “Kirāmen Kātibįn yaǾlemūne mā tefǾalūn(TefǾalūne).” 
ǾAzįmet daħı fiǾlidür. İkisi daħı yazılur. Asaf bin Berħıyā ve cemįǾi enbiyā işidüp 
taĥsįn itdiler ve Fiŝāġores tevĥįdi taĥķįķ n’idügin bildi. Ammā imtiĥān itmek diledi. 
Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Gerçi bildi cümle Ĥaķdur ol Ĥakįm añla Ǿayān 

Lįk-i žāhir itmek isterdi Süleymān imtiĥān 

Niçe münkir işbu sırra vāķıf olup ol zemān 

Dįne girüp old’müǿmin ĥaşr’inanup bį-gümān (s.138) 

Bunun dışında eserdeki en detaylı tasvir Süleymân Peygamber’in divanının 

ihtişamının anlatıldığı kısımdadır. Yaklaşık üç sayfa kadar anlatılan dîvân, Hz. 

Süleymân’ın dîvânında bulunan mahlukâtların, Hz. Süleymân merkez alınarak 

sağında ve solunda duruş şekillerinden tabakalarına kadar çok ayrıntılı bir şekilde 

verilmiştir. “Ĥakįm ķavlince çünkim ol gice geçüp Ǿale’ś-śabāĥ oldı. Süleymān 
Ĥażreti cāme-ħˇābdan ŧurdı geldi. Pāk śudan arı āb-dest aldı. Ĥāżır olan enbiyā ve 
evliyā birle śubĥ namāzın ķıldı. Zebūn u Tevrāt’dan oķıdı. Şeyŧān-ı Racįm boynun 
tįġ-i tevhįdle ŧoķudı. Andan namāzdan fāriġ olıcaķ Ǿimāme-i Ħalįl’i başına alup 
cübbe-i Şįŝ[i] egnine śalup ādem-i śafį śaçın biline kemer ķılup Mūsā Ǿaśāsın eline 
alup nübüvvet ħātemi barmaġında źikr-i sübĥān dilinde gelüp nübüvvet çıķup ķarār 
itdi. Evvel śafda biñ bir ümmetüñ melekūt-ı müvekkelün ayaġ üzre ŧurdılar ellerine 
otdan ħilķat olmış ķılıclar alup ķabżalarına el urdılar andan śoñra ikinci ŧabaķanuñ 
śaġ yanında on iki biñ enbiyā ve mütteķįn ve śol yanında on iki biñ evliyāǿ-i 
müǿminįn seccādelü seccādesi üzerinde diz çöküp oturdılar. Allāh’a dillerince tesbįĥ 
idüp geçmiş Mürsel peyġāmberler ervāĥına śalāvāt getürdiler. Ve üçünci śafda śaġ 
ŧarafda on dört biñ yedi iķlim sulŧānları rubǾ-ı meskūn ħaķanları, zerrįn taħtlar 
üzerinde maķamlu maķāmında İskenderānį diz çöküp ŧurdılar ve ķafalarında zerrįn 
kemerlü ķullar tįġ u tebere el urdılar. Ve śol ŧarafda pehlevānlar śāĥib-ķırānlar rūyı 
zemįnüñ pehlevānları ellerin gürz-i girāne urup pūlād kürsįler üzerinde diz çöküp 
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ŧurdılar. Ve dördünci ŧabaķanuñ śaġ ŧarafında perrįler ve cinnįler melikleri ķarār 
itdiler. Ve śol ŧarafda dįv ü ġūl ü Ǿifrįt ser-hengleri Süleymān’a ķarşu śaf ŧutup 
ŧurdılar. Beşinci ŧabaķada deñiz maħlūķātı üstüħˇān-tenler ve ĥūt-serler ve neheng-
serler ve ĥazceng-tenler ve fįl-gūş ile serverleri mertebelü mertebesince her birisi 
uşaġı ve irisi yirlü yirinde maķamlu maķāmında ayaġ üzere ŧurdılar. Ķuşlar ulusı 
Sįmurġ-ı Ķāf ķanad açup perr u bāl düzedüp melek-veş boyun uzadup dįvān-ı 
Süleymānį gözedüp altun nişāme üzerinde şāhin oturur gibi oturdı. Süleymān 
ħiźmetine yüz sürdi ammā ki bāķį ķuşlar ķanad ķanada çıķup yelek yelege virüp 
hevā-yı fenā yüzinde serįr-i Süleymān üzre sāyebān olup ŧurmışlardı. Bülbül şaķıyup 
oturdı Kumri “Āh n’idem dost?” diyüp feryād ķılup Ǿāşıķları mecnūn iderdi. Ve Ŧūŧį 
Şekşer-şiken daħı Ħıżr-veş ħażren libāsın geyüp Ħıżr İlyās Ǿalemi gibi yeşil 
ķanadcuķların yayuban Ǿaķįķ leblerinden şeker-efşānluķ idüp Dāvudį elĥān ile 
Sülemān’nuñ devām-ı devletine ve eyyām-ı rifǾatine ŝenālar ķılurdı. Ve Şāh-ı Mārān 
Daħı Ŧoķuz başlu, sükūd mūrį dişlü, cehennem Ǿalevi baķışlu, kūh-ı ķāf başlu, ŧoķuz 
ķañadlu evreng başında laǾlin ŧabaķ içinde ŧurmışdı ve ĥayvānāt ser-hengi SebǾi Esed 
daħı ĥayvānlar içinde çün sedd-i İskenderānį dört pençesin serįre urmışdı. Burc-i 
Esed gibi güneş, ŧalǾat-ı Süleymān nažarına ķarşu ŧurmışdı. Sırtlan ve Bebr ü beyān 
Ejdehā-veş aġızların açmışlardı zehr-i helāhil gibi aġız śalyalar gerinen śaçmışlardı. 
Ķuyruķların çenber ķılup dişlerin rüstemāne ħanceri gibi yırtıcı ŧartıcı cānvercuķlara 
diş bileyüp göz ķaķup ġamz iderlerdi. Ve Fįl Daħı dört Ǿamūd direk üzerine 
ĥammām ķubbesi gibi ŧurmışdı ve ħorŧumın yidi başlu ejdehā gibi yire urmışdı ve 
ķulel-i ķāf gibi dişlerin sırtarup göstermişdi. Śan ki ħorŧumı śūr-ı İsrāfįl’dür aġzına 
almışdı. Dįvān-ı Süleymān ictimāǾın görüp ħalķ-ı maħşer śanup śūr çalıp ŧurmışdı. 
Vaşaķ daħı Sepįd u siyāh-reng ķaplan postın ķalender gibi çignine śalmışdı. Kürd 
bahādırları gibi gāh gāh el bıyıġına urup ķulaķlarına iletüp śıġanup sermenüp 
dürünüp ķuşandup ŧurmışdı ve gāh gāh ķaķım cübbe geymiş Hindūstān tāciri gibi baş 
ħırķaya çeküp serįr üzre diz çöküp Süleymān nažarına ķarşu baş ķoyup yüz sürerdi. 
Ve Ķaplan daħı Kibr ü kįn ile el bıyıġına urup gerinüp sünüp ŧururdı. Süleymān Ǿadl 
yasaġından āhūya “Yā hū.” diyüp ķorķusından ķarŧāş oķuşup el başına ķoyup ŧapu 
ķılurdı Ve Ķoyuncuķlar daħı Firişte-śıfat ĥalįm nefslikle ĥarįr tillü libāslar geyüp 
felek miŝāl şaķķü’l-ķamer tācın başında götürüp İbrāhįm-i İsmāǾįl ķoçı şeyŧāna taǾn 
ider gibi ķurda Ǿitāblarla ġażab ķılurlardı. Ve Śu Śıġırcıġı daħı gözlerine sürme-i 
Iśfahānį çeküp ķaķum semmūr cübbelerin egnine śalup Ǿįd-i meh-i nev-miŝāl 
tācirlerin başlarına aluban śanki bād-pāy-ı tįr-endāzdur. Yayını başında götürüben 
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arslanleyin ķuyruġın çenber ķılup yünlerin Süleymān’dan yaña ķılup ĥużūr-ı ķalb ile 
ŧururlardı. Yırtıcı ķaplanlar ol baķarlar ki baķarlardı. Ġamze vü remz ķılup 
“Süleymān devridür.” diyü göz ķaķarlardı. Ve Āhūlar daħı MuraśśaǾ-i müŝemmen ve 
zerrįn ħilǾatlerin egninlerine almışlardı ve ejdehā-peyker tācların başlarından 
śalmışlardı. Ħıŧāy ħūbları gibi gözlerine sürme-i Iśfahānį çeküp ŧururlardı ve 
boyunlarına Ǿūd-ı Ǿanber nāmesin ŧaķınup yir yir Süleymān’a baş ķoyup yüz 
ururlardı. Ve Develer daħı Ejdehā ser-fįl-i pā vü ķār ile gerdūn-heyǿetle Ǿibretu’llāh 
sįretle Śāliĥ peyġamber nāķesi gibi ķaŧar ķaŧar yüzlerin Süleymān’dan yaña ŧutup 
ŧurdılar. Dįvān-ı Süleymānįye boyun uzadup çevre ħalķı gözedüp göz urdılar. Ve 
Atlar daħı Āşķar-śıfat düldül-heyǿet bād-pā āhenāħun berķ-rev ķamış ķulaķlu, deve 
göbeklü, ķaplan gögüslü, suñaķ burunlu, elmā gözlü, incü dişlü, eyle kim śaġmal 
boyunlu, dibek ķarınlu, ķulan arķalu, ebrişim billü, ķamış ķuyruķlu, ŧavşan ucalu, 
deve ŧuŧaķlu, semender tūlü, peykān ķulaķlu, ayġırlar ķat-ender-ķat ŧavįle-i 
Süleymānį’de serįr-i ħaķanįde yirlü yirinde ŧururlardı. Gāh gāh Süleymān devletine 
dillerince gülbāng ururlardı. YaǾnį süheyl iderlerdi. Ĥımār Daħı Merkeb-i ǾĮsā bigi 
nįze miŝāl ķulaķların felege ķaldırup dįvān-ı Süleymānį’ye baķup göz ildiredüp 
mücerred abdāl gibi elif nemedin arķasından śalup ŧurdı ve gāh gāh ĥamāķatinden 
çaġırup aġırurdı. Kirpi daħı kendüyi gül-śıfat, ħār içinde gizleyüben ħaśmına ceng 
itmegiçün būsı yerine gizlenüben rüstemāne semender cübbesin geyüben sepįd u 
siyāh-reng ucı ŧaru düşürür oķların terkisine ķoyup Nerįmān-ı zemān gibi vaķtine 
ĥāżır olup ŧurmışdı. Ve Çatük daħı cübbe-i Ǿiffetin geyüben devr-i Ǿadl-i 
Süleymān’dur diyüben ķorķusından mūşla dirāġūş ķıluban dostluķ ķıluban dest-i 
tevbeye gelüp vaķārla ŧurmışdı. Gāh el yüz yuyuban pak ü temįzlikle śıġanup 
sermenüp bir ķadem ŧahāretsüz yire ķadem baśmayup yürürdi ve gāh dest-i benį 
perdāħt itdügi ħırķasın zāhidāne egnine aluban dilince ħālıķına Ǿibādet ķıluban 
Bāyezįd Besŧāmį-veş secde-i şükr idüp yüz sürürdi. Ve Senek Daħı Ķıŧmįr āśĥāb-ı 
kehf maġārasında gibi Süleymān serįrinde nān-ı nemek ĥiśśin gözedüp ķulaķ 
ķabardup boyun uzadup serįr-i Süleymān’ı ŧavāf iderdi. Ve Ħınzįr daħı baħtuñı 
melǾūn şeyŧān-ı bį-dįn gibi dįvān arasında ħecāletden baş aşaġa śaluban yüzüni yire 
diküp ŧurmışdı. Ve ceġatiden ķalmış ķarı gibi dişlerin śırtaruban ol kūb liķā ile dįvān-
ı eyvān göz urmuşdı. Ve Dilgü daħı Deşt ĥakįmleri gibi semmūr cübbesin geymişdi. 
Ve taķuķla Süleymān nebį yasaġı ķorķusından ķardaş, ĥaldaş olup tevbeyi biñ biñ 
ķılup yüz biñe çıķınca dek śaymışdı.” (s.173). 
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Meleklerin görünüşleri hakkında da bilgiler bulunabilmektedir. “Süleymān Ǿaleyke 
alup nažar ķılup gördi ki śaġ yanında duran melekūt başı ādem ve gövdesi Ŧāvūs 
şeklinde ammā ki ayaķları yaśśı ve ķıśa ördek ayaġı gibi ve bir Ǿaceb daħı bu iki eli 
var ādem eli gibi, bir elinde bir levĥ ŧutar ve bir elinde ķalem ŧutar elmās ŧāş renginde  
ve śol yanında ŧuran melekūt daħı şekli ādem gövdesi Ǿuķķāb ķuşına beñzer siyāh 
ammā ki ķuyruġı ve gögsi ve ayaķları ejder śıfatında ve ķanadları daħı yarasa ķanadı 
bigi tereksüz balıķ yelpāzesine beñzer mehįb-liķā ve bir elinde  siyāh levĥ abnūs 
aġacı şeklinde ve bir elinde bir siyāh dutar. Gözleri ķızıl Ǿaķįķa beñzer ve nefesin 
alup ŧaşra virdikce aġzından āteş śaçılur. Egerçe śaġ yanındaġı ġāyet maĥbūb velį 
śolundaġı ġayet mehįb.” (s.135). 

Eserdeki sayı sistemi de kendine has bir hususiyet taşımaktadır. Çok fazla olan 

sayıları ifade etmek için aralara konulan “kerre” ifadesi anlatılmak istenen sayılara 

okuyucunun hayal dünyasında daha fazla yaklaşabilmesine sebep olmaktadır. “Ez įn 
cānib Sām-süvār ol pehlevān-ı rūzgār, ķalǾa erinüñ cengin āhengin görüp, ġażaba 
gelüp ķaķıyup, kįş ü ķurbān ķakup ol yidi kerre yüz biñ eri yayaķ ķılup her ŧarafdan 
ķalǾaya yüriyiş itdiler.”, (s.157)  “ǾArab ocaġıyla ħavf vire Semendūn bir degül yüz 
biñ olursa ve her Semendūn yüz kerre yüz biñ olursa yüz biñ cin çerisiyle muķabil 
olursa źerrece pervām yoķdur ne hüneri varsa gelsün görelüm anuñla cenge el 
ķaralum ol Demürci Dāvud oġlı Süleymān’a ve ħāki suflįden ħilķat olmış insāna 
muŧįǾ-i müsaħħer olmam yoķdur”, (s.201),  Bunun yanında “kez”  ifadesinin 

kullanıldığı da görülmektedir; “…Ķoķnūs süvār cinnle Śamśam-ı Cin ŧurdılar ki her 
birisinüñ ellerinde siĥrle peydā olmış āteş-dānlar vardı od yaġdurmaġiçün ve yine 
Sürħ-bād-ı Cinn’üñ śol yanında hevā-yı fenāda on kez yüz biñ Nesriŧāyir Süvār cin 
çerisiyle Śafśaĥa-i Cinnį ŧurdı ki her birisinüñ ellerinde birer şişe bile zįve 
götürürlerdi siĥrle Ǿālemi jįve deryāsına ġarķ iderlerdi Sürħ-bād-ı Cinnį daħı zerrįn 
…”. (s.207) “…diyü göz uruşdılar evvel meydāna Semendūn-ı Cinnį cānibinden 
Raķįm Cinnį on kez yüz biñ neheng süvār cinn çerisiyle uşaġı irisiyle ŧob u tüfeng 
atup meydāna girdiler Sürħ-bād daħı anı görüp İsteħir Cinn’e emr idüp on kez yüz 
biñ ħūñ-ı süvār Cinnįlerle zift ü ķaŧrān ŧolu şįşeler hevāya atup hevādan şįşe yir 
yüzine …” (s.208) “On kez yüz biñ kerre dįv çerisiyle gürz-i girān urup Mühelhel 
çerisin urup Semendūn üzerine iletdiler.” (s.209). 
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Eserin bir diğer kurgusal özelliği de uzaklık mesafesi olarak mil ifadesinin 

kullanılmasıdır; “…cinsini kim görürlerdi ķaçan segerdüp ol feriştenüñ çevresine bir 
mįl miķdār yirden iĥāŧa ķılup ŧururlardı Ǿaķablarince gelen Ǿafārįt ü cin cinsi yetmiş 
mįl ķadar yirden ol nūrdan ķubbeyi görürlerdi ayġırları ve yündeleri ķomaķdan vaz 
gelürlerdi ve eger bir ķadem daħı ilerü …”.(s.180)  “…Ol Cezįre-i Ħaylüñ içinde 
yiten ferişte maķāmında yetmiş mįl miķdār yiri ĥadd-i śınur açup otlarlardı ve gice 
irtesi bir mįl miķdārı yirden ol feriştenüñ çevresin alup yönlerin andan yaña dönüp 
…”. (s.180)  “…cin ser-hengleri omuzlarına urup dem çeküp uçup dįv ü cin çerisinüñ 
öñine geçüp dört mįl miķdārı yirden yuķaru hevā-yı fenāda muǾallaķ Sürħ-bād-ı 
Cinnį zerrįn taħtla götürürler on kez yüz …”(s.207) 

Eserde anlatılan olaylarda tarihler ifade edilirken Hicrî Takvim kullanılmıştır; 

“…Memleket ĥāfıžı ķalǾalar ĥāśılların yirlerdi ĥiźmet-i Süleymān’ı görürlerdi nite 
evvel Muĥarrem ayında Aluban Ĥinnān ikinci Śafer ayında BeǾnāben Āhįlūd üçinci 
RebįǾü’l-evvel ayında Yābir bin MenāşiǾ dördünci RebįǾü’l-āħir ayında Ahįnāźū bin 
ǾAźū beşinci Cemāźįye’l-evvel ayında Ahįmāǿiŝna fetālį Süleymān’uñ güyegüsidür. 
Altıncı Cemāźiye’l-āħir BeǾnābin hūşį yedinci Receb ayında Yehūŝāfit bin FārūǾ 
Süleymān’uñ güyegüsidür. Sekizinci ŞaǾbān ayında ŞemǾį bin AǾlā ŧoķuzuncı 
Ramażān ayında göriben Ǿavrį onuncı Şevvāl ayında Benhūdi on birinci Źi’l-ķaǾde 
ayında Bendekeri on ikinci Źi’l-hicce ayında Amįnāźū ve bunlaruñ altı yanında 
Yehūŝāfet bin Asįlūd beglerbegi oturdı ve anuñ yanında Benāyāhū bin 
Yehūyā…”(s.246). 

Eserde müellif zaman zaman dünya tarihinde ilk defa olan olay ya da bir nesnenin ilk 

defa nasıl yaratıldığı hususlarında kendince okuyucuya bilgiler vermiştir. Örneğin 

atın ilk evcilleştirilmesi noktasına değinen yazar bunun kökenlerini İshak 

Peygamber’e dayandırmaktadır. “…BaǾżı Ǿulemā ķavlinde budur ki ādem-i śafį 
devrinden tā İsĥāķ Peyġāmber’e gelinceye dek at cinsine kimesne eyer Ǿinān urup 
süvār olımadı…” (s.187) Bunun dışında köpeğin ilk yaratılması; “…İblįs-i laǾįn 
ādemüñ göbegi yirine tükürüp ħod ki baķdı. Allāhü teǾālā ol tükürükten bir kelb 
yaratdı Ǿav Ǿav diyüp urup aġzın açdı ķādirüñ ķudret birle atlar anuñ āvāzesin 
işidüp…” (s.216)  ve darının nasıl zuhur olduğu “Allāhü teǾālā öküzüñ gözi yaşında 
ŧaruyı yaratdı” (s.231) gibi nice konularda fikir vermiştir. 
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Titizlikle olayları işleyen müellif spesifik konulardan bahsederek itibarını sağlam 

temellere dayandırmak istemektedir. Çeşitli konuları zengin ve geniş hayal 

dünyasıyla işleyen yazar okuyucusunu tarihte bir yolculuğa çıkarmayı hedeflemiştir. 

Cinlerin savaşından bahsediyorken iyi bir atın nasıl olması gerektiği konusunu 

aralara serpiştirmiş bununla da yetinmemiş ilk tohumların, darıların nasıl cennetten 

geldiğine, ziraatin nasıl başladığına dair çeşitli konuları da eserinde yer yer vermiştir. 

2.1.1. Meclis Özetleri 

331. Meclis   

Bir zaman Hüdhüd kuşu gelip Simurg’a, Rahne ile Kaknüs’ün geldiğini haber verir. 

Simurg da bunu Süleymân Peygamber’e söyleyince Süleymân Peygamber “Kaknüs 

ile Rahne kuşunu götür ve Zal-ı Destan ile Karun’ı göster. Bunları tanıyorlar mıymış 

öğrenelim.” diyerek Anka kuşuna emir verir. Simurg, Hüdhüd’ü gönderir. Hüdhüd 

başında tacı ve sırtında hırkayla bu kuşlara Simurg’un selamını iletir. Daha sonra 

kuşları Süleymân’ın dergâhına çağırır. Kaknüs ile Rahne de bu çağrıya “Duyduk ve 

kabul ettik.” diyerek havadan yeryüzüne inip Süleymân’ın dergâhında yakın bir yere 

konarlar. Kendilerine çeki düzen verdikten sonra içeriye girip Süleymân’a kuş diliyle 

dua ederler. Sonra Simurg dile gelip Kaknüs’e ve Rahne’ye “Süleymân sizi neden 

çağırdı biliyor musunuz?” diye sorar. Onlar da “Vallahi bilmiyoruz.” derler. Simurg 

bunun üzerine Süleymân’ın divanında Sam-süvar’ın kürsüsünde oturan Zal-ı Destan 

ile ayak ayak üstüne atmış olan Karun’u gösterir ve “Bunları daha önce gördünüz 

mü?” diye sorar. Kaknüs ile Rahne, Zal-ı Destanı görüp kürsüde ayağını koyduğu 

yere yüzlerini sürüp methederler ve kuş diliyle Zal-ı Destan’ın yedi başlı ejderi nasıl 

öldürdüğünü tasvir ederler. Daha sonra Simurg kuşu Süleymân’ın emriyle “Bahr-ı 

girdapta şurada oturan iki pehlivanı daha önce gördünüz mü?” diye sorar. O sırada 

etrafa bakan kuşlar Behram’ı görürler Adunya bin Davud’un yanında gördüklerini 

söyleyip başlarından geçen olayı anlatırlar. Gece vakti iki kişi bunların kıyafetlerini 

giymiştir. Bunlar da Süleymân’ın kızacagından korkup bu iki kişiyi sırtlarına alır ve 

Sam-süvar’ın yanına götürmek üzere yola çıkarlar. Bir nefeste bir günlük yol 

almışlardır ancak sert esen rüzgârdan dolayı Hint taraflarına gidemeyip şark kısmına 

geçmiş ve akşam olunca da kaya dibinde yedi burcu olan bir kale görüp oraya 

inmişlerdir. Bu sırada sırtlarından inen neferlerin kaleye girip orada gürültü patırdı 

kopardığını duyunca korkudan kaçmışlardır. 
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Adunya bin Davud, Haveristan melikini öldürdüğü zaman Elhinc-i Cin yetişip 

Adunya’yı tanır ve Haveristan ulusunu cinlerle tahtına gönderir. Adunya, hocasını 

kulların tepelediğini görüp buna fevkalade incinir. Daha sonra hocasını pak su ile 

yıkayıp kefenleyip peygamber şeriatince defnedip matem tutar. Bu sırada Elhinc-i 

Cin’in aklına Adunya bin Davud’u ve beylerbeyi olan Evyaser bin Çerüpa’yı alıp 

Süleymân’ın huzuruna götürüp özür diletmek fikri gelir çünkü tövbeden daha iyi 

şefaat yoktur. Fakat bu sırada şeytan iş başındadır. Süleymân’ın yöresinde olan cin 

ve insan önde gelenlerinin her birisine birer şeytan musallat etmiştir. Elhinc-i Cin’e 

de bir tane musallat olmuştur ve Adunya’ya karşı onu yanıltır. Şeytanın, Elhinc’i 

yanıltmasından sonra Elhinc’in Süleymân’ın huzurunda Adunya bin Davud’dan özür 

diler. Şeytanî planları tükenmeyen şeytan bu sefer hemen Sürh-bad Cin’e gidip onu 

yanıltır ve Süleymân’la savaşmaya ikna eder.  

Sürh-bad, Hannas’a “Ya Hannas hayır mıdır bu olanlar, haberler nelerdir?” diye 

sorar. Hannas “Adunya bin Davud’a kan döktürdüm. Günahsız Elhinc’e kaza ve 

kaderi inkâr ettirdim. Ama gel gör ki Elhinc yine Süleymân’ın huzuruna gidip özür 

diledi.” der. Şeytan bunu duyunca güler ve “Ben de seni bir mümine zina ettirdin 

sandım. Bu kadarcık günahta ne var?” der. O sırada söze karışan Sürh-bad “Az önce 

Hannas, bir kişiye kan döktürdüm ve birini de dinden çıkardım dedi ama sen yüz 

vermedin ve ben seni zina ettirdin sandım bunda ne var dedin, yani zina daha büyük 

bir günah mı?” deyince Şeytan “Benim katımda zinadan daha fazla mutlu edici bir 

şey yoktur. Veledi zinalar kıyamette benim askerlerimdir.” cevabını verir. 

Şeytan daha sonra Sürh-bad Cin’e Adunya bin Davud’la dost olmasını ve onun 

gönlünü hoş tutmasını telkin eder. Hz. Süleymân’ın askerleriyle de sürekli sorun 

çıkarmasını söyler. 

Sürh-bad bu nasihati şeytandan alıp kırk bin ifritle gidip Elhinc-i Cin’i davet eder. 

“Kabul ederse kendi rızasıyla yok etmezse zorla Adunya bin Davud’la getirsinler.” 

diye kendi aralarında anlaşırlar. 

Bu sırada Cinler Sultanı Melik-i Ahmer gelir. Hz. Süleymân’ın emriyle bin nefer 

cinle Elhinc-i Cin peşinde hareket ederdi. Elhinc-i Cin’i Süleymân’ın huzuruna davet 

edecek ve eğer gelmezse Cebrail, Adunya bin Davud ile birlikte bağlayıp ikisini de 

getirecekti.  
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Elhinc-i Cin, Adunya bin Davud’un elini öpüp “Ya Adunya bilir misin ben kimim?” 

der. “Bilmem ama herhalde insan suretine girmişsin. Hareketlerinden ve sesinden 

anladığım kadarıyla sen bir cinsin. Taptığın din hakkı için söyle, sen kimsin?” der. 

Bu sırada Elhinc, Adunya’nın kuşağına yapışır ve kendisinin olan zerrin tahta çıkarıp 

izzetli ikramlarda bulunur. Sağ yanında kendi, sol yanına da beylerbeyi olan 

Çerüpa’yı oturtur. Sonra laf lafı açar ve söz dolaşıp Hz Süleymân’a gelir. Elhinc-i 

Cin kendinin başına gelen olayı anlatır ve daha sonra Adunya’ya onun başından 

geçenleri sorar. Adunya da başından geçenleri biraz doğru biraz yanlış anlatır. 

Zaman geçtikçe Elhinc-i Cin, Adunya ile samimiyetini ilerletir. O kadar samimi 

olurlar ki Süleymân’a özrünü iletmesi ve dergâhına girmesi için kefil bile olur. Daha 

sonra Evyaser bin Çerüpa, Elhinc-i Cin’in Adunya bin Davud’u alıp Hz. 

Süleymân’ın dergâhına girmek istediğini ve Adunya’nın da buna rıza verdiğini görür. 

Bunun üzerine hayâsız fitneci Çerüpa, Elhinc-i Cin’in Süleymân’ın huzuruna 

varmasını engellemek için çabalamaya karar verir ve Süleymân’ın huzurunda 

bunların saygısının kalmadığını ifade eder. Daha sonra Elhinc-i Cin “Süleymân 

gönderilmiş bir âlem peygamberidir senin bu söylediklerin bir hatadır.” der ve 

Çerüpa da bunun üzerine “Senin gönlünden Adunya’yı tutup Süleymân’a iletmek 

geçer. Böylece günahın affolur. Yā serheng-i cin bu yaptığın bir hatadır. Sen gel 

benim sözümü dinle Süleymân’ın derganına gitmektense Sürh-bad-ı Cin huzuruna 

gitmek daha kârlı bir iştir. Çünkü o Süleyman’ın düşmanıdır. İstehir Cin bile onunla 

birliktedir. Tarihten beri bilirim ki İstehir Cin Süleymân’ın hatemini elinden alıp 

yerine geçip Süleymânlık kılsa insan ve cin melikleri emrine muti olur. Sen İstehir 

Cin’e var Süleymân’ı boşver.” der. 

Evyaser bin Çerüpa Elhinc’i Süleymân dergâhına varmaktan caydırıp Sürh-bad-ı 

Cin’in hizmetine girmesi için telkinlerde bulunurken Elhinc-i Cin söze gelip “Yā 

Çerüpa güzel hoş dersin. Süleymân dergâhına varırsam hem siz hem ben zarar 

görürüm. Gitmem demiyorum ama İstehir Cin’in huzuruna varmağa utanıyorum. 

Amma şimdi Sürh-bad ile Süleymân Peygamber arasında Şam şehrinde bir savaş var. 

Eğer Sürh-bad kazanırsa hoş ama Süleymân kazanırsa beni öldürür. Süleymân 

gönderilmiş bir peygamberdir ve Hak yolundadır. Eğer onun tarafında olmazsam 

Hakk’a da yüz çevirmiş olurum ve Her kim Allah (cc) yolundan dönerse kendi 

kendisini helak etmiştir. O yüzden ben Süleymân’ı tercih ediyorum.” der.  
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Elhinc-i Cin’in Çerüpa’ya cevabından sonra Çerüpa Elhinc-i Cin kendini ve 

Adunya’yı Süleymân nazarına götürerek helak edeceğini anlar. Bu sırada şeytan 

kendisini Batlamyus Hakim şekline sokar ve Hannas da Yemlün Hakim suretine 

girer ve Elhinc-i Cin’in katına gelirler. Bu sırada Elhinc-i Cin Adunya ve Evyaser 

oturup konuşmaktadır. Elhinc-i Cin’in müritlerinden olan Mühefhef Cin gelip 

Elhinc-i Cin’e Batlamyus Hakim’le Yemlün Hakim’in dışarda beklediğini ve onunla 

görüşmek istediklerini söyler. Elhinc-i Cin bunları kabul eder. İçeri girip 

selamlaşırlar. Batlamyus kılığına giren şeytanı Batlamyus sanan Elhinc Cin sevinçle 

“Hayır ola neden geldiniz sizleri devden ve periden kim getirdi. Ahirmendin arkasına 

kim getirdi?” der. Batlamyus kılığındaki şeytan cevap verir “Bizleri Süleymân’ın has 

veziri Asaf bin Berhıya gönderdi ve sana nasihatler getirdik. Süleymân bize 

Tevrat’tan ve Zebur’dan ayetler okuyup “Gözleriniz kapatın, gözlerinizi açtığınızda 

kendinizi Elhinc-i Cin’in yanında bulacaksınız. Ona benden selam söyleyip sözlerimi 

iletin. Eğer Süleymân’ın sözlerini dinlerseniz ömrünüz telef olmaz.” dedi.” der. 

Batlamyus kılığındaki şeytan böyle deyince Elhinc ona aldandı. Elhinc ayağa kalkıp 

Asaf’ın selamını alıp “Eğer Hakim dediyse başım gözüm üstüne.” der ve geri oturur. 

Sonra Batlamyus kılığındaki şeytan sözlerine devam eder “Nasihat budur ki Sürh-

bad Cin’in müridlerinden olan İstehir Cin, Süleymân Peygamber’i yenip hatemin 

elinden aldı ve Rüzgâr-ı âlemde Süleymânlık kılmaya başladı. Hal böyle iken asla 

Süleymân’ın yanına gitmeyin. Özellikle Adunya Süleymân huzuruna gidip helak 

olacağına Sürh-bad Cin’e gidip ona itaat etsin ve İstehir Cin’e bizim ağzımızdan 

“Süleymân’ın hatemini alacağını ve âleme Süleymânlık kılacağını” haber versin ona 

müjde kılsın. Biz de İstehir Cin yanında hürmet görelim” der. 

Şeytan Elhinc-i Cin’i bu şekilde yanıltıp onu yanlış yola iletir. Yemlun Hakim 

kılığına girmiş olan Hannas da “Yā Elhinc-i Cin Asaf bin Berhiya’nun bir maksadı 

daha vardır. O da Sürh-bad’ın huzuruna seninle birlikte gitmemiz ve Asaf’ın selamın 

ona iletip Süleymân’ı yeneceğini haber vermemizdir.” der. 

Elhinc-i Cin şeytanın söylediklerine aldanıp onları gerçek sanıp Batlamyus 

kılığındaki şeytana döner ve birlikte Sürh-bad’a gittikten sonra “Asaf bin 

Berhıya’nın sözü başım üzerine. Şimdiye kadar Süleymân’a hizmet ettik ise 

şimdiden sonra İstehir Cin’e hizmet edelim görelim bakalım şans ne olur. Ama 

Adunya’yı nasıl götüreceğiz.” der. Şeytan cevap olarak “Adunya’ya sor bakalım 

içinden ne geçiyor nereyi isterse oraya iletiriz.” der. Sonra Adunya’ya sorarlar “Ey 
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halife-zade bu konuda ne düşünüyorsun gönlün nereyi isterse oraya seni iletelim 

der.” Adunya ağlayarak “Beni burada bırakın siz Sürh-bad huzuruna gidin.” der. 

Elhinc bunu kabul edip ona kırk günlük yiyecek içecek bırakır. Daha sonra 

Adunya’yı ve Çerüpa’yı kalede bırakıp “Kırk günden sonra gelip sana bakarız.” 

deyip şeytanın kılavuzluğunda uçarlar. Bu sırada Süleymân peygamberin gönderdiği 

bin cinle Melik-i Ahmer yetişip Elhinc Cin’i yerle gök arasında sağında Batlamyus 

Hakim solunda Yemlün Hakimle birlikte ikisi de insan şeklinde uçarken görür. Ama 

ikisinin de uçuşu cine benzemektedir. Sonra kendi kendine “Ben onları Süleymân 

nazarında koymuştum. Onlar buraya gelemezler ve bir insan da cin gibi gökyüzünde 

uçamaz. Bu kesin şeytandır.” deyip Süleymân peygamberden öğrendiği Tevrat ve 

Zebun’dan yedi ayeti okuyup gelmiş geçmiş peygamberler ruhlarına salavat edip 

Racim ve Hannas üzerlerine okuyup üfler. Sonra Melik-i Ahmer cin serhengleriyle 

Elhinc’in yanına yetişip sağ eliyle sağ omuzun sert bir şekilde tutup kendine doğru 

çeker. Elhinc, kendisini bin cinle gelen Melik-i Ahmer’in tuttuğunu görür. Korkudan 

titrer. Sonra Elhinc-i Cin “Hoş geldin ben aklımı şaşırdığımdan dolayı nereye 

gittiğimi bilmiyorum. Süleymân’a hata ettim. Şeytanın aldatmasına uğradım. 

Adunya’yı alıp Süleymân’ın huzuruna varayım ve tövbe edeyim, umarım ki kabul 

eder.” deyip Şeytanın fitnesini ve Berhıya’nın ağzından söylediklerini bir bir anlatır. 

Ancak Sürh-bad’ın huzuruna gittiğini korkusundan söyleyemez. Ama akil kimselerin 

söylediği bir söz vardır ki çok doğrudur. “Her kim bir şeyi gizlerse yüzünden ve 

sözünden bu malum olunur.” 

Melik-i Ahmer hışma gelip “Yā Elhinc-i Cin sen hata kıldın. Kendi dilinle ahmaklık 

ettin ve ahmak cahilin gönlü ağzındadır. Diline her ne gelse onu söyler. Sen 

azgınlardan oldun. Derhal Süleymân’ın dergâhına varıp işlediğin günaha tövbe 

etmen lazım. İslam’da tevbeden şereflisi yoktur.” Elhinc-i Cin bu olanlar üzerine 

Süleymân emrine muti oldu ve şeytanın kendisini kandırıp dinden çıkardığını anladı. 

Daha sonra Melik-i Ahmer’e karşı gelmeğe korktu ve Adunya’yı, Çerüpa’yı ve 

melikzadeyi Ekdüriş Cin ile gönderir. Derin bir nefes çekip gökyüzünde uçarlar. 

Huzura gelenler orada Adunya’yı görüp selamlaşırlar ve Adunya’nın gönlünü teselli 

ederler. Daha sonra Çerüpa’ya dönüp “Sen azgınlardan oldun ki Adunya’yı yanıltıp 

dünya malından çıkartıp bu hale getirdin. Senin bu azgınlığından ötürü Allah (cc) 

sana zafer vermedi. Zira azgına zafer yoktur. Cezanı çekeseksin.” der sonra 

Adunya’ya döner “Ya şehzade düşmanlığın aslı olmaz, zira derler ki düşmanlık 
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kalbin mesleğidir. Gâh gönlü hasta ve gâh dili beste olur. Sen bu sıfatları terket ve 

varacağın yer olan Süleymân dergâhına git. Kardeşin Süleymân Hak peygamberidir. 

Gönderilmiş olan odur. Sen benim sözümü tutarsan Süleymân seni affeder ve seni 

hoş tutar.” 

Daha sonra bu nasihatleri verip melik-zadenin halini görüp “Bu kim?” der. Adunya 

da melikzadenin Endelüs padişahı oğlunun Taşrik padişahı kızına âşık olduğundan 

haber verir. Ahmer bunu duyunca şaşırır ve onu bir cin atına bindirip Süleymân’ın 

yanına doğru uçup giderler. 

Melik-i Ahmer Elhinc-i Cin alıp Süleymân canibine giderken Adunya ile Çerüpa ah 

u figan etmektedir ancak konu ifrite gelmiştir. İblis, Ekvan-ı İfritle buluşup geçen 

olaydan haber verir. Şeytan bunun üzerine “Ne duruyorsun derhal Ahmer’in 

arkasından git ve onla savaşıp Elhinc-i Cin’i kurtar ve Sürh-bad Cin nazarına götür” 

diyerek emretti. İfrit kırk bin askerle yanlarına gidekoyuldular. 

İfritler Ahmer’in ardından gidip naralar eşliğinde alay bağlarlar. Melik-i Ahmer 

ifritin geldiğini görür ve hemen hışma gelip yirmi bin cin sağ tarafa yirmi bin cini sol 

tarafa düzer. 

Sonra Mühefhef Cin kılıcını eline alıp savaş pozisyonunu alır. Çıkan savaş 

gökyüzünü kan rengine boyar. 

Bir zaman Şehzade zehirden vefat eder. Efrasiyab karındaşı Uziret’le birlike gelip bu 

durumu Süleymân peygambere anlatırlar. Lokman Hakim’in Şehzade’yi yılana ve 

akrepe sokturduğunu ve kırk dirhem zehir vererek iki gün içinde şehzadeyi 

öldürdüğünü düşünmektedirler. Efrasyab ve Uziret de Lokman’ı Hz. Süleymân’dan 

kısas etmek için isterler. Süleymân bu duruma sinirlenir ve Lokman’ı huzuruna 

getirtir. Musa peygamber şeriatince Tevrat hükmince Allah (cc) buyruğunca ve 

Davud şeriatince Lokman Hakim’i bunlara vermeyi veya kan bahasını ödetip 

rızalaşmasını söyler. Lokman Hakim korkar ve şehzadeyi öldürmediğini söyler. 

Süleymân’dan zaman ister ve bu işi ilm ile çözmek istediğini söyler. Süleymân 

“Olayı senin yaptığın aşikâr.” der. Lokman ise biraz zaman ister ve remil çizer. Bu 

ilmle Fisagores Hakim’in simya büyüsüyle kızla şehzadeyi buluştuduğunu ve ikisini 

de helak ettiğini öğrenir. Olayı bu şekliyle Süleymân’a iletir. Süleymân ise “Eğer bu 

gerçek ise Amalika sultanı Sührab Şah kızı ölmüş olmalı.” der. Bu sırada Amalika 
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sultanı Sührab şah Süleymân divanında otururken ona siyah bir name getirip “Bu 

nameyi bir güvercin getirdi. Onu ayağından alıp sana getirdik ama pek hayr bir 

habere benzemez.” derler.  Sührab şah mektubu okuyuca tacını yere fırlatıp ah 

etmeye başlar. Bunun üzerine Süleymân ne olduğunu sorar. Sührab şah anlatır. “Bu 

dünyada bir kızım ve oğlum vardı. Kızım dün gece zehirlenip ölmüş. Kızım öldükten 

sonra ona dokunanlar bile kırk elli kişi hepsi ölmüşler. Cin davetiyle kızımı gece 

yatağıyla birlikte götürmüşler. Zehirleyip geri getirmişler diye mektuba yazmışlar.” 

diye anlatır. Böylelikle Lokman Hakimin doğru söylediği ortaya çıkar. Daha sonra 

Süleymân, Efrasiyab ile Uzireti çağırır ve “Şehzadenin döşeginde ölü bulunmasının 

sebebi nedir biliyor musunuz?” diye sorar. Onlar da gördüklerinde cansız bir şekilde 

yattığını söylerler. Sonra Uziret’in aklına şehzadeye benzeyen biri bulunup ona zehr-

i helahil verilmesi fikri gelir. Kızla buluştuğu an ölürse Lokman Hakim doğru söyler. 

Yok eğer helak olmazlarsa katil Lokman Hakim’dir.  

Uziret böyle deyince Lokman Hakim şehzade erkanından iki aşık bulur. Biri kuds-i 

mübarekte bir tacir kızına âşık olmuştur. Bir diğeri de bir sarraf oğlu hamamcı kızına 

âşık olmuştur. Lokman Hakim bunları getirip her birine kırkar miskal helahil zehri 

verir ve akrebe ve yılana sokturur. Kırk günün sonunda bu âşıklar helak olmazlar. 

Daha sonra Lokman Hakim Uziret şah ile Sührab şahı odasına getirir ve ikisini bir 

evde gizler. Gece tenha olunca bu iki aşığı huzuruna getirir ve onlara “Hiç sevdiğiniz 

var mıdır onları huzurunuza hazır kılayım ve onlara kavuşasınız?” der. Onlar da 

“Lütuf edersin.” derler. Bundan sonra Lokman daire çizip teshir-i cinle emreder ve 

kâfir hammamcının avretiyle getirirler. Bu iki âşık mutluluktan havalara uçar. 

Dahristiyan tacir kızını döşeğiyle cinler ha sonra Lokman söze girdi “Sizlere zehri 

katil yedirdim ve yılana akrebe sokturdum. Eğer isteğiniz yatmaksa onları sarıp 

öpebilirsiniz ama zinaya izin veremem. Eğer zina ederseniz zehir sizleri helak ider.” 

En nihayetinde üryan olup birbirlerinin koynuna girdiler. Kurt kuzuya fırsat bulursa 

hiç sabreder mi? 

Aşk ateşi sönünce zehir damarlara zuhur etmeye başladı ve nihayetinde helak 

oldular. Sonra Lokman Hakim Sührab şah ile Uziret melike döndü “Bu iki aşık 

tahammül edemeyip zina ettiler ve helak oldular.” Şamdan eşliğinde gidip baktılar ki 

dördü de helak olmuş. Sonra cinler gelip bunları geri götürdü. Daha sonra sabah 

olunca işitildi ki bunlar gece vakti helak olmuş ve onların cesetlerini yıkamak 

isteyenler bile helak olmuştur. 
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Hal böyle olunca Sührab şah ile Uziret olaya vakıf olurlar ve Lokman’ın mazlum 

olduğunu anlarlar. Olayı Süleymân peygambere izah ederler ve nihayetinde 

Fisagores Hakim’in bu işi yaptığı ortaya çıkar.  Süleymân peygamber Fisagores’i 

huzuruna çağırıp izahat ister. Tabi ki o bunu kabul etmedi. Hal böyle olunca Lokman 

Hakim suçsuz olduğunu dostlarının görmesi için kırk gün kırk gece Allah’a (cc) 

münacat eyledi. Kırk günün sonunda kırk birinci Gün Tavus-ı Kudsi gelip 

Süleymân’a Allah’ın (cc) selamını getirip “Ferruh’un kabrine varıp enbiya, evliya ve 

hazır bulunan meleklerle iki rekat namaz kılıp hacet dilesin ben ona can vereceğim.” 

deyip Allah’ın (cc) hizmetine geri döner. Süleymân mutluluk içinde Lokman’a haber 

verir. 

Sabah olunca evliyalar, enbiyalar, üçler yediler, Hızır İlyas peygamberler vüzeralar 

umeralar hükemalar ulemalar ile şehzadenin kabrine varıp abdest alıp hacet namazını 

kılarlar. Hızır peygamber müezzinlik Süleymân peygamber imamlık eder ve 

şehzadenin hayatı için dua ederler. Süleymân’ın bu duasına hep bir ağızdan herkes 

“Âmin.” der. Allah (cc), Süleymân’ın duasını kabul eder ve şehzadenin cismine can 

verip kabrini yarar. Şehzade kabrin içinden Süleymân’a bakmaktadır. Süleymân “Ya 

şehzade senin ölümüne sebep olan nedir?” diye sorar. Şehzade “Beni cennette neden 

rahatsız ettiniz?” der. Süleymân “Senden dileğimiz hangi sebepten sana zehir tesir 

etti doğru söyle.” der. Cevap verir “Hamam yolunda Sührab şahın kızı giderken onun 

yüzünü görüp ona âşık oldum. Daha sonra Fisagores Hakim yanımdayken nabzıma 

dokunup maşukumun şehrini ve adını bildi ve beni onunla görüştürebileceğini 

söyledi. “Asla onunla yakınlaşma sonra pişman olursun.” der. Ben de kabul ettim. 

Fisagores Hakim daire çizip cinleri davet etti ve simya ilmi kuvvetiyle kızı bana 

döşeğiyle birlikte getirdi. Sonra bizi yalnız bıraktılar. Soyunup koynuna girdim kız 

bu durumu düş sandı. Daha sonra nefsime sabr idemediğime tövbe kıldım tövbe 

ederken Hakk’a ısmarladım. Kız bekâretini almam için bana izin vermedi zorla 

alınca da benden evvel helak oldu. Olay bundan ibaret.” der. Sonra tövbeler etmeye 

başlar ve Süleymân’dan dua isteyip cennete dönmek ister. Allah (cc) da günahını 

affeder. 

Şehzadenin atası Uziret, amcası Efrasiyab, kızın atası Sührab şah, Süleymân ve 

Lokman olayı dinledikten sonra hemen Fisagores’e saldırmak isterler. Süleymân 

hemen onları bu işten men eder. Süleymân Fisagores’e “Neden böyle yaptın, bir 

şehzadenin katline ve Sührab şahın kızının helakine sebep oldun?” diye sorar. 
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Fisagores üzgün bir şekilde adil bir yargılama beklediğini söyler. Ancak “Tavus-ı 

Kuds’im diye gelen şeytandı ve şehzadenin içine girip konuşan da cinlerinden biriydi 

bu benim bile elimden gelir.” diyerek kendini beyan eder. Süleymân bunu duyunca 

sinirlenip Fisagores’i itekler. Fisagores “Sen peygambersin sana bu yakışmaz. Bana 

inanmıyorsan taze bir ölünün yanına gidelim bak gör yalancı mıyım değil miyim?” 

der. Taze bir ölünün mezarına giderler ve daire çizip cin çağırıp ölüyü uyandırır. 

Fisagores “Kaç yıldır buradasın?” der. Ölü cevap verir “Dört yıldır.” “Yerinden 

memnun musun? Seni Allah’dan (cc) dileyip diriltelim mi?” der. Cevap verir “Ben 

yerimden memnunum.” cevabını alır. Daha sonra cin ölünün içinden çıkar ve ölü 

kabre düşer. Durumu Süleymân’a anlatırlar. Süleymân gazaba gelir ve Fisagores’e 

“Benimle yarış mı ediyorsun? Süleymân gibi ölüyü dirilttim diye dava edermişsin.” 

Cevap verir “Benim ne kudretim var ki? Ben sadece cini ölünün içine soktum ve 

ölüyü konuşturdum. Herkes ölü konuştu sanır ama konuşan cindi. Yoksa ölüyü 

diriltmek Tevrat hükmünce şeren cayiz değildir.” diye durumu izah eder. 

Nihayetinde Fisagores Hakim kazaya rıza verir. 

332. Meclis  

Süleymân peygamber müşriklerin imana gelmesi için sabaha degin ibadet eder. 

Sabah olunca hacet namazını kılar ve Allah’a (cc) münaacaat eyler. Daha sonra 

tahtına geçip oturur, elinde Musa asasıyla Allah’ı (cc) zikr eder. O gün divan-ı azimi 

kurar, tüm cümle melekleri enbiyaları nazarına toplar, Allahı (cc) tekbir ederler. 

Süleymân’ın emriyle abnüsten bir kürsü kurulur Fisagores Hakim Süleymân 

peygamber nazarına karşı gelip oturur. Sağ tarafında Amalika sultanı Sührab şah, sol 

tarafına Efrasıyab karındaşı Uziret şah ve bir tarafta da Lokman Hakim oturur. 

Süleymân söze girer. “Fisagores sen bir iş yapmışsın ve inkâr edersin. Gel doğruyu 

söyle ki hasmlarına seni kısas yapma şansı sunalım.” der. Fisagores pişman olur ama 

yine de “Söylediklerimi isbat edebilirim kısas neyse tamamdır. Kimseye minnet 

etmem.” der. Süleymân duyunca gazaba gelir ve yazıcı kâtiplerini çağırmaya karar 

verir. Daha sonra insan müvekkeli olan Şeratayil meleği çağırır selamla gelen melek 

Süleymân’dan istediğini sorar. Süleymân da “Fisagores Hakimin sağında ve solunda 

olan kırk iki müvekkelleri ve kiramen katibini hazır etmesini.” söyler. “Ya Süleymân 

eğer Hakimin bedenindeki melekleri ihraç edersek Hakim helak olur. Ancak Allah’ın 

(cc) izniyle olur. Melek vardır ki nefes aldırır melek vardır ki düşündürür melek 
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vardır ki gördürür.” Hal böyle olunca Süleymân kıbleye döndü ve iki rekat hacet 

namazı kılıp izin istedi. Tavıs-ı Kudsi gelip Allah’ın (cc) selamını iletir ve 

Fisagores’i teftiş etmesi için ona izin verir. Böylece Melekler hazretin emrine memur 

olurlar ve Fisagores’in bedeninden çıkarlar.  

Süleymân, Lokman Hakim’e onla olan düşmanlığının sebebini sorar. Lokman Hakim 

durumu izah edip Fisagores’in kendini katletmesini vacip kılması için bir oyun 

oynadığını ve bu sebepten ona düşman olduğunu açıklar. “Gerekilirse Fisagores’e de 

sorulsun doğru her ne olarak ortaya çıkarsa kabulümdür.” der. Süleymân bu izahattan 

sonra Fisagores Hakim’e bu söylenenlere ne diyeceğini sorar. Fisagores Hakim de 

“Yaşı çok ilerlediği için Lokman Hakim ne söylediğini bilmez.” der. Süleymân da 

melek-i müvekkellerin şehadetlik etmesini isteyip istemediğini sorunca Fisagores de 

kabul eder. 

Önce Fisagores Hakim’in sağ ve sol omzundaki melekler gelir ve sorulan sorulara 

cevaplar verir. Süleymân “Şah oğlu şehzade Ferruh’ı ve Sührab şah kızı Hüma’yı 

cinler bir yere götürdü mü? Onlar birbirine vüsul bulup zehirden helak oldular mı?” 

diye sorar. Melekler bunun defterde yazdığını söyleyince Fisagores Hakim bunu 

kabul etmez. Onların yalancı şahitlik yaptığını ve bunların cin olduğunu söyleyip 

inadla itirazını sürdürür. Süleymân kiramen kâtibini yok saymasına sinirlenir. 

Fisagores de Süleymân’ın sinirlendiğini görünce onu sakinleştirir ve yanlış 

anlaşıldğını ve elbette ki kitaplarda yazanlara inandığını ifade edince Süleymân 

sakinleşir. 

Daha sonra on iki müvekkel şehadet ederler. Bunun üzerine Fisagores diğer haricden 

olan müvekkellerin de şahit olmasını ister. Hal böyle olunca akıl meleği “Ben onun 

aklına getirdim.”, dil meleği “Ben ona söylettim.”, kulak meleği “Ben ona 

duydurdum.” diye diye harice müvekkel olan melekler bir bir şehadet ederler. Bunun 

üzerine son bir şans olarak Fisagores bu yaşanan olayların hangi yılda hangi vakitte 

hangi saatte olduysa onlara müvekkel olan meleklerin gelip şahadet etmesini ister. 

Süleymân da Rebiülevvel ayının düşenbe gecesi ve saat üç meleklerini hazır eder. Bu 

melekler de Fisagores’in simya ilmi kuvveti ve cinlerin yardımıyla Hüma ile 

Ferruh’u bir yere getirdiğine şahitlik eder. Cinlerin diri olarak gelen bu aşıkları ölü 

olarak geri yerlerine götürdüğü ortaya çıkar. Fisagores de bunun üzerine “Kiyameti 

inkâr edenler görsünler ki gerçek, meleklerin şehadetiyle ortaya çıkacaktır. Bütün 
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organlar her ne yaptıysa dile gelip şehadet edecektir.” dediği zaman mecliste bulunan 

on dört bin insan mükallidi ve cin mühidleri hep bir ağızdan iman tazelediler. 

Nihayetinde Süleymân bunu neden yaptığını sorar, hakim de “Şehzadenin 

yalvarmalarına bakıp maşukunu hazır ettim, fakat ecel ikisinin de sonunu getirmişti. 

Onlar ecelden helak oldular. Bana inanmazsan -o sırada etrafına bakar ve birini 

sebepsiz kahkaha ile gülmekte olduğunu ve birinin de gözleri kıpkırmızı olduğunu 

görür- bak şu kahkaha ile gülen kişi bu akşam vefat edecek ve gözleri kırmızı olan da 

3 gün içinde vefat edecek. Onları izleyin bakın görün sözlerim yalan mıdır değil 

midir?” der. Hz. Süleymân da onları izlettirir. 

Bu sırada Cebrail Allah’ın (cc) selamıyla gelir ve Süleymân’a “Melik-i Ahmer’e 

hükm eyle Hüma’yı tabutuyla yanına getirsin ve Tahmurış melege de hükm et 

Ferruh’u tabutuyla hazır etsin ve sen de iki rekat hacet namazını kılıp onların hayatı 

için dua et. Ben de onlara kırkar yıl ömür vereyim ve anlardan nesil getireyim. On 

dört bin kişinin iman tazelemesi sebebiyle de Fisagores’in günahını affettim.” 

deyince Süleymân mutlu olup şükür secdesi yaptı. Süleymân, Hızır, İlyas 

peygamberler evliyalar üçler beşler yediler hacet namazını kıldıktan sonra Süleymân 

“Allah’ın (cc) izniyle kalk!” dediğinde, İlyas peygamber de Hüma’nın tabutu 

üzerinde “Allah’ın (cc) izniyle kalk ya Hüma” dediğinde ikisi de Allah’ın (cc) 

izniyle ayaklandılar. Uziret dönüp mutlulukla kardeşi Efrasiyab’a sarıldı. Daha sonra 

Süleymân büyük bir divan kurup Hüma’yı Ferruh’a ister ve Allah’ın (cc) emriyle 

evlenip 40 yıl ömür sürerler. Lokman Hakim’le, Fisagores Hakim Süleymân’ın 

nezaretinde barışırlar ve Süleymân’ın telkiniyle canu gönülden kardaş oldular. Bu 

sırada Süleymân’ın ölüp ölmeyeceğini merak ettiği kişilerden haber gelir. İkisi de 

ölmüşdür. Süleymân nereden bildiğini sorunca Fisagores kahkaha ile gülenin karnını 

yarıp “Yüreği içinde bir kurt vardır. Onu getirsinler.” der. Getiririlir. Yürekteki zarı 

çıkartıp, “Bu kurt kimin yüreğinde olursa o kırk gün aralıksız güler ve sonunda 

boğulur. Kırk günün sonunda kurt yüreği deler içine girer ve insanı öldürür. 

Diğerinin de gözlerine baktım ve şarab onun yüreğini yakmış malum oldu ordan 

anladım.” der. 

Sam-süvar Hind Padişahı Berhemen şahın kendisine tabi olması ve Süleymân dinine 

girip Müslüman olmasından sonra Berhemen’e varsa kılıçtan geçirmek için 

düşmanının olup olmadığını sorar. Berhemen de Kahram Zengi adında birinden söz 

eder. “Hindistan çöllerinde Zengistan memleketi vardır ve cümlesi çöldedir. 
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Vilayetlerinde sonsuz altın madenleri var olmasına rağmen hepsi haramidir. Sürekli 

bizim memleketimizi talan ederler.” der. “Bir zaman askerimi toplayıp üzerine gittim 

karşıma çıkamayıp kaçtı, yine bir zaman memleketini vurup çıktım. Ardımca gelip 

memleketimi vurup talan etti. Ondan başka düşmanım yoktur.” der. Bunun üzerine 

Sam-süvar, Süleymân eliyle ve şah ağzından bir mektup yazıp Zengistan meliki 

Kahram Zengi’ye gönderir. Mektupta Süleymân ve Davud’un şeriatine girip 

müslüman olması emrediliyordu. Akıllı bir kimse olan Kahram Zengi düşündü ki 

emre girmezse memleket elden çıkacak. Bunun üzerine Kahram tahtını oğluna 

bırakıp hazinesinden kıymetli taşları çıkartıp Berhemen şahla buluşur. Sam-süvar’a 

itaat edip getirdiği kıymetli taşları ona verir. 

Güzel bir sofra kurulup yenilir içilirken Sam-süvar bu sefer Kahram Zengi’ye 

düşmanının olup olmadığını sorar. Kahram zengi de “Bizim memleketten öte insan 

yoktur. Fakat bizim başımız hayvanlarla derttedir. Ne kadar askerle varsam başarılı 

olamadım.” der. Sam-süvar da Süleymân devletinde zalimlerden mazlumları 

kurtarmağı düstur edindiklerinden dolayı oraya gitmeyi uygun görür. 

Kahram Zengi’nin oğlu olan Gühram, babasının krallığı kendisine bırakıp 

Süleymân’a dahil olmasına incinir. Babasından kalma hazineleri toplayıp kendine 

tabi olan beylerle kaçıp Zengübar kalesine gidip oturur. Orada kimsenin kendine 

karşı zafer kazanamayacağını umar. Sam-süvar oraya gelemez sanardı. 

Gühram’ın bu yaptığını casuslar gelip Kahram’a haber verir. O da gidip Sam-süvar’a 

durumu anlatır. Sam-süvar kendisine on bin asker verip kaleye gönderir. Kahram’ın 

da altmış bin askeri vardır. Kaleye giden Kahram elini yüzüne tutup birden ağlamaya 

başlar. Kendisine soranlara “Bu kaleyi oğlumun elinden kimse alamaz.” der. Bunun 

üzerine Safevan “Allah’ın (cc) inayetiyle, Süleymân’ın mucizesiyle ve Sam-süvar’ın 

kuvvetiyle nice kaleler alınmıştır. yetmiş bin erle kuşatıp burayı da alırız.” der. 

Yapılan istişareler neticesinde Kahram’ın Gühram’a mektup yazması istenir. Kibre 

ve Gurura kapılmış olan Gühram’ı babası Kahram kendi yoluna davet eder. Gühram 

da “Değil yetmiş bin,  yüz bin askerle gelseniz bile burayı alamayacaksınız.” der ve 

teklifi şiddetle reddeder. Bunun üzerine Gühram serverleri Gühram’a “Atan senden 

korkmazsa burdan gitmez. Ona öyle bir iş yapalım ki Zengübar tarafına bile dönüp 

bakmasınlar.” der. Daha sonra yapılan istişareler sonucunda alınan karar gereği 

Gühram gece yarısı olunca yedi bin erle hazırlanıp kaleden çıkar ve Süleymanîleri 
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basarlar. Onları gafil yakalayıp pek çok kişiyi öldürürler. Kısa sürede toparlanan 

Süleymanîler kavgaya tutuşurlar fakat gün ağarmaya doğru Zengiler hemen kaleye 

dönerler. Kırat Zengi bu haberi Sam-süvar ile Berhemen şah istişare halindeyken 

getirir. Bir hayli gazaba gelen Sam-süvar yüz kırk bin erle oraya gider. Zengistan 

sınırında bir dağ eteğinde oba kurarlar. Sam-süvar kademgaha girdiği sırada 

Zemzeme-i Ayyar dağı gözlemektedir. O sırada yanan bir alev görür ve Süvâr’a 

haber verip yanan ateşe doğru yola koyulur. Oraya gittiğinde onlarca kişiyi bir halka 

etrafında oturup bir şeyler pişirirken görür. Zemzeme, korktu demesinler diye 

hançerlerini hazır edip yanlarına kadar gider. Selamlaştıktan sonra bir zengi ileri 

geleni etrafında kırk Zengiyle birlikte dizdize oturmaktadır. Birkaç Zengi üç dört 

demir şişi bellerine sokmuşlar büyük bir kazan kaynatmaktadır. Zemzeme onlara kim 

olduğunu sorar. Onlar da “Biz bir atadan, bir anadan kardaşlarız bu ortadakiler 

atamızdır. Sen kimsin?” derler. Zemzeme durumu izah eder ve aşağıdakilerin 

kendisinden açıklama beklediğini onlar hakkında ne demesini istediklerini sorar. 

Aralarında istişare eden Zengiler “Hile ile bunun yol arkadaşlarını getirelim.” 

düşüncesiyle “Hoş geldiniz bizler zararsız kimseleriz. İstersen yoldaşlarını da getir 

beraber yiyelim içelim, yarın hep birlikte yola koyulur onların hakkından geliriz.” 

derler. Bunun üzerine dönen Zemzeme durumu haber vermek için Sam-süvar’ın 

yanına gider. Sam-süvar kendisiyle beraber kırk yiğit ile geri döner. Bunları gören 

Zengiler korkuya kapılıp bunları içeriye davet ederler. Hep beraber oturdukları sırada 

yemekler gelir. Ancak Sam-süvar’ın serverleri yiyeceklere el sürmezler. Nedenini 

soran Zengilere Zemzeme-i Ayyar cevap verir “Bizim adetimiz şöyledir ki pişen 

nesnenin ne olduğunu bilmezsek yemeyiz ve ayrıca kişinin inandığı dini bilmeyince 

onunla aynı yemekten yemeyiz.” deyince Zengiler durumu izah ederler. “Bu fil etidir 

ve biz annemiz ile babamıza taparız.” derler. Zengiler böyle deyince Sam işaretiyle 

kırk dört server hareketlenmeye başlarlar. Zengiler bunu görünce korkarlar. 

Zemzeme söze girer. “Fil eti murdardır yenmez ve anneniz babanız kimdir onlara 

inanıyorsunuz?” deyip onları Allah’ın (cc) dinine girmeye davet ederler. Bunun 

üzerine ataları Kuttâ Zengi oglanlarına “Bunlar tekin kişiler değillerdir. En az yüz 

bin kişilerdir bunlara gafil olmamak gerek.” deyince Zengilerin ulu kişisi Hulusi “Siz 

hangi kavimsiniz doğru söyleyin ki sizinle bizim aramıza husumet olmasın.” der. 

Zemzeme “Bizim liderimiz Sam-süvar’dır ve o da Süleymân’ın komutanıdır. Siz de 

bize katılın yoksa sizleri kılıç zoruyla kendimize katarız.” der. Bunun üzerine ataları 

Kuttâ “Bunlar doğru söyler bunlara muti olmak gerek. Ancak bunlara kendi 
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erliklerinizden birkaç hüner göstermeden muti olmayın yoksa ucuz alınmış kumaşa 

dönersiniz.” deyince durumu Zemzeme’ye anlatırlar. Bu Sam-süvar’ın hoşuna gider. 

Bunun üzerine İtisam Erdebili ileri gelip kırk dördüyle aynı anda güreşmek için 

Sam’dan icazet ister. Erdebili “Tek tek gelin benim üzerimde erliklerinizi test edin.” 

der ve teker teker kırkdört eri de alaşağı eder. Bunun üzerine anaları ataları ve kırk 

dört er gelip Sam’a muti olurlar. Süleymân’a iman getirirler. Sabah olunca Sam, 

Zemzeme’yi çeriye gönderir, Zemzeme Zengilere “Ey zengiler siz yine makamınızda 

oturun sizlere mal verelim bizleri dua ile yâd edin.” der. Zengiler bunun üzerine 

kabul eder olup Süleymân peygamberin mübarek cemallerini görmek isterler. Bunun 

üzerine hoşnud olan Sam-süvar bu zengilere kumaş fil gergedan hayme ve çadır 

verir. Orda yiyip içip yatarlar. Seher vakti gelince kalkıp yedi gün yol yürürler ve 

sekizinci gün Zengistan taht-gahına varırlar. Kahram Zengi’nin büyük oğlu Zengül, 

Sam için şehirden erzak getirir yüz kırk bin er yiyip içip yatarlar. Yine sabah olunca 

kalkıp Zengibar kalesine giderler. Sam, Zengül’e “Şehrini göster bakalım.” der. 

Zengül Sam’ı şehir kapısına getirir kapıda kara taştan yapılmış bir yapı görürler. 

Üstünde birkaç satır vardır. Caliyüs Hakim iki eliyle yapıyı kaldırıp Sam’ın karşısına 

getirir ve yazıyı okutur. 

Yazıyı okuyunca anlarlar ki bu şehri Mantuş Zengi inşa etmiştir. Ruhuna dua okurlar 

ve şehri dolaşmaya devam ederler. Gezerken mermer bir yapı görürler ve yapıda bir 

insan kalıbını tasvir etmişlerdir. Dizi üzere çöküp bu yapıyı incelemeye başlar. Bunu 

yapan da Angûş şâhdır. Yapının üstünde bir yazı yazar. Yazıda “Angûş şâh bir gün 

şehir içinde gezerken yanına bir Arap gelir ve yüzüne alari alari bakar. Etrafındaki 

adamlara her ne kadar bunu göstermek istediyse de bunu başaramamaktadır. 

Korkmuştur. Kim olduğunu sorunca “Ben can alıcıyım Allah’ın  (cc) emriyle canını 

alacağım.” der ve oracıkta canını alır.” yazmaktadır. 

Angus şahın bu cihandan hasretle göçdüğünü anladılar. Ruhuna hayır duaları ettiler. 

Orda uyudular. Sabah namazıyla beraber atlarıyla yedi gün gittiler sekizinci gün 

Zengibar kalesi göründü geceye doğru kaleye yakın bir yerde konakladılar. Sam-

süvar kaleye şöyle bir bakış atar ve kalenin kara taştan üç kat yüksek olduğunu görür, 

kalenin kuleleri neredeyse bulutla birleşmiş durumdadır. 

Kaleyi gören Sam-süvar kaleyi yapanı tebrik eder. Bir an evvel kaleyi almak için 

sabah gün ışıyınca harekete geçmek üzere yatarlar. Sabah olunca dört bir taraftan on 
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binlerce çeriyle birlikte Sam’ın komutanları harakete geçerler. Adeta yer yerinden 

oynamaktadır. Bunu gören Gührâm bir an kalenin kapılarını açıp aman dilemek ister. 

Fakat onun lalası Akdam Zengi “Birçok yiyeceğimiz ve silahlı askerimiz var. 

Kalenin alınması mümkün değil.” der ve savaşması için Gühram’ı ikna eder. Düşman 

askerini ok yağmuruna tutarlar. Bunu gören Sam iyice sinirlenir yüz binlerce 

askeriyle yürüyüşünü sürdürür ve eline gürzünü alıp o koca kapıya öyle bir vurur ki 

yer yerinden oynar. Üçüncü vuruşunda kapı artık dayanamayıp kırılır. Sam’ın 

askerleri içeriye girip yeryüzünü lali mercan ederler. 

İçeri giren Sam’ın askerleri yedi bin Zengiyi kılıçtan geçerler. En son Gühram 

kalenin tepesine çıkıp aman dilemek zorunda kalır. Oğlunu o şekilde görüp 

dayanamayan Kahram, Sam’dan onu affetmesini ister. En nihayetinde kale ele 

geçirilir. Bu olaylardan sonra Kahram kalenin hazinesini getirip Sâm’a teslim etmek 

ister fakat Sam hoşuna giden bu hareketi kabul etmez. “Bu zamana kadar birlikte 

vakit geçirdik artık sen diyarında otur ve zamanını hoş geçirmeye bak.” der. 

Gitmeden evvel son bir defa diyarında onun bir düşmanının olup olmadığını sorar. 

Bunun üzerine Kahram, gergedan serlerinden şikâyet eder. Gelip kendi topraklarını 

talan ettiklerinden, güçlerinin onlarla mücadeleye yetmediğinden ve onların kırk 

günlük yolu dört günde aldıklarından dem vurur. Bunun üzerine gerekli hazırlıkları 

yapan Sam ve serverleri yola çıkarlar. On dört gün yürüdükten sonra bir dağ eteğinde 

yorgun olan atlarını ve erlerini dinlendirmek için mola verirler. Dağ eteğini kontrol 

ederken Sâm’ın karşısına acayip bir hayvan çıkar. Hayvanı ok ile vurup Sam’ın 

önüne getirdiler. Başı su sıgırına benzer boynuzları beş altı karış, kulakları keçi 

kulağı, kuyruğu koyun kuyruğu, iki ön ayağı kurtayağı gibi pençeli, arka ayakları 

geyik ayakları gibi toynaklıydı. Şaşkın halde hayvanı geri azad ettiler. Daha sonra 

dağ eteğinde bir kaç atlıyı mağara kapısı önünde kavga ederken görürler. Mağaraya 

giren bir canavar oradaki atlılardan bazılarının üstünü başını parçalamıştır. Bunun 

üzerine Sam, Behram ve İtisam’ı kılıçlandırıp mağaraya sokar. Behram ve İtisam iki 

canavarı da tepeleyip Sam’ın önüne getirirler. Sam “Acaba bu hayvanların insana bir 

yararı var mıdır?” diye sorunca Dermayuş Hakim söze girer “Allah (cc) öyle 

yaratmıştır ki her birinin birine faydası vardır. Bunları ilmle bilmek lazım.” Der ve 

hayvan kitabını açıp bu kitapta yerde yatan hayvanın suretini bulup “Bu canavarın 

kallbi yenirse pek faydası olur.” diyerek anlatır. Böylece Sam canavarın kalbini alır 

ve oradan uzaklaşırlar. Altı gün yürüdükten sonra Dırahistan’a varıp oraya oba 
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kurarlar. Orada ağaç dibindeki suya gelen bir ejderha görürler. Bunu gören Serverler 

hemen kılıçlarını kuşanırlar. Bu sırada Sam söze girer ve Ejderhaların insanlara 

benzemediğini ve onlarla karşı karşıya kaldıklarında zehirleriyle onları helak 

edebileceklerini söyler. Suyunu içince uykuya çekilen ejderha kendine doğru hareket 

eden serverleri duyunca gayet sinirlenir. Çetin bir mücadeleden sonra Sam 

liderliğindeki serverler ejderhayı öldürürler. Obalarına dönen serverler sabah yeniden 

göçe koyulurlar. 

333. Meclis  

Sam-süvar gergedan serleriyle mücadele ederken konu Süleymân’a gelir. Süleymân 

şehzade ile Sührab şah kızı Hüma’ya Allah’ın (cc) izniyle can verdiği ve bütün 

müşriklerin bunu duyup imana geldiğini rivayet ederler. Bu olaylardan sonra cümle 

putperestler ateşperestler imana gelip Süleymâna ilgi ve alaka duymaya başlamıştır. 

Harkeş at, Hinik İshak ata “Senin de şeklin şemalin bana benzer ama Allah (cc) sana 

rahat olma lütfunu vermiş bana ise cefayı vermiş. Bunun sebebi nedir?” diye sorar. 

Bunun üzerine Hinik İshak, İshak peygamberden duyduklarını Harkeş’e anlatmaya 

başlar. “Âdem’in ilk yaratıldığı zaman şeytan atları aldatmak ve onları insanlara asi 

kılmak hasebiyle dolduruşa getirmiş ve isyan çıkartmaya çalışmıştı. Ancak Arabį has 

atlar şeytanın dolduruşuna gelmeyip Allah’a (cc) tevekkül etmişlerdi Bar-gir atları 

ise şeytanın dolduruşuna gelip insanlara karşı ayaklanmıştır. O zamandan beri Bar-

gir atları cefayla cefalandırılmıştır.” Daha sonra Bar-gir cinsi olan Harkeş at 

Süleymân peygambere bu durumu anlatmak istediğini belirttiği esnada şans bu ya 

Hinik İshak’ın üzerinde Süleymân peygamber vardır. Duyduğu her konuşmayı 

anlayan Süleymân bunu da anlamış ve Harkeş atının kıymetini ödeyerek satın almış 

ve azat etmiştir. 

Tahtgahına dönen Süleymân Periler Sultanı Hümayun şahın gökçek atını görür ve 

“Bu atlar hangi ülkede olurlar?” diye sorar. Hümayun şah cevap verir. “Gevher begin 

kalesinden ötede bir denizin ötesinde bir ada vardır. Cezire-i hayl derler. Orada peri 

atları çok olur.” der. Daha sonra Süleymân oradakilerle vedalaşıp odasında sabaha 

kadar ibadet etmeye çekilir. 

Bütün insan ve cin komutanlarının Süleymân’ın divanında hazır bulunduğu sırada 

Balbek meliki veziriyle birlikte hediye etmek üzere gazalarda binmesi için 
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Süleymân’a bir at gönderirler. Süleymân atı pek beğenir ve oradakilere bu atı nasıl 

beslemesi gerektiğini ve hasta olmaması için ne yapılması gerektiğini sorar. Lokman 

Hakim, Fisagores Hakim ve Asaf bin Berhiya Hakim Süleymân’a gerekli izahatleri 

yaparlar. 

Berhiyanın at beslemek hakkında söyledikleri Süleymân’ın hoşuna gider ve sonra 

etrafta ne kadar iyi at varsa toplamak fikri hâsıl olur. Semendun-ı Hezar Yekdest Cin, 

Süleymân’a Magrib diyarında bir adada fevkalade güzel atların olduğunu ifade eder 

ve atları över. Süleymân da gidip o atları getirtmesini ister Cin ise daha önce bu 

niyete kastettiklerini fakat atların hızlı olmasından dolayı getiremediklerini sadece 

birkaç tane getirebildiklerini söyler. Sonra Hıftaş Cin yanına cinlerini alıp oraya 

gidip bir hile ile kırk elli civarı atı zorla getirir. Süleymân atları görünce hayran kalır. 

Bunun üzerine Süleymân hayvan müvekkeli olan Alutmahahayil’i çağırır ve ondan 

müvekkel-i Hayl’i getirtmesini ister. O an içinde Hayl hazır bulunur ve cinlerin 

hileyle bir kısmını aldığı atların bulunduğu adayı Hayl’den sorar. Hayl de bu atların 

nereden nasıl hâsıl olduğunu anlatır. Daha sonra Hz. Süleymân, cin tekvinlerinin 

yardımıyla ve Allah’ın (cc) izniyle bin kadar attan dişili ve erkekli getirtir.  

Daha sonra Lokman Hakim eline İdris peygamberin kitabını alıp, İyi atların nasıl 

olduğu hakkında uzunca bilgiler verir. 

Asaf bin Berhiya İshak Peygamber kitabını eline alıp bazı rivayetlere göre at cinsine 

ilk binen kişi olan İshak peygamber’in sözlerinden haraketle iyi bir atın nasıl 

seçileceği hususunda bilgiler özetler. Ayrıca bir savaş esnasında devenin boynunun 

uzun olması ve devenin de hızlı hareket edememesinden dolayı cenk esnasında en 

iyisinin at olduğunu anlatır ve devamında iyi bir atın görüntüsü hakkında bilgiler 

verir. 

Esef bin Berhiya’nın bu bilgilendirmesinden sonra Fisagores Hakim de Yusuf 

peygamber kitabını ele alıp Yusuf bin Yakub’un Arabî atlar beslemeye heves 

etmesinden başlayıp atların rengi hususundan, şekil özelliklerinden ve 

dayanıklıklarından bahseder. 

Sürh-bad Cin, cin ve dev komutanlarıyla birlikte, Yahuban Sadık da komutanları, 

evliyaları ve ümeralarıyla birlikte savaş halindedirler. Savaşta Sürh-bad Cin galip 

gelir. Bu esnada Periler sultanı Cabir Peri gökyüzünde süzülürken Mısır üzerinde 
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Sürh-bad Cin’in savaşını görür ve o an hemen Süleymân’ın huzuruna varıp durumu 

haberdar eder. 

Bu duruma gayet sinirlenen Süleymân, divanında insan ve cin komutanlarıyla 

durumu değerlendirmeye alır. Zira Sürh-bad Cin kalan en güçlü cinlerden birisidir ki 

Allah (cc) onu gazab ateşinden yaratmıştır. Bunun üzerine Süleymân, Sürh-bad’ın 

üzerine yürüme kararı alır. Ya düşmanın başı gelir ya da yiğit bir şekilde gerekirse 

baş verilir dediğinde komutanlardan Salsal dev, İstehir Cin ve Demir bad Cin sessiz 

kalırlar. 

Süleymân, komutanların bu hallerini görünce şaşırır. Bu sırada Semendun Cin 

Süleymân’dan emir isteyip Sürh-bad ile savaşmak istediğini belirtir. Bunu duyunca 

fevkalade sevinen Süleymân ona icazet verir ve ondan Sürh-bad Cin’i kendisine 

getirmesini ister. Bunun üzerine Semendun ne kadar kendisine tabi olan komutanı 

varsa toparlayıp gece yarısı yola çıkar. Mısır’a vardığında şehir adeta cin nefesinden 

görünmez olmuştur. 

Semendun Cin Sündüs Cin’e gidip Sürh-bad’la konuşmasını ve ona Süleymân’a tabi 

olmasını yoksa onunla savaşacaklarını söylemesini emr eder. Bunun üzerine yola 

çıkan cin giderken bulutların arasında sınırsız sayıda, havayı neredeyse karartacak 

toplulukta cin askerlerini görür. Sora sora Sürh-bad’ı bir sarayda döşek üstünde 

otururken bulur ve ona durumu anlatır ve Süleymân’ın emrine tabi olması gerektiğini 

izah eder. 

Bunu duyunca bir hayli sinirlenen Sürh-bad’ın ağzından kelimeler yerine ateşler 

çıkar. Kendisine gelen elçiyi öldürmeye kast ederken yanındaki dev komutanı, 

“Elçiye zeval olmaz.” sözünü hatırlatır ve onu bağışlar. Sürh-bad, Demirci Davud’un 

oğlu Süleymân’dan korkmadığını ve hatta onun elinden hatemini almak için intikam 

ateşiyle tutuştuğunu elçiye anlatır. Bunun üzerine elçi Süleymân’ı savunan birkaç söz 

söyledikten sonra çıkar gider.  

334. Meclis  

Sündüs (Sesendus) Cin Semendun’un yanına dönüp olanları anlatınca Semendun bir 

hayli gazaba gelir ve Komutanlarıyla ve onların askerleriyle birlikte Nil kenarında 

yeryüzüne iner. Yüzbinlerce askeriyle birlikte yeryüzünde yürüyüşe geçen 
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Semendun’un ordusunu gören insanlar ve cinler onların heybetinden akıllarını 

kaybederler. 

Sabaha kadar süren savaşın sonucunda Semendun Cin, Sürh-bad Cin’e karşı üstünlük 

kurar. Canını kurtaran Sürh-bad Cin iblisin yanına gider ve meclis kurarlar. Mecliste 

Semendunun gücü kuvveti ve Süleymân’ın azameti tartışılır. 

Evvelki bölümlerde geçen atlar hakkında hakimlerin söylediği sözlerden hareketle 

Süleymân peygamber atların iyisini ve kötüsünü gayet öğrendikten sonra etrafındaki 

birkaç tekvine bu atlar hakkında söylenen sözleri duyup duymadıklarını ve eğer 

duydularsa iyi ve kötü atları ayırt edip edemeyeceklerini sorar. Onlar da gayet 

anladıklarını ifade ettikten sonra Süleymân onları bu vasıflı atları bulup kendisine 

getirmelerini emreder. Süleymân’dan icazet alan tekvinlerin her birisi cezire adasına 

giderler ve bu atları yakalamaya çalışırlar ancak nafile. Atlar bu cinlerden daha hızlı 

çıkar. En sonunda atlar bir yerde toplanıp müvekkellerine niçin kendilerini 

yakalamak istediklerini sorduklarında bunun Süleymân’ın emri olduğunu öğrenirler. 

Fakat Süleymân’ın kim olduğunu bilmezler. Bu sırada atlar, insanların onları nasıl 

kullandığını öğrenip insanların yanına gitmeye rıza vermezler. Zorla götürülseler bile 

yolda can vereceklerini söylerler. Bunun üzerine müvekkel-i hayl Süleymân’ın öyle 

olmadığını ve kendilerine gayet iyi bakacağını güzelce anlatır. 

Şeytan bu sırada bu olaydan haberdar olup son derece rahatsız olur zira bu atların 

Arap vilayetinde olması Süleymân’ın gücüne güç katacaktır. Bir şekilde o atları 

yanıltıp bu olayı bozmak için aralarında planlar yapmaya koyulurlar. En sonunda 

hayl cinsinde o atlara görünüp bu işi bozmaya niyet eder. Ne kadar atları insanlara 

ayaklandırmaya ikna etmeye çalışsalar da bu işte başarılı olamazlar. Tam ki atların 

bargirleri iblise kanıp insana tekme atacaktı ki o sırada İblis yere tükürür. Allah (cc) 

o tükürükten bir köpek yaratır ve köpek havlamaya başlar bu sesten korkan atlar 

kaçışırlar. Ordaki tekvinler bunun üzerine Allah’a (cc) secde ederler ve şeytan 

oradan defolur. 

Âdem ile Havva zamanında şeytanın doldurması sonucunda insanlara ayaklanan atlar 

daha sonra hep ağır yük taşımakla cezalandırılmıştır. Şeytanın sözünü dinlemeyen 

atlar ise dünya hayatları hoşluk ve bolluk içinde geçmiştir. 



61 
 

Bu işten vazgeçmeyen İblis bin tane müvekkeli, hayl şekline sokarak atları yanıltmak 

üzere çalışmalarına devam eder ve en nihayetinde atları bu hususta ikna ederler. 

Daha sonra Süleymân adına kendilerini almaya gelen cinlere gâh çifte atıp gâh ısırıp 

onlardan kaçarlar. Yakalananlar ise yolda giderken ölürler. Bunun üzerine tekvinler 

Süleymân’a durumu izah etmek için aralarından bir elçi seçerler ve onu Süleymân’a 

gönderirler.  

Balbek melikinin gönderdiği Arabį atın adı Ebu Münkiz’dir. Süleymân bu atı pek 

sever, ona işlemeli çullar, gümüş takılar takardı. Ahırında atlar, develer, katırlar hep 

bir arada bulunurdu. Bir gün aralarında bir gürültü koptu. Katırlardan biri Hımar’a 

kendi dillerinde “Bu gelen atın ne kerameti var ki Hinik İshak’ın yanında bağlı ve bu 

kadar minnetler görür?” diye sorar ve ardından kendi cinsinin diğer cinslere nazaran 

üstün olan vasıflarını anlatır. 

Bunun üzerine Hımar, “Nemrud, İbrahim peygamberi diri diri yakmak istediğinde 

diğer hayvanlar buna direnirken senin cinsin odun taşıdığından dolayı Allah (cc) 

sizin cinsinizi böyle cezalandırdı ve siz muhalif cinsten katır merkep oldunuz.” diye 

cevap verir. 

Katır da buna son derece karşı çıkıp “At ile filden gergedan, kaplan ile vaşaktan pars 

ve tavşan ile deveden deve kuşu meydan geldi. O zaman bunların hepsi haram-zade 

midir?” diye bir serzenişte bulunur ve kendi cinsini över. 

Bu sırada at söze girip kendi cinsini överken katırı da yılan balığına benzetip ne yılan 

ne de balıksın diye serzenişte bulunur. Develeri de kendinin altında göreceği sırada 

deve söze karışır ve kurandan örneklerle kendi vasıflarını saymaya başlar. Gerekirse 

aç ve susuz bir şekilde Mekke yoluna gidebileceğini söyler ve fili kendi yanına 

bağlamalarından dolayı hayıflanır. 

Bu hayıflanmayı duyan fil hortumunu kaldırıp bir nara atar ve devenin kendini 

ayıplamasına hırslanır. Hissinin idrakinin gücünün onunkinden fazla olduğunu 

söyler. 

Filin ifadelerinden sonra deve boyun eğer ve at da sakinleşip yatar. Süleymân, 

dergahında gezerken Hüdhüd kuşu yanına gelir ve gökte uçarken bir çiftçinin 

öküzlerine yemeğini az verip çok çalıştırdığından şikâyet eder. Süleymân da bunu 

duyunca acıyıp çiftçiyi huzuruna ister. O anda Âdem as’ın cennetten öküz getirip 
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buğday tohumunu verip insanlara ziraat eyleyin talimatını anarlar. Bu sırada Lokman 

Hakim’e Âdem’in getirdiği öküz çiftin nasıl türediğini sorunca Süleymân iki rekat 

namaz kılıp hayvan alemine müvekkel melek olan Kibriyayil meleği çağırır ve ona 

ineğin şeceresini ve gerçekten cennetten mi geldiğini sorar ve müvekkel olan melek 

de bunu uzunca anlatır ve ayrıca buğdayın, arpanın, mercimeğin ve nohutun nereden 

hasıl olduğu hakkında da bilgiler verir. 

Daha sonra denizde ve karada ineklerin kaç çeşidi vardır diye sorunca, dokuz sınıf 

olan bu türün beşinin karada dördünün de denizde olduğunu uzun uzadıya anlatır. 

Süleymân, nazarına gelen çiftçi ve iki öküzü görünce öküzlerin haline acır zira 

öküzlerin derisi kemiklerine yapışmış durumdadır. Süleymân “Mazlumların silahı 

şikâyettir” mucibince niye gelip durumu kendisine anlatımadıkları sorduğunda 

“Korktuk.” cevabını alır. 

Çiftçiyle girdiği münakaşadan sonra çiftçinin özrünü alan Süleymân daha sonra iki 

öküzün değerini ödeyip onları kendi hayvanlarının üst yanına bağlatır. Süleymân 

böyle yapınca hayvanlar bu duruma incinip Süleymân’a neden kendilerinin yanına 

bağladıklarını sorunca Süleymân yedi katı omuzunda taşıyan bu öküzlerin, atların 

arpa ve insanların buğday yemesine sebep olduğundan dolayı saygı duyulması 

gerektiğini ifade eder. 

Süleymân hayl ceziresine gönderdiği cinlerin halini merak ettiği sırada Habtıktık 

tekvin Süleymân divanına gelip şeytanın atları yanılttığını ve bununla beraber cin 

korkusundan dolayı atları getiremediklerini söyleyince Süleymân bu duruma üzüldü. 

Bu sırada Lokman hekimin aklına bir fikir geldi. Hazineden yüz bin adet altını 

kuyumculara götürüp bu altınları içleri boşaltılmış elma şekline koymalarını ister ve 

bunların her birinin içine de misk kokusu koydurur ki bu kokuyu alan atlar yaklaşık 

40 gün boyunca kendilerinden geçerler ve böylece o atlardan istenilen seçilip 

getirilebilir. Süleymân bu fikri tutup icazet verir ve taşınırken kokusunun çıkmaması 

için sandıklar içinde Dehneş’e götürülmesini ve hayl adasında su kenarlarına 

çimenliklere ve rüzgâr yerine konulmalarını ister. 

Süleymân’ın emrettiği gibi dizilen elmalar işe yarar ve kokuyu alan bu atlar sanki bir 

ölü gibi gözleri kapanıp oldukları yere düşerler. Daha sonra toplamda bin atı bir yere 



63 
 

toparlayıp içlerinden beğendiklerini seçip alırlar ve Süleymân’a getirmek üzere yola 

çıkarlar. 

Altın miskli elmaları gönderdikten sonra Süleymân da huzurundaki varlıklara icazet 

verip divanını dağıtır ve kendisi de sabah oluncaya dek ibadet etmek üzere kendi 

yalnızlığına çekiliverir.  

335. Meclis  

Süleymân’ın divanının azameti ve yanında bulunan her türlü yaratılmışların 

müvekkellerinden bahsedilmektedir. 

Nübüvvet tahtının sağ tarafında beni İsrailin evliyaları enbiyaları,  

Nübüvvet tahtının sol tarafında Harun Sedat neslinin dokuzbin kadar evliyası,  

Nübüvvet tahtının ikinci tarafında on dört bin dünya padişahları ve ikinci tarafın sol 

tarafında evliyalar, hükemalar müneccimler, üçüncü tabakanın sağ tarafında 

Süleymân’ın on iki komutanı edeple otururlar -ve her birisi Süleymân’ın divanının 

gelir ve giderlerinin hesabını tutarlar. Yılsonu olunca tuttukları defterler ile hesap 

verirlerdi. Her birisinde üç bin adet köy ve altmış adet şehir bulunurdu.- 

Nübüvvet tahtının üçüncü tabakasının sol tarafında cin ve peri tayifeleri, 

Üçüncü tabakanın alt yanında dev tayifesi, 

Nübüvvet kürsüsünün dördüncü tabakasında yüz yirmi türlü mahlûkatın yetmiş iki 

milletin muhtelif şekilli komutanları, 

Nübüvvet tahtının dördüncü tabakasının sol tarafında hayvan tayifesi, 

Nübüvvet tahtının beşinci tabakasının sağ tarafında haşerat reisleri, 

Beşinci tabakanın sol tarafında karıncalar otururlardı. 

Süleymân’ın divanında toplanan cinslerin hepsi sayılmaya kalksa nice kitaplar olur. 

Bu bahsedilenlerin dışında bir de denizde yaşayanlar vardır ki onlar bu divanda 

bulunamazlar. Süleymân’ın divanındakilerin altı yüz türlüsü denizde dört yüz türlüsü 

de karada bulunmaktadır. 
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Süleymân’ın divanı yedi tabakadan oluşmaktadır. Bu ümmetin içindeki insanlar için 

yemekler matbahta pişerdi. Burada on üç kazan vardı ki her bir kazanın içine on tane 

deve sığabilirdi ve yine kazanlarda yüz tane koyun pişebilirdi. Her öğünde on sığır 

on deve ve yüz koyun pişerdi. 

Süleymân da atası Davud gibi atları pek severdi. Nerde iyi bir at duysa değerinden 

daha fazlasını vererek onu satın alırdı. Süleymân’ın hükmü Zebur’da Mısır’dan, Fırat 

nehrine kadardı. Ancak tefsir kitaplarında ise Kaf’dan Kaf’a kadar hükm ettiği 

rivayet olunurdu. Süleymân bir yerden bir yere giderken rüzgârlar onun tahtını 

kolaylıkla taşırdı.  

Bahsedilen mahluklar Süleymân’ın divanında hazır bulunurken, gökyüzünde de 

kuşlar kanat kanata vermiş uçarken adeta Süleymân’ın üzerinde bir gölgelik 

oluşturmuşlardı. Simurg, kuşların önde gelenidir. Dört kanadını açmış o da 

uçmaktadır. Saka kuşu da Süleymân’ın dergâhına su taşırdı. Karga hasedinden 

simsiyah olmuş kafasıyla bakıp dururken Turrac ise Allah’ı (cc) tesbih ederdi. Bülbül 

ise feryad makamından sesini duyururdu. 

Dehneş Hayl adasından bin adet has atları toplayıp avanlarıyla birlikte akşam vaktine 

kadar beytülmükaddes sahrasında bir zeytinliğe getirip ertesi gün tekrar yola çıkmak 

üzere o gece orda kalmaya kara verirler. Nagmagayil, Süleymân’a atların geldiğini 

haber verince Süleymân onları divanına getirtir. Süleymân’ın huzurunda yerde yatan 

atların ayakları hareket etmektedir. Bunu görünce Süleymân bu atların ayaklarının 

hareket ettiğini fakat niye ayakta duramadıklarını sorar. Dehneş de bir sorun 

olmadığını aynı kendilerine emredilen gibi hareket ettiklerini, altın elmalar içindeki 

kokuyu alan atların yüz üstü düşüp bayıldıklarını ve onları alıp doğruca getirdiklerini 

söyleyince Süleymân mutlu olur. Daha sonra Lokman Hakim, Batlamyus Hakim ve 

Feylesof Ekber acı badem yağını sirke ile karıştırıp yerde yatan atların burunlarına 

sürerler. O an içinde atların akılları başlarına gelir, idrak kuvvetleri artar ve 

esnemeye başlarlar. Atlar gözlerini açınca insanların eline geldiklerini görürler ve 

gelen bütün atlar saf saf dizilir ve sırtlarını birbirlerine yaslayıp kişnemeye başlarlar. 

Bu sırada bu atları gözleyen Süleymân daha önce bu denli atlar görmemiştir. 

Atları görünce gayet beğenen Süleymân, atların yanına gitmek için ve onları 

samanlarla beslemek için ne kadar gayret etse de başarılı olamaz. Bunun üzerine 

Süleymân hayvan üzerine müvekkil olan meleği yüzüğünün yardımıyla davet eder. 
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Gelen melek bu cins atları getirttiği için Süleymân’ı tebrik eder. Kendisinden daha 

önce gelen Süleymân’lara bu cins at nasip olmamıştır. Süleymân bunun üzerine 

kendinden önce gelen Süleymânların şeklini şemayilini merak eder ve sorar. 

Müvekkel olan melek “Önce gelen 123.999 Süleymân da eline hatemi alıp Kaf’tan 

Kaf’a kadar hükm etmiş ve hiçbirinin ümmeti diğerinin ümmetine benzememiştir. 

Hiçbir Süleymân diğer gelen Süleymân’ın zamanında kalamamıştır. Bu cihan 

sarayına gönderilen bin bir türlü mahlûkat elde ettikleri güçten dolayı kibirlenip 

Allah’ı (cc) unutmuşlardır. Bu sebepten Allah (cc) onları helak etmiştir. Allah (cc) 

her zamanın halkının sevdiği bir kişisine Süleymânlık nasip eder ve o kişiyi baştan 

ayağa nurlandırırdı. Şekli şemayili güneş gibi ışıltısının şaşasından görünmezdi ve 

genelde zamanının halkına benzemezdi. Süleymân’ın ana rahmine düşmesini ve 

yaratılışını Allah’tan (cc) başkası bilmezdi. Daha önce gelenlerin şekli şimdi senin 

göründüğün gibi görünmemiş ve bulunduğu halkın suretine benzememiştir.” diye 

açıklar. 

Bunun üzerine Süleymân şaşırır ve bu sefer daha önce gelen Süleymânların, şimdi 

kendisinin kullandığı hatemin ve tahtın aynısını kullanıp kullanmadıklarını sorar. 

Bunun üzerine Melek de her Süleymân’ın hateminin farklı olduğunu, birinde olan 

mührün diğerinde olmadığını açıklar. Ama şimdiye kadar gelen bütün Süleymânlar 

senin bu oturduğun tahtı kullanmışlardır diye cevaplar. 

Süleymân bu sefer daha önce gelmiş olan Süleymânların mühürlerinin hala onların 

parmaklarında olup olmadığını sorar, melek de hiç birinin mührünün kendinde 

kalmadığını hepsinin Allah’ın (cc) emriyle onlardan alınıp kendi hazinesinde 

sakladığını söyler. 

Süleymân bu sefer Allah’ın (cc) at sürüsünü (Hayl) neden yarattığını sorar. Melek de 

bunun cevabını ancak Allah (cc) bilir fakat Mikail melekten işittiğimiz kadarıyla 

Allah bir tür yaratmak ister ki Allah (cc) yolunda kendi için çalışanların canlarını ve 

mallarını taşısınlar ve Allah’ın (cc) niyetine karşı çıkanları da cezalandırsınlar. 

Ancak huzurundaki meleklerden biri bu cinsi ateşten yaratılmış olanların 

kışkırtmaları ile yoldan saptırabileceğinden korktuğunu ifade eder. Bunun üzerine 

Allah (cc) Bargir cinsini kuzey rüzgârından yaratır ve tabiatlarına tezlik, sertlik ve 

gönüllerine katılık koyar. Daha sonra Allah (cc) öğle rüzgârından hayl cinsinin ikinci 

sınıfını yaratır ki bu cins de her ne kadar şeytanın aldatmasına aldanmaya meyl etse 
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de nihayetinde Allah (cc) korkusu galip gelir ve şeytana uymaz. Bu atların huyları 

çirkindir ve halk içinde itibarı yoktur. 

En sonunda Allah (cc) nesime seslenir ve ondan hayırlı bir at yaratmak istediğini 

söyler ve nihayetinde şeytanın aldanmalarına hiç kanmayan ve her ne olursa olsun 

“Biz Allah’a (cc) mutiyiz.” demekten başka bir cevap vermeyen bir cins yaratıldığını 

söyler. 

Süleymân daha sonra Melekten bu hayllerin müvekkellerini getirmesini ve bu atları 

kendisine katmasını ister ki gaza için bu atlar gerekmektedir. Bunun üzerine melek 

hayl cinsinin müvekkilini göndermek üzere gider 

Hayl müvekkeli Allah’ın (cc) selamıyla gelir. Selamı alan Süleymân bu müvekkele 

dillerince Süleymân’a katılmalarını serkeşlik etmemelerini sünnileri sırtlarına 

almalarını söyler bunun karşılığında da buğdayları ve suları önlerinden eksik 

edilmeyecek ve hepsine iyi davranılacaktı. 

Bunun üzerine müvekkil olan melek, hayllere Süleymân’ın emrine girmek ve 

Allah’ın (cc) yolunda olmak mucibince ayetlerden, hadislerden ve kelam-ı 

kibarlardan örneklerle bir konuşma yapar. Bulundukları yerin kendileri için bir nimet 

olduğundan bahseder. Nihayetinde de hayllere neden Süleymân’a itaat etmediklerini 

sorar. 

Bu konuşmadan sonra atlar müvekkellerinin etrafını sarıp Süleymân’ın kim olduğunu 

ve buraya nasıl geldiklerini sorarlar. En son hatırladıkları at adasında Allah’ı (cc) 

tespih ederek gezdikleridir. Gözlerini açdıklarında kendilerini burada bulmuşlardır. 

Kendilerini aldatarak buraya getirenlerden neden kaçmasınlardı? 

Hayllerin müvekkeli bu sözleri işitince şaşırır ve “Âdem oğlanları sizi niye aldatsın? 

Süleymân gönderilmiş bir peygamberdir aldatıcı bir kimse değildir. Ruhlardan ve 

cinlerden gönderip sizi Allah (cc) yolunda gaza yapmak için davet etti. Daha fazla 

inat etmeyip mücahid olun” der 

Bunun üzerine atlar bir araya toplanıp fikir istişaresi yaptılar ve nihayetinde 

Süleymân’a itaat etmeye karar verdiler. Atların ulusu Süleymân’ın nazarına gelip 

onun saltanatının devamına dua eder. 
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Süleymân’a itaat etme kararı aldıktan sonra atların komutanı gelip Süleymân’la bir 

konuşma yapar ve ona muti olduklarını fakat kendilerinin de 7 adet istekleri 

olduğunu söyler. Bunlar; buğdaysız ve susuz kalmamak, kendilerinin 

yarıştırılamamaları, ayaklarının nalsız bırakılmaması, yokuş yukarı taşıdıkları 

kimselerin inişte kendilerine yardım etmeleri, baharda nallarının çıkartılıp çemen 

yöresinde çeşitli otlar yemek istedikleri ve son olarak Ağustos arpasının 40 gün 

mikdarı kendilerine verilerek beslenilmesidir. Bunlar yapıldığı takdirde kendilerine 

süvar olana gaza sırasında atların da yardımcı olacağını, hatta kamçıları düşse bile 

kendileri alıp geri süvara vereceklerini söylerler. 

Süleymân onların bu dileklerini kabul eder ve kendi ahırına bağlatır. Üçyüzünü 

Selatinlere, üçyüzünü pehlivan ve kahramanlara bahş eder ve her birisine atları 

teslim ederken atların diledikleri şekilde bakımlarının yapılması için söz alır. Yelesi 

ve kuyruğu kara olan kır atın da adını Ebu’l-havaris koyup, Hink-i İshâkın alt yanına 

ve Balbek melikinin gönderdiği Ebu Münfiz’in üst yanına bağlar ve güzelce tımarını 

yaptırır. 

Bu yediyüz atın Süleymân’a itaat etmesini Hannas görüp üzülür. Doğru şeytanın 

yanına gidip olayları ona anlatır. “Önceden gaza kılmak için bindikleri at yoktu ve 

rahatça gaza yapamıyorlardı. Şimdi hayl adasının atlarını getirdiler ve saflarına 

kattılar bunlardan yediyüz tanesi Süleymân’a itaat ederken üçyüz tanesi Süleymân’a 

katılmayıp inat ettiler. Şimdi onları aldatmanın tam vaktidir ki insana itaat 

etmesinler.” Şeytan bunun üzerine Sürih-bad’dan icazet alıp haylın yanına gider. 

Orada olan siyah bir at şeytanı görünce kulaklarını dikip ona bakar. Şeytan hemen 

atalarının kendisini dinlemeyip hata ettiğini ve pişman olduklarını, geçmişten ders 

alıp bu sefer kendisini dinleyip insanlara itaat etmemeleri gerektiğini fısıldamaya 

başlar. 

Hayl komutanı bunun üzerine şeytanın kendisine söylediklerine inanmaz. 

Kendilerinden olan yediyüz tanesine eyer vurulmasından ve ağızlarına kem 

geçirilmesinden biraz ürkseler de Süleymân’a itaat etmeyi seçtiklerini söyler. 

Bunun üzerine şeytan onları aldatamayıp geri döner fakat şeytanî planları henüz 

tükenmemiştir. Bu sefer uyuz bargir cinsi atlardan 4 tanesini getirip onları hayllerin 

arasına salmak ister. Bunların berbat halini gören Hayller bir kez daha düşünecektir. 
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Şeytan dediği gibi yapar ve o 4 uyuz atı hayllerin arasına koyar. Hayller bunları 

görünce şaşırırlar, öyle bakımsızlar ki şekilleri attır fakat ne ata ne ite benzetirler. 

Hayl cinsi bu atları görünce vehm içinde hallerinin sebebini sorarlar. Şeytanın 

aldatması olan bu atlar da insanların kendisine bakmadığını onları istedikleri yere 

götürseler de kendilerini aç susuz bıraktıklarını ve taşıyamayacakları kadar yük 

yüklediklerini, taşıyamayınca da gözlerini oyduklarını söylerler. 

Bargirler bu sefer Hayl cinsine neden kendilerinin arkalarında eyer, ağızlarında kem, 

ayaklarında nal ve üstlerinde insan olmadığını sorar. Onlar da henüz insana itaat 

etmedikleri için olmadığını söyler. Ancak o sırada hayl atı buna doğru “Söyle senin 

aslın nedir şeklin şemayilin bir garip.” deyince. Bargir ağlayarak insanoğlunun 

elinden böyle bir hâle düştüğünü bir kıssayla birlikte anlatır. Bu sırada şeytan söze 

girip “İnsanlar bu atlara ne cefalar çektirmiştir. Aynısını size de yapacaktır. Gelin 

sözümü tutun ve insana itaat etmeyin.” der. 

Bunun üzerine kalan üçyüz at insanlardan nefret edip kaçmak isterler ve Kuds-i 

Mübarek sahrasına yüz tutarlar. Süleymân o kaçan atlara incinip geri getirttirir ve 

nasihat etmeye başlar. Ne kadar nasihat etse de nafile Süleymân’a itaat etmezler ve 

“Ateş, yanlışı yapmaktan iyidir.” deyip giderler. 

Süleymân bu atlara meşgul olduğu süre zarfında ikindi namazını kaçırmış akşam 

olmuşdur. Bunun üzerine Süleymân pak sudan abdest alıp 2 rekât hacet namazını 

kıldıktan sonra Allah’tan (cc) af diler. Allah (cc) da Süleymân’ın duasını kabul eder 

ve güneşi çekip öğle vaktinin yerine koyar. Bunu görenler Allah’a (cc) tekbir getirip 

salavat getirirler ve cümle enbiyayla öğle namazını kılarlar. Bu olaydan sonra 

Süleymân’a hiçkimse inat etmedi ve onu peygamber olarak bildiler. 

2.2. Dil ve Üslup 

Edebiyatın ana malzemesini oluşturan dil; tarih, coğrafya, kültür, sosyal yapı ile sıkı 

sıkıya birbirine bağlıdır. Edebiyatımızda öncelikle nazımda kendini gösteren 

ilerlemeler daha sonra nesir alanında görülmüştür. 

“XV. yüzyılda şiirde kazanılan gelişmelere paralel olarak bir nesir dilinden söz 

edilemez. Bu yüzyılda da nesir, konuşma dilinin bir adım önünde kısa cümleler, 

çeviri kokusu özellikleri taşıyan bir ifade ve yalın bir üslupla sade nesir örnekleri 
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çerçevesinde değerlendirilebilir. Bunun yanında sayıca az da olsa farklı türlerde ilmî 

ve bediî üslupla kaleme alınmış estetik nesrin ilk örneklerine bu yüzyıl metinleri 

arasında rastlanacaktır. XV. yüzyıldaki mensur dil verimlerine bakıldığında dinî, 

tasavvufî ve dinî-destanî konulu eserler çoğunluğu teşkil ederler. Kısacası bu yüzyıl 

nitelik ve nicelik bakımından bir zenginleşmeden söz edilebilir” (İsen vd., 2009: 81). 

“XVI. yüzyıl ise başlangıçtan itibaren Arap ve Fars edebiyatlarında ortaya çıkan 

gelişmeleri kendisine model alan Anadolu’daki eski Türk edebiyatı XV. yüzyılın ilk 

yarısına kadar belli mesafeler kazanmıştır” (İsen vd., 2009: 101). 

XV. yüzyılın sonu ile XVI. yüzyılın başlarında ortaya konulan Süleyman-nâme genel 

itibariyle döneminin bahsedilen hususiyetlerine sahiptir. Bu dönem eserleri yeni yeni 

özelliklerini oluşturduğundan başlangıçta karşılaşabilinecek problemlerle 

karşılaşmıştır. İmla konusunda ciddi tutarsızlıklar göze çarpmaktadır. Aynı sayfa 

içerisinde aynı kelimenin farklı bir şekilde yazıldığı da görülmüştür; “…ķādirüñ 
ķudret-i ber-kemālin śāniǾüñ śunǾ-ı celālin göstermege ol żaǾįflıġla ki ķanadcıķların 
açarlardı. AǾžm-i maħlūķātuñ nişter urup ķana ķana ķanların içerlerdi ve pįllerüñ 
ķulaġına girülerdi ve ejdehānuñ dimāġına zaħm ururlardı ve gāh Süleymān 
ķorħusından gelüp yirlü yirinde ŧururlardı ve zebāb mihterinüñ daħı śaff-ı neǾālinde 
ķara siñek ser-neferi źübāb gibi iźn-i Rabbānį ĥükm-i Süleymānį birle śaru yāķūt, 
Ĥaķķ üzerinde nažar-ı Süleymānį’ye muķābil olup ŧurmışdı. Dilince devletine duǾā 
ķılup elin yüzine gözine sürmişdi ve zübāb śınıfı daħı bį-şumār ve bį-ķarār śınıfı, 
śınıfı birle baǾżı ŧurup baǾżı ķanad açışup uçmışdı ol żaǾįflıķla aǾžam-ı maħlūķa 
cürǾet göstermege gidüp yaraşup bir birin geçişürdi gāh memleket deme çeküp bu 
daħı ejderhānuñ ķafāsına ķara bulut bigi seffle anarlardı…” (s.252) 

Bununla beraber metinde “Kuknüs” isminin iki farklı yazımı ile karşılaşılmıştır. 
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15. yüzyılın sonu ve 16. Yüzyılın başlarında kaleme alınan eserde dönemin bir 

özelliği olarak eski Anadolu Türkçesi dil özellikleri görülmektedir. Bu bağlamda 

eserde birleşik fiillerin1 kullanıldığı görülür; 

“Çün degüldür bir ķarāra rūzigār 
Furśatı fevt itmeyigör iy hümām” (s.204) 

“Şeh Süleymān dutġıl imdi ĥażretüñ 
Ĥaķķ’a dāyim idegör gil ŧāǾatüñ” (s.237) 

“Ne semā kim ne felekden ķıl güźar 
Ķovıp Ĥaķķ’a irişigör nāmūra” (s.238) 

Eserin dil ve üslup özelliklerinden bir tanesi de “gâh… gâh…” edatı ile kurulan 

bağlama öbekleridir. Eserde bu edatın bazen cümleleri bazen de kelimeleri birbirine 

bağladığı görülmektedir; “….zįrā ki Ǿālem-i kevn ü fesād icād olaldan bunuñ üzerine 
devr ider ki gāh şemse naķś u zevāl gāh bedr-i hilāl ve gāh hilāl-i bedr ķılup çarħ-ı 
çārımdan neyr-i aǾžama şeref virür kim…”(s.113). “Gāh göñli ħasta ve gāh dili beste 
olur.” (s.116). “…Gāh el yüz yuyuban pak ü temįzlikle śıġanup sermenüp bir ķadem 
ŧahāretsüz yire ķadem baśmayup yürürdi ve gāh dest-i benį perdāħt itdügi ħırķasın 
zāhidāne egnine aluban …”(s.173).  

Eski Anadolu Türkçesinde gelecek zaman eki2 olan -ısar, -iser3 kullanılmaktadır; 

 “Şeh Süleymān-nāme’sinüñ olduġı aǾžam kebįr 
Biñ bir ümmet vaśfıdur kim şerĥ olısar dil-peźįr (s. 253) 

BaǾżı daħı źikr olısar on sekiz biñ Ǿālemüñ 
Kim Süleymān itdi seyrān cümlesini irüdir” (s. 254) 

“Diñle imdi n’olısardur işbu şįrįn ķıśśayı 
Lįki virgil çoķ śalavāt Muśŧafā’ya bį-ĥisāb” (s. 196) 

“Tā ki yaz dise Kirāmen Kātibįn 
                                                           
1  “Birleşik fiil bir yardımcı fiille bir ismin veya bir fiil şeklinin meydana getirdiği kelime grubudur. 
İsim veya fiil unsuru önce, yardımcı fiil sonra getirilir” (Ergin, 2009: 386). 
2 “Ek kelime bünyesinde görülen, tek başına mânâsı olmayan ve kullanılmayan, ancak köklerle 
birleşmek suretiyle kullanılan ve mânâ ile ilgili bir vazife gören şekillere denir. Kısacası ekler kelime 
bünyesindeki gramer vazifeli şekillerdir” (Ergin, 2009: 114). 
3  “Eski gelecek zaman ekini istek eki olarak kullanan, -acak, -ecek ekini henüz ortaya çıkarmamış 
bulunan eski Anadolu Türkçesinde gelecek zaman eki -ısar, -iser idi” (Ergin, 2009: 303). 
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Oķıyısar itdü gökden defterįn” (s. 128) 

Pes ĥikmet mūcibince gözleri nişānesinden bi-ķavli İdrįs Ǿalehi’s-selām maǾlūmum 
oldı ki üç gün Ǿömri var lā-büd olısardur ħayr u şerden itdügin bulısardur. (s.144) 

“Keyy śaķın itmeñ temerrüd ser-keş olup cinnįye 
Yoħsa size ħışm idiser vāhid u ķahhār oñat” (s. 214) 

Çokluk birinci şahıs4 eki olarak -vuz, -vüz kullanılmaktadır;  “…İmdi buña bir çāre 
itmek gerekdür ki cinnįler atlar dutup ele getürmeye ki ol deñiz ayķırlarına iġvā 
virevüz.” (s.215). “…ķanķımuzı begenüp iħtiyār iderse dutup alup getürsün. 
Süleymān nažarına yitürsün alnumuz yazusın neyse ħayr u şerr görevüz ol nebįnüñ 
ħāk-i pāyına irevüz ve yüz daħı sürevüz.” (s. 215). “…velį çoķ şükr ol Ĥaķķ’a ki 
śıdķımuz berekātında bu žālim źülminden necāt bulavüz.” (s. 233) 

“İrgürürse yarına Allāh u teǾāl 
Şeh Süleymān’dan diyevüz hoş maķāl” (s. 239) 

“…sipāhiye yidügi etmek ol vaķt helāl ola ki kāfirlere ķılıc uralar, şerlerini 
müslümānlar üzerinden defǾ ideler ve pādişāh çünkü ķıtāle iķdām eylemeyevüz…”(s. 

273) 

Ġıl, -ġil, emir eki  “Fi’l-meŝel Eŧrāķ-ı Zengį’dür özüñ 
Nefs-i emmāre ħaśım açġıl gözüñ” (s.164) 

“Şeh Süleymān dutġıl imdi ĥażretüñ 
Ĥaķķ’a dāyim idegör gil ŧāǾatüñ” (s. 237) 

“işidüp eyitdi ki “Yā Rabbi emrüñe muŧįǾem yaratġıl ammā ķorķaram ki nārdan” (s. 

265) 

-Layın, -leyin5 eki eşitlik çekim eki olarak kullanılır ve eski Anadolu Türkçesinde 

“gibi” ve “göre” ifadesi için kullanılmıştır. “…Velį bunlar ancılayın Ǿışķa mübtelā ki 
her birisi maǾşūķınuñ leyli śaçınuñ zencįri mecnūn olmış eyle olsa Loķmān Ĥakįm 
anları getürüp her birine…” . (s.121) “Yā Ķahrām Allāh Ǿināyetinde, Süleymān 
                                                           
4 Çokluk birinci şahsın -vuz, -vüz eki de b-v değişikliği ile eski … biz’den çıkmıştır. Vokali ise v 
tesiri ile yuvarlaklaşmıştır. Batı Türkçesinde çokluk birinci şahıs ekinin başlangıçta bu ek olduğunu 
söyleyebiliriz (Ergin, 2009: 285).   
5 “-Layın, -leyin eki birden fazla ekin birleşmesi ile meydana gelen eklerden biridir. Eskiden bu ek -
ça, -çe, -ca, -ce çekim ekinin yanında onun gibi bir eşitlik çekim eki olarak kullanılırdı. Eski Anadolu 
Türkçesinde böyle çekim eki olarak “gibi” ve “göre” ifadesi ile geniş ölçüde kullanılmıştır” (Ergin, 
2009: 173). 
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muǾcizātında pehlevānumuz Sām-süvār devletinde delįm buncılayın niçe ķalǾalar 
almışuz bunı daħı aluruz ġuśśa yime diyüp bir zemān ŧurup andan Ķahrām-ı Zengį 
ķalǾayı…” (s.147) “…ħoş giçerüz var yoldaşlaruñı getür bu gice yiyelüm içelüm 
yarın el bir idüp ol giden çerinüñ ardından sürüp yitişelüm ĥaķķından gelelüm 
didiler. Andan Zemzeme-i ǾAyyār daħı Ǿizzet ķılup döndi Ǿuķķāblayın sürüp, Sām-
süvār’a geldi gördügin işitdügin ħaber virdi Sām…” (s.150). “…andan yidi 
girdāblayın ķapu gördiler pūlāddan andan Sām-süvār içerü girüp İlyāv Şāh birle, 
buluşup, yüriyüp” (s. 159) “Cinnį ķaçan ki Sürħ-bād-ı Cinnį çerisin Ǿažametin üç 
felekden bulutlar içinde ki seyrān itdi. Çįn-i śeĥer-gāh olduġınlayın çarħ-ı cārumdan 
āfitāb tįr-i aǾžam baş ķaldırup Ǿālemi nūrla münevver ķılınca Semendūn-ı Cinnį…” 
(s.198) 

Süleymân-nâme’de geçen eklerden birisi de “-Inca, -İnce” ekidir. Bu ek eserde “-
göre, -e kadar” anlamlarıyla karşııza çıkmaktadır. “…gice aħşamdañ ve gece tā seĥer 
vaķti olınca Allāh’a Ǿibādet idüp tażarruǾ itdi. Begler daħı ŧaġılup mekānlu mekānına 
vardılar. Bunuñ üzerine ol gün geçdi. Tā kim yarındası Ǿale’ś-śabāĥ kim oldı. 
Süleymān nebį Ǿalehi’s-selām śubĥ olınca Ĥaķķ’a tāǾat ķıldı…” (s.171) “…arķun 
arķun terbiyyet virüp ħāmın almayınca ķatı sermeyeler daħı segretmeyeler ve dütüne 
ŧutma…”(s. 175)  “…Süleymān murādınca yitecek ķadar ŧutup ele getürecek oldı. 
Pes tulumlar birle eski ħamrı götürüp Süleymān’dan icāzet…” (s. 177) “…ümmetden 
bir cins ĥayvānāt vardı ki anlara Ħayl cinsi dirler. Evvel deñizde olurlardı. Ol 
cezįreye otlamaġa çıķdıķlarınca Ǿafārįt ü ehremen cinsinüñ revendeleri ekl ü şurb 
iden bed nefs āyendeleri…”(s. 181)  “…Süleymān Ĥaķ teǾālā ben ķulını anlaruñ ĥıfžı 
içün müvekkel itdi ben kimesnenüñ ne ĥaddi var kim emr-i yezdān olmayınca cin 
ŧāyifesin ol cezįreye iledem. Ve lākin lüŧf idüp…” (s. 184) “…ŧoluluķda öñinden 
ķıçına varunca varduġınca yoġun ola şöyle ki ardı öñine ĥavāle ola ammā ki…”: (s. 

186)   “Ĥakįm ķavlince Āśaf bin Berħiyā böyle diyicek” (s.189) “taylusın ve 
gereklüsin ķıymetlüsin bunlardan suǾāl itdi. Her birisi bir Ĥakįm’üñ ķavli üzre 
ĥikmet mūcibince” (s.189) 

Eski Anadolu Türkçesinin üstünlük bildiren eki “-Rek, -Rak” ekine de eserde 

rastlamak mümkündür; “…döndürmege śaġ śola tįzrek ĥamle itmege devenüñ boyun 
uzun olduġı cihetden iki ŧarafdan gelen düşmāna Ǿinānın çeküp tįzrek dutup ceng 
itmege…”(s.188). “…ola ve kemer boyunlu ola ammā ki ġayet yaśśı ola ve lākin ne 
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uzun ne ķıśa ola ve daħı boġaz laġusı altı incerek ve başı atsuz ķuru…” (s.188) 

“…issi ve śovuķ günlerde ne ķadar binseñ hįç derdi olmaz ve lākin ġāyet issi günde 
derleyüp ĥareketin żaǾįfraķ ķılur…” (s.190) “…işi anuñla işler pes bundan Ǿacebraķ 
ne ola ve bir Ǿaceb daħı buña dilümüz tersinedür ki …” (s.222) “…üstündedür 
bundan Ǿacebraķ daħı ne ola ve daħı…”(s.222) 

Eserde “şol”6 zamiri “şu” veya “bu” manasını taşımaktadır; “Yā nebiyyu’llāh şol 
ķahķahayla gülen bu gice vefāt ider ve ol gözleri ķan gibi ķızıl Ǿaķįķe dönen üç 
günden vefāt ider…” (s.142). “Şol ķaśd üzerine ki ol ķalǾaya kimse mužaffer 
olmaduġı yoġ idi. ĶalǾaya tekye ķılup…” (s.146).“…redd itdi pes şol ǾArabį atlar ki 
Ĥaķķ’a tevekkül ķıldılar.” (s.169). “İlerüye varmadılar anlar şol atlardur ki alçaķ 
ĥāllü kişiler ucuz bahāya alup biner. Ne ħāśdur ve ne kimdür ammā şol bār-gįrler 
ki…”(s.169). “ķulak diküp aġız açup aġırup cevāb virdi ki  Ĥarām-zāde sen şol ķatı 
aślı degül misin ki…” (s.219).“Zįrā at besleyen şol kişiye beñzer ki elini śadaķa 
virmekiçün açupdur yummaz tersi sidügi müşk gibi ola.” (s.269) 

Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan ve Farsça’da isimden sıfat yapmaya yarayan 

belli başlı ekler: 

Olumsuzluk ekleri; 

-Nâ; “…Şeyŧān-ı laǾįn idi ki nā-bedįn oldı ve Melik-i Aĥmer daħı ķarşu gelmege 
ķorķdı ki żararı dege. Nā-çār emrine…”(s.115). “Yā nebiyyu’llāh emr iderseñ ben 
kimseye varayın ol Aħmer-i bādım diyen nā-bekārı ŧutup…”(s.194). “…bilüp 
Süleymān Ĥażretine muŧįǾ olup cinnįlere el virmege iŧāǾat ķılup bu aralıķda dururken 
nā-gāh anı…”(s.215) 

-Bî; “…dutup ele getürmekçün ħayle saǾy bį-fāǿįde eyleyicek ve ele getürdükleri 
atlar daħı helāk olduġı cihetden…”(s.217). “…gördi bayķırup ĥayķırup aġacı süsüp 
omuz urdı aġacuñ budaķları ki senden ol bį-nihāyet…” (s.225). “…ol atları saġ u 
selāmet bį-melāmet cinnįler şeyŧān körligine dutup ele getüreler ve ĥidmetüm 

                                                           
6 “Şol zamiri, eski Anadolu Türkçesinde ve Osmanlıcada çok kullanılmış bulunan şol zamiri “şu”, “o” 
mânâsını taşımakta ve eski uş gösterme edatı ile ol zamirinin birleşmesinden doğmuş olduğu 
anlaşılmaktadır. Şu ve Ol’un birleşmesinden çıktığı da düşünülebilir. Fakat şu, şol dan yeni olup 
birinci şekil daha doğru görünmektedir. Tersine şu, şoldan daha doğrusu o da uş tan çıkmıştır. Şol 
zamiri zamir olarak az kullanılmış, daha çok işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. İşaret zamirlerinin 
tekliklerinin işaret sıfatı olarak da kullanıldığı bilinir” (Ergin, 2009: 276). 
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şerāyiŧin yirine yitüreler…”(s.235). “…ĥayvān ki ķoħulısına ķırķ güne dek bį-hoş 
olup yetür. İllā…”(s.237) . “…secde-i şükr itdi. Andan ol geçe ol cezįrede yüz 
miķdārı bį-kār vardı…” (s.236) .“…śarardup ki ŧururlardı aġyaz bį-dįn saķalı gibi 
ayaķların śarmaşdırup…”(s.251). 

-Lı, Li, İle anlamı veren ekler; 

-Be; “…işidüp bu sözüñ yaķįni var be-şarŧ-ı ān ki bir Ǿāşıķ bulına oġlum mānendi ve 
aña…” (s.121). “…Elmās ķaynaķlu be-ġāyet münteşā Sām-süvār ol pehlevān-ı 
rūzigār ol iki başlu ķuşı geregi…”(s.162) 

-Ber; “…gönderdi siñüklerin yaķup kül idüp bād-ı żerśer esüp berr ü baĥra śavurdı ol 
ķādir-i ber-kemāl ol…” (s.225). “…bilmedi ki ātiye Ǿāśi olan ber-ħūdar olmaz…” 
(s.146). “…Andan Sām-süvār’uñ salŧanat ŧanŧanasın görüp engüşt-ı ber-dehān ķılup 
kendüleri yitürdiler…” (s.152) 

Aidiyet veren ekler; 

-î; “…Ol acıġla ol atları girü dönderüp getürdiler ve ĥükm itdi. Mıśrį ķılıçlarıyla 
ellerin…” (s.285) “…yöresinde aǾžam-ı aŧyār arasında ķara buluŧlayın ķanadların 
açup cevelān ķılurken her birisi ħurūs-ı Ǿarşį gibi…” (s.101) 

-ân “…geçürüp taǾžįm u tekrįme lāyıķ itdüñ?” cevāb virdi ki “Öküz cinsine nice 
taǾžįm itmeyem ki cihānuñ abādān olmasına…” (s.234) 

-în “Sulŧānı Sührāb şāh ve Yūnān meliki Ķuŧāŧ Ĥan Ķosŧanŧįn tekfūrı Ķayśer miŝli 
Şāh-ı Şāhān ħan Ħāķān zerrįn Cevheri” (s.245) 

-Lı, -Li anlamı veren ekler; 

-gîn “…diyüp racįme ħaber viricek şeyŧān-ı laǾįn Sürħ-bād’dan icāzet alup çeşm-i 
nem-gįn göñli ġam-gįn dem çeküp..” (s.277) 

-mend   “Eyle Ǿifrįt āher-mendi her biri ki narra dįv 
Çarħ ez der gözine görinmez anuñ bir mekes” (s.117) 



75 
 

-nâk “…Ǿāşıķlar zehr-nāk iken maǾşūķa vaślına vüśūl bulduķları ĥįnde helāk 
olmazlarsa bil ki bu söz…”(s.121). “…iderlerdi ve Ħayl Cezįresinde yüriyen ħaylleri 
şerrlerinden ħalāś idüp ferruħ-nāk iderlerdi.” (s.180).“Ol ki deñizdedür kāv baĥrıdur 
ki Ǿanber anuñ ķarnındadur śu öküzü bir Ǿažįm cānverdür hevel-nāk yaǾnį 
ķorķunç…” (s.227) 

Eden, Edici anlamı veren ekler; 

-kâr “…anlaruñla ķırķ dört olur ħiźmet-kār durur ser-cümlesi senüñ yazuña şehādet 
ķılıcaķ ķıśāśa musteĥaķ…” (s.127) 

Eserin bir diğer dikkat çeken dil özelliği de Arapça kelimelerim aruz veznine 

uydurulmak için Türkçe söyleyişlerinin verilmesidir. 

  “İy kerem kānı baġışla cürmümüz eyle meyil” (s.274) 

“Böyle diyüp ol feres çün istedi şehden Ǿöźür 
Şeh Süleymān Ǿafv idüben ķıldı anlara beźil” (s.274) 

 “Gāh içürür idüben devr-i zehir” (s.113) 

“Bildiler kim cümlesin itdi helak anuñ zehir 
Ħāki yeksān itdi anuñ cümlesini meh mihir” (s.123) 

“Źerrece mihr itdügine ķılur āħir çoķ ķahır” 

“Ĥükm içindedür ķażā şerr ü ħayır eylik fesād” (s.104) 

Eserde ikilemelerin kullanıldığı da görülmektedir; “…Ǿalāda ķuşlar daħı ķanad 
ķanada çatup yan yana yeleñ yeleñe virüp gök ikilemeler…”(s.256)  “…çıķarup yüz 
ķarasından uġrın uġrın baķup…”(s.256). “…Süleymān’dan dilince dileyüp ķādirüñ 
ķudret-i ber-kemālin śāniǾüñ śunǾ celālin göstermege ol żaǾįflıġla ki ķanadcıķların 
açarlardı aǾžm-i maħlūķātuñ nişter urup ķana ķana ķanların içerlerdi…”(s.252). 
“…ve bir ŧarafda daħı eşbāzlar envāǾ-ı dürlü dürlü loķmalar bişürüp 
śatarlardı…”(s.255). “…menzile yitürdük inśāf itmeyüp aġır yük virmeden 
omuzumuz yaġır yaġır itdiler…”(s.280). “…Bu taķdįrce bu ķadar biñ biñ 
maħlūķāt…” (s.262)  
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Metinde ikilemelerin arasına bağlaçların girdiği de görülmektedir; “…Yā Ĥakįm-i 
zemān niçe ola ki ol atları saġ u selāmet bį-melāmet cinnįler şeyŧān körligine dutup 
ele getüreler ve ĥidmetüm şerāyiŧin yirine yitüreler …” (s.235) 

“Yā Süleymān Ĥażretüñden ġayrı pes 
Görmedi žāhir Süleymān hįç ü kes” (s.262) 

“Yā Süleymān şöyle bil ki nįk u baħt 
Cümlesinden arta ķaldı işbu taħt” (s.263) 

“Bu bağlaçlar aslında ikilemenin pekiştirme gücünü artıran unsurlardır. Özellikle 

metnin manzum bölümlerinde hem vezni tutturmak hem de bağlacın sağladığı 

pekiştirme ve etkileme imkânından yararlanmak için bu tür ikilemelere seyrek olarak 

başvurulmuştur” (Erdem, 2005: 680). 

Süleymân-nâme’de cümleler genelde kısa, konuşma diline yakındır. Ayrıca, 

genellikle isim ve fiillerden oluşmaktadır. Genel itibariyle sade bir üslupla kurulan 

metinde Türkçe kelimelerin çokluğu da dikkatlerden kaçmamıştır. 

Klasik Türk edebiyatı çerçevesi içinde değerlendirilen eserlerin tamamına yakınında 

müellifler eserlerini, birilerine sunmak ve sunduğu kişi tarafından eserinin değeri 

nispetinde ödüllendirilmek için meydana getirmişlerdir. Yıldırım Bayezid’e sunulan 

bu eserde de söz Yıldırım Bayezid’i övmeye gelince eserin genelinde hâkim olan 

sadelik ortadan kaybolmuş ve meziyetlerini göstermek için üstün bir çaba gösteren 

yazar sayesinde gayet ağdalı bir hal almıştır. “Şükr-i bį-ķıyās ol pādişāh-ı lem-yezele 
ki bu Süleymān-nāme-i kebįrüñ altmış yedinci cildinüñ itmāmını müyesser itdi ve 
ŝenāǿ-ı bā esās ol Sulŧān-ı bį-bedele ve ħaķan-ı bį-ħalele kim üç yüz otuz beşinci 
meclis-i ebvābuñ iħtimāmın muķadder itdi. BaǾd-ı ez ān inşā’llāhu teǾālā Ĥaķ’dan 
Ǿināyet, evliyādan himmet olursa Ǿömr-i ecelden mühlet bulursa altmış sekizinci cildi 
daħı söyleyüp temām idüp bitürevüz. Žıllı Įzed’üñ Sulŧān bin sulŧān Sulŧān 
Bāyezįd’üñ Eŧāle Allāhü Ǿömrehü zįde ķadarehü ħazįne-i Ǿāmiresine teslįm idüp 
ĥidmet-i şerāyiŧin yirine yitürevüz. Egerçi kim bu bende-i żaǾįf ü ĥaķįrüñ Ǿāciz u 
dermānda ħor ü ĥāķįrüñ ne ķudreti vardı ki buncalayın aǾžam-ı kitābı teǿlįf ideydi ve 
ķırķ elli yıl Ǿömrini dercinde ħarc ķılup taśnįf ideydi ve ammā ki ol emįr-i 
muǾažžam, server-i mufaħħam melik-i mülūkü’l-Ǿālem, mecmǾa-ı meĥāsinü’ş-şeym, 
ħüsrev-cihān, rüstem-zemān, sikender-i devrān, nūşįn-revān-ı Ǿādil cevāb, baħt-ı 
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kāmil cihān, baħş-ı fāżıl, ķażā vü ķudret ķadar miknet, keyvān-rifǾat, melek-sįret, 
Ǿuŧārid-fıŧnat, Merrįħ-śavlet, ħan-ı ħaķan, şāh-ı şāhān himmetiyle ħaledu’llāh 
mülkehu ebbede devletehü Bu kitāb devām-ı devletinde ve eyyām-ı rifǾatinde ķaleme 
vü raķama gelüp imlā vü inşā oldı. Şol ķaśd üzerine ki ol Sulŧān-ı Ǿādillüñ 
merġūbü’l-ħaśāyil ve maĥbūbü’ş-şemāyil ĥāvį fünūn mekārim nāśibi rāyāt meǾālimi 
cāmiǾ-i riyāsat insi ekmel-i aśĥāb-ı nefs-i ķudsį bu Kitāb-ı Süleymān-nāme’yi birle 
nāmı Ǿālemde bāķį vü yādigār ola sūre-i Neml oķınduķça Ķıśśa-i Süleymān dillere 
yād olduķça bu nāme birle nām şerįf şāh-ı tārįħ rūzgār ķıla. Mesǿūl ĥażret-i 
ekremü’l-ekremįnden oldur ki bu biżāǾa-i müzcāt-ı pādişāh ĥażretinde ħayyiz-i 
ķabūlde ķılup meyāmın nažarıyla müzeyyen ü müvaşşaĥ ķıla. İnşā’llāhü teǾālā 
İnnehü Ǿalā mā yeşāǿ u ķadįr ve bi-taĥķįķü’l-āyyinetihi…”(s.290) 

Yine eserin son kısmında Allah’a şükürler ve dualar mahcubane bir şekilde Sinan 

Paşa’nın Tazarru-nâme’sini andıran bir üslupla verilmiştir; “İlāhi, sen ol Ǿālemi 
esrār-ı ezel ve ebed u gird-gār, her nįk u bedsin ki her ne cüzvį ki ħayālet evhāma 
gelür ve her ne küllį ki Ǿuķūl-ı efhāmında bilinür cümlesine Ǿālemsin ve diledügüñ 
gibi ĥākimsin. Her mevlūd ki ana raĥmine düşer ezelde bilürsin ki źikr midür yoħsa 
ünsį mi? Nām-ı ıŧlaķ mıdur ħafeşi midür? Ħūb mı olur? Yoħsa zişt ehl-i dūzeh mi 
olur? Yoħsa ehl-i behşt-i Ǿāķil mi olur? Yā dįvāne āşinā mı olur? Ya bįgāne Ǿālem mi 
olur? Ya cāhil nāķıś mı olur? Yoħsa kāmil-i ġani mi olur? Yāħūd faķįr-i şerįf mi 
olur? Yoħsa ĥaķįr-i Ǿömri uzun mı olur? Yāħūd ķaśįr cismi kebįr mi olur? Yāħūd 
śaġįr cemįǾsi Ǿilm-i muŧlaķuñda mevcūd ve cümlesi levĥ-i nefs-i küllįde mażbūŧdur 
pervāz-ı Ǿuķāb-ı Ǿuķūl-ı insān bālā-yı alā-yı āsitāne esrār-ı ġayb ķudretüñe yetişmez 
ki Ķavlehu teǾālā “Ve Ǿindehü mefātiĥu’l-ġaybi lā yaǾlemuhā ilā huve.” ve ŧavl-ı Ǿarż 
ve defter-i ħayāl muĥāsibānı arķam aǾdād-ı ecnād celāl-i Ǿizzetüñe vefā itmez. “Ve 
mā yaǾalemü cünūd Rabbike illā hū” İlāhi Aĥmed u Maĥmūd u Muĥammed nūr-ı 
Ǿizzetiçün ħūce-i dü-cihān server-i enbiyā ĥürmetiçün bu Süleymān-nāme-i kebįrüñ 
itmāmını muķadder it. Bu altmış yedinci mücelled kitābı gibi bāķįsınuñ daħı 
iħtişāmın müyesser it. Bu żaǾįf Firdevsį’nüñ maķāmını cennet u firdevs ve şerbetini 
çeşme-i kevŝer it.” (s.289) 

Bu övgü kısımlarının haricinde dil genel itibariyle, sade denilebilecek bir tonda, 

Türkçe kelimelerin ağırlığında ve uzun olmayan, genellikle özlem ve yüklemden 

oluşan cümlelerin hakimiyetinde sürmektedir. “Ĥükemā ķavlince Süleymān nebį 
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ĥażret-i Ǿaleyhi’s-selām çünki ol iki şeh-zādeyi duǾā ķılup bu vech ile muǾcize 
göstericek, cemǾi ħalķ-ı Ǿālem cān u dilden maĥabbet oldılar eŧrāf-ı Ǿālemde ne ķadar 
püt-perest, āteş-perest kāfirler var ise ekŝerį įmāna geldiler. Süleymān Ĥażretine 
Ǿaleyhi’s-selām’a çoķ armaġānlar ve tuĥfeler gönderdiler. Meger ki BaǾlbek 
melikinüñ ŧavįlesinden bir ĥāż-ı ǾArabį atı vardı ki miŝlini çeşm-i felek görmemişdi 
ve ġāyet yāverliġinden kimse binmedügi ecilden Süleymān nebįye göndermek 
maķśūd idindi…” (s.168). 

Eserde cümle başlarında sıklıkla “İttifak, pes, çün, nite, nitekim” ifadeleri 

görülmektedir. 

İttifâk 7 

Pes 156 

Çün 43 

Nite 50 

Nitekim 87 

Süleymân-nâme’nin yazarı olan Firdevsî-i Rûmî, yaşadığı dönemin önde gelen 

nasirleri arasındadır. Aldığı eğitimin bir getirisi olarak eserlerinde Arapça-Farsça 

kelimelere sıklıkla yer vermiştir. Dönemin diğer eserleri incelendiğinde bu durumun 

normal olduğu görülmektedir. Bununla beraber Firdevsî-i Rûmî, Süleymân-nâme 

adlı eserinde artık bugün kullanılmayan Türkçe kelimelere sıklıkla yer vermiştir. 

Genelde fiil olarak kullanılan bu kelimelere; “kancaru” (nereye, ne tarafa) “ķarcışup” 

(karmak) “sevnişüp” (sevişmek) “Geñitdiler” (gevşemek, genişletmek) 

“Ŧamzurmak” (damlatmak) “Ŧorġurur” (doğurmak) “Sürçek” (sürülüp giden) 

“Yörenmek” (bulaşmak, etrafını sarmak) “İrgürmek” (ulaştırmak, eriştirmek) 

“Söyinmek” (sönmek, parlaklığı azalmak) gibi örnekler verilebilir. “Ħoş geldüñ ki 
ben daħı Ǿaķlum şaşduġından bilmezem ki ķancaru giderem?” (s.115), “Vuślat 
bulduġı dem āb-ı menį Ǿışķ odın söyündürüp zehr-i ķātil ŧamarlara girüp ķan 
buħārıyla yüriyüp cānına teǿŝįr itdi.” (s.122), “Ŧoprāġın havāya śavurdı. Ġıjġırup 
aġzından zehrini serverlere atdı, irgüremedi varup Sām-süvār’uñ öñüne düşdi 
düşdügi dem yirüñ ŧoprāġını ķarāra yaķdı.” (s.162)  “…Ġammāz saķālı ķılları gibi 
ķarcışup bir birine el ayaķ śunup ulaşmışdı. Gāh zülf-i ŧarrār gibi 
uzanurlardı…”(s.251). “…Mūcibince źeħįre irgemege neml-i kebįrden icāzet ola 
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diyü sevnişüp oynaşurlardı…” (s.251).“…Dįvān meydānın bir fersaħ geñitdiler ol 
atlar içün yaǾnį ki yir tozutdılar…”(s.258). “…Şākirdleriyle ol yatan atlar üzerine 
vardılar. Acı bādem yaġın śarup sirke ile ķarışdurup burunlarına ŧamzurdılar…” 
(s.259) 

“Çün cihān mülki durur kevn u fesād 
Günde her gün ŧorġurur dürlü fesād” (s.264) 

“…çıplaķdur ve baǾżı źençi ve baǾżınuñ boynı boşdur ve baǾżınuñ başı ķatı ve 
sürçek ve şeb-gūr u mehcūrdur…”(s.266). “…fetĥ u nuśret yetişe. Eger ol pādişāhuñ 
göñline ķorķu yörenürse Āśaf bin Berħıyā gibi…”(s.273) 

“Klâsik Osmanlı nesrinin en önemli üslûp özelliklerinden olan seci, fıkra adı verilen 

ibarelerin sonunda yer alan kelimeler arasındaki ses uyumudur” (Kılıç-Yıldız, 

201:72). “Mensur eserlerde secinin ön plana çıkmasının nedenlerinden birisinin 

mensur eseri şiire yaklaştırma çabasının olduğu söylenebilir” (Bülbül, 2011: 47). 

15. yüzyılın sonu ve 16. yüzyılın hemen başında kaleme alınan eserde bu tür secili 

ifadelerin kullanıldığı görülmüştür. “…bu ķadar ķāmetle śavlet ve ķuvvetle mehāyit, 
śūret ü havletle hücūm ve hūm-ı şecāǾatle kimden ziyāde ķorķarsız…”(s.229), 
“…illā ki melek-heyǿet, güneş-śūret Ǿuŧārit-fıŧrat, mirrįħ-śavlet olurdı.” (s.261), 
“Ĥükemā ķavlince enbiyā vü evliyā vü ĥükemā vü Ǿulemā umerā vü vüzerā 
Süleymān Ĥażretine bu vech ile naśįĥat ķılıcaķ…”(s.195), “…Cihān mülkine ādem-i 
śafį neslinden ve İbrāhįm Ħalįl aślından bir žıllı maǾbūd ve melik-i maĥmūd ki 
ismdür Süleymān bin Dāvud…”(s.213), “ins ü cinn, vaĥş ü ŧayr ve mūr u mār ve 
çerende vü perende emrine fermān-ber…”(s.213), “…keyvān-rifǾat, melek-sįret, 
Ǿuŧārid-fıŧnat, mirrįħ-śavlet, ħan-ı ħaķan, şāh-ı şāhān…”(s.290), “…eriş ķadd ü 
ķāmet, Merrįħ-saŧvet, ķahrāmān-şevket, Simurġ-śūret, ǾAnķā-heybet, insān-heyǿet 
bir Ǿaceb ĥerįf…”(s.149)  

Eserdeki secili ifadeler yalnızca Arapça Farsça kelimelerden oluşmamıştır. Ayrıca 

Türkçe kelimelerin de kendi aralarında birbirine uyumlu şekilde kullanıldığı 

görülmüştür; “…Andan Süleymān Ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām nübüvvet kürsįsinden 
nažar ķılup atları gördi. Velį anuñ gibi maĥbūb-ı merġūb atlar ki boyu yüce 
gergedana beñzer yoġun inciķlü, deve sıgırlu, düz boyunlu, pil ķarunlu, peykān 
ķulaķlu, dişleri sıķ, aķlıķda dürri yatmaya beñzer, uzun ŧuŧaķlu, śöñüķ burunlu, ķoç 
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alınlu, arslan omuzlu, geyik odlu, geyik śaġırlu, uyluġa ŧolu, küçüçük bögürlü, ķulañ 
ugırlu, ķulaķları arası geygiş, bili ince, ķatır ķınıķlu, deve ŧabanlu, ķamçı ķuyruķlu, 
elma gözlü, raǾd āvāzlu, Ǿavret yüzlü, ibrįşim yellü, kemer burunlu, seddi iskender 
ŧurışlu, yil yüriyüşlü, Ǿaşķar cünbüşlü atlar ki miŝlini çeşm-i felek görmiş degül...” 

(s.259). “…virmeden omuzumuz yaġır yaġır itdiler ve ŧoyunca Ǿalef śu virmeyüp 
cigerümüz yaķup baġır baġır itdiler…”(s.280). “Nite Ǿaşķar-śıfat, düldül-heyǿet āhū 
gözlü ķamer yüzlü raǾd avāzlu ķamçı kuyruklu peykān ķulaķlu gergedan ŧoynaķlu 
śıġın geyik śaġırlu ebrişim yililü bebr ü beyān gögüslü yel yürüyişlü ķażā vü ķader 
segirdişlü śuya ŧālib yüzüci neheng gibi…”(s.249)  “...Göze ħordur velį hüneri 
çoķdur hünerde ķuśūrı yoķdur...” (s.191). 

Türkçe belirtme hali eki metinde hemze ve hareke ile sıklıkla gösterilmiştir. 

 “Zįrā ki peyġāmberler bu cihāndan iki nesneyi dost dutundılar 
…”(s.284). 

Eserde bazı kelimelerin birleşik yazıldığı da görülmektedir. “…sāǾat ol daħı Allāh’uñ 
emri birle canlanup kefeniyle tābūtdan iri ŧurdup enbiyā vü evliyā anlaruñ…”(s.143). 
“…yanına varup boyun uzadup ŧıyup rayiĥāsından śafā sürüp ķoķulayup burunların 
ki urdılar hemān-dem…”(s.236). “…Çünkim śubĥ-dem oldı göz gözi gördi şeb 
naŧıǾnı mihteri şems durup maġrib diyārına ki sürdi…”(s.257). “…bilesin kim ben 
daħı zemānımdaki muǾteber serverdüm. Erlik içreki cihāngįr erdüm…”(s.163) 

“Şeh Süleymān’dan icāzet alup ol dem ħayr eyle 
Cānib-i Ĥaķķ’a teveccüh itdi ol dem ol celįl” (s.185) 

“…Tā ķıyāmet günine degin atlaruñ elini sacında ħayr baġludur ve ol ħayr 
ķazancdur…”(s.284). “…bunlar söyleşmekde iken İblįs-i laǾįn bunlara yaķın 
gelicek…”(s.111). “…Anuñ içün Allāhu teǾālā nuśret virmez…”(s.116). “…üstād 
Loķmān’ı mülzem ķılmaġçün ve Süleymān ķatında maķām-ı rifǾat bulmaġ 
içün…”(s.123). “…dilegümüz budur ki ne vech ile zehr…”(s.124). “…sebǾ-i esed 
yirlü yirinde ķarār itdiler. Yırtıcı ŧartıcı zeheng ü peleng ile çün 
Sikenderān…”(s.131) “Ĥükemā ķavlince ķaçan kim Loķmān Ĥakįm…”(s.135). 
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Eserde özel isimlerin farklı şekillerde yazıldığı tespit edilmiştir. Bu bazen hareke 

sisteminde bazen de harflerin transkripsiyonlarında görülmektedir. Bunun sebebi 

yazarın yararlandığı kaynaklarda isimlerin farklı yazılması olacağı gibi yazarın hızlı 

yazımından da kaynaklanabilir. Bu farklılıklar eserde daha sık geçenlerin esas 

alınmasıyla giderilmiştir. 

Süriħ Bād- Sürħ-bād- Sürħ-i Bād 

Āśaf bin Berħiya- Āśaf bin Berħaya 

Elhinc-i Cinnį- Elhinic Cinnį 

Evyāŝer bin Çerupā- Evyāser bin Çerupā- Evyāsir bin Çerupā 

Adunyā- Adnuyā  

İsteħir Cinnį- İsteħr-Cinnį 

UǾziret- AǾziret 

Metinde rabıt ve atıf vavının kullanılmasının yanı sıra aynı durumun hareke ile 

gösterildiği de görülmektedir. 

 “Bana daħı baħt u saǾādet el virişdi” 
(s.108). 

 “Ħayr u şerden” (s.109). 

 “İns u cinnį”  (s.193). 

Başta “y” sesinin düştüğü durumlar da görülmektedir. 
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 “Ildırım Ħan” (s.99). 

 “Ildırım miŝli” (s.100). 

Eserde “Aleyhi’s-selām” ibaresinin kısaltması olan “Ǿa.m.” ibaresinin kullanıldığı da 

görülmüştür. 

 “Cebrāyil Ǿa.m.” (s.231)  “Peyġāmber Ĥażreti 
Ǿa.m. (s.266) 

Eserde iktibas7 sanatının kullanıldığı da görülmektedir.  

“O ve lem yūled śameddür lem yelid küfven eĥad 
Ĥüccet ü pes lafž-ı Ķurǿān ķul hüva’llāhü eĥad” (s.96). 

Firdevsî bu beytinde İhlas suresinden alıntılar yaparak Allah’ın (cc) tekliğini, 

doğurup doğrulmadığını ve her şeyin ona muhtaç olduğunu işlemiştir. Eserin hemen 

başındaki kasidenin tevhid kısmını oluşturmaktadır. 

Mįm ĥāşāninde münzel hem beyānı kāf u hā 

Ķul kefā dir aña deyyān ķul hüva’llāhü eĥad (s.98). 

İsra suresi 96. ayette ve Ankebût suresi 53. ayette geçen bu ifadede “De ki “Sizinle 
benim aramda şahit olarak Allah yeter.” İfadesi kulun ne diyeceğinin mazmununu 

oluşturmaktadır. 

“İy cihānı Kün dimekden var iden 
Ferşi alçaķ Ǿarşı yüce dār iden” (s.129). 

Ol deyince olduran yalnızca Allah’tır (cc). Firdevsî münacat kısımlarında bu ifadeyi 

kullanmıştır. 

                                                           
7 “Başkasına ait bir ifadeyi kısmen veya tamamen söz içinde kullanmaya iktibas denir” (Coşkun, 
2012: 175). 
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Neredeyse tamamı kurgu olan eserde abartılar dikkati çekmektedir; “Üç yüz on üç 
ķazķanlar vardı ki Ehremenler anı uçaķ ŧaşından düzmişlerdi ve her bir ķazķanuñ 
içinde on deve śıġardı ve ķazġan vardı ki içinde yüz ķoyun bişerdi Süryānį ķavlince 
ǾUmrānįler kitābında şöyle gördüm ki her gün Süleymān’uñ maŧbaħında ǾArab 
manžarı ĥisābınca otuz müdsimįd unı ħarc olurdı ve altmış mūt ħarcı undan ġayrı ve 
günde iki nevbet ħūnį çıķardı. Her nevbetde on śıġır ve yigirmi atuñ ve on deve ve 
yüz ķoyun bişerdi.” (s.254). “…ve ol ķazġānları ki dįvler uçaķ ŧaşından işlemişler 
idi. Her ķāzġāna ķırķ deve ve yāħūd iki yüz ķoyun girürdi. Ammā ki her gün ħˇānına 
ki ħūn-ı insānįdür. Ġayrı ümmet ħūnında ġayrı ķırķ deve yüz śıġır ve biñ ķoyun 
bişerdi ve ķuds-ı mübārek kįlesiyle biñ mūt on simįd çörek olurdı…”(s.255). 

Eserin üslup bütünlüğüne katkı sağlayan bir diğer konu ise az sözle çok şey 

anlatmayı amaçlayan veya uzun anlatıların birkaç kelimelik kısa özeti olarak 

nitelendirilecek özlü sözlerin kullanımıdır; “Māĥaśal kelām-ı ķıśśadur az ķılmayalum 
Ǿāşıķuña maǾşūķ ħalvet bula ve ķurt ki ķuzuya fürśat bula hįç śabr mümkin olmaz. 
Lā-cerem anda śabr itmek ħayāl-i muĥāldür.” (s.122), “…Ǿālem-i kevn ü fesād icād 
olaldan bunuñ üzerine devr ider ki gāh şemse naķś u zevāl gāh bedr-i helāk ve gāh 
helāl-ı bedr ķılup çarħ-ı çārımdan Neyr-i aǾžama şeref virür kim cihān bāġınuñ küllį 
ħārsuz vuślat-ı dilber-i ĥasret-i zārsuz genc ķıymeti renc mārsuz olmaz. Her dügünüñ 
bir mātemi olduġı gibi her gicenüñ daħı Ǿaķabince bir güni vardur.” (s.113), “İy 
sulŧān-ı ǾArab yoķ ne ķadar kim gösterdüm görmediler”. Pes ǾArab’a śordum 
eyitdüm ki kimsin? ǾArab eydür “Cān alıcıyam geldüm Allāh emriyle cānuñ alam” 
diyüp hemān dem cānımı alup tenümi ŧoprāġa śaldı el-emānet ki cihān mülkine 
aldanma devlet-i baħt-ı saǾādet saña ebedį ķala śanma.” (s.154)  “…gelüñ sözüm 
ŧutuñ ādeme muŧįǾ olmañ, vāǾižüñ sözin ŧutmayan śūfį oddan necāt bulmaz ve 
ĥakįmüñ…” (s.282). 

Benzetmelerin de sık kullanıldığı görülür “MaǾa’l-ķıśśa ekvān-ı Ǿifrįt Racįm’i 
Ħannās’la ķulaġuz ķoşup dem çeküp ķara buluŧlar gibi yir ile gök arasına geçüp uçup 
gitdiler.” (s.107). “…Anlar bunda gelecek degül ve bir daħı insān dem çeküp cinn 
gibi gök yüzinde uçacaķ degül varsa bu Şeyŧān-ı laǾįndür.” (s.114) .“…ve śol ŧarafda 
ġūl ü Ǿifrįt ü ehremen ser-hengleri daħı evren gibi aġız açışup aġızlarından zehr-i 
ķātil śaçışup ķara ŧaġ gibi yirlü yirinde…” (s.131). “Gördüm ki anuñ bigi Ǿāşıķdur ki 
Ǿışķ ŧamarı baĥr-i Ǿummān gibi mevc urup eger biñ miŝķāl āġū. ķılup gördi ki śaġ 
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yanında duran melekūt başı ādem ve gevdesi Ŧāvūs şeklinde ammā ki ayaķları yaśśı 
ve ķıśa ördek ayaġı gibi ve bir Ǿaceb daħı bu…”(s.135). 

Yazar bir konu hakkında bilgi verirken, ihtiyaç duyduğu takdirde kaynak göstererek 

faydalandığı kitapları da belirtir; “…bizüm bu sözümüzi şol kimse añlar ki Ǿilm-i 
vefķden ve Ǿilm-i simyādan ħaber-dār ola ve gümānı varsa Şemsü’l-MaǾārif kitābına 
nažar ide.” (s.115). “İy pehlevān-ı cihān Ĥaķ sübĥāne ve teǾālā cümle eşyāyı kim 
ħalķ idüpdür her birinüñ bir dürlü nefǾi vardur velį Ǿilmle bilmek gerekdür.” diyüp 
Ħavāś-ı Ĥayvān kitābın eline alup ol cānverüñ śūretin bulup Sām-süvār’a beyān 
itdi.” (s.161). “…Süryānį ķavlince ǾUmrānįler kitābında şöyle gördüm ki her gün 
Süleymān’uñ maŧbaħında ǾArab manžarı ĥisābınca otuz müdsimįd unı ħarc olurdı ve 
altmış mūt ħarcı undan ġayrı ve günde iki nevbet ħūnį çıķardı…”(s.254). 
“…peyġāmberidür ki ġazāyı severdi ki MecmaǾü’l-leŧāyif kitābında gelür ki ǾUķbe 
bin ǾĀmir rivāyet eyler Rasūlu’llāh’dan eydür “Yā ǾUķbe ķaçan ġazāya gitseñ ķara 
at śatun al. Ol ķara at ki śafer ola öñ ayaġınuñ śaġı segil ola. Her ķanda varsañ śaġ 
selāmet olasın ve ķazanclu olasın…”(s.284) 

Eserin dikkat çeken bir kaşka özelliği, müellifin bir olaya dair çeşitli rivayetlere de 

yer vermesidir; “Loķmān-ı ekber ol Ĥakįm pür-hüner ķavlince ki muķaddemen bu 
kitābuñ muśannefidür ve Eflāŧūn-ı Yunanį ol reǿįs-i ĥükemā cihānuñ ehl-i Ǿirfān 
naķlince suħan-mendān-ı ĥaķāyıķ ve çehre güşāyān-ı śuver-i daķayıķ ol vech ile 
śaĥįĥ ĥikāyet ve śalįĥ rivāyet ķılup eydürler ki Sām-süvār ol pehlevān-ı nāmdār, 
śunuñ öte yanında ķonup gergedan serlerden ħavf itmekde ammā ki bizüm ķıśśamuz 
ez ān cānib Süleymān Ĥażretine geldi. Nite ķaçan ki Süleymān nebį Ǿaleyi’s-selām 
şeh-zāde ile Sührāb şāh ķızı Hümā’yı Ĥaķķ teǾālā’ya duǾā ķılup ol zemānda žāhir 
olan on iki biñ benį İsrāyil peyġāmberleriyle ve Ħıżr İlyās’la ve cemįǾ zühhād u 
Ǿubbād ve ħayrü’n-nās ile el getürüp duǾā ķılup Ĥaķ teǾālā Süleymān nebįnüñ 
Ǿaleyhi’s selām duǾāsın müstecāb ķılup anlara Ǿömr ü ĥayāt viricek, ins ü cin ħalķ 
yitmiş iki millet muǾcize-i Süleymān görüp müşrikān inśāfa gelüp nebį Mürseldigin 
taĥķįķ bilüp Süleymān nebį nažarında diz çöküp tekrār tecdįdį imān getürdiler diyü 
rivāyet iderler. Ammā ki baǾżı rāvį eydürler ki. “Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām el 
götürüp duǾā ķılıcaķ, Ĥaķ tebārek ve teǾālā duǾāsın müstecāb ķılup anlaruñ cismine 
cānların virdi. Yirlü yirinden ķalķup ürü ŧurdılar. Süleymān ķażiyye ne oldıysa cevāb 
virdiler. “Ölüm acısın bir daħı görmeyelüm bu fānį cihānda ŧurmayalum āħiret 
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mülkine birbirimüzden alavüz. Dilegümüz budur ki duǾā ķılasın yine setr olavüz.” 
diyicek Süleymān nebį Ǿaleyhi’s -selām duǾā ķıldı. Ĥaķ teǾālā anları setr itdi 
üzerlerine bir Ǿālį ķubbe yapdılar. İsmini Ziyāret-i ǾUşşāķ ķodılar. Śoñra ol ķubbe 
büħti’n-naśr yıķup helāk itdiler rivāyet-i eśaĥ budur ki faķįrüñ daħı Ǿaķlı bu ķavli 
ķabūl itdi ki śaĥįĥ naķl budur.” (s.167). “…bindi on iki biñ ǾArabį ħāś atları vardı 
zįrā ki “Süleymān Ĥażreti ǾAleyhi’s-selām atası Dāvud Peyġāmber gibi ġaźā ķılıcı 
idi ve atı ġāyet severdi. Şöyle kim bir pādişāhda bir eyü at işitse bahāsından ziyāde 
virüp alurdı ve süvār olup ġazā ķılurdı ve mucāhid idi ve Süleymān’uñ ĥükmi 
salŧanatı Fürāt śuyından tā Mıśr ĥaddine degin idi.” diyü ehl-i Zebūr böyle naķl 
iderler ve ammā ki tārįħ-i āħerde ve tefāsirde naķl-ı eśaĥ budur ki “Süleymān nebį 
ĥażret-i Ǿaleyhi’s-selām Ķāf’dan ķāfa Ǿāleme ĥükm itdi. Yil taħtını götürürdi. 
nitekim kelām-ı ķadįm ve kitāb-ı kerįm içre gelür ki Ķavlehu teǾālā “ ve 
Süleymāne’r-rįĥa ġuduvvu-hā şehrun ve revāĥuhā şehrur.” ve daħı Allāhü telǾālā 
Süleymān’a yili ve cinni ve insi müseħħar idüp ve perrį vü perrān u murġān fermān-
ber olduġına kelām-ı temcįdine ve kitāb-ı tevĥįdinde Ĥaķķ teǾālā ĥażreti buyurur ki 
Ķavlehu teǾālā “Ve ĥuşire li-Süleymāne cünūduhu mine’l-cinni ve’l-ins ve’ŧ-ŧayr fe-
hum.” ve daħı ĥażret-i Süleymān’a Ĥaķ tebāreke ü teǾālā celle celālehü manŧıķü’ŧ-
ŧayrı bildürdi …”(s.254). 

Anlatılarda zaman zaman okuyucuyu sıkmamak adına sözlerin kısa kesildiği de 

görülmektedir; “…Andan Loķmān Ĥakįm dāyire çizüp tesħįr-i cin ķılup ĥükm itdi. 
DefǾį cinler gelüp her birisin mekānlu mekānına iletdiler śubĥ-dem ħaber işidildi ki 
fülān ve fülān ben fülān ve fülān tācir ķızı ve ĥammāmcı ħatun giceyle helāk 
olmışlar ve anları yuya śuyın…”(s.123). “…Güneş gibi žāhir, sāyir maħlūķāt 
gözlerinde nihān Fiŝāġores ĥakįmüñ aǾżāsına ŧurduķlu ŧurduġı yirde Ǿaķla müvekkel 
olan eyitdi kim “Ben Ĥakįm’üñ Ǿaķlına getürdüm.” Dile müvekkel olan eyitdi ki, 
“Ben dile söyletürdüm.” Ķulaġa müvekkel olan eyitdi ki, “Ben işitdürdüm.” Ĥāśıl-ı 
kelām sözü dırāz ķılmayalum cemįǾi aǾżāǿ-ı ħārice müvekkel olan melekler gibi 
şehādet itdiler…”(s.141). “…Bir ķaç biñ erle baĥr-ı Ǿummān gibi çūşa gelüp 
yürüdiler ve bir ŧarafdan daħı Ħorasān şāhı Cumhūr şāh yürüdi yüz biñ erle ve bir 
ŧarafdan daħı seksen biñ erle Bedeħşān Şāh-ı Pihrūz Şah yürüdi ve bir ŧarafdan daħı 
altmış erle Kįş u Baĥreyn melik Ķayŧās yürüdi ve daħı altmış erle Ķahrām-ı Zengį 
yürüdi ve iki biñ Hind çerisiyle Berehmen Şāh yürüdi ve yüz yigirmi biñ erle Sām-
süvār-ı devrān śāĥib-ķırān Süleymān ķalǾanuñ ķapusına ŧoġrı rāst Ǿalem çeküp 
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yürüdi ķıśśayı dırāz ķılmayalum her ŧarafdan baĥr-i cūşānların Ǿasker ķalǾaya 
yürüyüp itdiler …”(s.157). 

Yazar zaman zaman anlamları aynı olan kelimeleri bir cümle içinde kullanmıştır; 

“…Yā Ĥakįm-i zemān niçe ola ki ol atları saġ u selāmet bį-melāmet cinnįler şeyŧān 
körligine dutup ele getüreler ve ĥidmetüm şerāyiŧin yirine yitüreler …” (s.234). 
“…Dįvān meydānın bir fersaħ geñitdiler ol atlar içün yaǾnį ki yir tozutdılar…” 
(s.258), “. Biri yonca biri śaman biri arpa biri buġday illā azacuķ ve biri ħabāzdur 
kim aña Ǿazanca ħalūkiye dirler. Pārsca pįrek dirler. Türkçe ebem gümeci dirler bu 
otları ögüdüp vire…” (s.176). 

Eserde yazar, anlatılmakta olan olayı normal seyrinde devam ettirirken, başka bir 

kıssaya geçmektedir. Bu geçişleri de ez ān cānib veya ez įn cānib ifadeleriyle 

vermektedir. “…Sām-süvār ol pehlevān-ı nāmdār, śunuñ öte yanında ķonup gergedan 
serlerden ħavf itmekde ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān cānib Süleymān Ĥażretine 
geldi. Nite ķaçan ki Süleymān nebį Ǿaleyi’s-selām şeh-zāde ile Sührāb şāh ķızı 
Hümā’yı Ĥaķķ teǾālā’ya duǾā ķılup…”(s.167). “…Ĥükemā ķavlince ekvān-ı Ǿifrįtle, 
Melik-i Aĥmer muķābil olup hevā-yı fenāda dįv u perrį leşkeri birbiriyle ceng 
itmekde ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān cānib Süleymān Ĥażretin’e geldi. Nite şöyle 
kim ol zamān ki şeh-zāde zehrden vefāt itdi…” (s.119) 

Eserin diğer bir üslup özelliği ise; yazarın nesnelerin üzerine notlar yerleştirmesidir. 

Bu nota ulaşıp onu okuyan kahramanın anlatılmakta olan olay üzerindeki düşünceleri 

etkilenmektedir; “…Kenārınca giderken güzārımį yirde bir nesne gördiler. Sürüp 
ķatına gelüp gördiler kim ŧaşdan bir fil düzmişler, fil üzre ķara mermerden bir ādem 
ķālibin düzmişler. Ķırķ yedi eriş ķadd ü ķāmet ķahramān-ı ķātil-i śalābet Sām’la 
Selāŧįn serverler ķālibi görüp çevre alup nažar urdılar ķālib sįnesinde bir ķaç saŧır 
yazu gördiler. Çāliyūs Ĥakįm oķıyup didi kim “Yā pehlevān-ı cihān, bu ķālibi düzen, 
bu ħaŧŧı yazan dimiş kim “İy cihān sarāyın seyriden şehriyār, bu ħaŧŧı görüp bilesin 
kim ben daħı zemānımdaki muǾteber serverdüm. Erlik içreki cihāngįr erdüm. Aduma 
Efrāķ-ı Zengį dirlerdi. İy niçeler niǾmetüm yerlerdi. İşbu resme dört yüz ŧoķsān yıl 
Ǿömr sürdüm. Bu nice yıl Ǿömr içinde her ķanķı diyāra çeşm ile vardumsa kimse 
baña ķarşu ŧurmadı. Farķuma erlik gözin urmadu. Āciz Ǿömrüm āħirinden bu śunuñ 
öte cānibinden bir düşmen diyāruma geldi. Zengistān ilen urdı, delįm dilāver ķırdı. 
Ġāfil bulundum düşmen gidicek ben daħı ġayret itdüm. Çerimi dirüp düşmen ardınca 



87 
 

gitdüm. Andan bu ķālib, ķaddüme göre düzdüm  “Benden nişān olsun.” diyü śuyuñ 
öte yaķasında daħı ol düşmen şeklinde bir nişān ķıldum. Tā ki görenler beni ve ceng 
ķılduġım düşmeni bu nişānlardan bileler. Bu düşmenden ĥaźer ķılalar. Ġāfil 
bulunmayanlar.” dimiş.” Sām-süvār, Eŧrāķ-ı Zengį ħaberin işidüp bu naśįĥat 
diñleyüp biraz fikre varup baş śalup eyitdi. “İy Ĥakįm-i Eŧrāķ-ı Zengį, ħoş dimiş, 
düşmenden iĥtirāz itmek gerek.” diyüp at sürüp Selāŧįnlerle ol śuyı geçüp ķondılar. 
Ve lākin gergedan serlerden ġāyet iħtiyāŧ itdiler…” (s.163). 

Eserde Şem ile Pervâne’nin destansı aşk hikâyesi de kendisine yer bulmuştur; 

“Pervane cinsi daħı her biri semenderį ridāsın çignine śalup “Yā Ħālıķü’l-envār” 
diyü tesbįĥ-i Ĥaķķ’ı dile alup gümişden ķanadcıķların açışup hevā-yı zülf-i yārla şeb-
tārınuñ içre uçışup ol hecr-i dilber-tārına giriftār olan her gice, śubĥa dek tān aġlayup 
yaş döküp bį-dār olan şemǾinüñ zerrįn taĥt üzerinde oturdıġın ve nūrānį faġfūri tācı 
başına ördüġin, meclis-i Süleymānį’de ki gördiler, çevresin alup iĥāŧa ķılup ŧurdılar. 
Pervāne oldı ki pervāne diyüp uçdı kenār-ı şemǾe geçdi. Lebini būse-kenār ķılup leb-
lebe ki virdi. Şehdin emerken nūş u nįş olup ŧatlu cānın virdi. Firāķı odına duymayup 
cigerden kebāb idüp ķanadcuķların yaķdı ve āĥser tā vuślat ķıldı. Ķıyāmete diyü āh 
itdükce dütüni felege çıķdı ve anı görüp bāķį pervāne ķıymayup baş u cāna Eyyūb-ı 
śābir gibi śabr idüp tevekkül serįrine yüz sürmege başladı …” (s.251). 

Eserde ayrıca 15. yüzyıl mesnevilerinden olan Ferruh ile Hüma’nın aşk destanı da 

olağanüstü kurgularla işlenmiştir. Uzunca anlatılan bu olayda, Hz. Süleymân’ın 

girişimleriyle ölümden döndürülen bu iki âşık kırk yıl ömür sürmüşlerdir; “…Andan 
ol arada Dāvud Peyġāmber şerįǾatince Süleymān nikāh idüp üç gün üç gice dügün 
olup Hümā’yı şeh-zādeye virdiler. Ol iki maǾşūķ-ı Ǿāşıķ murāda irdiler. Ķırķ yıl Ǿömr 
sürdiler Loķmān Ĥakįm’le Fiŝāġores Ĥakįm daħı Süleymān barışdurup 
görüşdürdi…” (s.143). 

Yazar anlattığı bir olay içerisinde geçen kavramı okuyucusunun bilemeyeceği 

seçeneğini de göz ardı etmeyip yeri geldikçe açıklamıştır; “…Allāhü teǾālā ādemi 
kim yaratdı, didi ki “Yā ādem dābbeleri ki saña Ǿarż itdüm ķanķısın severseñ iħtiyār 
ķıl.” Ve dābbe diyü aña dirler ki cānı ola yir yüzinde deprene ŧayrdan ġayrı ki ŧayr 
dābbe degüldür ve behįme dört ayaķlu ĥayvāna dirler. Nitekim ĥayvān daħı dört 
ķısmdur biri yüzer, biri uçar ve biri ayaġ üzre ŧurur ve biri yirde ķarnı üzerine yürür. 
Ammā yüriyen ĥayvān dört ķısmdur birisi nāsdur ikinci cindür üçünci sibāǾdur 
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dördüncü Bahāyimdür ammā ki Bahāyimde ser-cümlesinden efđal-i ter feresdür. 
Feres anuñçün dirler ki firāseti vardur ve çünki Ĥaķķ teǾālā ĥażreti ādem-i śafįye 
cemįǾ ĥayvānātı Ǿarż itdi. Dābbeden cümlesinden ādem atı ķabūl itdi. Ādem atı 
iħtiyār …” (s.269). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Metin 

3.1. Nüshaların Tavsifi 
 

A- TOPKAPI SARAYI MÜZESİ HAZİNE KİTAPLIĞI H.1535 

Süleymân-nâme’nin 67. Cildi, 6 ciltten oluşan (67-68-69-70-71-72. cilt) bir 
mücelledin ilk kısmını oluşturmaktadır. Eser Topkapı Sarayı Müzesi Hazine 
Kitaplığı H.1535’de kayıtlıdır. 83 yaprak olan eser 21 satırdan oluşmaktadır. Yazısı 
harekeli nesihtir ve kağıtları o zamanlarda sıklıkla tercih edilen aharlı kağıttır. Tezhip 
ve cetvel bulunmamaktadır. Konu başlıklarında, ayetlerde, nazım ve nesir 
başlıklarında kırmızı mürekkep kullanılmıştır. 

Ölçü: 35x 25,5 cm, şemseli siyah deri 

Cildin serlevhasında cilt numarası yer almaktadır. 

Cildin başında veya sonunda herhangi bir kayda rastlanmamış, derkenar 
görülmemiştir. 

Varakların sol üst köşelerinde rakamlarla numaralandırma yapıldığı görülmüştür. 

İlk varakta padişah tuğrası görülür. 
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Eserin 43a numaralı sayfasında ise muhtemelen yanlış yazımdan kaynaklanan bir 
metin tamiri görülmektedir. 

 

Eserin 51b numaralı sayfası yirmi satırdır. 

Eserin 76b numaralı sayfasının son kısmında yazının normal seyrinin dışına çıktığı 
görülmüştür. 

 

B- TOPKAPI SARAYI MÜZESİ HAZİNE KİTAPLIĞI K.892 

Eserin diğer nüshası, 5 ciltten oluşan (67-68-69-70-71. cilt) bir mücelledin ilk 
kısmını oluşturmaktadır. Eser Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Kitaplığı K.892’de 
kayıtlıdır. 84 yaprak olan eser 21 satırdan oluşmaktadır. Yazısı harekeli nesihtir ve 
kağıtları o zamanlarda sıklıkla tercih edilen aharlı kâğıttır. Tezhip ve cetvel 
bulunmaktadır. Konu başlıklarında, ayetlerde, nazım ve nesir başlıklarında kırmızı 
mürekkep kullanılmıştır. 

Ölçü: 35x 25 cm, şemseli siyah deri 

Cildin serlevhasında cilt numarası yer almaktadır ve mavi, mor, yeşil, turuncu, 
turkuaz, siyah, pembe, sarı renkleriyle boyanmış sarmaşık çiçekler görülmektedir. 
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Cildin başında veya sonunda herhangi bir kayda rastlanmamış, derkenar 
görülmemiştir. 

Varakların sol üst köşelerinde Arap rakamlarıyla numaralandırma yapıldığı 
görülmüştür. 

İstinsah tarihi ve müstensihi tespit edilememiştir. 

Hemen kapak kısmının arkasındaki tuğra; 

 

Müellif nüshası olduğunu düşündüğümüz H.1535 nüshasının K.892 nüshasıyla 

farklılıklarını belirttik. Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Kitaplığı H.1535’de kayıtlı 

olan yazmanın Müellif nüshası olarak düşünülmesindeki sebepler; 

-H.1535 nüshasının sayfalarının, K.892 nüshasına göre daha yıpranmış olması 

-H.1535 nüshasının yazılarının, K.892 nüshasına göre daha eski görülmesi 
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-H.1535 nüshasında sehven yapılan hataların K.892 nüshasında düzeltilmesi 

-H.1535 nüshasında yapılan metin tamirinin K.892 nüshasında görülmemesi 

-H.1535 nüshasındaki sıralamalarda yapılan hataların K.892 nüshasındada 
düzeltilmiş olması 

-K.892 nüshasının daha parlak sayfalara sahip olması 

-K.892 nüshasının çerçevelerinin altın kaplama olması 

-K.892 nüshasında kırmızı ve siyahın haricinde mavi ve altın sarısı renklerinin 
kullanılması 

3.2. Metin Kuruluşunda Dikkat Edilen Hususlar 

1-H.1535 nüshası “H” olarak isimlendirilmiş ve varak numaraları [H-5b] şeklinde 
verilmiştir. 

2-K.892 “K” olarak isimlendirilmiş ve varak numaraları ise [K-5b] şeklinde 
verilmiştir. 

3-Tenkitli metin oluşturulurken farklılıklar “…] …, K/H.” Şeklinde verilmiştir. 
Metne alınan kısımdan sonra “]” işareti konulmuş, ardından nüsha farklılığı 
belirtilmiştir. 

4-Tenkitli metin oluşturulurken bir nüshada olup diğerinde olmayan farklılıkar “…] -
K/H.” Şeklinde gösterilmiştir. 

5-Metnin aslında olmayan ve eksik olduğu düşünülen yerlere olması gereken […] 
şeklinde verilmiştir. 

6-Ayetlerin açıklamaları dipnotta verilmiş, önce ayetin anlamı ardından parantez 
içinde sure ismi ve ayet numarası verilmiştir. 

7-Arapça hadislerin anlamları dipnotta verilmiştir. 

8-Kelam-ı kibarların anlamları dipnotta verilmiştir. 

9-Manzum kısımların vezinleri üstlerine yazılmıştır. 

10-Metinde ilk defa geçen Arapça saygı ifadelerinin anlamları verilmiş, daha sonraki 
tekrarlarda ise verilmemiştir. 

11-Metinde okunmasından şüphe duyulan ifadelerin yanına (?) işareti konulmuştur. 

12-Farsça “vav-ı madule” “ ħˇ ” şeklinde gösterilmiştir. 

13-Çalışmada, hemzeli ve “y”li şekilleri olan kelimelerin “y”li şekilleri tercih 
edilmiştir (dāyimā/ dāǿimā, daķāyıķ/ daķāǿiķ vs) 
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14-Manzum kısımlarda vezine uymayan mısralar aparatta “Vezin bozuktur.” şeklinde 
gösterilmiştir. 

15-Manzum kısımlarda vezne fazla olduğu düşünülen kelimeler “[…]” ile 
gösterilmiş ve aparatta “Vezne fazla” şeklinde gösterilmiştir. 

16-Manzum kısımlarda mısrayı beyte uyarlamak için bazı kelimelerde düzeltmelere 
gidilmiştir. Böyle durumlarda olması gereken metinde gösterilmiş aparatta ise 
“Metinde “…” şeklindedir. Vezin gereği “…” okunmuştur.” şeklinde gösterilmiştir. 

17-Manzum kısımlarda vezne uyarlamak için çıkartılan kelime anlamı bozuyorsa 
“Vezin gereği “…” kelimesinin/ekinin olmaması gerekir ancak anlam gereği 
bırakılmıştır.” denilmiştir. 

18-Metnin okunması sırasında büyük oranda harekelere sadık kalınmıştır. 

19-Metnin okunması sırasında eski Anadolu Türkçesi imlası gözetilmiştir. 
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3.3.Çeviriyazı Alfabesi 
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3.4. Tenkitli Metin 

[H-1b] [K-1b] İnnehu min Süleymāne ve innehu bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm Ellā 
taǾlū aǾleyye veǿtūnį müslimįn8 . 

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün]  

Vaśf-ı źāt-ı pāk-i yezdān ķul hüva’llāhü eĥad9 

K’ol10 śıfātına oldı burhān ķul hüva’llāhü eĥad  

O ve lem yūled11 śameddür12 lem yelid13 küfven eĥad14 

Ĥüccet ü pes lafž-ı Ķurǿān ķul hüva’llāhü eĥad 

Ol cihān-dārı ki yoķdur aña hem-tā miŝl-i hįç 

Ķādir ü ħallāķ-ı devrān ķul hüva’llāhü eĥad 

Ol ki virdi āħir ezel fermān įmān ħalfine15  

Bu durur tevķįǾ-i fermān ķul hüva’llāhü eĥad 

Cümle vaĥdāniyyetine şāhid anuñ kesreti 

Źikr-i cin ü cān-ı insān ķul hüva’llāhü eĥad 

Her seĥer tesbįĥ-i bülbül lā yemūt16 u lem yezel 

Her gice evrād-ı būmān ķul hüva’llāhü eĥad 

Bāġda ķumrį virdi budur yā kerįm u yā raĥįm 

Ŧaġdadur tesbįĥ-i ĥayvān ķul hüva’llāhü eĥad 

Ebr-i nįsān ķaŧresi olmaz śadef içre dürer 

Dimeyince ebr-i nįsān ķul hüva’llāhü eĥad 

Seng-i ħārā içre laǾle virmeye dereng-i şems 

Źikr-i tesbįĥ itmese kān ķul hüva’llāhü eĥad 

Mıśr’a sulŧān olmayaydı Yūsuf-ı KenǾān Ǿazįz 

                                                           
8 Bana karşı büyüklük taslamayın. Ve bana teslim olmak üzere gelin. (Neml 31). 
9 De ki O Allah’tır bir tektir. (İhlas 1). 
10 K’ol] ki H. 
11 Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir) (İhlas 3). 
12 Samed’dir. (Her şey O'na muhtaçtır; O hiçbir şeye muhtaç değildir (İhlas 2). 
13 O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir) (İhlas 3). 
14 Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir (İhlas 4). 
15 Vezin bozuktur. 
16 O ölümsüz ve daima diri (Furkan 58). 
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Dimese žāhir ya pinhān ķul hüva’llāhü eĥad 

ǾĀlemüñ ħalķın Süleymān k’itdi17 fermān mühr ile 

Öneginüñ naķşı yeksān ķul hüva’llāhü eĥad 

Kāfirüñ şirki küfürden sįnesi18 olup tehį 

Dimeyince olmaz Müslümān ķul hüva’llāhü eĥad 

Müǿminüñ ķalbine ŧolmaz śıdķ ile źikr itmese 

ŞemǾ ü dįn ü nūr-ı įmān ķul hüva’llāhü eĥad 

Murġ u māhį iħlāś ile źākir durur Allāh bilür19 

Źikr bu Allāhümme sübĥān ķul hüva’llāhü eĥad 

Her suħan tevĥįd olmaz hem-cünān tebbet yedā20 

Vāķıf ol [ki]21 esrār-ı Ķurǿān ķul hüva’llāhü eĥad  

Źikrüñ iħlāś olsa ger iħlāś ile taĥķįķ pes 

Müşkilüñ eyleye āsān ķul hüva’llāhü eĥad 

Mübtelāya bundan özge yoķ şifā bulmaz devā 

Kim ider her derde dermān ķul hüva’llāhü eĥad 

Fitnesinden dįv ü ħannāsuñ dilerseñ ger ħalāś 

Eyle tesbįĥ-i firāvān ķul hüva’llāhü eĥad 

Aĥmed ü Maĥmūd u Ķāsım enbiyāya k’oldı imām 

Virdi budur dāyim iy cān ķul hüva’llāhü eĥad 

Küntü kenz22üñ perdesi açılmazdı andan Ǿāleme23  

Virmeseydi Ǿilmi çendān ķul hüva’llāhü eĥad 

O yüzi innā fetaĥnā24 kim cemāli ķāf anuñ 

Dir tebārek ķaddine aǾyān ķul hüva’llāhü eĥad [H-2a] [K-2a] 

Ol śaçı ve’l-leyli25 yüzi ve’đ-đuĥā26 yāsįn27 ķaşı 
                                                           
17 K’itdi] itdi H. 
18 Sįnesi] sįnesini H. 
19 Vezin bozuktur. 
20 Elleri kurusun (Leheb 1) 
21 Vezne fazla 
22 Gizli hazine. Ben gizli bir hazine idim bilinmek istedim bu yüzden âlemi yarattım. 
23 Vezin bozuktur. 
24 Muhakkak ki biz fetih açtık (Fetih 1) 
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Didi levlāk28 aña raĥmān ķul hüva’llāhü eĥad 

Mįm ĥāşāninde münzel hem beyānı kāf u hā29 

Ķul kefā30 dir aña deyyān ķul hüva’llāhü eĥad 

Çünki ħalķı daǾvet itdi geldi įmāna ins ü cān31  

Didi sensin ĥaķ rasūl ān ķul hüva’llāhü eĥad 

Lā nebi32  baǾde buyurdı k’enbiyānuñ ħatmidür 

Ķıldı Ǿizzet itdi mihmān ķul hüva’llāhü eĥad 

Şemse sāye śalup itme didi o şaķķa’l-ķamer 

Dimese ol şaķķ-ı māh-ı tābān ķul hüva’llāhü eĥad33 

Ālüñe evlāduña aśĥābuña yüz biñ selām 

Raĥmet itsün Ĥaķķ-ı ĥannān ķul hüva’llāhü eĥad 

Žıll-i Įzed āl-i ǾOŝmān Şāh-ı Sulŧān Bāyezįd 

Didise oldı milke sulŧān ķul hüva’llāhü eĥad34  

Ĥükmine fermān olupdur ħalķ-ı Ǿālem cüzǿ ü kül 

Kāh35 ins u cinne itdi ĥaķan ķul hüva’llāhü eĥad 

Mülk-i Rūm itdi müsaħħar aña Allāhü’ś-śamed36 

Ħalķ-ı Ǿālem ķıldı fermān ķul hüva’llāhü eĥad 

Çün ġazāya niyyet itdi mülk-i efrenc oldı fetĥ 

Virdi aña [hem]37 fetĥ-i Boġdān ķul hüva’llāhü eĥad 

Künc-i38 vaĥdet içre zāhid didügince yā cemįl 

ǾÖmrini eyleye çendān ķul hüva’llāhü eĥad 

                                                                                                                                                                     
25 Geceye andolsun ki (Duhâ 2). 
26 Kuşluk vaktine andolsun (Duhâ 1). 
27 Yâsîn (Yâsin 1). 
28 (Ey habibim) Sen olmasaydın (bu âlemi yaratmazdım). 
29 Vezin bozuktur. 
30 De ki Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. (İsrâ 96; Ankebût 53). 
31 Vezin bozuktur. 
32 Lā nebiyyin: (Senden önce) nebi göndermedik ki (şeytan ona vesvese vermemiş olsun) (Hac 52). 
33 Vezin bozuktur. 
34 Vezin bozuktur. 
35 Kāh] Geh K. 
36 O Allah sameddir (İhlas 2). 
37 Vezne fazla. 
38 Künc] Genc H. 
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Cümle şehden devleti efzūn olupdur bu zemān 

Olalı vird Ildırım Ħān ķul hüva’llāhü eĥad  

Anca kim niyyet tebārek Ǿamme ŧāhā oķınup 

Źikr ide Ǿirfān-ı vicdān ķul hüva’llāhü eĥad 

Her ħatardan ĥayy u ĥāfıž şāh-ı ĥıfž eyleyüben 

Dāyim ola vird-i ħaķan ķul hüva’llāhü eĥad 

Niçe tebbet oķıyasın her zemān Firdevsį sen 

Oķıya iħlāśla el-ān ķul hüva’llāhü eĥad 

Süleymān-Nāme’nüñ Üç Yüz Otuz Birinci Meclisinüñ Źikrindedür 

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Bir žarįf-i mihribān görmez gözüm  

Bir göñüllü bir zebān görmez gözüm 

Rūzigāruñ oķıdum ser-nāmesin 

Bir kerem kānı cüvān görmez gözüm 

Ĥāsidān olınca ħū ider ĥased 

Göñli śāfį dostān görmez gözüm 

Gerçi dutdum derd-i dille rūze āh 

Lįkin āh Ǿįd-i zemān görmez gözüm 

Gün ŧoġurmaz başuma ĥayfā felek 

Gicede meh āsumān görmez gözüm 

Kendözümden ǾĮsā gibi fāriġam 

Ġayrı sūzensüze cān görmez gözüm 

Rūzigārum āh ki geçdi zār ile 

Rāĥat ü emn ü emān görmez gözüm 

MüddeǾįden ĥālümi Ǿarż itmege 

Şehden özge şeh cihān görmez gözüm 

Fitne-i Yeǿcūc’ı defǾ itmek içün 

Şeh Sikender miŝli ħān görmez gözüm 
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Aśfer aǾdādan ķaçup śıġınmaġa 

Mehdį-i śāĥib-zemān görmez gözüm 

Śu gibi seng urduġum bu sįneme 

Ŧūbā-ķad serv-i revān görmez gözüm 

Şāh-ı Sulŧān Ildırım miŝli begüm 

ǾĀdil-i Nūşirrevān görmez gözüm 

O sipehdār ehl-i İslām ehl-i dįn 

Gibi žıll-i müsteǾān görmez gözüm 

Ĥaķ teǾālā devletin itsün ziyād 

Kim zemānınca zemān görmez gözüm 

Şeh Süleymān miŝli şeh sizmez özüm 

Ildırım Ħān miŝli şeh görmez gözüm 

Ne Süleymān-nāme’since ķıśśa var [H-2b] [K-2b] 

Buña beñzer dāsitān görmez gözüm 

Diñle imdi pes ĥikāyet nitedür 

MüstemiǾden söz nihān görmez gözüm 

Vir śalāt Aĥmed’e ammā śıdķ ile 

Bunca sözümüzdi cihān görmez gözüm 

Der-Beyān-ı Elhinc-i Cinnį ve Ķıśśa-i Adunyā bin Dāvūd 

Loķmān Ĥakįm ķavlince suħan-mendān-ı ĥaķāyıķ ve çehre-küşāyān-ı śuver-i 

daķāyıķ ve Eflāŧūn-ı Yunanį naķlince śarrāfān-ı cevāhir-i žarāfet ve ŧavāfān-ı aǾrāf-ı 

feśāĥat ol vech ile melįĥ ĥikāyet ve śaĥįĥ rivāyet ķılup eydürler ki ķaçan ki 

Süleymān Peyġāmber ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām39 Semendūn-ı Cinn’üñ Sürħ-bād ile 

ceng idüp Mıśr ħalķınuñ aǾyānların giceyle cinnįler götürüp Ĥamā şehri yanına 

getürüp Ĥımś şehrine ķoyup maǾmūr idüp düşmen elinden ħalķı ħalāś itdügin işidüp 

ġāyet ferāĥ kesb idüp dururken nā-gāh Hüdhüd gelüp Sįmurġ’a ħaber virdi ki Sām-

süvār’a ķoşılan Zāl-i Destān ile Ķārūn-ı Pįl-teni götüren ķuşlar ki Raħne ile 

Ķuķnūs’dur. Gelüp ķuşlar śaffında hevā-yı fenāda pervāza ŧurdılar. İcāzet isterler ki 

nažaruña geleler diyüp Sįmurġ’a ħaber viricek Sįmurġ-ı Ķāf daħı ol iki aŧyār-ı 
                                                           
39 Allah’ın selamı onun üzerine olsun. 
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kebįrüñ geldüklerin Ĥażret-i Süleymān’a maǾlūm idicek Ĥażret-i Süleymān 

Ǿaleyhi’s-selām eyitdi. Yā Sįmurġ-ı Ķāf Ķuķnūs ile Raħne ķuşını götürüp Zāl-ı 

Destān ile Ķārūn-ı Pįl-ten’i göster görelüm ki bunları bilürler mi āşinālıķ ķılurlar mı 

ve ikisinüñ sözi birikür mi imtiĥān idelüm?  diyüp ǾAnķā’ya emr idicek Sįmurġ 

Hüdhüd’i gönderdi. Varup Raħne ile Ķuķnūs ķuşları getürdi. Nite ķuşlar śaffında 

hevā yüzinde seĥāb yöresinde aǾžam-ı aŧyār arasında ķara buluŧlayın ķanadların açup 

cevelān ķılurken her birisi ħurūs-ı Ǿarşį gibi şeh-per açup perrān olurken Hüdhüd’üñ 

başında tāc egninde ĥırķa bunlara Sįmurġ selāmın virüp Ĥażret-i Süleymān der-

gāhına daǾvet idicek SemiǾnā ve aŧaǾnā40  diyüp ķanad süzüp hevādan yiryüzine 

indiler. Daħı cumhūr birle Süleymān Peyġāmber’e Ǿaleyhi’s-selām der-gāhına yaķın 

bir püşte üzerine ķondılar. Daħı irüp41 riǾāyet ķılup yünlerin Süleymān Nebį 

Ǿaleyhi’s-selām cānibine teveccüh ķılup her birisi baş ķaldırup boyın uzadup silkinüp 

bāl ü per üze düzedüp pāy-ı taħt-ı Süleymān’ı gözedüp kebg-reftār-veş muķaddemen 

Ķuķnūs-ı Hindį ve Ǿaķabince Raħne murġ-ı Sindį ayaġ üzre ķalķup gitdiler. Ol ŧaġ 

gibi gevde ile ķara buluŧ ķanadların yayup dįvāna geldiler. Ĥācibler görüp ħalķı 

yoldan [H-3a] [K-3a] giderüp bunlara yol virdiler. Ķuşlar daħı der-gāhdan içerü 

girdiler. Pāy-ı taħt öpüp duǾā ķılup eyitdiler ki. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

İy emįr ü ins ü cinn ü vaĥş u ŧayr u mūr u mār 

Devletüñi dāyim itsün ĥayy ü ĥāfıž Kird-kār 

Taħtuña merkeb olup bād-ı felek eyleye seyr 

Ĥükmüñe münķād ola vü biñ bir ümmet ne ki var 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince ķaçan ki ol iki nefer ŧayr-ı kebįr manŧıķu’ŧ-ŧayrca bu duǾāyı 

oķudılar. Dil-peźįr-i Süleymān Ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām ol tāc-baħş tāc-gįr aĥsen-i 

belįġ ķılduķdan śoñra Sįmurġ dile gelüp eyitdi ki İy Ķuķnūs-ı Hindį ve iy murġ-ı 

Raħne-i Sindį hįç bilür misin Ĥażret-i Süleymān Ǿaleyhi’s-selām sizleri n’içün daǾvet 

itdi? Cevāb virdiler ki Lā va’llāhü bilmezüz. Allāh’uñ rasūli bilür ki Süleymān-ı 

zemān ve emįr-i muśāfdur ve ǾAnķā bilür ki müvekkel-i murġān-ı Sįmurġ-ı Ķāf’dur 

diyüp cevāb viricek Sįmurġ bunlara dįvān-ı Süleymānį’de Sām-süvār kürsįsinde 

oturan Zāl-i Destān-ı vaśf-ı teǾālde ayaġın ŧuran Ķārūn-ı Pįl-ten’i gösterdi. Eyitdi. 

                                                           
40 İşittik ve kabul ettik 
41 İrüp] İnüp H. 
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Bunları gördügüñüz var mı? diyince bunlaruñ iħtiyārı ķalmayup Zāl-i Destān 

nažarına varup kürsį ayaġına yüzlerin sürüp dillerince ötüşüp bunları medĥ idüp duǾā 

ķıldılar. Eyitdiler ki. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Śad hezārān bār-ı taĥsįn erligüñe pehlevān 

Kim miŝālüñ görmedi Mirrįħ-i [ü] Keyvān bu zemān 

Heft-ser evreni gökde oldurupdur ĥażretüñ  

Tįr-bārān itmek ile cānın alup bį-gümān 

Yirle gögüñ arasında kim görüpdür ādemi 

Murġa binüp ceng idüben öldüre ejder yılan 

Niçe ilan anca ejder görmedi ŧamu daħı 

Heybetinden Ǿarş-ı ejder istedi andan emān 

Böyle  diyüp medĥ ider Ķuķnūs ile Raħne daħı 

K’işidüp Sįmurġ-ı ǾAnķā itdi aĥsen bį-gümān 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince ķaçan ki Ķuķnūs-i Hindį ve Raħne-i Sindį Zāl-ı Destān’uñ 

ħāk-i pāyına yüz sürüp daħı başların ķaldırup manŧuķu’ŧ-ŧayrca yidi başlu yil evreni 

yirle gök arasında depeleyüp ķanını hevā yüzine sepeleyüp itdükleri merdānlıġı taǾrįf 

idüp bu vech ile źikr ķılıcaķ Süleymān Ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām işidüp taĥķįķ bildi ki 

ķażiyye nedür. Andan Sįmurġ yine Süleymān emriyle Ķuķnūs ile Raħne ķuşından 

suǿāl itdi ki Baĥr-ı gird-āba bu iki pehlevānı götürüp iletdüñüz. Hįç anda bu 

oturanlardan ādemį zād gördüñüz mi? diyicek çevre baķup Adunyā bin Dāvud’uñ 

reǿįsi Behrām’ı gördiler. Eyitdiler ki Bu şaħśı baĥr-ı gird-ābda gördük [H-3b] [K-3b] 

kim Adunyā bin Dāvud’uñ yanındaydı ve ammā ki gündüz geçüp gice irüp iki kişi 

bunlaruñ cebe vü cevşenin geyüp tįġlerin ĥamayil ŧaķınmışlar ve bu Zāl-i Destān’a 

vird ü gök şeh-perlerinden bir raǾnā yilegi başlarına śoķunmışlar. Anuñ Ǿizzetine 

senden ķorķup ve Ĥażret-i Süleymān’dan üşenüp ol iki āhen-pūşları birer refįķlarıyla 

götürüp arķamuza alup uçduķ. Ķanad açup baĥr u ber geçüp Sām-süvār cānibine 

Ǿazm idüp gitdük. Velį şöyle perrān olduķ ki bir nefesde bir günlik yol alurduķ. 

ǾĀķıbet bād-ı śarśar esdi Hind ŧarafına gidemedük. Bizi şarķ cānibine aldı gitdi. 

ǾĀķıbet vaķt-i şām olunca bir kūhistān-ı Ǿažįm cebel üzerinde yalım ķaya depesinde 

bir yüce ķalǾa gördük. Yidi ķat burcı bārūsı var. Sedd-i Yeǿcūc’dan muĥkem rāst ol 
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ķalǾanuñ üstine ķanad büküp inüp ķonduķ. Rāĥat olavuz śanduķ. Ol götürüp 

götürdügümüz dört nefer ādemį zād arķamuzdan inüp ķalǾa içine gitdiler. Az zamān 

geçmedin ġavgā ġalebe oldı. Feryād u efġān felege irdi. Nedür?  diyüp nažar ķılup 

gördük Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Tāc-ħāne manžarından çün kim itdük bir nažar 

Gördük oldı ķatı ġavgā śan ķażā42 irdi ķader  

Ķorķumuzdan defǾį uçduķ açuban anda ķanad 

Andan artuķ yirde ǾAnķā bilmedük n’oldı ħaber 

Der-Beyān-ı Elhinc-i Cinnį ve Ķażiyye-i Melik-i Aĥmer-i Tekvįn 

Ĥükemā ķavlince Sįmurġ-ı Ķāf Süleymān nažarında Ķuķnūs’la Raħne ķuşından 

ħaber śorup anlar daħı bu vech ile mā-vaķaǾa taķrįr idicek Süleymān Peyġāmber 

Ǿaleyhi’s-selām Mūsā Peyġāmber’e münzel olan kitābı eline alup Cebrāyil’üñ 

Ǿaleyhi’s-selām naķl-i śaĥįĥįn kitāb āħirinde mübārek eliyle raķama getürmişdi ki 

taķdįru’llāh böyle cārį olmışdur ki Kānūn-ı Evvelüñ altıncı gicesinde Ħāveristān şāhı 

Melik-i Ġābirį çāh-ı meġāk aġzından ķulle-i cibālde Cān bin Cān ķalǾasında Adunyā 

bin Dāvud’ı ķatl itse gerek. Pes kitābuñ naķlini oturan ŧuran enbiyāya ve etķıyāya ve 

Ǿulemāya ve ĥükemāya taķrįr itdi. Eyitdi ki İy ins ü cinn serverleri āgāh oluñ ki bu 

źikr olan tārįħde emr-i Yezdān ĥükm-i Sübĥān’ı taķdįr-i Rabbānį yirine geldi. Zįrā ki 

taķdįr tedbįr ile menǾ olmaz. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

İy müdebbir eyleme tedbįrüñe hįç iǾtimād 

Kim bozar tedbįrüñi taķdįr-i Ĥaķ iy ħoş nihād 

Gerçi ħoşdur dāniş ü tedbįr ü fikr-i rāy u rāst 

Lįkin āħir ol olur kim buyurur Rabbü’l-Ǿibād 

K’emr-i Ĥaķ’dan ŧaşra yoķdur Ǿālem içre hįç u iş 

Kim döner taķdįr-i Ĥaķ’la gerdiş-i kevn ü fesād [H-4a] [K-4a] 

Ķulluġın ķul anda bilür k’olmaz anuñ didügi 

Yoħsa reǿy ü fikr ile bulurdı her kişi murād 
                                                           
42 Metinde Ķażāla Şeklindedir. Vezin gereği Ķażā yazılmıştır. 
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Her ne kim yazdı ezelde alnuña ceffü’l-ķalem 

Başuña cümle geliser ġam-gįn ol ger yāħo şād 

Emr anuñ ki ħālıķ oldur vāhid Allāhü’ś-śamed 

Ĥükm içindedür ķażā şerr ü ħayır eylik fesād 

İǾtiķādı bu durur Firdevsį’nüñ itdi beyān 

MuǾteķidseñ vir śalavāt Muśŧafā’ya ħoş nihād 

Neŝr:43 Ĥakįm ķavlince çünki Ĥażret-i Süleymān ķażā vü ķaderden bu vech ile kim 

taǾbįr itdi cemįǾ-i Ǿulemā vü fużalā Lā dimeyüp Āmennā didiler. Ammā ki Sįmurġ-ı 

Ķāf fikre vardı sükūt itdi. Zįrā ki bu ħuśūśda anuñ daħı iǾtiķādı bir dürlü idi. Ķażā vü 

ķader ĥaķķında Sįmurġ’uñ daħı bir ġarįb ü Ǿacįb ĥikāyeti vardur inşā’llāhu teǾālā 

yirinde aślı ve ferǾi birle źikr idevüz. Tefāsirde ve kütüb-i tevārįħde ne vech ile 

mesŧūr ise Ǿale’t-tafśįl źikr idevüz. Şimdi anuñ źikri yiri degüldür ki ķażā vü ķader 

ĥaķķında söz Elhinc-i Cinnį’nüñdür. 

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Gūş-ı tūşı baña ŧut kim iy emįr-i nām-ver  

Söyleyem Elhinc-i Cinnį’den nedür saña ħaber 

Lįki virgil sen śalavāt rūĥ-ı pāk-i Aĥmed’e 

Tā günāhuñ Ǿafv ide kim ol Ħudā-yı dād-ger 

Der-Beyān-ı EǾūźü Dāden-i Racįm Ǿaleyhi’l-laǾneye Elhinc-i Cinnį rā 

Ĥükemāǿ-i muteķaddimįn naķlince śaĥįĥ rivāyet budur ki Süleymān Ĥażreti bunda 

kelimātda ammā ki bizüm ķıśśamuz ez įn cānib Elhinc-i Cinnį’ye geldi. Nite ol 

zamān ki Adunyā bin Dāvud Ħāveristān melikin ki depeledi ķanını yiryüzine 

sepeledi andan Elhinc-i Cinnį yitişüp Adunyā’yı bilüp elinden alıķoyup melik-i 

Ħāveristān ölüsini cinnįlerle taħtına gönderdi ve Adunyā daħı ħˇācesini ķullar 

depeledügine teǿeŝŝüf idüp cismini pāk śuyla yuyup kefen śarup Ǿādet-i ķadįm üzre 

ķara yirüñ ķarnın yarup sinle kim düzetdiler. Andan peyġāmber şerįǾatince 

Adunyā’nuñ ĥˇācesini44 kefenleyüp ħāk içinde defn itdiler ve mātem ŧutdılar. Andan 

Elhinc-i Cinnį’nüñ göñline bu geldi ki Süleymān Ĥażretine Ǿaleyhi’s-selām Adunyā 

bin Dāvud’ı beglerbegisi Evyāŝer bin Çerüpā ile ŧutup bende çeküp ilede ve 
                                                           
43 Neŝr] Nažm H. 
44 ĥˇācesini] ħocasını H. 



105 
 

kendünüñ Ǿöźrin dileye. Zįrā ki ŧevbe-i istiġfārdan ve Ǿöźrden ġayrı kendüye şefįǾ 

yoķ kim dimişlerdür. Mücrimi tevbeden ġayrı ķurtaracaķ şefįǾ yoķdur. Nitekim 

eydür. Lā şefįǾa enħac mine’t-tevbe45. İmdi ben Ǿaķlum azluġından ve cehlümden bir 

günāh itdüm ki aña istiġfār u tevbeden ġayrı şefįǾ yoķdur. Nitekim cehāletden ķatı 

dermānsuz renc yoķdur kim eydür. Lā dāǾ a aǾiye āmine’l-cehl46. Pes baña ki [K-4b] 

şimdi ki ĥālde [H-4b] cezeǾ ü fezeǾ47 fayide ķılmaz illā ki miķdārum bilüp günāhum 

añup Ǿöźr eylemek birle işüm ĥāśıl olur. Nitekim eydürler. Allāh raĥmet itsün aña 

kim ĥaddin bile miķdārından artuķ tecāvüz itmeye. Kim dimişlerdür. Raĥima’llāhü 
imraǿen aǾrefe ķaderehū ve lem yetǾadde ŧavrahū48 ve Ǿuķalā eydür. ǾÖźr itmek oldur 

ki mücrim itdügi günāhı hįç göñlinden çıķarmaya tā kim ol Ǿöźr Ǿöźr yirine giçe. 

Nitekim eydür. EǾādetü’l-iǾtiźāri teźkįrün li’źźenbi49. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Böyle tedbįr itdi Elhinc eyleyüp riķķatle āh 

Kim felek āhı dütüninden olur anuñ siyāh 

Dökdi yaş ki sile virdi şarķ u ġarb u baĥr u ber 

İtdi āh ki ditredi eflāk-i encüm mihr ü māh 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince ķaçan kim Elhinc-i Cinnį bu tedbįri kim itdi meger kim İblįs-i 

laǾįn bundan aķdem nitekim źikr oldı Süleymān’uñ ħavāślarını insān meliklerini ve 

cinnįler ser-henglerinüñ üzerine şeyāŧįn-i kibārdan her birinüñ üstine birisini musallaŧ 

ķomışdı kim cehd idüp azduralar ve ħiźmet-i Süleymānį’den yirdüreler. Pes Elhinc-i 

Cinnį’nüñ daħı üzerine Ħannās’ı musallaŧ ķomışdı. Ol ķadar iġvā virdi ki Elhinc-i 

Cinnį gibi Yezdān-perest rūzigār-dįde pįr-i küheni ve Ǿāķil-i merd-i suħanı ķażā vü 

ķadere itdürüp azdurup ol yire getürdi ki yine Süleymān der-gāhına varup Adunyā 

bin Dāvud nažarına iletüp günāhın dileyüp yine muķarreb-i ĥażret ola. Pes Ħannās-ı 

meǾlūn defǾį gördi ki Elhinc-i Cinnį Süleymān der-gāhına varur ki itdügi günāha 

tevbe ķılur kendinüñ iġvāsı hebāǿen menŝūr olur. Pes hemān-dem dem çeküp uçup 

İblįs-i laǾįn maķāmına geçüp ki ol zemān Racįm daħı Sürħ-bād-ı Cinnį’ye varup ol 

Ǿadū-yı sünnįye iġvā virüp Süleymān Nebį ĥażretinle ceng itdürmege iķdām 

itdürmişdi. Gördi ki Ħannās çıķageldi. Görüp eyitdi. Yā Ħannās ħayır mıdur? Ħaber 
                                                           
45 Tövbeden daha başarılı bir kurtarıcı yoktur. 
46 Cehaletten daha kötü bir belâ yoktur. 
47 Şimdi ki ĥālde cezeǿ vü fezeǿ] Şimdi ki cezeǿ vü fezeǿ H. 
48 Allah haddini bilerek duran kişiye rahmetini sunar 
49 Özür dileyen hatasını hatırlar. 
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nedür? Cevāb itdi ki Ħannās ħayrda yürimekde rāĥat olabilür mi ve yā ħayır saǾādet 

işleri ķabūl ķılabilür mi? Ħayırluġum şol ķadardur ki Adunyā bin Dāvud’a ķan 

itdürdüm bį-günāh ve cinnįler ser-hengi Elhinc-i Cinnį’yi ķażā vü ķadere inkār50 

itdürdüm. Ve lākin yine günāhına51 tevbe ķılup Süleymān der-gāhına varmaķ ister 

diyüp cemįǾ-i mā-vaķaǾayı taķrįr ķıldı. İblįs-i laǾįn işidüp güldi. Eyitdi. Ben daħı seni 

bir müǿmine zinā itdürdi śandum. Bu ķadar cüzǿį günāhda ne vardur?  diyüp yüz 

virmeyicek Sürħ-bād-ı Cin işidüp taǾaccüb ķılup śordı ki Yā Racįm-i [H-5a] [K-5a] 

laǾįn bu Ħannās eydür ki Bir kişiye bį-güneh ķan itdürdüm ve bir cin ser-hengine 

ķażā vü ķadere inkār itdürüp kāfir itdüm diyüp saña müjde ħaberin getürdi. Sen aña 

yüz virmedüñ. Eydürsin ki Ben seni zinā itdürdi śandum diyüp yüz virmedüñ. YaǾnį 

zinā bu günāhlardan kebįr midür? Racįm eyitdi. NeǾam. Benüm ķatumda andan 

sevgülü nesne yoķdur ki źürriyātum bir müǿmine iġvā virüp aġzından ħaŧā çıķardup 

Ǿavreti boş ola daħı andan śoñra şol ķadar iġvā yine vire kibrinden ġurūrından ĥulle 

nikāĥ olmaķdan Ǿār idüp Ǿavretlene daħı ol zānį zinā itdükçe veled-i zinā üreye 

Ǿālemi dersü ŧuta ķıyāmetde benüm leşkerüme ķatıla. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Böyle  diyüp oldı ħürrem anda şeyŧān-ı Racįm 

Kim taǾaccüb itdi Sürħ-bād ol laǾįn ü yā nedįm 

Ger şeyāŧįn fitnesinden istesek emn ü necāt 

Vir śalavāt cān u dilden Muśŧafā’ya yā ĥakįm 

Der-Beyān-ı Resįden Şeyāŧįn-i İġvā Dāden-i Be-Elhinc 

Ĥükemā ķavlince ķaçan kim Şeyāŧįn-i laǾįn52 bu ħaberi ki virdi yirinden Ǿuķāb gibi 

ŧurdı eyitdi. Yā Sürħ-bād-ı Cinnį ve bir Ǿadū-yı sünnį ne ŧurursın ki baħt u devletle 

nār-ı nūr saña yardım ķıldı. Eger ki Adunyā bin Dāvud ki Süleymān’uñ ata bir süñük 

bir ana ayru ķarındaşıdur nažaruña getürüp riǾāyet ķılasın ve tāc u taħt u salŧanat 

birle anı ħoş ŧutasın. Vaķtā ki Süleymān leşkeriyle muķābil-i muǾārıż olasın cemįǾį 

biñ bir ümmet ve yitmiş iki millet ve yüz yigirmi dört dürlü śıfat-ı maħlūķāt ser-

cümlesi Süleymān’dan incinmişlerdür. Anı ele virüp Adunyā’yı bekleyeler53 ins ü cin 

serverleri ĥükminde olup göñlin egleyeler. ǾAle’l-ħuśūś ki Elhinc-i Cinnį’nüñ 

                                                           
50 Ķażā vü ķadere inkār] Ķażā vü inkār H. 
51 Ve lākin yine günahına] Ve lākin günāhına 
52 Şeyāŧįn-i laǾįn bu ħaberi ki virdi] Şeyāŧįn bu ħaberi ki laǾįn virdi H. 
53 Bekleyeler] Bekleye H. 
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aǾvānları çoķdur. Anuñ gibi cinnį ser-heng-i der-gāhında Süleymān’uñ bir daħı 

yoķdur. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Çün saña çāker ola Elhinc-i Cinnį bį-gümān 

Hep murāduñ ĥāśıl ola her ne ise bu zemān 

Ġāfil olma ŧut sözüm ki şād olasın Sürħ-bād 

Yoķsa54 śoñra çoķ peşįmān olasın pes hemān55  

Der-Beyān-ı Ser-Hengān-ı Firistāden-i Sürħ-bād. Berāy-ı Āverden-i Adunyā bin 

Dāvud ve Elhinc-i Cinnį 

Ĥükemāǿ-i muteķaddimįn ķavlince rivāyet-i eśaĥĥ budur ki İblįs-i laǾįn bu naśįĥati 

viricek Sürħ-bād-ı Cinnį taĥsįn ķılup ķırķ biñ Ǿafārįt birle ekvān-ı Ǿifrįti Racįm’e 

ķoşdı ki varup Elhinc-i Cinnį’yi daǾvet ideler. Ķabūl iderse müsellem rıżā virmezse 

bend idüp Adunyā bin Dāvud’la getüreler. MaǾa’l-ķıśśa ekvān-ı Ǿifrįt Racįm’i 

Ħannās’la ķulaġuz ķoşup dem çeküp ķara buluŧlar gibi yir ile gök arasına geçüp uçup 

gitdiler. AǾžam-ı şeyāŧįn ve ekber-i melāǾįn [H-5b] [K-5b] birle Racįm gelüp 

gitmekde ammā ki bizüm56 ķıśśamuz ez įn cānib Cinnįler sulŧānı Melik-i Aĥmer’e57 

geldi ki biñ nefer cinn ile emr-i Süleymānį birle Elhinc-i Cinnį Ǿaķabince gelüp 

giderdi. Şol ķaśd üzerine ki Elhinc-i Cinnį bula Ĥażret-i Süleymān’a daǾvet ķıla eger 

gelmez ise Cebrāyil baġlayup getüre ve Adunyā bin Dāvud’ı daħı Süleymān nažarına 

yitüre58. MaǾa’l-ķıśśa bunlar gelmekde ammā bizüm ķıśśamuz59 Elhinc-i Cinnįye 

geldi ki Adunyā bin Dāvud’uñ śunup elin öpüp eyitdi ki Yā Adunyā bin Dāvud hįç 

bilür misin ki ben kimem? Cevāb virdi ki Bilmezem. Ammā egerçi ki ādem śūretine 

girmişsin. Ve lākin ĥareketüñ ve āvāzuñdan sizerem ki cinnįye beñzersin. Ŧapduġuñ 

dįn ĥaķķıçün rāstın söyle ki kimsin?  diyüp Adunyā ħaber śorıcaķ Elhinc-i Cinnį 

Adunyā’nuñ ķuşaġına yapışup kendünüñ oturduġı zerrįn taħtına çıķarup Ǿizzet-i 

ikrām idüp śaġ yanına kendü oturup ve śol ŧarafında Evyāŝer bin Çerüpā ki 

beglerbegisidür ol oturup ve śaff-ı naǾālde melik-zāde-i maġrib oturup daħı cinnįler 

ser-hengleri tābiǾ ile ayaķ üzre durup andan Elhinc-i Cinnį emr itdi sükkerį niǾmetler 
                                                           
54 Yoķsa] Yoħsa H. 
55 Vezin bozuktur. 
56 Gitmekde ammā ki bizüm ķıśśamuz] Gitmekte bizüm ķıśśamuz H. 
57 Aĥmer’e] Aĥmer H. 
58 Yitüre] Yitür H. 
59 Ķıśśamuz] Ķıśśa H. 
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getürüp żiyāfet idüp ve kendüyle Cin ser-hengleri nažarına altun gümüş micmerler 

içinde Ǿūd u śandal yaķup buħūr itdiler. Daħı ŧįb-i rāyiĥasından bū alup ġıdā-yı 

rūĥānį taĥśįl itdiler. BaǾde’ŧ-ŧaǾām micmerler ortalarından götürülüp faġfūr-ı 

çįnįlerle ve yāķūt-ı rummānį ķadeĥlerle sükker şerbetleri gelüp içildi. Sözden söz 

çıķup Ĥażret-i Süleymān Nebį’den Ǿaleyhi’s-selām ħaber açıldı. Andan Elhinc-i 

Cinnį kendünüñ ķażiyyesin60 beyān idicek ķażā vü ķader ķıśśasın temām tafśįl61 birle 

söyledi naķįr ü ķıŧmįr şerĥ eyledi. Dönüp suǿāl itdi ki Ben ķażiyyeyi temām itdüm. 

Sen daħı başuñdan ne geçdiyse söyle görelüm. diyicek Adunyā daħı evvelü min āħiri 

başından geçeni beyān ķılup şerĥ itdi. Ser-cümlesin rāst söyleyüp kiźb ŧarĥ itdi. 

Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ser-güźeşt neyse Adunyā cümle taķrįr eyledi  

Evvel āħir dile alup küllü taǾbįr eyledi 

Söz gerek kim ola ġāyet o śaĥįĥ emleĥ temām 

Kiźb ü terkįb eyleyen kendüye taĥrįr eyledi 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince Elhinc-i Cinnį Adunyā ile söyleşüp āşinālıķ kesb idüp ol 

ķadar göñline girdi ki Süleymān ĥażretine62 iletmege Ǿöźrin dileyüp der-gehinde ħāś 

itmege kefįl ü [H-6a] [K-6a] żāmin oldı. Adunyā daħı iħtiyārı Ǿinānın Elhinc-i Cinnį 

eline virüp Ķįl ü ķālden emįn oldı. diyince Evyāŝer bin Çerüpā ol müfsid ü bed-baħt 

u bį-ĥayā gördi ki Elhinc-i Cinnį Adunyā bin Dāvud’ı alup Süleymān der-gāhına 

gitmek diler ve Adunyā daħı rıżā virdi. Hemān-dem cān başına śıçrayup kendü 

kendüye eyitdi. İy dirįġ ki bunca yıldur Adunyā’nuñ hevā-dārı oldum miĥnet 

deminde belā-keş ü vefā-dārı oldum şol ümmįde ki Süleymān memleketi Dāvud 

Peyġāmber Ǿaleyhi’s-selām ħilāfeti bu Adunyā’ya irişdi ve yāħūd benüm 

maǾrifetümle iki ķarındaş birbiriyle barışdı. Baña daħı baħt u saǾādet el virişdi ve illā 

ki şimdiki Ǿaśrda gird-ābdan egerçi ħalāś olduķ ve illā ki Elhinc-i Cinnį çengāline 

düşdük. Şol bizüm miŝālümüz ķoyun ķuzusına beñzer ki çoban ķurt elinden ķurtarup 

ħalāś itdi ve illā ki getürüp ķaśśāba śatdı. Bir belāya uġraduķ ki ħalāśına imkān yoķ 

ķażāǿu’llāh63dur. Egerçi ki rıżā virmekden artuķ çāre yoķdur. Kim dimişlerdür. 

                                                           
60 Ķażiyyesin] Ķażiyye H. 
61 Temām tafśįl birle] Tafśįl birle H. 
62 Süleymān ĥażretine] Süleymān H. 
63 Allah’ın kazası 
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Ķażāya rıżā virmek Ǿuķalā işidür ve feryād itmek belā vaķtinde cühelā pįşesidür. 

Nitekim eydürler. El-cezeǾ Ǿinde’l-belāǿi temāmü’l-mihnetihi64 ve ammā ki Ǿāķil 

oldur ki kendü eliyle miĥnet deryāsına düşmeye kenār-ı selāmete muĥkem baśup ŧura 

kim dimişlerdür. Lā libāse ecmelü mine’s-selāmetihi65. Pes buña66 çāre budur ki elf 

cehd idüp Elhinc-i Cinnį’yi Süleymān Ĥażretine varmaķdan menǾ idem tā kim 

kendüler daħı der-gāh-ı Süleymān’a varmaķdan ķażāya rıżā virmekden ħalāś bula. 

Andan Evyāŝer bin Çerüpā ol fitne-engįz server bį-ĥayā faśįĥ lisānı birle dile gelüp 

eyitdi ki Yā server-i sünniyān ve mihter-i cinniyān bu fikr ile bu tedbįrle mi cihān 

sarāyında bunca umūr görmiş rūzigār-dįde iken bunuñ gibi rāy-ı tedbįrle mi Ǿāmil 

olursın? Nitekim ol ķażā vü ķadere inkār idüp ħaŧā ķılduġuñ gibi şimdi ķażāya ķarşu 

varup belāya başumı açarsın. Der-gāh-ı Süleymān’da bir iş itmişsin ki daħı anuñ 

ķatında senüñ ĥürmetüñ ķalmaya. Pes bir kimesne bed-ħūy olsa eyüleri ziyāret 

ķılmaķdan aña ne nefǾ ola? Nitekim eydür. Lā ziyārete maǾa ziyāretin67. Ve bir daħı 

yā Elhinc-i Cinnį Süleymān mürsel peyġāmberdür. Hem pādişāh-ı Ǿālem ve sulŧān-ı 

heft-kişverdür senüñ bu itdügüñ ħaŧāñı göre saña Ǿiķāb-ı Ǿitāb idecekdür. [H-6b] [K-

6b] MaǾa hāźā ki Allāhü teǾālā ol ħaŧā ķılduġuñdan ötüri rūz-ı rest-ħįzde saña 

cürmüñe göre Ǿaźāb idecekdür kim ħayr u şerrden kişi itdügine göre cezāsın 

bulacaķdur. Nitekim kelām-ı ķadįmde ve kitāb-ı kerįmde gelür ki Femen yaǾmel 
miŝķāle źerretin ħayren yerah ve men yaǾmel miŝķāle źerretin şerren yerah68. Ve bir 

daħı yā Elhinc-i Cinnį senüñ göñlüñden geçen budur ki Adunyā’yı ŧutup Süleymān’a 

iletmekdür. İletmekle senüñ günāhuñdan geçe sen daħı istiġfār u tevbe ķılup yine 

der-gāhında ħāś olasın. Bu ümmįdle der-gāh-ı Süleymānį’ye varmaķ dilersin. Anı 

bilmezsin ki ĥükemāǿ-ı muteķaddimįn eydür. Bir kişi anca nesneye ümmįd dutar ki 

murādı taĥśįl ola illā ki bilmez anı ki rūzigār maĥrūmlıġa yitişdürür kim eydür Rabbü 
rabbü Ǿamel ħālįb69. Pes yā ser-heng-i Cinnį bu itdügüñ fikr ħaŧādur. Eger benüm 

naśįĥatüm ŧutarsañ Süleymān der-gāhına varmaķdansa Sürħ-bād-ı Cinnį nažarına 

varmaķ evlādur kim anuñ düşmenidür. ǾAle’l-ħuśūś İsteħir Cinnį anuñla biledür 

tevārįħde görmişem vehm-i suŧurlāb Ǿilminde kāmil olan müneccimįnden 

śormışamdur ki İsteħir Cinnį Süleymān ħātemin elinden alsa gerek serįrine geçüp 

                                                           
64 Belâ sırasında sabretmemek belâyı arttırır. 
65 Sağlık en güzel kıyafettir. 
66 Buña] Baña K. 
67 Ziyâretle ziyâret olmaz. 
68 Kim bir zerre ağırlığınca bir hayır yaparsa onu görür. Ve kim de bir zerre ağırlığınca bir şerr 
yaparsa onu görür (Zilzâl 7-8). 
69 Belki de iş sahibidir ama işten anlamaz 
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Süleymānlıķ ķılsa gerek ins u cinn melikleri emrine muŧįǾ olsa gerek efđali budur ki 

şimden nažarına varup āşinālıķ kesb idesin. Tā ki Süleymān salŧanatı eline girdügi 

vaķtin seni gözleye ve bizleri daħı kerem luŧf idüp āzād ķıla. Pes Süleymān elinde 

helāk olduġumuzdan saña ne nefǾ gele icāzet virüp göñlümüzi şād ķılasın eger 

benüm bu naśįĥatüm ŧutup İsteħir Cinn’e varasın Süleymān ħışmından emįn olasın 

kim dimişlerdür. SaǾįd ol kimsedür ki āħerüñ vaǾžına ķulaķ ŧuta nitekim eydür Es-
saǾįdü men vaǾža yaķįnü70. 

Der-Beyān-ı Melik-i Aĥmer Āmeden ve Elhinc-i Cinnį Ǿinād Kerden 

Ĥükemā naķlince çünkim Elhinc-i Cinnį ve Adunyā bin Dāvud-ı Sünnį ol zemān ki 

Adunyā bin Dāvud beglerbegisi Evyāŝer bin Çerüpā Süleymān der-gāhına varmaġa 

iltizām göstermeyüp İsteħir Cinnį nažarına varmaġa Sürħ-bād-ı Cinn’üñ ħiźmetine 

yüz sürmege telķįn idüp bu vech ile Elhinc’e naśįĥat viricek Elhinc-i Cinnį işidüp 

eyitdi. Yā Evyāŝer bin Çerüpā egerçi ki ħūb dirsin Süleymān der-gāhına varmaķdan 

sizlere daħı ve bize daħı żarar görinür. Lā dimezem ve ammā ki İsteħir Cinnį 

nažarına varmaġa Ǿār iderem ki ben daħı anuñ aķrān-ı ser-heng-i [H-7a] [K-7a] 

Cinniyānam ħuśūśan ki Süleymān der-gāhında bu ķadar iǾtibār bulmış olam daħı 

dönüp aķrānuma çāker olam. Bu bir cehldür ki hįç kimesne bunı ķabūl itmez. ǾAle’l-

ħuśūś ki şimdiki ĥālde Sürħ-bād-ı Cinn ile Süleymān Ĥażretinüñ Şām şehrinde cengi 

vardur bile bulınam. Eger devlet Sürħ-bād’ı yār ķıldıysa ħoş ve eger ki Süleymān 

mužaffer düşerse neǾūźü bi’llāh71 ki baña hįç emān virmeyüp cānuma ķaśd ider. Pes 

baña lāzım gelen budur ki Süleymān mürsel peyġāmberdür. Ĥaķįķat yolında 

ancılayın Ǿādil müstaķįm pādişāh yoķdur. Ĥaķįķatden ŧarįķatden maǾrifetden ħaber-

dārdur. Egerkim anuñ ħiźmetinden yüz çevürsem ĥaķįķat Ĥaķ yolında iǾrāż itmiş 

gibi oluram. Pes Allāh yolundan her kim iǾrāż itse kendü eliyle kendüyi helāk 

itmişlerden olur nitekim eydür Men ebedā śafĥatühü lil-Ĥaķķ-ı helake72. Ħuśuśan ki 

taķdįr-i Rabbānį ħod gelür ve olacaķ nesneyi kimse defǾ idemez olur kim eydür. İźā 
ħalleti’t-teķādįru żalleti’t-tedābįrü73. Çünki ceffü’l-ķalem alnına ne yazdıysa 

geldükden śoñra çāresi budur ki ķażāya rıżā virürüz kim dimişlerdür ķalbüñ devāsı 

                                                           
70 Mutlu olan kişi başkalarının hatalarından ibret alan kişidir. 
71 Allah korusun. 
72 Hakka sırtını dönen kişi helâk olur. 
73 Kader gelirse tedbir tükenir. 
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ķażāya rāżı olmaķdur nitekim eydür. Devāǿü’l-ķalbi’r-rıżā bi’l-ķażā74dur. Pes baña 

lāzım gelen budur ki sizleri iletüp Süleymān nažarına cürmüñüzi dileyem. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Gerçi itdüm ben ziyāde çoķ ħaŧā 

Tevbe itsem Ǿafv ider lā-büd Ħudā 

Var ümįdüm şeh Süleymān Ĥażreti 

ǾAvf idüp cürmüm ķıla beñi Ǿaŧā 

Der-Beyān-ı İġvā Kerden-i Racįm Beh Elhinc Rā 

Ĥükemā ķavlince ķaçan kim Elhinc-i Cinnį Evyāŝer bin Çerüpā’ya bu vech ile cevāb 

virüp daħı Süleymān Ĥażretine gitmege niyyet ķılıcaķ taĥķįķ Evyāŝer bildi ki Elhinc-

i Cinnį kendüyi ve Adunyā’yı Süleymān nažarına ileticek helāk ider. Pes cānına bir 

meded umdı ki ol ħāyin der-gāh-ı Süleymānį’ye varmaya. Zįrā ki El-ħāǿinü ħāyifün75 

mūcibince Süleymān ĥużūrında ħıyāneti žāhir olmış idi. Bilürdi ki ĥāl neye varur. 

Gördi ki Elhinc’i menǾ idemedi ümmįdi ķıśalup ķorħusı uzadı nitekim eydür. Ŧāle 
ħavfün ķaśara recāǿühū76. MaǾa’l-ķıśśa bunlar söyleşmekde iken İblįs-i laǾįn bunlara 

yaķın gelicek kendüyi Baŧlamyus Ĥakįm şekline ķoyup ve Ħannās’ı Yemlūn Ĥakįm 

śūretine givürüp daħı sürüp Elhinc-i Cinn’üñ ķatına geldiler ki Elhinc-i Cinnį 

Adunyā ile ve Evyāŝer ile ve melik-i maġrible oturup kelimāt iderlerdi ki çın seĥer 

[H-7b] [K-7b] vaķt olduġunlayın Ǿazm-i der-gāh-ı Süleymān ķılup gideler. Nā-gāh 

Elhinc-i Cinnį’nüñ aǾvānlarından Mühefhef-i Cinnį gelüp içerü girüp Elhinc-i Cinnį 

elinde baş ķoyup eyitdi ki Baŧlamyus Ĥakįm’le Yemlūn Ĥakįm ŧaşra ŧururlar tenhā 

sizüñle buluşmaķ dilerler icāzet var mı ki geleler? diyicek Elhinc-i Cinnį ġāyet 

taǾaccüb ķılup icāzet virdi. Racįm daħı Ħannās’la içerü girüp Elhinc’le Evyāŝer ve 

Adunyā yirlerinden ķalķup ķarşu vardılar. Görişüp merĥabā ķılışup Racįm-i laǾįni 

Baŧlamyus śanup Elhinc-i Cinnį sevinüp şād olup eyitdi. Yā server ĥükemā ne ĥāl 

oldı ki Ǿaķabümce geldüñüz nite oldı ki beni bu arada bulduñuz ve sizleri bunda 

dįvden77 ve perįden kim getürdi ehremenden arķasına kim götürdi yā bu yirlerde beni 

görüp sizlere kim ħaber virdi? Racįm eyitdi. Bizleri ĥażretüñe Süleymān’uñ ħāś 

vezįri Āśaf bin Berħıyā gönderdi ve saña naśįĥat virmege rāzını ikimüz söyleyüp 

                                                           
74 Kalbin ilacı Allah’ın takdir ettiğini kabul etmektir. 
75 Hayinler korkaktır. 
76 Korkusu artan kişinin sabrı azalır. 
77 Sizleri bunda dįvden] Sizleri dįvden H. 
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Tevrāt’dan Zebūr’dan āyetler oķuyup taǾlįm itdi ki bu āyetleri oķuyup gözüñüz 

yumuñ. Gözüñüz açup kendüñüz Elhinc-i Cinnį olduġı arada göresiz andan benden 

selām idüp naśįĥatum viresiz eger başında devleti varsa sözüm ŧuta. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Böyle  diyüp gönderüpdür saña bizi ol Āśaf 

Söz ŧutarsañ itmeyesin Ǿömrüñi ķaŧǾen telef 

ǾĀķil ol ki ŧutdı pendin gūş idicek Ǿālimüñ 

Tā ki buldı nuśĥı birle Ǿālem içre Ǿizz ü78 şeref  

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Racįm böyle diyicek Elhinc-i Cinnį rāst śanup İblįs telbįsine 

aldanup Racįm Baŧlamyus Ĥakįm ve Ħannās’ı Yemlūn Ĥakįm śanup tekrār ayaġ 

üzerine ķalķup Ǿizzet ķılup Āśaf selāmın alup eyitdi. Her ne kim ĥakįm itdiyse Ǿale’r-
reǿsi ve’l-Ǿayn79  diyüp hemān-dem yirine oturdı. Andan emr itdi öñlerine ŧaǾām 

getürdiler yaǾnį kim anları insān śanup Racįm eyitdi. Āśaf şöyle buyurdu ki ism-i 

aǾžam birle Ǿāmil olan śāyim gerek  diyüp yemekden yimedi. Andan Elhinc-i Cinnį 

daħı dönüp Racįm’e eyitdi. Yā ĥakįm-i ĥāźıķ ve iy ŧabįb-i śādıķ Āśaf bin Berħıyā bin 

Ezkiyā80 ne buyurdılar naśįĥati nedür?  diyüp suǿāl itdi. Racįm eyitdi ki. Yā Elhinc-i 

Cinnį Āśaf’uñ saña naśįĥati bu ki eydür kitābda Süleymān’uñ ŧāliǾin ŧutup gördüm ki 

Sürħ-bād-ı Cinnį ile muķābil ü muǾārıż olup ceng itdügi ĥįnde evvel Süleymān 

musallaŧ ola ve lākin Sürħ-bād-ı Cinnį’nüñ aǾvānlarından İsteħir [K-8a] Cinnį [H-8a] 

ġālib gelüp Süleymān’uñ ħātemin elinden ala. Süleymān’ı serįrinden yire ura. Bir 

niçe müddet rūzigār-ı Ǿālemde Süleymānlıķ ķıla. İmdi ĥāl böyle oldıysa zinhār 

Süleymān cānibinine gelmesün der-gāhında ħāś olam  diyü ümmįd ķılmasun. Zįrā ki 

arada Ǿadāvet külli vāķıǾ olmışdur. Süleymān’uñ ķaśdı budur ki anı bir Ǿaźābla helāk 

ide ki kimse daħı ķażā vü ķadere inkār itmeye olsa bir kimesne Ǿadūsına iŧāǾat itmek 

tehlükeye ķarşu varup cānını helāk itmek gibidür. Nitekim eydür. ŧāǾatü’l-Ǿadüvvü 
helākün81. ǾAle’l-ħuśūś ki Adunyā bin Dāvud eline girdi anı daħı Süleymān nažarına 

getürüp helāk itdürmekdense luŧf idüp bir selāmet yaķasına iletmek yigdür ammā ki 

kendüsi Sürħ-bād-ı Cinnį’ye varup iŧāǾat itsün ve İsteħir Cinnį’ye bizüm 

                                                           
78 Vezin gereği bu atıf vavının olmaması gerekir; ancak anlam gereği bırakılmıştır. 
79 Başım gözüm üstüne 
80 Āśaf bin Berħıyā bin Ezkiyā] Āśaf bin Berħıyā Ezkiyā K. 
81 Düşmanın sözünü dinlemek tehlikelidir. 
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aġzumuzdan Süleymān ħātemin alacaġından Ǿāleme Süleymānlıķ ķılacaġından ħaber 

virüp müjde ķılsun. Tā kim biz daħı İsteħir yanında ĥürmet bulavüz. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ĥükm-i Āśaf Elhinc-i Cinnį oldur añla bį-gümān82  

Ħātemi İsteħir Cinnį alısardur bu zemān83  

Şeh Süleymānlıķ ķıluban Ǿāleme Ķāf’dan Ķaf’a 

Ĥükmine maĥkūm olısar dįv ü ġūl ü ins ü cān 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince Şeyŧān-ı laǾįn Ǿaleyhi’l-laǾne Elhinc-i Cinnį’ye bu vech ile 

iġvā virüp yaramazlara ķulaġuzluķ ķılup nefsine güc eyledi. Zįrā dimişlerdür ki saña 

güç şol kimesne ider ki ķulaġuzlaya seni bir yaramaz yire [ata]. Nitekim eydür 

Ġadareke men delleke Ǿale’l-isāǾetihi84. ve daħı andan Yemlūn Ĥakįm śūretinde 

Ħannās daħı eyitdi. Yā Elhinc-i Cinnį Āśaf bin Berħıyā’nuñ bir maķśūdı daħı budur 

ki Sürħ-bād-ı Cin nažarına senüñ ile bile varavüz ve Āśaf selāmın aña degürevüz 

Süleymān’a ġālib olacaġından ħaber virevüz andan śoñra görevüz ki rūzigār ne yüz 

gösterür. Zįrā ki Ǿālem-i kevn ü fesād icād olaldan bunuñ üzerine devr ider ki gāh 

şemse naķś u zevāl gāh bedr-i hilāl ve gāh hilāl-i bedr ķılup çarħ-ı çārumdan neyyir-i 

aǾžama şeref virür kim cihān bāġınuñ güli ħārsuz vuślat-ı dil-ber ĥasret-i zārsuz 

genc-i ķıymetį renc-i mārsuz olmaz. Her dügünüñ bir mātemi olduġı gibi her gicenüñ 

daħı Ǿaķabince bir güni vardur. Nitekim eydür. ǾAķįbün külli leylin yevmün85. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Böyle durur Ǿādeti devr-i sipihr 

Ki kişiye ķahr ider gāh ol mihr 

Ki śunar şehdi şeker virür culāb 

Gāh içürür idüben devr-i zehr [H-8b] [K-8b] 

Der-Beyān-ı Aĥvāl-i Adunyā  

                                                           
82 Vezin bozuktur. 
83 Vezin bozuktur. 
84 Seni kötülüğe yönelten sana kötülük edendir. 
85 Her gecenin akabinde gündüz vardır. 
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Ĥakįm ķavlince Elhinc-i Cinnį Racįm iġvāsıyla86 aldanup rāst śanup andan dönüp 

Racįm’e eydür Yā Baŧlamyus Ĥakįm çünki sizler benümle Sürħ-bād’a bile 

varduķdan śoñra Āśaf bin Berħıyā’nuñ sözi başum üzerine. Şimdiye dek Süleymān’a 

ħiźmet itdük isek şimden śoñra İsteħir Cinnį’ye tābiǾ olalum. Görelüm ki ŧāliǾ ne yüz 

gösterür ve ammā ki Adunyā bin Dāvud’ı nice idelüm ķanda iletelüm? Racįm eyitdi 

Adunyā’ya śor göñli ne yirdedür? Ne yiri87 isterse anda iletelüm diyüp Adunyā’dan 

suǿāl itdi ki İy ħalįfe-zāde ne fikirdesin? Göñlüñ ne yiri dilerse seni anda iletelüm 

ġuśśa-i ġamdan āzād idelüm? Adunyā didi ki Ben Ǿālem-i kāyināt içinde ser-gerdān 

ķalmışam merd-i ġarįbem eger ķurıdaysa Sām-süvār beni aramaķda88 ve eger 

deñizdeyse restüm benüm teftįşümde hįç bilümez mi ki Süleymān elinden ne vech ile 

ħalāś olam?  diyüp āhın felege gözleri yaşın semege irgürdi daħı eyitdi ki Yā Elhinc-i 

Cinnį beni bu arada ķoñ. Başuma ne ser-encām gelürse görem siz Sürħ-bād nažarına 

varuñ. didi. Elhinc-i Cinnį Adunyā’nuñ89 sözini maǾķūl görüp ķırķ günlük azıķ 

ķaydın ķayırup melik-zādeyi ve Evyāŝer bin Çerüpā’yı ol ķalǾada ķoyup ķırķ günden 

śoñra Elbette biz seni gelevüz yoķlayavuz diyüp vaǾde ķılup andan Elhinc-i Cinnį bu 

tedbįrle Şeyŧān’ı ķulaġuz idüp ism-i Ǿažamla uçar. Baŧlamyus Ĥakįm śanup dem 

çeküp uçup Ǿazm-ı Sürħ-bād-ı Cinnį ķılup gidince tā ki ez įn cānib Süleymān 

Peyġāmber gönderdügi biñ nefer cinnle Melik-i Aĥmer Cin yitişüp geldi gördi ki 

Elhinc-i Cinnį yirle gök arasında uçup gider. Śaġ ŧarafında Baŧlamyus Ĥakįm ve śol 

ŧarafında Yemlūn Ĥakįm ikisi bile insān şekli illā ki dem çeküp uçuşı cinne beñzer 

göñlinde kendüye eyitdi. Ben ħod anları Süleymān nažarında ķodum gitdüm. Anlar 

bunda gelecek degül ve bir daħı insān dem çeküp cinn gibi gök yüzinde uçacaķ degül 

varsa bu Şeyŧān-ı laǾįndür diyüp Ĥażret-i Süleymān’dan Ǿaleyhi’s-selām taǾlįm 

olduġı yidi āyet Tevrįt ve yedi āyāt Zebūr oķıyup Allāh’a tekbįr evvel ādem-i āħir 

Muĥammed śalavātu’llāhu Ǿaleyhim ecmaǾįn90 gelmiş gelecek mürsel peyġāmberler 

ervāĥına śalavāt virüp ol reǿįs ü sevāǿis ve Racįm ü Ħannās üzerlerine oķıyup üfürdi. 

Berekāt-ı Zebūr āyeti ve Tevrāt yitmiş yıllıķ yol ķaǾr-ı zemįne ķahr olup Şeyŧān-ı 

laǾįnle Ħannās-ı bį-dįn gitdiler. Fį’n-nār-i [H-9a] [K-9a] saķara yitdiler andan Melik-i 

Aĥmer cin ser-hengleriyle Elhinc’üñ ķafāsından yitüp śaġ eliyle śaġ omuzın muĥkem 

dutup ķudret ĥarbesin kendüye ĥavāle itdi. Elhinc daħı baķup gördi ki ķırķ biñ cin 

                                                           
86 İġvāsıyla] İġvāsına K. 
87 Ne yiri isterse anda iletelüm] İsterse anda iletelüm K. 
88 Aramaķda] Aramaķdan K. 
89 Adunya’nuñ] Adunyā H. 
90 Allah’ın selâmı onun ve cümlesinin üzerine olsun. 
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ser-hengleriyle Melik-i Aĥmer gelüp kendüyi ŧutdı. Ġāyet ķorķup berg-i ĥazān gibi 

ditredi zįrā kim Melik-i Aĥmer seyyār-ı sebǾıyye dāħil cinnįlerüñ ĥākimi 

meliklerindendür. Bizüm bu sözümüzi şol kimse añlar ki Ǿilm-i vefķden ve Ǿilm-i 

simyādan ħaber-dār ola ve gümānı varsa Şemsü’l-MaǾārif kitābına nažar ide. MaǾa’l-

ķıśśa Elhinc-i Cinnį müvekkel ervāĥdan Melik-i Aĥmer’i göricek ġāyet ikrām-ı 

Ǿizzet eyledi. Eyitdi. Ħoş geldüñ ki ben daħı Ǿaķlum şaşduġından bilmezem ki 

ķancaru giderem? Der-gāh-ı Süleymānį’de bir ħaŧā itdüm. İblįs telbįsine uġradum 

Ǿāķıbet diledüm ki Adunyā’yı elüme alup Süleymān der-gāhına varam ve itdügüm 

ħaŧāya istiġfār u tevbe ķılam. Ümmįddür ki günāhumı Ǿafv ide. Zįrā ki mürsel 

peyġāmberdür. Günāhumı Ǿaŧā ide şol nesne ki alnuma yazılmışdur taǾyįn olmaduġın 

bildüm anı görem zįrā ki dimişlerdür taķdįrde ķaderlenmiş nesne gelür andan 

ķorķmaķ bāŧıldur ki taĥķįķ-i Ǿilmüm bildüm ki taķdįr tedbįri bozar. Nitekim eydürler. 

İźā ħalleti’t-teķādįrü żalleti’t-tedābįrü. Ammā ki ben bu tedbįri idince Yemlūn 

Ĥakįm ve Baŧlamyus Ĥakįm śūretinde iki kişi geldi diyüp başladı Racįm’üñ 

fitnesinden Āśaf aġızından beyān itdüklerin evvel min āħiri geçen ķażiyyeyi bir bir 

söyledi kim źikri tekrār ĥācet degüldür. Ammā ki baǾżı nesneyi ķorķusından 

söyleyümedi. Sürħ-bād’a giderem  diyümedi ve illā ki Melik-i Aĥmer Melik-i 

Elhinc-i Cinn’üñ sįmasına nažar itmek ile bildi ki baǾżı nesneyi ķorķusından 

söylemedi. Zįrā ki Ǿuķalā eydür. Bir kişi bir nesneyi gizlese yüzinden sözinden lā-

büd maǾlūm olur nitekim eydür. Fį feltnāni lisānihį ve śufaĥāti vechihį91. Pes Melik-i 

Aĥmer ħışma gelüp eyitdi. Yā Elhinc-i Cinnį sen ħaŧā ķılduñ. Kendi dilüñ ucından 

aĥmaķlıķ itdüñ. Zįrā ki aĥmaķ cāhilüñ göñli aġzındadur. Ne ki diline gelse anı söyler 

anı kim eydür. Ķalbü’l-aĥmaķu fį femehi92. eyle olsa şimdi sen azġunlardansın. Saña 

Süleymān der-gāhına varup günāhuña tevbe itmekden ġayrı çāre yoķdur. Nitekim 

eydür. Lā şefįǾa enceĥu mine’t-tevbeti ve islāmdan şeref-i aǾlā nesne yoķdur. Pes 

tevbe ķıl cürmüñe ki ehl-i İslām’dan olasın nitekim eydür. Lā şerefe Ǿalā mine’l-
islām93. eyle olsa yā Elhinc-i Cinnį emr-i Süleymānįye [K-9b] fermān- [H-9b] ber 

olup ve Adunyā’yı daħı elüme virüp benümle bile gider misin ve yāħūd Ǿinād mı 

ķılursın? diyicek Elhinc-i Cinnį bildi ki kendüye gelüp iġvā viren Şeyŧān-ı laǾįn idi ki 

nā-bedįn oldı ve Melik-i Aĥmer daħı ķarşu gelmege ķorķdı ki żararı dege94. Nā-çār 

emrine fermān-ber olup kendüye şefįǾ ŧutundı ve Adunyā’yı ve Evyāŝer’i ve melik-
                                                           
91 Birisi bir şey saklarsa bu onun konuşmasından ve yüz ifadesinden belli olur. 
92 Ahmak olanın kalbi ağzındadır. 
93 İslâm’dan daha değerli bir şeref yoktur. 
94 Żararı dege] Żararı H. 
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zādeyi Ekdüriş cinnįyi gönderüp aǾvānlarıyla gelüp bunları yirlü yirinde hep 

götürdiler. Dem çeküp uçup gök yüzine giçüp yirle gök arasında ķara buluŧlar 

yöresine Melik-i Aĥmer cinnį nažarına getürdiler. Melik-i Aĥmer Adunyā’yı görüp 

ilerü varup görişüp merĥabā itdi ve bir perrį atına süvār ķılup Ǿizzetle yanına alup 

göñlüni tesellį itdi ve ammā ki Evyāŝer bin Çerüpā ĥükm itdi baġladılar miĥnet 

odıyla cān u cigerin ŧaġladılar andan eyitdi ki. Yā Evyāŝer bin Çerüpā sen şol 

azġunlardansın ki Adunyā’ya iġvā virmekle95 dünyādan mālden çıķarduñ bu ĥāle 

getürdüñ. Senüñ ol azġunlıġuñdan ötüri Ĥaķ Sübĥāne ve teǾālā her yirde saña žafer 

virmedi zįrā ki dimişlerdür azġuna żafer yoķdur. Anuñçün Allāhu teǾālā nuśret 

virmez. Nitekim eydür. Lā-žafere maǾa’l-baġyü96. Pes senüñ cezāñ budur ki çekmek 

gereksin. Andan dönüp Adunyā bin Dāvud’a naśįĥat ķılup eyitdi ki. Yā Şeh-zāde 

Ǿadāvetüñ aślı olmaz zįrā ki dimişlerdür Ǿadāvet ķalbüñ şuġlidür. Gāh göñli ħasta ve 

gāh dili beste olur. Nitekim eydür. El-Ǿadāvetü şuġlü’l-ķalbi97. ve bir daħı bir 

kimesne kibr ehli olsa cemįǾį ħalķ andan iǾrāż iderler. Zįrā ki hįç kimse anuñ 

muĥibbi olmaz. Nitekim eydür. Lā-ŝenāǿe maǾa’l-kibri98. Eyle olsa bu śıfatları terk 

eyle kibr ü kįn göñlüñden çıķar varacaġuñ yir Süleymān der-gāhıdur. Ķarındaşuñ 

Süleymān Ĥaķ peyġāmberdür. Ħuśūśan nebiyy-i mürseldür. Göñlüñü śaf ķılup kibr ü 

kįni göñülden sürüp ħāk-i pāyına vuśūl bulıcaķ güler yüz ile gökçek söz ile ziyāret 

eyle kim dimişlerdür. Ehlu’llāhı yaramaz ħūyla ziyāret itmek Ǿabeŝdür. Nitekim 

eydür. Lā-ziyārete maǾa’l-ziyāreti eger sen sözüm dutsañ şek degül ki Ĥażret-i 

Süleymān günāhuñ Ǿafv ide ve seni ħoş duta. Zįrā ki Ǿādil beglerüñ śıfatı budur ki 

günāhkārlaruñ cürmini Ǿafv ider. Nitekim eydür Kefā bi’ž-žaferi şefįǾan lil-
muźnibi99. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ger dutarsañ100 sözlerümi101 yā Adunyā cān ile 

Men şefįǾ olam saña erkān-ı devlet ħān ile 

Bir ķıluña gelmeye ķaŧǾā senüñ źerre ħaŧā 

Şeh Süleymān Ǿafv ide cürmüñ ķamu Ǿiśyān ile 

                                                           
95 Virmekle] Virüp H. 
96 Mâsiyetle başarı olmaz. 
97 Düşmanlıkla meşgul olan kalbini kör eder. 
98 Kendini üstün gören kişiye iyi davranılmaz. 
99 Kudret ve zafer suçluyu affeder. 
100 Dutarsañ] Ŧutarsañ K. 
101 Sözlerümi] Sözümi H. 
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Neŝr: Ĥakįm ķavlince bunlara bu naśįĥati virüp melik-zādenüñ [H-10a] [K-10a] ĥālin 

śordı. Bu kimdür? didi. Adunyā bin Dāvud melik-zādenüñ zeminde Endelūs pādişāhı 

oġlı idügin ve Taşrįķ pādişāh ķızına Ǿāşıķ olduġından ħaber virdi. Melik-i Aĥmer 

işidüp taǾaccüb itdi ve anı daħı bir cin atına bindürüp Ǿizzet ķıldı. MaǾa’l-ķıśśa sözi 

dırāz ķılmayalum bunları đarb-ı desti alup dutdurup Süleymān cānibine dem çeküp 

uçup gitdiler. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ħāk-i eflāk arasın dutdı102 ķamu cinnį sipāh 

Kim ķarardı cin deminden gök yüzinden mihr u māh 

Lįk Adunyā Şeh Süleymān ķorķusından o zemān 

Ditredürdi yir ü göki itdügince zār u āh  

Der-Beyān-ı Resįden Ekvān-ı Ǿİfrįt u Ceng Kerden-i Melik-i Aĥmer 

Ĥükemā-yı muteķaddimįn naķlince Melik-i Aĥmer Elhinc-i Cinnį alup Süleymān 

cānibine gitmekde Adunyā bin Dāvud’la Evyāŝir bin Çerüpā āh u efġān itmekde 

ammā bizüm ķıśśamuz ez ān cānib-i ekvān-ı Ǿifrįte geldigi ķırķ biñ nefer-i Ǿafāritle 

biñ evrāñ ķanadların açup hevā-yı fenāda uçuşup Ǿazm-i Elhinc-i Cinn ķılup bir birin 

giçişüp Cān bin Cān ķalǾasına ŧoġru kūhu meǾāke ki gelüp yitdiler cevelüñ ķullaların 

ķalǾanuñ tāc-ħānesin gezüp teftįş itdiler. Āferįde bulmayup taǾaccüb iderken İblįs-i 

pür-telbįs ol ser-defter merdūd çıķa gelüp ekvān-ı Ǿifrįte buluşdı ve geçen 

ķażiyyelerden bir bir ħaber virüp eyitdi Ne durursın cehd eyle ki Melik-i Aĥmer’üñ 

Ǿaķabince senden yitesin ceng idüp Elhinc-i Cinnį ħalāś idesin Sürħ-bād-ı Cinnį 

nažarında ħāśü’l-ħāś olasın diyüp ol ķadar iġvā virdi ki ekvān-ı Ǿifrįt ķırķ biñ Ǿafārįt 

Ǿaskerin çeküp ķara buluŧ ķanadların yapup gitdiler. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Dįv ü Ǿifrįt aġz içinden çün çıķar esved nefes 

Gün felekde ķararurdı hemçü İbrāhįm Ǿades 

Eyle Ǿifrįt āher-mendi her biri ki narra dįv 

Çarħ103 ez der gözine görinmez anuñ bir mekes 

                                                           
102 Dutdı] Ŧutdı K. 
103 Çarħ] Carħ H. 
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Neŝr: Ĥükemā ķavlince kevn u ķubbe felege dikilince Melik-i Aĥmer’üñ Ǿaķabinden 

yitişüp naǾralar urışup alay baġlayup yir ile gök arasında Ǿifrįt çerisin yaśayup 

meymene vü müyessere ķılup cenāĥ ārāste ķılup pervāz urup dem çeküp ŧurdılar 

andan āvāz çeküp naǾra urdılar104  diyü. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ekvān aġız açup eyle urdı andan naǾrasın 

Gūş-ı Merrįħ ger olup śaydı zühre zehresin 

NaǾradan bekleyüp yirden durur āśĥāb-ı kehf 

Ditreyüp şems-i felek ol meh śarardur cehresin 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince ekvān-ı Ǿifrįt-i Ǿafārįt çerisin ki yaśadı. Śaff u alay kim 

düzetdi ez įn cānib cinnįler müvekkel-i Melik-i Aĥmer daħı ekvān-ı Ǿifrįtüñ geldügin 

ki gördi ve naǾra-ı āher-menān ki semǾine girdi hemān-dem ħışma gelüp buyurdı. Ol 

ķırķ biñ cin çerisin uşaġı ve [H-10b] [K-10b] irisin cin ser-henglerine ĥükm itdi. Alay 

baġlayup yigirmi biñ cinniyān śaġ ŧarafına ve yigirmi biñ cinnį śol ŧarafına hevā-yı 

fenāda maķām-ı Ǿulāda dem çekişüp uçuşup giderken muśāf düzedüp her birisi uşaġı 

irisi rāst ķılup cenāĥ-ı meymene vü müyessere ārāste ķıldılar. Daħı Mühefhef-i Cinnį 

ol mesned-i sünnį ābgūn-ı efǾį dillü ķarġu şebŧalu zehr-i nāk nįzesin eline alup elmās 

siper çiknine śalup meydāna girüp dem çeküp gögüs gerüp lāf urup kendüyi görüp 

eyitdi ki Nažm: 

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Men Mühefhef Cinnįyem ki pehlevānam hemçü sām 

Gökde Merrįħ ister emān elüme alsam ĥüsām 

Gürz urursam Ķāf ķafāsın ħurd idem ħaşħāş-veş  

Ökçe ķaķsam balıķ öküz püstin evşād pįş ü śām 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince Mühefhef-i Cinnį semāda meydāna giricek ekvān-ı Ǿifrįt 

cānibinden Ķaśķāś dįv daħı ķara bulūt gürzin eline alup yil āverin ķanadların çenber 

                                                           
104 Dem çeküp ŧurdılar. Andan āvāz çeküp naǾra urdılar] Dem çeküp naǾra urdılar H. 
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ķılup ķaźā vü ķader gibi uçup Ǿafārįt cin leşkerin arasına geçüp maġāra-veş aġzın 

açup eyitdi ki105 

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Didi ben Ķaśķāś dįvem eydür ölsem gökde ceng 

Ķan buħārından ķararur gökde çün ħāra seng 

Mįşede arślan106 oluram ŧāġ ŧāş içinde men peleng 

Baĥra ŧalsam śayd iderem ejder ü tįn ü zeheng 

Sille śalsam gökde keyvān yüzini bozam bāķį 

Büşt ü pā ursam yıķıla đarbum ile gūh-ı seng 

Diñle imdi ķıśśa nedür Şāh’ı men idem beyān 

Vir śalavāt eyleyüben ħayra heng itme teng 

Dāsıtān-ı Şeh-zāde-i Ferruĥ 

Ĥükemā ķavlince ekvān-ı Ǿifrįtle Melik-i Aĥmer muķābil olup hevā-yı fenāda dįv u 

perrį leşkeri birbiriyle ceng itmekde ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān cānib Süleymān 

Ĥażreti’ne geldi. Nite şöyle kim ol zamān ki şeh-zāde zehrden vefāt itdi. Efrāsiyāb 

Şāh ķarındaşı UǾziretle gelüp Süleymān Ĥażretine şikāyet idüp eyitdiler ki Yā 

nebiyyu’llāh sebeb nedür ki Loķmān Ĥakįm bizüm şeh-zādemüzi ılana ve Ǿaķrebe 

śoķdura ve ķırķ dirhem aġū yidüre helāk olmaz źerre ķadar buña semden noķśān 

gelmez diye daħı iki güne virmeyüp Şeh-zāde helāk ola? Pes bizüm Loķmān Ĥakįm 

ķanlumuzdur. ŞerǾan diñilüp elümüze vir. Ķıśāś idelüm diyüp daǾvā ķılıcaķ hemān-

dem Süleymān ġażaba gelüp Loķmān Ĥakįm ĥāżır ķılup eyitdi ki Yā Ĥakįmü’z-

zamān sözüñ śādıķ olmadı ĥikmete muŧābıķ gelmedi. Şeh-zāde’ye ķırķ dirhem zehr 

yidürdüñ ve ılana Ǿaķrebe śoķdurduñ Nesne olmaz diyü daǾvā ķılduñ şimdiki ĥālde 

Şeh-zāde sem eŝerinden vefāt itdi. Mūsā Peyġāmber şerįǾatince ve Tevrāt ĥükmince 

Allāh buyrıġunca ve atam Dāvud şerįǾatince ķanlusın ĥükm idüp Şeh-zāde’nüñ 

anasın UǾziret eline [H-11a] [K-11a] virürem. Yā budur ki saña ķıśāś iderler yā budur 

ki bunlaruñla ķan bahāsın virüp rıżālaş ve yāħud şerįǾatden ŧaşra iş itmeñ. Yā 

ĥakįmü’z-zamān elümden gelmez. diyicek Loķmān Ĥakįm’üñ cān başına śıçrayup 
                                                           
105 Ķaśķāś dįv daħı ķara bulūt gürzin eline alup yil āverin ķanadların çenber ķılup ķaźā vü ķader gibi 
uçup Ǿafārįt cin leşkerin arasına geçüp maġāra-veş aġzın açup eyitdi ki] Ķaśķāś H. 
106 Arślan] Aslan K. 
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eyitdi Yā Süleymānü’z-zamān Şāh-zādenüñ ölümüne men sebeb olmayup ŧururam 

ammā ki ĥükemādan benüm ĥaķķuma Ǿadāvet yüzinden ħaśm olup işbu bendi geçdi. 

Emān vir ki şeh-zādenüñ ķatline sebeb kim idügin Ǿilmle bilem ve ne kişidügin 

ĥükemā içinde bulam aña göre Ǿamel ķılam. diyicek Süleymān Ĥażreti eyitdi Bu ne 

sözdür ki yā ĥakįm söylersin ve bu ne Ǿabes daǾvādur ki eylersin? Hįç kimesnenüñ 

bu arada günāhı yoķ. Ķırķ dirhem sem yidürdük ve efǾįye Ǿaķrebe śoķdurduk iki gün 

üzerine geçincek üçünci gicede helāk oldı. Ġayrı āħer kimesne buña żarar itmedügi 

maǾlūm ve zehri ĥażretüñ yidürüp helāk itdügi žāhir. diyicek Loķmān ĥakįm eyitdi 

Yā Süleymānü’z-zamān her nesne imtiĥān ile tecrübe eyleñ. Tā ki ķātil kimdür 

maǾlūm ola ammā baña emān vir ki Şeh-zāde’nüñ ķatline sebeb olan maǾlūm ola  

diyüp Süleymān icāzetiyle usŧurlāb ele alup şeh-zādenüñ ŧāliǾin iħtiyār ķılup daħı 

ŧāliǾ ŧutup gördi ki şeh-zāde maǾşūķaya vüśūl bulmış. ǾIşķ ŧamarınuñ ĥarāretini 

şehvet śuyı süyündürdügi sebebden semm-i ķātil yol bulup şeh-zādenüñ cismine 

cānına teǿŝįr ķılup helāk itmiş. Andan reml çizdi ve cefr daħı çizdi. Ǿİlm-i cefr ve 

Ǿilm-i Dānyāl ki Ǿilm-i İdrįs’dür. Pes Ǿilm ķuvvetiyle bildi ki Şām sulŧānı ǾAmāliķa 

melik’i Sührāb şāhuñ Şeh-zādesi Ǿāşıķ olup Fiŝāġores Ĥakįm Ǿilm-i simyā ķuvvetiyle 

cinnįler daǾvet idüp bir gicenüñ içinde ķız ile şeh-zādeyi bir yire götürüp 

buluşdurmış. İkisi daħı helāk olup cinleriyle ikisini maķāmlu maķāmına göndermiş. 

Pes bu nesneyi bilüp Süleymān Ĥażretine taķrįr eyledi. Süleymān eyitdi. Bu sen 

didügüñ gircek ise ǾAmāliķa sulŧānı Sührāb Şāh ķızı daħı ölmiş gerek diyince nā-gāh 

anı gördiler ǾAmāliķa sulŧānı Sührāb Şāh dįvān-ı Süleymānį’de otururken bir siyāh 

pūş ħādım bir siyāh nāmeyi getürüp Sührāb Şāh eline virdi eyitdi ki Yā Şāh-ı cihān 

bu nāmeyi gögercin getürdi ayaġından alup nažaruña getürdük ammā ki ħayr ħabere 

beñzemez diyüp nāmeyi eline virince Sührāb şāh siyāh nāmeyi getürüp107 mührin 

söküp oķudı. Āh idüp tācın yire urdı. Süleymān eyitdi [K-11b] Ne ĥāldür ki [H-11b] 

mātem ŧütersin? cevāb virdi ki Yā nebiyyu’llāh dār-ı dünyāda bir ķızum ve bir daħı 

oġlum vardı. Ķızum dün gice döşegile ġāyib olup nıśfü’l-leylde yerinde zehrden ölü 

bulınup yüyen u śoķuyān ve libāsın çıķaran helāk olduķdan śoñra tā yidi kişiye 

varıncaya deñlü108 o ķızı yuyanları yuyanlaruñ yuyanları daħı ķırķ elli kişi degin 

helāk olmışlar. Pes bilmişler ki Ǿilm-i daǾvetde māhir bir kimesne bu ķızı cin 

daǾvetiyle cinnįlere getürdüp nažarına yitürdüp zehr virüp öldürüp yine yirine 

göndermiş  diyü nāme yazup iǾlām itmişler diyicek Süleymān Hażret’i Loķmān 

                                                           
107 Getürüp] Görüp K. 
108 Deñlü] Dek H. 
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Ĥakįm’üñ Ǿilmine taĥsįn ķılup Sührāb Şāh’a ķażāyāyı bir bir añlatdı. Sührāb şāh 

eyitdi Yā nebiyyu’llāh Loķmān Ĥakįm rāst söyler zįrā ki iki yıl miķdārı var ki 

Efrāsiyāb Şāh ķarındaş oġlı bu ölen şeh-zāde atası UǾziret’le baña ilçilige göndermiş. 

Gelüp Şām şehrinde ķızum ĥammāma giderken yüzinden yil niķābın serpüp cemālin 

müşāhede ķılup Ǿāşıķ olmış eylekim yüzin gördügi ĥįnde Ǿaķl zāyil olup düşmiş 

ħalāyıķ üstüne üşmiş Ǿāķıbet atası UǾziret gelüp zorla ķaldırup alup gitmiş bu nesne 

benüm ķulaġuma girmişdür. Cāsūslar baña taĥķįķ ħaber virmişdür. Loķmān 

Ĥakįm’üñ Ǿilmine taĥsįn ki bu sırra vāķıf olmışdur. diyicek Süleymān Ĥażreti 

Efrāsiyāb ķarındaş UǾziret ķıġırdı ve śordı ki Hįç şeh-zādenüñ döşeginde ölü 

bulunduġına sebeb nedür bilür misiz? Eyitdiler ki Belį otaġında bile olan ħādımlar 

böyle cevāb virdiler ki nıśfü’l-leylde şeh-zāde yerinde bulunmadı. Cāme ħābıyla 

ġāyıb oldı. Vaķt ki seĥer-gāh yitdi ħoroslar ki ötdi. Şeh-zāde yine yirinde bulundı. 

Diledük ki ne ĥālde idüñ ve ķanda gitdüñ?  diyü teftįş idevüz gördük ki döşeġinde 

cism bį-cān yatur. Ķanda ise helāk olmış  diyü cevāb viricek Süleymān Ĥażreti 

Sührāb Şāh’uñ ķızı vefāt ķażiyyesin Loķmān Ĥakįme buyurdı. Naķl itdi UǾziret 

işidüp bu sözüñ yaķįni var be-şarŧ-ı ān ki bir Ǿāşıķ bulına oġlum mānendi ve aña 

zehr-i helāhil virile daħı andan śoñra bir niçe gün yüriye Ǿāķıbet maǾşūķasın ħāżır 

ķılalar vaślına vüśūl bulduġı ĥįnde helāk olursa bu söz vāķıǾadur ki Loķmān Ĥakįm 

söyler ve gerek ki źikr olan Ǿāşıķlar zehr-nāk iken maǾşūķa vaślına vüśūl bulduķları 

ĥįnde helāk olmazlarsa bil ki bu söz ġayr-ı [K-12a]vāķıǾadur. [H-12a] Ķātilüm 

Loķmāndur. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Böyle  diyüp UǾziret eyledi āh 

Āh odından gök yüzi oldı siyāh 

Diñle imdi ķıśśa nedür şerĥ idem 

Lįki vir gil ħoş śalavāt gāh gāh 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince UǾziret böyle diyicek Loķmān Ĥakįm şeh-zādelerden ve 

erkāndan iki Ǿāşıķ buldı ki biri Ķuds-ı mübārekde bir tācir ķızına Ǿāşıķ olmış eline 

girmedügi eclden ķadd-i ħamįde ķalmış ve bir daħı bir śarrāf oġlı bir ĥammāmcı 

ħatunına Ǿāşıķ olmış. Velį bunlar ancılayın Ǿışķa mübtelā ki her birisi maǾşūķınuñ 

leyli śaçınuñ zencįri mecnūn olmış eyle olsa Loķmān Ĥakįm anları getürüp her birine 

ķırķar miŝķāl zehr-i helāhil virüp Ǿaķrebe ılana śoķdurup ķırķ gün saķladı helāk 
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olmadılar. Loķmān Ĥakįm UǾziret şāh ile Sührāb şāhı odasına iletdi ve ikisin bir 

evde pinhān itdi. Ev öñinde Ĥekįm giceyle tenhā oturdı. Ve ol iki Ǿāşıķ yigitleri 

nažarına getürdi ve yidürdi ve içürdi daħı bunlara eyitdi Hįç kimse sever misiz ki 

maǾşūķlaruñuzı Ǿilm ķuvvetiyle ĥāżır ķılam vaślına vüśūl bulasız? Cevāb virdiler ki 

Yā Ĥakįm ikimüz daħı Ǿāşıķuz eger ki maǾşūķumuz ħāżır iderseñ luŧf idersin  diyüp 

tażarruǾ idicek bu yañadan Ĥakįm daħı dāyire çizüp tesħįr-i cin ķılup emr itdi. Kāfir 

ĥammāmcınuñ Ǿavretiyle Tersā-yı tācįr ķızını örtüsi döşegiyle cinnįler götürüp 

getürdiler bu iki Ǿāşıķ-ı maǾşūķların ĥāżır görüp külāhların felege atup sevincinden 

ķahķahāyı çarħa yitürdiler. Andan Loķmān Ĥakįm bunlara eyitdi. Evvel size bir 

naśįĥat ķılayın andan śoñra maǾşūķiye el urasız. Eyitdiler ki Ne buyurusız buyur. 

Ĥakįm eyitdi Size ki zehr-i ķātil yidürdüm ve ılana Ǿaķrebe śoķdurdum eger kim bu 

maǾşūķlaruñuzla murād yatmaġsa öpüñ109 ķocuñ. Ammā ki zināya rıżā virmezem. 

Eger ki zinā ķılasız zehr size žafer bulup teǿŝįr idüp helāk ider. Anlar daħı zinā 

ķılmaġa himmet itdiler andan Ĥakįm anları ħalvet ķoyup kendi ħalvete girdi. Sührāb 

Şāh’la UǾziret’le oturdı bunlara nažar itdi illā ki Ǿāşıķlar maǾşūķlarınuñ yanında 

buldı defǾį Ǿuryān olup her biri ķoynına girdi. MaǾşūķa daħı Ǿāşıķın yanında gördi. 

Mā-ĥaśal kelām-ı ķıśśadur az ķılmayalum Ǿāşıķuña maǾşūķ ħalvet bula ve ķurt ki 

ķuzuya fürśat bula hįç śabr mümkin olmaz lā-cerem anda śabr itmek ħayāl-i 

muĥāldür.[K-12b] Nažm: [H-12b] 

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

ǾĀşıķān buluncaġaz maǾşūķa fürśat begüm 

Nite ola110 ki öpüp ķoçuban bulmaya vuślat begüm111 

Teşne-leb buluncaġaz şekker cülāb içmeye mi? 

Cehlle uyup Ǿārifān geçürmeye fürśat begüm 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince ķaçan kim bu iki Ǿāşıķ ol iki maǾşūķa ki vüśūl oldı. Vuślat 

bulduġı dem āb-ı menį Ǿışķ odın söyündürüp zehr-i ķātil ŧamarlara girüp ķan 

buħārıyla yüriyüp cānına teǿŝįr itdi. Anı vaķt içinde ol ķızu ħatun ve ol iki Ǿāşıķ defǾį 

zehr-i helāhilden helāk oldılar. Anı vaķt içinde söz sav kesildi. Pes Loķmān Ĥakįm 

baş ķaldırup Sührāb Şāh ile UǾziret-i melike eyitdi ǾAcebdür ki ol iki Ǿāşıķ taĥammül 

ķılmayup zinā idüp şehvet śuyı Ǿışķ odı ĥarāretin cigerde söyündürüp zehr teǿŝįr idüp 
                                                           
109 Öpüñ] Öpüp K. 
110 Ol] Ola H. 
111 Vezin bozuktur. 
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helāk olmışlardur? Gelüñ görelüm diyüp şemǾdān birle gelüp nažar itdiler gördiler ki 

dördi daħı anı vaķt içinde yatduķları yirde helāk olmış. Andan Loķmān Ĥakįm dāyire 

çizüp tesħįr-i cin ķılup ĥükm itdi. DefǾį cinler gelüp her birisin mekānlu mekānına 

iletdiler śubĥ-dem ħaber işidildi ki fülān ve fülān ben fülān ve fülān tācir ķızı ve 

ĥammāmcı ħatun giceyle helāk olmışlar ve anları yuya śuyın ķoyan daħı helāk olmış. 

Zirā ki ser-cümlesinüñ ķatline sebeb zehr-i ķātilmiş. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Bildiler kim cümlesin itdi helak anuñ zehir 

Ħāki yeksān itdi anuñ cümlesini meh mihir 

Böyle durur döndükce Ǿādeti fesā kevn ü fesād 

Źerrece mihr itdügine ķılur āħir çoķ ķahır 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince Sührāb Şāh ile UǾziret bu ķażįyye vāķıf oldılar. Bildiler ki 

Loķmān Ĥakįm bu işde mažlūmdur ammā bir ĥakįm-i üstād Loķmān’ı mülzem 

ķılmaġçün ve Süleymān ķatında maķām-ı rifǾat bulmaġçün Ǿilm-i daǾvet ķuvvetiyle 

Şam’dan Sührāb şāh ķızın getürdüp şeh-zādeyle bir cāme ħāba ķoyup helāk itmişdür. 

MaǾşūķiye vüśūl bulduġı cihetden zehr cism-i cānına kār itmişdür. Andan Süleymān 

Ĥażreti’ne varup ol iki Ǿuşşāķuñ ķażāyāların şerĥ ideler. Süleymān nebį taĥķįķ bildi 

ki Loķmān Ĥakįmüñ sözü rāstdur. Bu işi Fiŝāġores Ĥakįm itmişdür. Andan Fiŝāġores 

Ĥakįm’i Süleymān daǾvet itdi. Ħalvetine iledüp śordı Ĥakįm inkār itdi Süleymān 

Ĥażreti artuķ nesne dimeyüp Ĥakįme icāzet virdi. Andan Loķmān Ĥakįm ķırķ gün112 

gice ve gündüz Ĥaķķ TeǾālā’ya Ǿibādet ķılup ħalvetden çıķmayup münācāt eyledi. 

Eyitdi ki İlāhį Seyyid u Mevlā-yı [H-13a] [K-13a] Ǿizzüñ celālüñ ĥaķķıçün Loķmān 

bu işde ve bu ħuśūśda bį-günāh idügin Süleymān Ĥażretine bildür. Düşmenümi kör 

eyleyüp dostlarumı ħandān ķılup güldür  diyüp ķırķ gün temām münācāt idicek ķırķ 

birinci gün Ŧāvūs-ı Ķudsį gelüp Süleymān Ĥażretine selām virüp iyitti Yā 

nebiyyu’llāh Ĥaķķ TeǾālā saña selām ķılup eydür113 ki UǾziret oġlı şeh-zāde-i 

Ferruħ’uñ ķabri üzerine varup cemįǾi enbiyā vü evliyā birle ve ĥāżır olan melekūt-ı 

müvekkelįn ile iki rekǾat namāz ķılup ĥācet dilesün. Ben aña cān virüp dirgüreyin. 

Ķabr içinden ŧurup cevāb virsün  diyüp Ŧāvıs-ı Ķudsį114 yine Ĥaķ ħiźmetine gitdi. 

                                                           
112 Ķırķ gün] gün H. 
113 Selām ķılup eydür] Selām eydür H. 
114 Ŧāvıs-ı Ķudsį] Ŧāvıs H. 



124 
 

Süleymān Ĥażreti işidüp Şād daħı Loķmān Ĥakįm ķıġırdup ħaber virdi andan ol gün 

geçüp Ǿale’ś-śabāĥ olıcaķ güneş nūrıyla Ǿālem-i māle māl olup ŧolıcaķ. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Burc esedden ķaldırınca gökde başın āfitāb 

Başın alup ġarba ķaçdı ħecletinden māh-ı tāb 

Mesnedinden ŧurdı ħalķ u maķǾadından mūr u mār 

Cümle eşyā baĥr u berde cünbüş itdi kāmiyāb 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince çünki Ǿale’ś-śabāĥ oldı on iki biñ muǾcizāt žāhir olmış 

enbiyā birle ve on iki biñ115 vilāyete ķadem baśmış evliyāyla ve ķuŧbü’l-iķŧābla üçler 

ile yediler ile Ħıżr Peyġāmber ile ve İlyās Peyġāmber ile cemįǾi vüzerā vü umerā ile 

ve ĥükemā vü Ǿulemā ile şeh-zādenüñ ķabr üzerine varup pāk śudan āb-dest alup iki 

rekǾat ĥācet namāzın ķılup Ħıżr Peyġāmber müǿeźźinlik idüp Süleymān peyġāmber 

ĥażreti imāmlıķ idüp namāzdan niyāzdan fāriġ olup el götürüp şeh-zādenüñ 

ĥayātiçün duǾā diledi. Melekūtü’s-semevāt-ı enbiyā vü evliyā Eśefiyā birle Süleymān 

duǾā diledükce Āmįn didiler Ĥaķ sübĥāne ve teǾālā celle ve Ǿalā Süleymān duǾāsın 

ķabūl idüp şeh-zāde cismine cān virüp ķabri yarılup şeh-zāde içinden durup 

Süleymān Ĥażreti anı görüp eyitdi ki Yā şeh-zāde baña ħaber vir ki senüñ ölümüñe 

sebeb nedür? Şeh-zāde eyitdi Yā Süleymān himmetüñde şühedā maķāmın buldum 

Firdevs-i cennetde maķām buldum ĥużūrumda iken beni incidmege sebeb nedür yā 

nebiyyu’llāh? didi. Süleymān eyitdi Yā şeh-zāde senden dilegümüz budur ki ne vech 

ile zehr saña teǿŝįr itdi rāstın söyleyesin. Cevāb virdi ki Yā nebiyyu’llāh ben itmem 

UǾziretle Sührāb şāha ilçilige varduķ ĥammām yolunda Sührāb Şāh ķızı giderken yil 

niķābın yüzünden götürdi yüzin [H-13b] [K-13b] görüp Ǿāşıķ oldum. Elüme 

girmedügi sebebden vüśūl-ı ĥuśūl olmaduġı cihetden cihān gözüme ŧar Ǿışķı baña 

ġālib-i üstüvār işüm dün ü gün efġān u zār olmış idi. Ol sebebden zehr-i efǾį ve zehr-

i Ǿaķreb ve zehr-i helāhil baña kār itmedi. Zįrā ki Ǿışķum odı ĥarāretin aġu 

aġuluġunca söyündürmeyüp anı gördüm ki Fiŝāġores ĥakim beni ħalvetine oķudı. 

Nabżum dutup maǾşūķam şehrini ve adını bildi ve Seni anuñla buluşduram  diyü 

ħaber ķılup beni sevindürdi. Ammā didi ki Zinhār yaķınlık itme ki cān ķurbān 

ķılmasın śoñra peşįmān olmayasın. Ben ħod maǾşūķa yolına ħānumān n’olur ki cān 

cihāndan giçmişime dek vaślına vüśūl bulaydum yā nebiyyu’llāh didi. Nažm:  

                                                           
115 İki biñ] biñ H. 
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[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

ǾĀşıķ ol ki cānını cānāndan dutmaz dirįġ 

Gözüni yüzinden irmez ger çekersüñ ana tįġ 

 Ĥayf o cānuñ Ǿālem içre yoķ durur cānānı hįç 

ǾIşķa göñül virmeyene śad dirįġ u śad dirįġ 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince şeh-zāde böyle diyicek Süleymān Ĥażreti eyitdi. Rāstın it. 

Ķażāyā ne vech iledür. Luŧf it. Cevāb virdi ki Yā nebiyyu’llāh çünki maǾşūķiye cān 

virmege rıżā virdüm. Fiŝāġores Ĥakįm daħı dāyire çizüp daǾvet-i cin ķılup Ǿilm-i 

simyā ķuvvetiyle anı gördüm ki Sührāb şāhuñ ĥammām yolunda gördügüm yüzüni 

örtüsi ve döşegiyle ve nuķl u şekker ile ve başı ucunda yanan altun şemǾdān ve ayaġı 

ucunda yanan gümiş şemǾdān birle götürüp nažaruma getürdiler Ĥakįm odayı ħalvet 

ķılup gitdi. MaǾşūķı ki ĥāżır gördüm defǾį Ǿuryān olup ķoynına girdüm ķızını görüp 

gözin yumdı ŧūş olan vāķıǾayı düş śandı daħı Ǿāķıbet ol nigārın ķoynına girüp mā-

ĥaśal kelām Ǿāşıķla maǾşūķ bir yire gelicek ĥāl n’idügi maǾlūm. Ammā ki vaśla 

vüśūl bulduġım ĥįnde ve vuślat leźźeti ķuyusı ķalmadı. Cān-ı şįrįn Ĥaķķ’a rücūǾ 

ķılmaġa yüz dutup nefsüme śabr itmedügüme tevbe idüp ol tevbe iderken cān Ĥaķķ’a 

ıśmarladum. Ol bį-çāre maǾşūķa daħı bekāretin zāyil itmege baña rıżā virmedi. Zorla 

bekāretin alınca benden evvel ol helāk oldı. VāķıǾa ĥāl budur ki didüm ve lākin yā 

Süleymān bi-ĥaķķ-ı maǾbūd bį-zevāl bi-ĥaķķı Dāvud nįk u ħiśāl ħayr duǾā ķıl ki yine 

ben maķāmumda firdevs cennetinde muķįm olup merātib bulam ve daħı ħayr duǾā ķıl 

ki Ĥaķķ teǾālā ol bir nefes nefsümde uyduġum zinā ķıśśāsın ķılmaya. diyicek şeh-

zāde yine tevbe vü istiġfār ķılup Süleymān nebį daħı duǾā-yı tekrār idüp Ĥaķķ teǾālā 

Süleymān duǾāsın müstecāb ķılup [H-14a] [K-14a] Şeh-zādenüñ günāhın Ǿafv idüp 

rūĥın ķabż idüp maķam-ı firdevs mekān virdi. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ĥaķ Süleymān’uñ duǾāsın çünki ķıldı müstecāb 

Buldı çün şeh-zāde rūĥı cennete ol dem116 fetĥ-i bāb 

Ger dilerseñ irişesin cennet-i firdevse sen 

Vir śalāvāt Muśŧafā’ya cān u dilden bul ŝevāb 

                                                           
116 Vezin gereği “dem” kelimesinin olmaması gerekir ancak vezin gereği bırakılmıştır. 
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Neŝr: Ĥakįm ķavlince çünki şeh-zāde ne vech ile vefāt itdügin Süleymān’la Loķmān 

Ĥakįm ve şeh-zādenüñ atası UǾziret ve Ǿemmüsi Efrābsiyāb şāh ve ķız atası Sührāb 

şāh diñleyicek hemān-dem Fiŝāġores’i Ĥakįm üzerine ġuluv ķılup ŧutmaġa isteyüp 

hücūm itdiler. Ammā ki Süleymān menǾ idüp sürüp dįvān-ħāneye geldi şerǾile teftįş 

idüp Fiŝāġores Ĥakįm’den suǿāl itdi N’içün böyle itdüñ bir şeh-zādenüñ ķatline 

sebeb olduñ ve ħuśūśan ki Sührāb Şāh’uñ ķızını daħı helāk itdürdüñ saña ķıśāś lāzım 

gelür ne dirsin? didi. Fiŝāġores Ĥakįm gördi ki iş ĥadden aşdı miĥnet deryāsı mevc 

urup başdan aşdı fikr-i tedbįr merkeb-i taķdįr balçıġına düşdi. Pes inkār ķalǾasına 

girüp ħām  diyüp eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh Mürsel Peyġāmbersin baña bühtān itme 

Ǿādil pādişāhį serversin beni bį-günāh incitme şerǾen baña neyle ŝābit oldı ki ķıśāś 

lāzım gele şuhūdį Ǿādil var ise diñle görelüm vaķt ol kim Ŧāvūs-ı Ķudsį’yem  diyüp 

gelen Şeyŧāni’r-racįm ola ve daħı bu şeh-zādenüñ ķalıbı içine girüp ħaber viren kāfiri 

cinnį ola benüm daħı elümden gelür ki anuñ gibi bir tāze ölüyi yerinden ŧurġuram 

baña cebr itme. diyicek Süleymān ġażaba gelüp ķaķıdı. Ĥakįm eyitdi Şehā ķaķımaġıl 

peyġāmbersin saña ġażab yaraşmaz benüm ħaśmlarumı baña ķoş bir tāze maķbere 

üzerine varalum görelüm ki sözümde śādıķ mıyam? Ve yāħūd kāźib mıyam?  diyüp 

bir tāze maķbere üzerine varup Ǿilm-i simyā ķuvvetiyle bir cinne ĥükm idüp ol 

meyyit içine girüp ķaldırup aġzından ħaber virdi. Ĥakįm śordu ki Ne vaķtden berü 

öldüñ? Cevāb virdi ki Dört yıldur. Andan Ĥakįm didi ki Diler misin ki seni Ĥaķ 

teǾālā’dan dileyüz Ǿömr vire yāħūd yirüñe ħoşnūd mısın? Cevāb virdi ki Yirüme 

ħoşnūdam duǾā ķıl ki yine Ĥaķķ’a ulaşam  diyüp cinnį meyyit-i cesed içinden ħaber 

virdi. Ĥakįm duǾā ķılur gibi eyitdi cin meyyit içinden çıķdı. Meyyit ķabre düşdi 

ķabrini muĥkem idüp Ĥakįmle gitdiler. Bu gelüp bu olan ķażāyāyı Süleymān’a naķl 

itdiler. Süleymān ki işitdi ġāyet ġazaba geldi Ĥakįmi ķıġırdup ħışm-ı ġażab ķılup 

eyitdi Yā Fiŝāġores Ĥakįm daǾvet-i cin ķuvvetiyle cin meyyit içine girüp ħaber 

virmegile [H-14b] [K-14b] benümle baĥŝ idersin Ben daħı Süleymān gibi duǾā 

ķılmaġıla ölüyi diri ķıluram  diyü daǾvā idermişsin. Senüñ Ǿilmüñe lāyıķ mıdur ki ve 

ĥikmetüñe muvāfıķ mıdur ki yalan söyleyesin?  diyüp ve raĥm idicek Ĥakįm cevāb 

virdi ki Yā Süleymānü’z-zemān benüm ne ķudretüm var ki ölüyi diri ķılam ki 

sencileyin Mürsel Peyġāmber gerekdür ölüyi diri ķıla. Ammā ki Ǿilm-i simyāda 

kemāl bulduġım cihetden tesħįr-i cin ķuvvetiyle bir cin gönderüp ol meyyitüñ içine 

girüp ķaldırup ġāyıbāne ħaber virdi. Meyyit aġzından söyledi bilmeyenler anı meyyit 

kendüsi söyler śandılar. İmdi benüm üzerüme ķan ŝābit itmek iŝbātla āyāt u 

beyyinātla žāhir olur yoħsa meyyit söylemekle Tevrāt ĥükmünce şerǾen cāyiz degül  
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diyü Süleymān’a duǾā ķıldı bu ŧarafdan Süleymān Ĥażreti Fiŝāġores Ĥakįm’üñ sözin 

kim işitdi tekrār ve raĥm itdi ve eyitdi Ĥakįm yaķįn şöyle bil ki bu nesne senüñ 

üzerüñe şerǾen iŝbāt olur ammā ki Loķmān Ĥakįm bigi muǾterif olup inād itmeseñ117 

yigrek idi  diyüp Süleymān’la Hakįm mücādele ķılınca Şāhuñ ķāyilem üzerüme ķan 

iŝbāt olsun. Aña göre ķıśāś ne lāzım gelürse şerǾen yirine ķoyasız  diyüp Ĥakįm 

temerrüdlik idince Süleymān Ĥażret’i eyitdi Yā Ĥakįm elümden gelür ki cemįǾi 

aǾżāñdıġı firişteler saña şehādet ideler. Ĥakįm eyitdi. Yine Süleymān cevāb virüp 

eydür Yā Fiŝāġores Ĥakįm maǾlūmuñdur ki bir ādeme ķırķ iki firişte münkįr ü 

nekirden ġayrı ki anlaruñla ķırķ dört olur ħiźmet-kār durur ser-cümlesi senüñ yazuña 

şehādet ķılıcaķ ķıśāśa musteĥaķ oluncaķ Dāvud şerįǾatine ķāyil olur mısın yoħsa 

yine Ǿinād ķılur mısın? Fiŝāġores Ĥakįm Süleymān Ĥażreti’nüñ böyle didügingi 

işitdi ġāyet vehm idüp eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh fermān senüñdür emrüñe muŧįǾem 

şerǾen ŝābit olursa lāzım gelen ķıśāś itgil  diyüp ķażāya rıża virüp ŧurdı. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

ǾĀciz u nā-çār oluban ol zemān anda Ĥakįm 

 Pes ķażāya virdi boyun Ǿacze varup yā nedįm 

Bildi anı [ki]118 ħayr u şerden itdügin bulur kişi 

ǾĀķil ol ki Ǿālem içre eylük ide key delįm 

 Der-Beyān-ı Temŝįlāt-ı Dāsıtān-ı Māżį 

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Diñle senden saña yine bir ħaber 

Kendü nefsüñ vaśfın işit pür-hüner 

Fi’l-meŝel nefsüñdurur añla Ĥakįm 

Ħayr u şerden işledi ġāyet delįm 

Şāh Süleymān Ĥażret’i daħı hemān 

Ĥaķ teǾālā der-gehi miŝli Ǿayān 

Rūz-ı maĥşer olıcaķ iy kāmiyāb 

Ħayr u şerden śorılup olur Ǿiķāb 

                                                           
117 MuǾterif olup inād itmeseñ] MuǾterif inād itmeseñ H. 
118 Vezne fazla. 



128 
 

Tā ki yaz dise Kirāmen Kātibįn 

Oķıyısar itdü gökden defterįn 

Her ne cürm eyleseñ inkār-ı pes [H-15a] [K-15a] 

İdiser aǾżāñ şehādet ol nefes 

Źerre Źerre tā kim itdüñ ħayr u şer 

Ĥaķ ŧapuñdan cümlesini śorısar 

Cehdi ķıl kim şerr ile itme Ǿamel 

Rāżį ola tā ki Ĥaķ Ǿizz u cell 

Ĥaķ seni yaratdı tāǾat itmege 

Farż-ı sünnet neyse anı dutmaġa 

Dimedi ki nefse uyup eyle şer 

Didi ammā şerr iden nāra düşer  

ǾĀķil iseñ nefse uyma kāmurān 

Tā ki saña raĥmet ide müsteǾān 

Terk idüben fānį Ǿālem gencini 

Ķıl Ǿibādet bul bekānuñ küncini 

Nuŧķını Firdevsį’nüñ ŧut ki temām 

Mesken ola cānuña dārü’s-selām 

 Der-Beyān-ı Meclis-i Āħir 

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ĥaķķ’a minnet śad hezārān her nefes 

Üç yüz otuz iki meclis oldı pes 

Ŧāķatumız yitdükce itdük beyān 

Tā ki meclis söylenüp oldı Ǿayān 

Lįki bu dem irişüpdür vaķt-i şām 

Pes gerek dilden idem ķaŧǾį kelām 

Ĥaķ teǾālā irgürürse yārine 

Söyleyevüz bāķįden aħbārına 
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Şerĥ idevüz Şeh Süleymān ķıśśasın 

DefǾ idevüz gūş idenüñ ġuśśasın 

MüstemiǾden bu durur ammā murād 

Eyleye Firdevsį’yi ħayr ile yād 

İy cihānı Kün119 dimekden var iden 

Ferşi alçaķ Ǿarşı yüce dār iden 

 Levĥ-i aǾžam ĥūrmetiçün yā İlāh 

ǾAfv eyle tā ki itdüm ben günāh 

ǾIşķuñuñ şemǾįne çün pervāneyim 

Cānumı nįrāna itme yanayım 

Ol Muĥammed Ĥaķķ’ı iy Rabbü’l-Ǿibād 

Raĥmet eyle ķuluña budur murād 

Raĥmeti Ĥaķ’dan dilerseñ iy humām 

Vir śalavāt Muśŧafā’ya sen selām 

Süleymān-Nāme’nüñ Üç Yüz Otuz İkinci Meclisinüñ Źikrindedür 

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Söylet iy sūz ehli bir dem sāzuñı 

Rāst idüp her perdede āvāzuñı 

Bir fesāne oķı Ǿālem ħalķına 

Düşe maǾnā şevķ-i dilden ħulķına 

Dik cihān bāġında bir tāze güli 

Ki ola Ǿālem ħalķı anuñ bülbüli120 

ǾIşķ u sūzdan düzedüp bir ħoş nigār 

Görse Mecnūn ola Leylį şer-mesār 

Ħüsrev’üñ Şįrįn’üñe geçti demi 

Ħüsrev’i sulŧān ŧutupdur Ǿālemi 

                                                           
119 Ol (Yasin 82). 
120 Vezin bozuktur. 
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Şāh-ı Ħüsrev k’ol durur ħan Bāyezįd 

Devletin Allāh ķıla dāyim mezįd 

Şeh Süleymān mān Sikender ferdüdür 

Der-gehinüñ pāsubān ķayśer durur 

Kem ķulınuñ manśıbıdur ġarb u şarķ 

K’emrine meǿmūr olupdur cümle ħalķ 

Tā ķıyāmet devleti olsun ziyād 

Her ħaŧrdan ĥıfž ide Rabbü’l-Ǿibād 

Himmetiyle teǿlįf oldı bu kitāb 

Var ümįdüm āħir ola bāb bāb 

Diñle imdi şeh Süleymān ķıśśasın 

Vir śalavāt defǾ idüp dil ġuśśasın 

Der-Beyān-ı ǾAžamet-i Dįvān-ı Süleymān [K-15b] ve ǾAžamet-i Salŧanat-ı Ū  

[H-15b] Loķmān-ı Ekber ibni ǾĀd ol reǿsü’l-ĥükemā ŧabįb üstād ķavlince rāviyan-ı 

aħbār nāķılan-ı muħtār ol vech ile śaĥįĥ ĥikāyet iderler ki Eflāŧūn-ı Yunanį ol 

cihānuñ źū-fünūn ehl-i Ǿirfān naķlince muĥaddiŝān-ı aħbār Ǿuķalā-yı sümmār ol vech 

ile emleĥ rivāyet iderler ki ķaçan ki reǿsü’l-ĥükemā Fiŝāġores Ĥakįm şeh-zāde-i 

Şāhruħ’a zehri ķātilden helāk olmasına kendü sebeb olduġın bildürmeyüp inkār 

itdiyse Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām diledi kim Allāhü teǾālā’ya niyāz ķıla. Tā ki 

Ĥakįm’üñ aǾżāsına müvekkel olman. Ervāĥ emr-i Ĥaķķ’la dile gelüp şehādet ķılalar. 

Tā ki rūz-ı maĥşerde her kişinüñ aǾżāǿ-i reǿįsi şehādet idicek müşrikler imāna 

geleler. Andan ĥażret-i Süleymān Ǿaleyhi’s-selām ħalvet ħāśına virüp ol gice śubĥ 

oluncaya dek Ǿibādet idüp Ĥaķ teǾālā ĥācetįn ķabūl ķılup śubĥ-dem yirinden ŧurup 

gelüp iki rekǾat ĥācet namāzın ķılup Ĥaķķ’a münācāt eyleyüp daħı namāzdan 

niyāzdan fāriġ olup nübüvvet taħtına geçüp oturdı. Ǿİmāme-i ħalįl başında cübbe-i şįŝ 

egnünde nübüvvet-i ħātem barmaġında Mūsā Ǿaśāsı elinde Ĥaķ teǾālā źikr dilinde 

emr itdi. Ol gün dįvān-ı Ǿažįm durdı. Nite şöyle ki cemįǾi-i melekūt-ı müvekkelūn 

taħt ķażāsında oddan ħilķat olmış. Ķudret ķılıcların ellerine alup ayaġın ŧurdılar. 

Nažarı Süleymān dįvānına ķılup çevre göz urdılar. Andan śoñra on iki biñ nebį benį 

İsrāyil ķavminden muǾcizātla meşhūr olmış Ĥaķ der-gāhında maġfūr olmış enbiyā 

seccādelü seccādesi üzerinde geçüp oturdılar. Allāh’a tekbįr getürdiler. On iki biñ 
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daħı vilāyetle maǾrūf kerāmetle meşhūr olmış evliyāǿ-i ǾArab-ı erbā ser-cümlesi 

Ĥażret-i muķarreb nübüvvet taħtınuñ śol kenārında şimşād aġacında düzülmiş 

kürsįler üzerinde geçüp oturdılar. Geçmiş peyġāmberler ervāĥına śalāvāt getürdiler 

ve andan śoñra dört biñ dört yüz ķırķ ĥukemā vü Ǿulemā vü fużalā vü vüzerā vü 

nüdemā emleĥü’ş-şuǾarā maķāmlu maķāmında taħt ayaġı kenārında ābanūs śandallar 

üzerinde ķarār itdi. Andan śoñra yine taħtuñ śaġ ŧarafında ikinci śafda on dört biñ 

dünyā pādişāhları heft-i kişver şehin-şāhları altun gümiş taħtlar üzerinde diz çöküp 

ķarār itdiler. Ķafalarında źerrįn kemer ķulları śaf ŧutdılar ve andan śoñra yedi biñ 

yedi yüz yitmiş yidi pehlevān rūy-ı zemįnler tįġ-i zen ve śāĥib-ķırānlar pūlād 

kürsįlerle ķarār ķılup ŧurdılar. Pūlād gürzlerine ellerin urdılar andan śoñra yine śaġ 

ŧarafda üçünci ŧabaķada perrįler melikleri ve cinnįler ser-hengleri ve yüz yigirmi dört 

biñ maħlūķāt müvekkelleri ve yitmiş iki millet tekvįnleri [H-16a] [K-16a] baǾżı edeb 

birle yirinde oturup ve baǾżı ayaġın durup121 sāf ŧutdılar ve śol ŧarafda ġūl ü Ǿifrįt ü 

ehremen ser-hengleri daħı evren gibi aġız açışup aġızlarından zehr-i ķātil śaçışup 

ķara ŧaġ gibi yirlü yirinde ķarār itdiler ve andan śoñra ĥayvānāt cinsinüñ ĥākim-i 

sebǾ-i esed yirlü yirinde ķarār itdiler. Yırtıcı ŧartıcı zeheng ü peleng ile çün 

Sikenderān sedd ü şaĥ-mārān daħı ķızıl yāķūt taħt üzerinde ķarār itmişdi. Fiŝāġores 

Ĥakįm’üñ ĥāli ne ola?  diyü ķulaķ ŧutmuş idi ve ķuşlar sulŧān-ı Sįmurġ-ı Ķāf altun 

şāme üzerinde şāhāne ŧurmuş idi. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Gör Süleymān nice aǾžam ħān idi 

Kim cihānuñ ħalķı aña fermāndı 

Devletin itmiş idi Allāh ziyād 

Taħtın anuñ götürürdi gökde bād 

Yille seyrān eyleyüben şarķ u ġarb 

İns u Cin’le ķılur idi ĥarb u đarb 

Anca sulŧān gelmiş idür Ǿāleme 

K’itdi ĥükmi  diyü Cinn-i ādeme 

Dutdı Ķāf’dan ķāfa mülk-i Ǿālemi 

Biñ bir ümmet ħalķı oldı ĥākimi 

                                                           
121 Durup] Ŧurup K. 
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Yirde aña dįvān dutardı sebǾ ü ĥavş122  

Gökde aña sayvan olurdı cümle ķuş123 

Ĥükmine fermān anuñ ŝuǾbān idi 

Emrine meǿmūr anuñ evrān idi 

Baĥr u berde tā ki verse hem ümem 

Ĥükmine maĥkūm olupdı pįş u kem 

Emr-i Ĥaķ’la ħiźmet itdi aña melek124 

Dilegince devr ķıldı meh-i felek 

Bunca beñlik içre bir gün o Rasūl 

Kendözini görmemişdi pūr uśūl 

Arpa ķurśasın virüp nefse ġedā 

Emr-i Ĥaķķ’a virmiş idi ol rıżā 

Cümle maĥlūķ emrinüñ ken çākeri 

Göñlin alçaķ ŧutdı Ĥaķ Peyġāmberi 

Ger dilerseñ nār u yelden sen necāt 

Vir śalāvāt Muśŧafā’ya pāk-i źāt 

Muǿcizāt-ı Süleymān Ǿaleyhi’s-Selām 

Ĥakįm ķavlince çünki dįvānı Süleymānı ŧurdı andan Süleymān emr itdi bir Ǿāc abnūs 

kürsį ķodılar. Fiŝāġores Ĥakįm geçüp Süleymān nažarına ķarşu oturdı ve śaġ 

ŧarafından zerrįn taħt üzerinde ǾAmāliķa Sulŧān-ı Sührāb Şāh oturdı ve śol ŧarafından 

Efrāsiyāb ķarındaş UǾziret şāh oturdı ve bir ŧarafından Loķmān Ĥakįm oturdı. Andan 

Süleymān Ĥażreti baş ķaldırup eyitdi Yā Fiŝāġores Ĥakįm sen bir efđal ü muĥkemā 

ve aǾlem-i Ǿulemā ve ekmel-i kümelāsın. Ĥāşā sizden ki itdügüñ işe inkār idersin. 

Gel rāstın söyle seni ħaśmlaruñdan dilek idesin. Zįrā ki senüñ gibi kāmil Ĥakįme ben 

ķıśāś idicek degülem125 ve daħı senüñ gibi Ǿālem-i cihān sarāyında bulunmaz saña 

ķıyacaķ degülem. Loķmān Ĥakįm’e bir bend geçmek içün bir Ǿameldür ki itdüñ. 

Ġam yime ki bu nesneden men seni ħalāś iderem. Diyicek Ĥakįm Süleymān’uñ sözi 

                                                           
122 Vezin bozuktur. 
123 Vezin bozuktur. 
124 Vezin bozuktur. 
125 İdicek degülem] İdicek H. 
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teǿŝįr itdi itdügi [K-16b] işe [H-16b] daħı peşįmān oldı ve lākin ikrār itmege daħı Ǿār 

idüp dil perįşān oldı. Eyitdi ki Şehā şerǾen iŝbāta ķāyilem ķıśāś neyse çekem 

kimesneye minnet itmem. didi. Süleymān ol sözi işidüp ġażaba gelüp eyitdi AǾżāñda 

ķırķ iki firişte ki vardur ser-cümlesi itdügüñ aǾmāle ve ķılduġuñ bed efǾāle yüzüñe 

ķarşu şehādet itsünler  diyüp nübüvvet ħāteminüñ üzerinde yed-i ķudretiyle mesŧūr 

olan Esmāǿu’llāh’uñ tesħįr-i ins ismini oķıyup insān üzerine müvekkel olan meleki 

daǾvet itdi. İźn-i yezdānį ĥükm-i sübĥānį muǾciz-i Süleymānį birle müvekkil-i insān 

Şerāŧāyil-i Melek ĥāżır olup gelüp Süleymān’a selām virüp göründi. Ne buyurursın 

Yā nebiyyu’llāh?  diyüp emre muŧįǾ olup ŧurdı. Süleymān didi ki Senden dilerem ki 

Fiŝāġores Ĥakįm’üñ śaġında ve śolunda aǾżāsında olan ķırķ iki melek müvekkelleri 

ve Kirāmen Kātibįn ki ħayr u şerrin yazarlar. CemįǾįsin ĥakįmüñ śaġında ve śolunda 

bedenine çıķarup ĥāżır idesin. diyicek müvekkil-i insān Şerāŧāyil-i Melek eyitdi ki 

Yā nebiyyu’llāh bu vech ile śūrı ve Ǿiķābı ķıyāmet güninde ǾAraśāt’da maĥşer 

deminde olur yoħsa şimdi ki Fiŝāġores Ĥakįm’üñ bedeninde ĥıfž iden firişteleri iħrāc 

ĥakįm helāk olur. Meger ki Ĥaķķ’uñ iźni ola ķudret birle ĥakįm ĥıfžı tā ħiźmetinde 

olan melāyike yine Ĥakįm’üñ cisminde yirlü yirine varup ħiźmetinde oluncayadek 

zįrā ki yā Süleymān melek vardur ki nefes alup virdüren oldur ve melek vardur ki 

Ǿaķlı rūşen ķılan zihni idrāk-i fehm itdüren oldur ve melek vardur ki gözüñ nūrını 

żabŧ idüp gösteren ayvā tüyleri farķ ķılan oldur. Ammā ki birer birer gelüp şehādet 

ķılup yine mekānlarına varsalar bu Ǿamel rāst gelür ve illā ki ser-cümle ķırķ iki 

melek cisminde ħāric olup nažara gelüp Ĥakįm’e şehādet virmelü olıcaķ Ĥakįm 

ĥayāt bulacaġı genez degül. Meyyit mutaĥĥir ki dönse gerek nesne söyleyüp ne ŧınsa 

gerek. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Müşkil işdür bu faǾil şöyle ki var  

Degme kimse itmez anı iħtiyār 

ǾĀķil u dāna iken işbu ĥakįm 

 Nefse uyup kendüye n’içün ķıyar 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince müvekkel-i insān böyle diyicek Süleymān Ĥażret’i ķıbleye 

teveccüh idüp iki rekǾat ĥācet namāzın ķılup Ĥaķķ’dan iźn istedi Ĥaķ teǾālā 

Süleymān duǾāsın müstecāb ķılup Ŧāvūs-ı Ķudsį gelüp Süleymān’a selām virdi. 

Eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh Ĥaķ TeǾālā saña selām virdi. Fiŝāġores Ĥakįm’üñ teftįşin 
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ĥükm itdi ki cemįǾi aǾżāsına reǿs olan melekler ĥażretüñüñ [H-17a] [K-17a] emrine 

meǿmūr olup bedeninden çıķup melekūtü’s-semevāt ve enbiyā vü pāk-źāt ve evliyāǿ-

i ŧāhir-śıfāt gözlerinde aǾyān bāķį ħalāyıķ gözlerinde nihā münker ü nekįr birle 

şehādet idüp Ĥakįm’üñ efǾālin ve aĥvālin beyān itsünler  diyüp icāzet viricek 

Süleymān Ĥażret’i şād olup secde-i şükr idüp andan gelüp126 nübüvvet taħt üzerinde 

oturup dönüp Loķmān Ĥakįm’e eyitdi Yā Loķmān Fiŝāġores Ĥakįm’le nizāǾuñ nedür 

söylegil işidelüm? Loķmān cevāp virdi ki Yā Rasūlu’llāh ĥikmetde görüp dururam ki 

bir kişi ziyāde Ǿāşıķ olsa maǾşūķa vüśūl bumasa hergiz eline girmese ol Ǿāşıķuñ Ǿışk 

odınuñ ĥarāretini biñ baŧman āġū daħı yise kār idüp söyündürmeye. Ammā ki 

maǾşūķınuñ vaślına vüśūl bulsa şehvet śuyı Ǿışķ odınuñ ĥarāretin defǾį söyündürür. 

Zehr yol bulup ŧamarlar içinde yüriyüp cānına teǿŝįr idüp helāk ider. Pes ben daħı 

Şāhmārān’ı mülzem ķılmaġçün Ǿaķreb ve efāǾį zehrinüñ ādemi var ki olmaz  diyüp 

ŧāliǾ-i iħtiyār ķılup usŧurlap ele alup şeh-zādeler ŧaliǾin dutup cemįǾisinüñ içinde bu 

Efrāsiyāb ķarındaşı UǾziret şāh oġlı şeh-zāde-i Ferruħ’ı Ǿāşıķ görüp nabżın dutdum. 

Gördüm ki anuñ bigi Ǿāşıķdur ki Ǿışķ ŧamarı baĥr-i Ǿummān gibi mevc urup eger biñ 

miŝķāl āġū daħı yirse kār itmez ve biñ efāǾį vü Ǿaķārįb śoķarsa zehr-i Ǿışķ odı 

ĥarāretin defǾ idüp söyündürmeye ve cān-ı cisme teǿŝįr idüp göyündürmeye. Ammā 

ki şeh-zādeye men zehr yidürüp ve Ǿaķreb ü ılana śoķdurup yedi sekiz gün ĥayātda 

olduķdan śoñra işbu Fiŝāġores Ĥakįm baña ķatl vācib olup Ķıśāś lāzım gelsün  diyü 

ĥasedinden şeh-zāde-i maǾşūķasınla buluşdurup Ǿāşıķ maǾşūķa vüśūl bulduġı ĥįnde 

āb-ı menį Ǿışķ odınuñ ĥarāretin defǾ idüp söyündürmez. Zehr daħı kār idüp hem şeh-

zādeyi ve hem maǾşūķa-ı Sührāb şāh ķızı Hümā’yı zehr teǿŝįr itdügi eclden ikisin 

daħı helāk eylemiş. Benüm Ǿadūm bu Ĥakįm Fiŝāġores’dür şerǾen śorup teftįş idüñ 

eger ŝubūt bilürse ķıśāś aña lāzım gele eger ŝubūt bulmazsa uş siyāset meydānında 

ŧurmışuzdur. Emrüñe fermān-ı ĥükmüñe boyun virmişüzdür.127 Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

ŞerǾe boyun virmişem şöyle ki var [H-17b] [K-17b] 

ŞerǾ-i icrā itgil imdi şehr-i yār 

Her ne ŝābit olur ise şerǾile 

Ben iŧāǾat itmişemdür kām-kār  

                                                           
126 Andan gelüp] Andan H. 
127 Boyun virmişüzdür] Boyunmışuzdur H. 
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 Ĥükemā ķavlince ķaçan kim Loķmān Ĥakįm bu vech ile daǾvā itdi. Süleymān 

Ĥażreti eyitdi Yā Fiŝāġores Ĥakįm Loķmān sözine sen ne dirsin? Cevāb virdi ki Ehl-

i ĥikmet tecrübe itmişlerdür ki çoķ yaşayan fertūtuñ Ǿaķlı olmaz diline ne gelürse anı 

söyler şerǾen ŝābit olur Ǿāmilem. diyicek Süleymān Ĥażret’i eyitdi Yā Ĥakįmü’z-

zemān cemįǾi aǾżānuñ reǿsi olan melik-i müvekkelūn bir bir şehādet itsünler ķabūl 

ider misin? Ĥakįm eyitdi İdermen. Žāhiren gözüme ķarşu cismümdeki ħiźmetde olan 

melekūt gelüp birer birer şehādet iderse ki ben bu işi itmiş mücrįm ĥükmüñe 

ķāyilem. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Mücrim olan kimesneye lāzım olur pes ķıśāś 

Tā ki andan Ǿibret ala gör bānį Ǿām u ħāś 

Zeyd ü Ǿömr añlar anı vü bildi hem şeyħ ü şebāb128 

Bendi şehden yine bulur mücrim olan pes ħalāś  

Neŝr: Ĥükemā ķavlince Fiŝāġores Ĥakįm böyle diyicek Süleymān ĥükm itdi. Evvel 

Ĥakįmüñ śaġ u śol omuzındaġı enbiyā çeşminde aǾyān ve mā-bāķį gözlerinde nihān 

gelüp Süleymān nažarına göründiler dillerince selām virüp Ĥakįm’üñ śaġında ve 

śolunda ŧurdılar Süleymān Ǿaleyke alup nažar ķılup gördi ki śaġ yanında duran 

melekūt başı ādem ve gevdesi Ŧāvūs şeklinde ammā ki ayaķları yaśśı ve ķıśa ördek 

ayaġı gibi ve bir Ǿaceb daħı bu. İki eli var ādem eli gibi bir elinde bir levĥ ŧutar ve bir 

elinde ķalem ŧutar elmās ŧaş renginde ve śol yanında ŧuran meleküñ daħı şekli ādem 

gevdesi Ǿuķķāb ķuşına beñzer siyāh ammā ki ķuyruġı ve gögsi ve ayaķları ejder 

śıfatında ve ķanadları daħı yarasa ķanadı bigi tereksüz balıķ yelpāzesine beñzer 

mehįb-liķā ve bir elinde siyāh levĥ abanūs aġacı şeklinde ve bir elinde bir siyāh 

ķalem dutar129. Gözleri ķızıl Ǿaķįķa beñzer ve nefesin alup ŧaşra virdikce aġzından 

āteş śaçılur. Egerçi śaġ yanındaġı ġāyet maĥbūb velį śolundaġı ġayet mehįb. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Her birinüñ key Ǿacāyib heyǿeti 

Ķorķudurdı ħalķ-ı ġayet śavleti 

Diñle imdi nice olur ķıśśayı 

                                                           
128 Şebāb] Şāb H. 
129 Siyāh ķalem dutar] Siyāh dutar H. 
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Vir śalavāt Muśŧafā’ya sen ķatı 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Süleymān Ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām śaġ ŧarafında duran Ŧāvūs 

şeklindeki meleke suǿāl itdi ki Yā Ǿabdu’llāh min ente.130 Cevāp virdi ki Yā 

Süleymān ben daħı ve Ĥakįmüñ śolında ŧuran melek bu Fiŝāġores-i Ĥakįm’üñ 

bulūġiyyete gelelden ħayr śāliĥ Ǿamel ŝevābın ben yazaram ve śolunda ŧuran şerri 

ĥesābın yazar. Ne kim itse ħayr u şerden źerrece daķįķa fevt [H-18a] [K-18a] 

itmeyüp yazaruz. Tā ki rūz-ı maĥşerde yevmü’l-ǾAraśātda Ĥakįm inkār idicek 

defterle ħayr u şerri ĥesābın ikimüz virevüz. Pes Ĥakįm dünyādan gidinceye dek 

emr-i yezdānį ĥükm-i sübĥānį birle bu ħiźmetdeyüz. diyicek Süleymān Ĥażret’i 

eyitdi ki Bu ĥakįm işbu UǾziret şāh oġlı şeh-zāde Ferruħ’ı Sührāb şāh ķızı Hümā’yı 

cinnįler ķuvvetiyle bir yire götürüp iĥżār itdi mi? Anlar birbirine vüśūl bulup zehrden 

helāk oldılar mı? Eger kim bu Ǿameli bu Fiŝāġores Ĥakįm itdiyse üzerine şehādet 

idüñ. diyicek şehādet itdiler ki bu ķıśśa vāķiǾ oldı. Şerr defterinde mesŧūrdur. diyicek 

Ĥakįm Ǿinād idüp eyitdi Yā Süleymān bunlardan maǾlūm ola ki benüm śaġ u śol 

omuzumda oturup ħayr u şerrüm yazan Kirāmen Kātibįn olalar vaķt ol ki cin ola ve 

şeyāŧįn źürriyātı ol kim anlaruñ śūretine girmişlerdürkim gelüp benüm ĥaķķuma 

şehādet virmişlerdür. Benüm Ǿilmüm bu nesneye irişmemişdür  diyüp Ĥakįm inkār 

itdi Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām ħışma gelüp eyitdi Yā Fiŝāġores Ĥakįm gökden 

münzel olan kitābları görmedüñ mi śuĥuf-ı ādem ve śuĥuf-ı ħalįli müŧālaǾa ķılmaduñ 

mı ve Tevrāt-ı Mūsā’yı oķımaduñ mı ki bunuñ gibi sözler söylersin Kirāmen131 

Kātibįn’e inkār eylersin. Bu źikr olan melāyike-i müvekkelūn ĥükm-i Rabbānįyle 

aǾżāñüñ reǿįsleridür n’içün bunlaruñ sözlerine ķanmayasın? ǾAle’l-ĥuśūś cemįǾi 

melāyike-i muķarrebūn şehādet itdiler ki ħayr u şerrden her kişinüñ aǾmālini 

Kirāmen Kātibįn yazsa gerekdür. Der-gāh-ı Ĥaķ’da yüzine ķarşu oķıyup cevāb virse 

gerek andan ġayrı cemįǾi aǾżāñ reǿįsleri daħı dile gelüp söylese gerek. Evvel ü āħir 

ne itdüñse şerĥ eylese gerek aña göre sen daħı Ǿiķāb Ǿaźāb-ı şerri nedür? Görseñ 

gerek. Ķavlehu teǿālā Fe men yaǾmel miŝkāle źerretin ħayren yerah; ve men yaǾmel 
miŝkāle źerretin şerren yerah132. Mūcibince ĥisāb virse gerek. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Böyle  diyüp Şeh Süleymān Ĥażreti 
                                                           
130 Sen kimsin ? 
131 Kirāmen] Kirā H. 
132 Kim bir zerre ağırlığınca bir hayır yaparsa onu görür; ve kim de bir zerre ağırlğınca bir şerr yaparsa 
onu görür. (Zilzal 7-8). 
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Pes naśįĥat itdi aña key ķatı 

Diñle imdi ķıśśa nedür şehr-i yār 

Vir śalavāt Aĥmed’e ammā ümmeti133 

 Der-Beyān-ı Ķavl-i İħtilāf 

Ĥükemā ķavlince Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām böyle diyicek Fiŝāġores Ĥakįm 

eyitdi Yā nebiyyu’llāh ĥāşā ki ben aĥkām-ı Tevrāt’a münkir olam ve lākin isterem ki 

Ǿālemde bir nām u nişān ķoyam evvel buñı münāfıķlar göreler. Taĥķįķ bileler ki 

āħiretde cürmine inkār iden Ǿāśįlerüñ der-gāh-ı Ĥaķ’da Kirāmen Kātibįn ħayrın 

şerrin yazduķları defterin śāĥibinüñ yüzine ķarşu [H-18b] [K-18b] Oķıduķlarından 

śoñra aña daħı inkār idicek aǾżāsı reǿįsleri şehādet itdükleri maǾlūm ola ve ikinci bu 

ki bu ġāyet ulu muǾcizedür. Hįç bir peyġāmbere naśįb olmamışdur. Ādem-i śafį 

devrinden tā bu zemāndañ Mürsel Peyġāmber’lerden Ǿaleyhümüǿs-selām hįç birisi 

bu daǾvāyı ķılmamışdur. Ammā ki kitāblarında oķıyup bilüp ħalķa naśįĥat virdiler ki 

āħiretde rūz-ı maĥşerde dįvān-ı Ĥaķ’da ħayr u şerr secildügi yerde Kirāmen Kātibįn 

her kişinüñ aǾmālini deve odu bį-ķalem bį-ĥarf ki raķam itmişdür. CemįǾsin oķıyalar 

maġfūr olan belį neǾam diye şerrinden ħayrı ziyāde gelüp cennete gide ve lākin Ǿāśį 

inkār idüp aǾżāǿ-i reǿįsleri şehādet idüp Ǿiķāb u ŝevāb neyse Ĥaķķ teǾālā celle 
celālehü emr ide ve ammā ki hįç bir Mürsel bu muǾcizeyi ižhār itmedi. Dilerem ki 

ben Süleymān’uñ muǾcizātı žāhir ola. diyicek Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām eyitdi 

Yā Fiŝāġores Ĥakįm bu ħuśūśda didüñgi bu Ǿažįm-i muǾcizedür ammā ki ben żaǾįf 

ķulına Allāhü teǾālā kemāl-i ķudretin śunǾ-ı celālin ižhār itmegçün bu muǾcizeyi 

erzāni gördi ve bir daħı buña yitmiş iki milletüñ Ǿāśįsi ve ħāśı bunda biledür ve biñ 

bir ümmetüñ daħı etķiyāǿsı eşkiyāsı bunda biledür. ǾAle’l-ĥuśūś ki şeyāŧįn źürriyātı 

daħı bunda biledür. Pes eyle olsa gözleriyle bu sırrı ki etķiyā göreler ve eşķiyāya 

dillerince ki ħaber vireler. Pes niçe Ǿāśįler meǾāśįden yıġılanalar ve niçe muǾānidler 

iķrāra geleler ve niçe kāfirler müslümān olalar Allāh’ı bir bilüp peyġāmberi Ĥaķ 

bileler. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Böyle  diyüp Şeh Süleymān oldı sākin ol zemān 

Etķiyā taĥsįn ider diñleyüben aña hemān 

                                                           
133 Vezin bozuktur. 
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Bildiler ki Şeh Süleymān Ĥażreti Mürsel durur 

Anun içün bunca muǾciz virdi aña müsteǾān 

Der-Beyān-ı Ĥaķįķat-ı Kirāmen Kātibįn 

Ĥükemā ķavlince Süleymān Hażret’i böyle diyicek ĥāżır olan enbiyā suǿāl itdiler ki 

Yā nebiyyu’llāh Kirāmen Kātibįn cemįǾ aǾmāli yazarlar mı? Süleymān nebį cevāb 

virdi ki Kirāmen Kātibįn her nesneyi yazar. Tā śayrunuñ iñildüsin daħı bile yazar. 

Nitekim kelām-ı ķadįm ve kitāb-ı kerįm içre gelür ki Mā yelfižu min ķavlin illā 
ledeyhi raķįbun Ǿatįd(un)134. Ammā ki baǾżılar eyitdi Şunı ki insān Ǿażm ider ol 

yazılmaz. Tā ķavl ile fiǾl ile ibtidā itmeyince. baǾżılar eyitdi ǾAżmüñ ikisi daħı 

yazılur zįra Ǿazįmet ħayr-ı ħayrdur. ǾAzįmet şerr-i şerdür. didiler. Bu iki firişte-i 

ĥaseneyi daħı seyyinātı daħı ķoķusından bilürler. Pes eyle olsa ĥasenātuñ daħı ķoķusı 

vardur. Seyyinātuñ daħı ķoķusı vardur. Buña delālet ider. Allāhü teǾālā’nuñ ķavli 

Kirāmen Kātibįn yaǾlemūne mā tefǾalūn(TefǾalūne)135. ǾAzįmet daħı fiǾlidür. İkisi 

daħı yazılur. Āsaf bin Berħıyā ve cemįǾi enbiyā işidüp taĥsįn itdiler ve Fiŝāġores 

tevĥįdi taĥķįķ n’idügin bildi. Ammā imtiĥān itmek diledi. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Gerçi bildi cümle Ĥaķdur ol Ĥakįm añla Ǿayān 

Lįk-i žāhir itmek isterdi Süleymān imtiĥān 

Niçe münkir işbu sırra vāķıf olup ol zemān 

Dįne girüp old’müǿmin ĥaşr’inanup bį-gümān [H-19a] [K-19a]  

Der-Beyān-ı MuǾcizāt-ı Süleymān ve Ķażiyye-i Fiŝāġores Ĥakįm 

Ĥakįm ķavlince Fiŝāġores Ĥakįm böyle diyicek Süleymān Ĥażret’i eyitdi Yā 

Ĥakįmü’z-zemān şerǾen iŝbāt ħod iki şāhda mevķūfdur. Pes eyle olsa śaġ ŧarafuñdan 

śāliĥ aǾmālüñ ķudret levĥinde taĥrįr iden ve śol omuzuñda oturup şerrǾilük ĥikmet 

defterine tasŧįr iden Kirāmen Kātibįn iki melekūt-ı dil-pezįr ĥaķķuña şehādet itdiler 

ve daħı melekūt-ı müvvekelūn ol iki şuhūd-ı melekūt muķarribįn şerǾen tezkiye 

oldılar. Pes eger Mūsā ve Dāvud şerįǾatine ķāyil iseñ ĥüķm itmeklik baña lāzım oldı. 

Ammā ki maķśūduñ imtiĥān ise cemįǾ aǾżāñdaġı melekūt-ı muķarribįn bir bir 

şehādet itsünler. diyicek Fiŝāġores Ĥakįm cevāb virüp eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh 
                                                           
134 İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek 
bulunmasın (Kāf 18). 
135 Şerefli yazıcılar (kaydediciler) olarak yaptığınız şeyleri bilirler (İnfitar 11-12).  
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maǾlūmuñuzdur ki felsefe Ǿilmini ve manŧıķı kimesne teǿlįf idüp dururam. Cāhiliyyet 

zemānındaki ĥaşra neşre ķāyil degüldüm. Pes ĥikmet mūcibince felāsife Ǿilmini 

taśnįf itdüm ve lākin śoñra ĥaķįķat nažarıyla Ǿālem-i kāyināta ki nažar itdüm. Bildüm 

ki bir nesnenüñ ki ibtidāsı ola elbette anuñ intihāsı vardur. Niteki žulmetüñ nūrı ve 

gündüzüñ gicesi ve derdüñ dermānu ve hicrüñ vuśūli ve śıĥĥatüñ mevti ve ķahruñ 

mihr olduġı gibi pes ķıyāmet daħı intihā-yı Ǿālemde emr-i Rabbānį birle ķopacaķdur 

ve cennetlik cehennemlik seçilüp müǿminler dār-ı naǾįmde rāĥatda Ǿįş u Ǿişretde ve 

münāfıķlar nār-ı ceĥįm içre fürķatde ve muĥitde zecrde olalar. Pes bu ĥāl yaķįn bilüp 

atañ Dāvud Peyġāmber nažarına gelüp tecdįd-i imān getürüp lisān-ı Süryān’ı içre bir 

tevĥįd söyledüm. Ĥażret-i Dāvud’a Ǿarż eyledüm Ĥażret-i Dāvud ol tevĥįdi oķıyup 

dįv ü şeyŧān bunın tįġ-i tevĥįdle ŧoķıyup Ǿilmüme taĥsįn Nažm:uma āferįn ķılup 

benüm adumı Fiŝāġores-i tevĥįd ķodı. İmdi Yā nebiyyu’llāh ben bilürem ki sen 

Ĥaķķ-ı Mürsel Peyġāmbersin ammā ki bu nesneye iķdām itdügüm oldur ki iźn-i 

yezdānį ĥükm-i sübĥānį muǾcize-i Süleymān birle benüm śaġumda śolumda ħayrum 

şerrüm yazan Kirāmen Kātibįn şehādet ķıla ve müvekkelūn tezkiye ola ve andan 

śoñra cemįǾi aǾżām reǿįsleri ki ķırķ iki firiştedür. Ĥaķķ’uñ emri birle her biri bir 

işdedür. Bunlar daħı her biri bir aǾżāmdan ŧurduķlu ŧurduġı yerden şehādet idicek 

ĥāżır olan müǿminlerüñ ĥaşra iǾtiķādı ziyāde olup ŝevāblar bulalar ve münāfıķlaruñ 

ĥaşra ķāyil olmayan tersālaruñ daħı bu Ǿibretu’llāh görüp her birisi ĥaşra neşre ķāyil 

olup ekŝerį tecdįd-i imān getüreler. Küfr-i şerrüñ žulūmātın [H-19b] [K-19b] 

Müveĥĥidler üzerinden götüreler.136 Pes bu nesneden çoķ ŝevāblar ĥāśıl ola. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Böyle  diyüp Şeh Süleymān Ĥażretine ol Ĥakįm 

Alķış idüp oldı sākin Ǿibret alup key delįm 

Şeh Süleymān gūş idüben ol Ĥakįm’üñ sözüni 

İtdi taĥsįn dįl-i cāndan vir śalāvāt yā nedįm 

Der-Beyān-ı Esmāǿ-ı Melekūt-ı Aǿżāǿ-ı Ādemį-zād 

Ĥakįm ķavlince andan Süleymān Ĥażreti Fiŝāġores Hakįm sözün ki diñledi Ǿilmine 

taĥsįn idüp daħı müvekkil-i insāna ĥükm itdi. Melāyike dilince Fiŝāġores ĥakįmüñ 

aǾżāsına müvekkel olan müvekkelūn firiştehlere ħaber ķıldı ki her birisi uşaġı ve irisi 

Süleymān Ĥażretine şeh-zāde ile Sührāb Şāh ķızı Hümā bir yire gelüp Ǿāşıķ u 
                                                           
136 Götüreler] Götüre H. 
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maǾşūķ ile vüśūl bulduġın ve ikisi daħı zehrden helāk olduķların Ǿilme’l-yaķįn 

bildükleri gibi beyān ideler. Pes müvekkel-i insān daħı ķırķ iki aǾżāya müvekkel olan 

firiştelere ħaber itdi. Allāh’uñ emri birle cemįǾsi Süleymān ĥükmine boyun ŧutup 

iŧāǾat itdi daħı evvel reǿse müvekkel olan Nehye vü ǾUnuķ müvekkel-i Berkūretü’l-

münkinān müvekkel-i Eźhįlü’s-sadr müvekkel-i Yalāvūşu’l-fevād müvekkel-i 

Cānūşü’l-baŧn müvekkel-i Cerįdūnü’l-ĥekvān müvekkel-i Ferhūyü’l-avrā müvekkel-i 

Adnūrfeşü’l-ħıķdān müvekkel-i Kenānūşü’z-zekbān müvekkel-i Beclenūşü’s-sāķān 

müvekkel-i Ĥānūşü’l-ķademān müvekkel-i Rātūşāyil-i Ĥakįm ķavlince aǾżāǿ-i 

reǿįslerinüñ ħāric kim on iki melek-i müvekkelūndür. Şehādet idüp aǾżāsında 

ĥakįmüñ ŧurduġı yerinde eyitdiler ki Şāhidüz. Şehādet ķıluruz ki Sührāb ķızı Hümā 

ile Efrāsiyāb ķarındaşı oġlı şeh-zāde Ferruħ bir yire gelüp Ǿāşıķ u maǾşūķ ŧarįķince 

vaśl-ı vuśūl taĥśįl oldı. diyicek Süleymān Ĥażret’i eyitdi Yā Ĥakįm ne dirsin? Eyitdi 

Yā nebiyyu’llāh bāķį aǾżām reǿįsleri daħı ħāricden olan melekūt-ı mevekkelūn gibi 

anlar daħı şehādet idüp söyledüp iş idüñüz. Aña göre Ǿamel ķılup şerǾe muvāfıķ iş 

idüñüz.  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Böyle  diyüp anda Fiŝāġores añlaġıl i yār  

Şeh Süleymān Ĥażretine itdi duǾā bį-şumār  

Diñle imdi ķıśśa nedür söylesün Firdevsį hep  

Lįk-i lüŧf it vir śalāvāt Muśŧafā’ya kām-kār 

Ĥakįm ķavlince Fiŝāġores Ĥakįm böyle diyicek Süleymān Ĥażreti müvekkil-i insān 

melek-i aǾżama ĥükm itdi. AǾżā-yı ħāricde olan melekūt-ı müvekkelūn gibi aǾżā-yı 

ħāśda olan melekler daħı şehādet itdiler. Nite e’d-dimāġ reǿįsi Teltįşü’l-ķalb 

müvekkel olan Erįnūş ve e’ş-şiǾre müvekkel olan Tehlgūş el-muǾallāķa müvekkel 

olan Kemĥlįş sāķlara müvekkel olan Ĥāyūş maǾdeye müvekkel olan Ķįnāyūş Ǿaķla 

müvekkel olan Behyūriş el-kebre müvekkel olan [H-20a] [K-20a] Yelhįş eŧ-ŧaĥĥāl’a 

müvekkel olan Kefdūş el-yirte müvekkel olan Meşlūleş el-mezāda müvekkel olan 

Mervhūş el-kelbiyāna müvekkel olan Helşuyūne el-Ǿižām müvekkeli olan Erhāliş el-

meħe müvekkeli olan Beşįmer el-Ǿurūķ müvekkeli olan Dūha el-Ǿaśab müvekkeli 

olan Reşelāş el-celįde müvekkeli olan Huyūş eź-źeme müvekkeli olan yaǾnį ķana 

Duhūş el-baśar müvekkeli olan Tenįdşuyūş es-semǾa müvekkeli olan Celāmįşā e’ş-

şem müvekkeli olan Mengūşla e’ź-źevķe müvekkeli olan E’n-nehvāş el-lemse 
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müvekkeli olan Tenhimvāş eş-şuhūta müvekkeli olan Ĥafŧįyāş el-ĥarekete müvekkeli 

olan Saķŧaŧnevā es-sükūna müvekkel olan Ĥaŧlesfüvā el-yaķaża müvekkeli olan Li-

liǾaykelā e’n-nevśa müvekkeli olan Şelşelāyil eş-şerre müvekkeli olan Şefşefįŝā es-

śelāĥa müvekkeli olan Muśliĥįŝāhin bu źikr olan otuz müvekkelūn-ı aǾżā her birisi 

uşaġı ve irisi Süleymān’la enbiyā Ǿaynlarında Ǿayān Güneş gibi žāhir sāyir maħlūķāt 

gözlerinde nihān Fiŝāġores ĥakįmüñ aǾżāsına ŧurduķlu ŧurduġı yirde Ǿaķla müvekkel 

olan eyitdi kim Ben Ĥakįm’üñ Ǿaķlına getürdüm. Dile müvekkel olan eyitdi ki Ben 

dile söyletürdüm. Ķulaġa müvekkel olan eyitdi ki Ben işitdürdüm. Ĥāśıl-ı kelām 

sözü dırāz ķılmayalum cemįǾi aǾżāǿ-ı ħārice müvekkel olan melekler gibi şehādet 

itdiler. Süleymān eyitdi Yā Fiŝāġores Ĥakįm ne dirsin? Cevāb virdi ki Yā 

nebiyyu’llāh men Hakįm olaldan Ǿömrüm güni altı yüzden yıldan geçmişdür. 

MuǾālecesiçün anca Sührāb nām meliki ķızı Hümā ve anca UǾziret nām kimesne oġlı 

Ferruħ nām şeh-zāde ķatuma gelmişdür. Bu źikr itdükleri Hümā nām ķızla Ferruħ 

nām şeh-zāde ķanķı yılda ve ķanķı faślda ve ķanķı vaķtde ve ķanķı sāǾatde vāķıǾ 

olmışdur? Anlaruñ daħı melek-i müvekkelleri gelüp şehādet itsün muvāfıķ gelürse 

ķabūl itdüm şerǾen ķıśāś ne lāzım gelürse ĥükm-i Ĥaķķ’a boyun ŧutdum. Diyicek 

Süleymān Ĥażreti teftįş itdi. Ol yıl sāl-i peleng idi. Yine müvekkel olan melek-i 

aǾžamı ħāżır itdi ve aylarda daħı RebįǾü’l-evvel ayınuñ müvekkelini daħı ĥāżır itdi 

ve faśllarda daħı faśl-ı śayf itmiş müvekkeli Meķlāşįl ĥāżır itdi ve günlerde daħı 

ittifāķ ol gün dū-şenbe güninüñ gicesiydi dū-şenbe gicesine müvekkel olan 

Yeħdemūş meleki ĥāżır itdi ve ol gicenüñ sāǾatinden üçünci sāǾat geçüp dördünci 

sāǾate duħūl itdügi ĥįnde maǾşūķa şeh-zāde vüśūl bulmuş idi. Pes dū-şenbe giçesinüñ 

dördünci sāǾatine müvekkel olan melekūt ismi ki Fülvüne’dür ĥāżır itdi. Bu źikr olan 

melāyike-i müvekkelūn daħı şehādet ķılup eyitdiler ki peleng yılında ve [H-20b] [K-

20b] RebįǾü’l-evvel ayında dū-şenbe gicesinde dördünci sāǾatde ĥakįmüñ Ǿilm-i 

simyā ķuvvetiyle cinnįleri Şām şehrinden Sührāb ķızı Hümā’yı getürdüp UǾziret oġlı 

şeh-zāde Ferruħ’la bi yire gelüp vüśūl taĥśįl itdiler. Diri gelüp zehrden helāk olup 

ikisi daħı maķāmlu maķāmına cinnį ile meyyit gitdiler  diyüp şehādet itdiler. Pes 

Süleymān Ĥażreti eyitdi Yā Ĥakįm ne dirsin vāķıǾāsın ežheru mine’ş-şems melāyike 

şehādet itdiler henūz daħı nızāǾ ider misin? Ĥakįm ayaġ üzerine ķalķup cevāb virdi 

ki Yā nebiyyu’llāh benüm bu işden teftįşden maķśūdum bu idi ki ķıyāmete inkār 

idenler ve ĥaşra neşre ķāyil olmayanlar taĥķįķ bilüp gözleriyle göreler ki bir kişi ħayr 

u şerr nekim iderse Kirāmen Kātibįn yazarmış. Nāmesin eline virdügi ĥįnde işledügi 

Ǿaśįyāne Ǿāśį inkār iderse aǾżāǿ reǿįsleri şehādete gelüp göz gördüm ķulaġı işitdüm 
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aġzı yidüm dili ŧatdum boġazı ĥulķumdan geçürdüm barmaķları yapışdum elleri 

aldum gögüsleri ķocdum burın ķoķuladum ve ayaķları vardum ve göksi vaśl oldum 

Ǿaķlı eyde ki idrāk itdüm göñül eyde ki göñül virdüm. Pes cemįǾi aǾżāya müvekkel 

aǾżā ķuvvetiyle şehādet idiserler. Ĥaķķ der-gāhında eyle olsa ĥaşra neşre inkār 

idenler uşda gözleriyle gördiler ki benüm aǾżām reǿįsleri ve ħayr u şerrüm yazan ol 

iki melek-i muķarreb benüm ĥaķķumda ne vech ile şehādet itdiler? Āħiretde daħı her 

Ǿāśįnüñ üzerine şöyle şehādet idicekdür. Diyicek rivāyet-i śaĥįĥ budur ki Süleymān 

meclisinde on dört biñ insān muķallidleri ve cinnįler mülĥidleri ĥaşre neşre inkār 

iden münkirleri imāna gelüp istiġfār u tevbe ķılup şehādet getürüp eyitdiler ki Lā 
ilāhe illāl’llāh Dāvud ħalįfetu’llāh ve Süleymān emįnu’llāh Ĥakįm ķavlince ol zemān 

ki Fiŝāġores Ĥakįm’üñ üzerine bu vech ile ki iŝbāt oldı. Süleymān Ĥażreti ġāyet 

melūl olup eyitdi Yā Ĥakįm bi’llāhü’l-aǾžįm ol şeh-zādeye nǿiçün ķıyduñ eger 

maǾşūķası ele girmese zehr-i ħod aña teǿŝįr itmezdi. Ĥakįm cevāb virdi ki Yā 

nebiyyu’llāh egerçi ki şeh-zādenüñ tażarruǾına baķup maǾşūķasın iħżār itdüm ve 

lākin eceli ikisinüñ daħı irmişdi. Ol cihetden helāk oldılar eger inanmazsañ  diyüp 

çün nažar ķıldı gördü ki bir aśferi sebebsüz ķahķahāyla güler ve bir kişi daħı gördi 

Endelūs’den ki beñzer teġayyür gözleri āteş gibi yanar. Eyitdi Yā nebiyyu’llāh şol 

ķahķahayla gülen bu gice vefāt ider ve ol gözleri ķan gibi ķızıl Ǿaķįķe dönen üç 

günden vefāt ider [H-21a] [K-21a] Anları saķlasunlar görüñ didügüm vāķiǾ midür yā 

degül midür? didi. Süleymān ĥükm itdi anları saķladılar. Andan Süleymān Ĥażreti 

diledi kim Ĥakįm’üñ günāhını Sührāb Şāh’dan ve UǾziret Şāh’dan dilek ķıla. Anı 

gördi kim Cebrāyil Ǿaleyi’s-selām geldi. Ĥaķķ teǾālā’dan selām getürdi. Eyitdi ki Yā 

nebiyyu’llāh Melik-i Aĥmer’e ĥükm eyle Sührāb Şāh ķızı Hümā’yı merķadıyla 

kefenini tābūtıyla nažaruña getürsün ve Ŧahmūriş-i Melek’e ĥükm it UǾziret oġlı 

Şeh-zāde-i Ferrūħ tābūtıyla kefeniyle iĥżār itsün iki rekǾat ĥācet namāzın ķılup 

anlaruñ ĥayātıçün duǾā ķıl müstecāb idem ķırķar yıl Ǿömr virem ve birbirine virüp 

anlardan nesil getürem. On dört biñ Ǿāśį tesālaruñ ĥaşra neşre inkār iden kāfirlerüñ 

imāna geldügi cihetden Fiŝāġores Ĥakįm’üñ günāhın daħı Ǿafv itdüm. Diyicek 

Süleymān nebį Ǿaleyi’s-selām şād olup secde-i şükr idüp emr itdi. Ŧahmūriş-i Melek 

ile Melik-i Aĥmer’e ĥükm itdi. Varup Hümā ile Ferruħ Şeh-zāde’yi ĥāżır itdiler. Śaġ 

ŧarafında şeh-zāde tābūtın ve śol ŧarafda Sührāb şāh ķızı Hümā tābūtın ķoyup on iki 

biñ enbiyā ve on iki biñ evliyā ve on iki biñ Ǿulemā vü ĥükemā vü etķiyā aśfiyā birle 

ķuŧbü’l-iķŧāb ġaybü’r-ricāl ve üçler ve yediler ve ķırķlar ve ŧabaķāt erenleri Ħıżr 

İlyās Peyġāmber ile ĥāżır olup pāk śudan āb-dest aldılar. Ķuds-i Mübārek yirine 
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çıķdılar ve şāhzāde ile Hümā’nuñ tābūtların ķurbān yirine ķodılar daħı Süleymān 

Ĥażreti imāmlıķ eyledi. Śaġ ŧarafa ķırķ sekiz biñ137 melāyike-i müvekkelūn ŧurdılar 

ve śol ŧarafa daħı źikr olınan138 enbiyā vü evliyā vü etķiyā ŧurdılar. Ħıżr Peyġāber 

eźān oķıyup İlyās Peyġāmber tekbįr getürüp Süleymān Peyġāmber imāmlıķ idüp iki 

rekǾat ĥācet namāzın ķılup el yüze sürüp duǾā dileyüp bāķį enbiyā vü evliyā vü 

melāyike-i muķarrebįn Āmįn  diyüp namāz u niyāz temām olduġı dem Ħıżr 

Peyġāmber şeh-zāde tābūt üzerine varup Ķum bi’iźni’llāhi teǾālā139. diyicek Şeyh-

zāde Allāh’uñ emri birle canlanup tābūt içinden ķalķup iri ŧurdı ve İlyās Peyġāmber 

daħı Hümā’nuñ tābūt üzerine varup Ķum bi’iźni’llāhi yā Hümā. didügi sāǾat ol daħı 

Allāh’uñ emri birle canlanup kefeniyle tābūtdan iri ŧurdup enbiyā vü evliyā anlaruñ 

dirildügin görüp tekbįr getürüp geçmiş peyġāmberler ervāĥına śalāvāt virdiler. 

UǾziret görüp şād olup ķarındaşı Efrāsiyāb’la şeh-zāde üzerine varup kefenin śoyup 

ħilǾat-i ħāś geyürdiler ve Sührāb Şāh daħı ħādımlar ve dāyeler gönderüp ķızı 

Hümā’nuñ kefenin alup nefįs müreśśeǾ ħilǾatler geyürüp yüzine niķāb oturup ħalvet 

ħāśına getürdiler ol gün [H-21b] [K-21b] geçüp Ǿale’ś-śabāĥ olıcaķ Süleymān Ĥażreti 

dįvān-ı Ǿažįm ķurdı. İns u cin melekleri dįv ü ifrįt ser-hengleri ġūl ü beyābān 

serverleri ve ĥūş-ı etyār mihterleri yitmiş iki millet dil-āverleri yüz yigirmi dört dürlü 

śıfat-ı maħlūķāt mübārizleri deñiz mālikleri ve daħı şāh-ı mārān birle yirlü yirinde 

ķarār ķılup oturdılar. Gökyüzünde ķuşlar ķanad ķañada çatup baş başa çatup sāyebān 

ķurdılar çünkim dįvān-ı Süleymān ŧurdı. Süleymān Ĥażreti Allāh’un emri birle 

Sührāb Şāh ķızı Hümā’yı Efrāsiyāb ķarındaşı oġlı şeh-zāde-i Ferruħ’a istiyordı. 

Sührāb Şāh daħı ayaġ üzere ŧurup duǾā ķılup eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh Allāh’uñ 

emrine rıżā virdüm her ne ise yirine getürüñüz. Didi. Andan ol arada Dāvud 

Peyġāmber şerįǾatince Süleymān nikāh idüp üç gün üç gice dügün olup Hümā’yı 

şeh-zādeye virdiler. Ol iki maǾşūķ-ı Ǿāşıķ murāda irdiler. Ķırķ yıl Ǿömr sürdiler 

Loķmān Ĥakįm’le Fiŝāġores Ĥakįm daħı Süleymān barışdurup görüşdürdi. Eyitdi ki 

Benüm zemānumda iküñüzden aǾlā ĥakįm-i ĥāźıķ Ǿalįm-i śādıķ ĥukemā arasında 

yoķdur. Lüŧf idüp biri biriñüzle cān u dilden ķarındaş her ĥāle ĥāldaş oluñ  diyüp 

naśįĥatladı. Süleymān bu naśįĥat indince anlar daħı ķabūl idince nā-gāh ħaber geldi 

ki Ol śaķladıġuñuz iki kişi Fiŝāġores ĥakįm ölür dimişdi. öldüler. Süleymān śaġ 

olsun  diyüp cevāb virdiler. Süleymān işidüp taǾaccüp idüp eyitdi ki Yā Ĥakįmü’z-

                                                           
137 Ķırķ sekiz biñ] ķırķ biñ H. 
138 Olınan] Olan K. 
139 Allah’ın izniyle kalk  
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zemān ol iki kişinüñ ölecegin neden bildüñ? Cevāb virdi ki Yā Süleymān ol ķahķahā 

ile gülenüñ ķarnın yarup yüregi içinde bir ķurd vardur çıķarup getürsünler defǾi 

yarup çıķarup140 ĥakįm nažarında ķodılar Ĥakįm eyitdi Yā nebiyyu’llāh bu ķurt her 

kimüñ ki cisminde źükāmdan dursa ķırķ gündeñ iħtiyārsuz ķahķahā ile ol kişi 

gülmesin ķomaz. Ammā varduġunca āvāzı boġuķ olur il anı geldüginden onı boġular 

taśavvur ideler ammā ehl-i ĥikmet nažar-ı pāk ile ķırķ günüñ ķaçı geçmiş ve bāķį ne 

ķalmışdur bilür. Zįrā ki bu ķurt vaķti ki yürekde durur ķırķ gün temām olıncaya dek 

yüregi delüp içine girür ādemi derĥāl ölür. Pes ondan bildüm ki didügün miķdār 

günde olsa gerek. Zįrā ki İdrįs’üñ ĥikmet üzere didügi olsa gerek ve daħı ol kişinüñ 

ki gözlerine nažar itdüm gördüm ki şarāb anuñ yüregin yaķmış. Pes ĥikmet 

mūcibince gözleri nişānesinden bi-ķavli İdrįs Ǿalehi’s-selām maǾlūmum oldı ki üç 

gün Ǿömri var lā-büd olısardur ħayr u şerden itdügin bulısardur. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Üç gün içre olısardur bį-gümān [H-22a] [K-22a] 

Ĥikmet içre böyle gördüm ben hemān 

Şöyle bil kim iy emįr-i muǾteber 

Ĥikmet ehli nā-geh dirse pür hüner 

Söylemez anlar Ǿabes aķbeĥ kelām 

Kim işidüp ħende ķıla ħāś u Ǿām 

Söz gerek ki ĥikmetāmiz ola pes 

Kim işidüp ķıla āĥsen her nefes 

Ehl-i ĥikmet olıcaķ ĥāźıķ ĥakįm 

MuŧŧaliǾ olur ķamu şey-i delįm 

Böyle  diyüp ol ĥakįm nā-mever 

Oldı sākin vir śalavāt pür-hüner  

Dāsitān-ı Sām-süvār 

Ĥükemā ķavlince bular bunda ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān cānib Sām-süvār’a 

geldi ki Hind Pādişāhı’nı Berehmen Şāhını kendüye tābiǾ vü fermān ķılıcaķ 

Süleymān dįnine girüp Müslümān olıcaķ bir gün Sām-süvār ol pehlevān-ı rūzgār 

                                                           
140 DefǾi yarup çıķarup] DefǾi çıķarup H. 
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Berehmen şāh ile Ǿįş idürken suǿāl itdi ki Yā Berehmen hįç senüñ daħı düşmenüñ var 

mıdur ki Ǿasker çeküp üzerine varavuz ser-keşlik iderse ķılıçdan geçüp ķıravuz? 

diyicek Berehmen şāh eyitdi Yā pehlevān Ķahrām-ı Zengį dirler memleketümüzüñ 

ucında ve daħı Hindustān’da Zengistānlar memleketi vardur. Ser-cümlesi 

Ǿuryānlardur. Velį vilāyetlerinde altın maǾdeni bį-nihāyetdür. Pes ol Ķahrām-ı Zengį 

ħalķıyla ĥarāmįler ħūn-ı ħūrı cellādlardur. Dāyim leşker çeküp memleketümüz urur 

tālān ider. Niçe ki Ǿasker çeküp üzerine vardum muķābil olmayup ķaçdı vaķtiyle 

memleketi urup çıķdum Ǿaķabümce gelüp memleketüm urup tālān itdi. Andan ġayrı 

düşmenüm yoķdur  diyüp cevāb viricek Sām-süvār ħalįfe-i zemān Ǿa.m. Süleymān 

eliyle ve şāh aġzından bir nāme yazup mühürleyüp Zemzeme-i ǾAyyār eline virüp 

daħı Zengistān meliki Ķahrām-ı Zengį’ye gönderdi. Alāraġmi rūzgār Zemzeme-i 

ǾAyyār Ķahrām-ı Zengį’ye gelüp nāme-i Sāmı śunup Zengį daħı vezįr-i aǾžam eline 

virüp nāmeyi oķıdular. Yazılmış ki Nāme benden ki bende-i yezdān ħalįfe-i zemān 

Ǿammusı Süleymān eliyle ve şāhım Allāh’uñ Ǿināyeti Süleymān’uñ muǾcizātı Sām-

süvār’uñ ķuvveti benį İsrāyil’üñ on iki sıbŧınuñ cemiǾiyyeti pehlevānlaruñ şecāǾati 

zemānenüñ muķteżā-yı irādeti birle diyār-ı Ħorasānı ve melik-i Kįş-i baĥrini ve 

Hindusitān’ı ve Sindustān’ı gelüp fetħ itdük şimdiki ĥālde saña nāme gönderdük. Ya 

budur ki gelüp bize tābiǾ olup emr-i Süleymānįyye fermān olup Dāvud Peyġāmber 

şerįǾatine girüp Müslümān olasın  diyüp vezįr nāmeyi oķıyup ħaber viricek Ķahrām-ı 

Zengį Ǿāķil kişiydi felek nekbetinden rūzgār şirretinden ŧatmışdı. Süleymān’uñ 

salŧanatı evśāfını işitmişdi ve Sām-süvār’uñ ķuvvetin ve nuśretin şecāǾatin [H-22b] 

[K-22b] istimāǾ itmişdi. Fikr idüp gördi ki emrine imtiŝāl göstermezse memleket 

elden çıķar hemān-dem idi atadan ķalmış ħazįnesin açup laǾlį cevāhirüñ yāķūt-ı 

gevāhirüñ mercān-ı zevāhirüñ nefāyisinden seçüp oġlı Gührām-ı Zengį yirine naśb 

idüp biñ miķdārı Zengį serverleriyle gelüp Sām’a gitdi. Zemzeme-i ǾAyyār’a ħilǾat-i 

ħāś geyürüp sürüp Sām-süvār leşkerine geldi Berehmen Şāh Ǿİzzet ķılup ķarşu vardı 

Ķahrām-ı Zengį birle buluşup görüşüp ĥāl u ħāŧır śoruşup141 alup Sām-süvār dįvānına 

götürdi Eyleyāv Şāh taħt-ı pāyında baş ķoyup andan Sām-süvār elin öpüp Zengį 

dilince duǾā ķılup Ǿöźr dileyüp getürdügi laǾlį cevāhir ķıymeti ŧāşları ve Ǿacāyip 

cevāhir cinsidür. Süleymān içün ĥıfž itdi ve ikinci baħşın serverlere üleşdürdi142 ve 

bir neceş daħı ġarāyib yimişleri pįş-keş çekdi. Eyleyāv Şāh daħı ol māli üç baħş itdi. 

                                                           
141 Śoruşup] Śorup H. 
142 Üleşdürdi] Üleşdi H. 
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Şöyle ki ġarāyib cevāhir cinsidür Sām-süvār’a virdi. Sām-süvār daħı cümlesin 

beglerine yeglerine inǾām ü iĥsān itdi. Hįç bir cinnįsin ķabūl itmedi. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ħaydar-ı kerrār-veş itdi seħāvet çünki Sām 

Ķıldı taĥsįn erligine ħalķ-ı Ǿalem ħāś u Ǿām 

Şeh gerek ki ehli seħā kānį mürüvvet ola  

ǾĀleme luŧf ü kerem Ǿadliyle vire ol nižām 

Ķıśśa-i Gührām Bin Ķahrām-ı Zengį  

Ĥükemā ķavlince Ķahrām-ı Zengį Sām-süvār’uñ şecāǾatin ve Eyleyāv Şāh’uñ 

seħāvetin ve Ǿaskerinüñ keŝretin görüp taǾaccüp idüp tekrār duǾā ķılıcaķ Eyleyāv Şāh 

emr itdi mihterler źerrįn-i kürsį getürüp Hind sulŧānı Berehmen Şāh’dan aşaġasından 

sulŧānı Saķlān-ı Şāh’dan yuķaru server-i Selāŧįnler śaffında geçüp oturdı Ħūn Sālār 

daħı ħūn getürdi envāǾ-ı nefāyis niǾmetleri yinildi pįrler aġzından duǾā ķılındı ve 

çāvuşlar daħı ki alķış virdiler śāfdan śofrayı dürüp götürdiler. Sükker şerbetlerin 

getürüp içdiler sözden söz çıķup Zengübār memlektinden söz açdılar andan Sām-

süvār baş ķaldırup eyitdi Yā Ķahrām-ı Zengį senüñ daħı düşmenüñ var mıdur ki 

varup ĥaķķından gelem? diyicek cevāb virdi ki Yā Pehlevān bizüm 

memleketümüzden öte ādemį-zād yoķdur ve illā ĥayvānāt çoķdur gergedān serler ve 

üstüħˇān tenler çoķdur ve ķathā gelüp memleketümüz ururlar ne ķadar ki leşker ile 

vardum ise leşkerüm śıyup ķırdılar mužaffer olımadum. diyicek Sām-süvār eyitdi Yā 

Ķahrām-ı Zengį İnşā’llāhü teǾālā ol memlekete varup ol Ǿadū vü cānverlerüñ 

ĥaķķından gelelüm benüm daħı murādum Süleymān devletinde žālimler elinden 

mažlūmları ħalāś itmekdür  diyüp Ǿįşe u nūşa başladılar. Bular bunda bizüm 

ķıśśamuz ez ān cānib Ķahrām-ı Zengį oġlı Gührām’a geldi nite ol zemān ki Ķahrām-ı 

Zengį oġlı Gührām ki yirine ķoyup gitdi varup [H-23a] [K-23a] Sām-süvār’a muŧįǾ 

olduġına incinüp ābā vü ecdādından ķalmış ħazįneleri açup gevāhirin cevāhirin 

zevāhirin śaçup alup kendüye tābiǾ beglerle ķaçup ehl-i Ǿıyālin bile alup yidi biñ ķara 

Zengį ser-henglerin kendüye tābiǾ ķılup gūh-ı Sengistān-ı Ħāra’ya varup ķalǾa-ı 

Zengübār’a girüp oturdı. Şol ķaśd üzerine ki ol ķalǾaya kimse mužaffer olmaduġı 

yoġ idi. ĶalǾaya tekye ķılup ŧayandı Ǿāśį-i bed-baħt saǾādet bulam śandı zūzbāzusına 

inandı Sām-süvār anda gelmeye śandı bilmedi ki ātiye Ǿāśi olan ber-ħūdar olmaz. 
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Zįrā kim şerre meyl idenüñ iki Ǿālemde baħtı ķaradur nitekim eydür. Đelle minü 
rekene ilā el-eşrār143. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ġurre olmaķ şom olur ġayetde ħānum devlete 

Kim ġurūrundan iripdür  diyü şeyŧān laǾnete 

Ātiye ħāyin olıcaķ oñmaya her-giz veled 

Devleti zāyil oluban iriserdür miĥnete 

Der-Beyān-ı Āgāh Şoden-i Ķahrām-ı Zengį Ez-Peser-i Cengį 

Ĥükemā ķavlince Gührām’uñ ķalǾa-ı Zengibār’a girdügini cāsūś gelüp ħaber virdi. 

Ķahrām-ı Zengį ġamgįn olup Sām-süvār nažarına vardı oġlınuñ ħayātından ħaber 

virdi. Sām-süvār araşdırup ġażaba gelüp Safevān-ı pehlevānį on biñ Süleymānį 

Ǿaskerle Ķahrām-ı Zengį’ye refįķ ķoşup eyitdi Yā server al bu leşkeri kendü 

leşkerüñle ķalǾa-ı Zengibār’a var oġluñı daǾvet eyle. Dilleş tābiǾ olursa ħoş olmazsa 

ben varam ķalǾayı saña alıvirem ġam yime diyüp ħilǾat-i ħāś geyürüp gönderdi. Gitti 

sürüp taħt-gāhına geldi altmış biñ er cemǾ itdi. On biñ daħı Süleymānį Ǿasker cümle 

yitmiş biñ er olup sürüp ķalǾa-ı Zengibār’a geldi. Gördi kim Oġlı Gührām-ı Zengį 

ķalǾaya girüp oturmış andan Ķahrām-ı Zengį anı görüp el yüzine ŧutup aġladı andan 

begler śordılarkim Ey şāh-ı Zengistān nǿiçün aġlarsın? Ķahrām eyitdi Aġladuġum 

oldur ki oġlum elinden bu ķalǾayı kimse alımaz. diyicek andan Śafevān eyitdi Yā 

Ķahrām Allāh Ǿināyetinde Süleymān muǾcizātında pehlevānumuz Sām-süvār 

devletinde delįm buncılayın niçe ķalǾalar almışuz bunı daħı aluruz ġuśśa yime diyüp 

bir zemān ŧurup andan Ķahrām-ı Zengį ķalǾayı yitmiş biñ erle ķuşadup ŧurdı ķalǾadan 

daħı Gührām-ı Zengį gördi kim bir muǾteber çeri gelüp ķondı anı görüp ķaķdı berķ 

var şaķıdı ķalǾasına tekye ķılup buyurdı bezm ķurup ŧabl-ı naķķāreler çelep yiyüp 

içüp oturdılar bu cānibden daħı Süleymānį’ler cemǾ olup danışdılar ittifāķ şöyle 

ķıldılar ki Ķahrām-ı Zengį oġlı Gührām’a nāme gönderüp söyleşeler ve dilleşeler 

eger söz esilirse Febihā144 eger esilmezse aña göre bir tedbįr idelüm. Andan Ķahrām-

ı Zengį bir ķaç kişiyle varup ķalǾaya ķarşu ŧurup çaġırdı [H-23b] [K-23b] andan 

Gührām-ı Zengį daħi ķalǾasına tekye ķılup kibr u kįn ile oturmışdı. Gördi kim bir ķaç 

kişi gelüp çaġırdı andan Gührām-ı Zengį cevāb virüp didi ki Kimsin? Ķahrām-ı 

                                                           
143 Kim şerre yönelirse onun bahtı karadır. 
144 Ne güzel  
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Zengį kendüyi bildürdi didi kim İy ciger-kūşem Gührām niceleyin ataña Sām-süvār 

gibi śāĥib-ķırāna n’içün Ǿāķ u Ǿāśį olursın? Saña taķśįrliķ ķılursın uz elüñle kendü 

devletüñ yolın urursın ķażāya ķarşu boyun virüp ŧurusın gel berü başuñda devletüñ 

varsa seni Sām-süvār’a ileteyin ħiźmet ķıl devlet bul. Andan Gührām-ı Zengį 

atasından bu sözleri işidüp şöyle ķaķıdı kim yıldırım miŝāl şaķıdı. Pes çaġırup atasına 

düşnām virdi. Eydür İy bį-Ǿār beni daħı sencileyin ġayretsiz ĥamiyyetsüz mi śanur 

varup bir kişiye ķul olam ķarşu ŧurup ķulluķ ķılam baña sencileyin ata gerekmez 

nitekim Zengibār ķalǾası benümdür yüz biñ Sām-süvār gelürse hįç ġam yimezem. 

didi. Andan Ķahrām-ı Zengį oġlından bu sözleri işidüp ġāyet ķaķıdı yine çaġırdı kim 

İy Gührām çünki ser-keşlik ķılup Ǿāśį olduñ göresin. O begenmedügüñ Sām-süvār 

saña n’eyleye? İy bį-çāre Sām-süvār niçe Zengibār gibi ķalǾa almışdur? diyicek 

Gührām-ı Zengį yine ol sözi işidüp ķaķıdı ķaśd itdi kim ol ķaķımaķ birle sürüp 

ķalǾadan inüp atasıyla ġayret ve ĥamiyet cengin ide. Ammā ki yanında olanlar 

ķomadılar ol zemān Şerşūr Zengį’nüñ yidi gümrāh oġlanları vardı Gührām-ı 

Zengį’ye eyitdiler İy şeh-zāde atañ senden ķorķmayınca ķalǾa üzerinden göçüp 

gitmez. İmdi bu gün bu gice bunlara mühlet yarın inelüm bu çeriye bir iş ķılalum ki 

Zengibār yaña dönüp baķmayalar. andan Gührām-ı Zengį ol sözi begenüp atasına 

eyle cevāb virdi daħı ceng yaraġında oldı andan Ķahrām-ı Zengį gelüp Selāŧįn 

serverlere buluşup ol söylenen sözleri ħaber virdi. Bunlar bunda ol ŧarafdan Gührām-

ı Zengį śabr eyledi tā kim gicenüñ bir baħşı ķaldı yidi biñ erle Süvār olup ķalǾadan 

çıķup biñ Zengį ŧūndār ķoyup aleti biñ erle ġayru ķılup Süleymānį’leri baśdılar. Ġāfil 

delįm er ķırdılar andan Süleymānį’ler belgileyüp ŧuru gelüp saz u seleb rāst ķılup 

Süvār olup reħs sürüp ġavġāya irdiler şebiħūn erin görüp cenge ŧurdılar. Tā śabāĥ 

olunca ceng ķıldılar göz gözi gördügi vaķt Zengįler ķalǾaya döndiler Süleymānį’ler 

daħı irüp çoķ Zengį helāk itdiler āħir kār ķalǾalarına girüp sākin oldılar beşāret ķılup 

bezm ķurdılar bu yañadan daħı Süleymānį’ler bir yere cemǾ olup Ķahrām-ı Zengį ’ye 

didiler kim İy şāh-ı Zengistān oġluñ senüñle neǾaceb oyun oynadı? andan Ķahrām 

eyitdi İy serverler bu bed-baħt bizi ġāfil buldı bunuñ gibi [H-24a] [K-24a] Şikestlik 

ķıldı Ķahrām-ı Zengį ġafletden bu resme şikāyet idüp Ķırāŧ-ı Zengį Sām-süvār’a 

gönderdi andan ķalǾa ŧarafına ķaravul ķoyup ķondılar. Ol cānibden daħı Sām-süvār 

ol pehlevān-ı rūzgār Berehmen Şāh ile Ǿįş ü nūş iderken Selāŧįn serverleri mįr u 

mihter şemǾine cemǾ olmışlardı. Andan Ķırāŧ-ı Zengį gelüp baş ķoyup nāmeyi śundı. 

Oķıyup bildiler kim Gührām-ı Zengį atası Kahrām ħazįnesin alup ķalǾa-ı Zengibār’a 

girürken kendüleri daħı ardınca süre irdügin bilicek Sām-süvār güç yaraġın buyurdı. 
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Yine yarndası Ķırāŧ-ı Zengį gelüp baş ķoyup Gührām-ı Zengį atası Ķahrām-ı Zengį 

üzerine şebiħūn idüp çoķ er helāk itdügini birbir ħaber virdi. Andan Sām-süvār 

işidüp ġażaba gelüp seyf-i ĥamāyil ķılup devlet atına süvār olup yüz ķırķ biñ er 

güzįde ķılup Selāŧįn serverleri alup şeh-zādelerle mā-bāķį leşkerle ķoyup kendüsi 

gitdi. Sürüp Zengisān ser-ĥaddine yitdi andan bir ulu ŧāġ etegine varup ķondı. Andan 

Selāŧįn serverleri gelüp dįvān ŧurdı. Andan Selāŧįn’ler ŧaġılup kendüsi 

muķarrebleriyle ķalup oturup śoĥbet itdiler. Andan Sām-süvār ħalvetinden çıķup 

Zemzeme-i ǾAyyār ŧaşra ŧurup Sām-süvār ķadem-gāha girdi. Andan Zemzeme ŧāġ 

gözleyüp ŧururken ŧāġda bir muǾteber od göründi Ne ola? diyince Sām-süvār daħı 

ķadem-gāhdan çıķup Zemezeme-i ǾAyyār odı gösterdi Sām eyitdi ǾAcep ne od ola 

Zemzeme-i ǾAyyār ben varayın göreyim?  diyüp etek miyānına śoķup sebükbār olup 

nacaķ yalıncaķ ķılup gitdi Sām daħı ħalvetine girüp oturdı Zemzeme-i ǾAyyār 

Ǿuķķāblayın süzdi ŧāġa irüp gördi bir ulu maġāra ķapusında neyār daħı yaķın vardı. 

Ŧurdı od çevresinde bir Ǿaceb ictimāǾ gördi nite meyl ü menāreleyin ķadd ü ķāmetlü 

kimesneler bir yire ħalķa olup otururlar bir ķaçı ayaķ üzere ŧurup nesne bişürürler 

andan Zemzeme-i ǾAyyār egül egül yaķın vardı vezne urup gördi oturan ŧuran hep 

ķara Zengį Zemzeme-i ǾAyyār bir zemān fikre varup eyitdi Bunlaruñ ķatına 

varmayup ħaberlerin almadan dönüp varursam Sām-süvār’la Selāŧįn serverler 

serzeniş ķılup diler ki Zemzeme-i ǾAyyār dirilürken bir bölük Zengį ķatına varmaġa 

ķorķdı diyeler diyüp śaġ śol ħançerlerin ārāyda ķılup elmās nacaķ çignine śalup 

Ĥaķķ teǾālāya145 tevekkül ķılup ism-i aǾžam diline alup ol ķavme yürüdi od yanında 

Zengį’lerüñ Ǿuķķāblayın üzerlerine irdi. Zengį’ler daħı gördiler kim gice içinde bį-

iĥtiyāŧ bir şaħś üzerlerine gidüp geldi selām virdi. Zengį’ler daħı başları birle Ǿaleyke 

aldılar baķdılar Zemzeme’yi gördiler nite on dört [H-24b] [K-24b] eriş ķadd ü ķāmet 

Merrįħ-saŧvet ķahrāmān-şevket Simurġ-śūret ǾAnķā-heybet insān-heyǿet bir Ǿaceb 

ĥerįf śaġ u śol ħancerler śoķınup elmās nacaķ eline alup ķorķmadın gelüp 

ķarşularına146 ŧurdı. Andan Zemzeme-i ǾAyyār gördi bir Zengį ķocası bir ķarıyla 

dizdize oturmışlar. Çevrelerinde ķırķ Zengį ħalķa olup oturur. Bir ķaç Zengį ayaķ 

üzere ŧurup bir ulu ķazānı ķaynadup altında gümbür gümbür od yanar. Andan ol ķırķ 

Zengį ħalķa olup oturur. Bir ķaç Zengį147 ayaġın ŧurur üçer dörder demür şişleri 

billerine śoķmışlar. Birer degirmen ŧāşı gibi ulu aġır ķayaları delüp direkler gibi 

                                                           
145 TeǾālāya] TeǾālā H. 
146 Ķarşularına] Ķarşuna H. 
147 Bir ķaç Zengį] Bir ķaçı H. 
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aġaçlar geçürüp kimin yanlarında kimin öñlerinde ķomışlar. Zemzeme-i ǾAyyār ol 

ķavmi görüp evvel nažar-ı vehm aldı. Yine kendüyi dirüp eydür İy dilāverler 

kimlersiz? anlar daħı eyitdiler Bizler kim görürsin bir atadan ve bir anadan 

ķarındaşlaruz bu pįr atamuzdur ve bu Ǿacūze anamuzdur. Velį sen ne kişisün kim bu 

diyārda sen śūretlü bir kimesne gördügümüz yoķ ve bir daħı ķorķmadın iş bu vaķt 

bunda gelmekden murāduñ nedür? diyicek Zemzeme-i ǾAyyār daħı ĥissini cemǾ 

Ǿaķlını şemǾ ķılup eyitdi kim Ĥabeş’den Zengistān’a bir bölük çeri gitdi bizler daħı 

ķırķ dört yoldaşuz ol çerinüñ ardınca giderüz kim furśatla ol çerinüñ ķavmin ķırup 

mālin rızķın alavuz geldük üş bunda ķonduķ od gördük. Beni gönderdiler. Üşde 

geldüm gördüm varup yoldaşlaruma sizlerüñ içün ne diyeyüm? Zengįler danışup 

eyitdiler Ĥįle birle bunuñ refįķlerin getürdüp görelüm şikār ķılalum diyüp Zengį’nüñ 

biri eyitdi İy yigit ħoş geldüñ bizler daħı ķırķ dört ķarındaşlaruz bu diyāruñ 

serverleriyüz diyüp çevre şikār idüp gelüp atamuz anamuz ķatında yiyüp içerüz ħoş 

giçerüz var yoldaşlaruñı getür bu gice yiyelüm içelüm yarın el bir idüp ol giden 

çerinüñ ardından sürüp yitişelüm ĥaķķından gelelüm. didiler. Andan Zemzeme-i 

ǾAyyār daħı Ǿizzet ķılup döndi Ǿuķķāblayın sürüp Sām-süvār’a geldi gördügin 

işitdügin ħaber virdi Sām İy serverler ol Zengį’leri ele getürüñ. diyince İǾtiśām eyitdi 

İy pehlevān-ı cihān Zemzeme-i ǾAyyār didügi gibi biz daħı ķırķ dört vücūd varalum 

anlaruñla buluşalum Allāh Ǿināyetinde Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām muǾcizātında 

senüñ himmetüñe ķāf dįvleri daħı olursa ala getürelüm diyüp andan Sām-süvār daħı 

İǾtiśām söziyle serverleri cemǾ ķılup ķırķ dört güzįde pehlevān Sām-süvār’la gitdiler. 

Ol yañadan daħı ķırķ dört ķarındaş ķara Zengį yaraķ ķılup [H-25a] [K-25a] ǾAcep ol 

ĥerįf gele mi?  diyüp gözleşdürürken Sām daħı irüp geldi Zengį’ler at ayaġı 

depüldüsin işidüp baķışınca Sām-süvār daħı ķırķ dört serverle süre irüp atdan inüp 

atları birbirine çatdılar. Birķaç dilāverler atlar ķatında ŧurup Sām-ı serverlerle 

Zengį’lere yüridiler. Zengįler daħı Sām-süvār’la serverleri gördiler ķarşu baķışınca 

yine Zemzeme-i ǾAyyār irüp selām virdi. Andan Sām ile serverler maġāraya ķarşu 

śaf śaf olup ŧurdılar Zengįler daħı Sām ile serverleri ol heybetde ve ol śelābetde 

görüp vehme düşüp şaşdılar yine kendüleri dirdiler cümle ayaķ üzere turup ķarşu 

gelüp selāmlaşup Sām-süvār’ı alup maġāra ķapusına geldiler. Bir ķola Sām ile 

serverler bir ķola Zengįler oturup ķarār ķıldılar. Andan serverler göz terāzūsına urup 

gördiler kim ķırķ dört Zengį bir ķarı bir ķoca śadra geçüp Zengį’ler yaraķ birle kim 

oturup kim ŧurur her biri yanına birer seng-i āsiyāb miŝāl ķayadan göz ķodı. Andan 

Zengį’ler daħı gördiler kim ķırķ dört ādem ejderhāsı bir pehlevān śadra alup śaf 
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baġlayup ķarār ķılup ŧurdılar. Andan Zengį’ler bişürdükleri ŧaǾāmı ortaya getürdiler 

yimege śala didiler. Sām-ı serverleriñe śunmadılar. Pes Zengį’lerüñ bir ulusı Eyü 

Ħulūsi eyitdi İy dilāverler n’içün niǾmete ķol śunmaduñuz? Andan Zemzeme-i 

ǾAyyār eyitdi İy serverler bu ķavmüñ Ǿādeti şöyledür ki bir nesneyi bilmeyince 

yimezler ve bir daħı bir kişi ne dįne ŧapduġın bilmeyince anuñla bir çanaķa ķol 

śunmazlar. Zezeme-i ǾAyyār şöyle diyicek Zengįler eyitdiler Bu et fįl etidür hem 

bizler daħı atamuza ve anamuza ŧaparuz. didiler. Zengįler şöyle didügine Sām ķaķıdı. 

Sām ķaķıduġına ķırķ dört server bebr u peleng gibi gerinişüp sünüşlediler. Zengį’ler 

anları görüp vehme düşdiler birbirine baķışup turdılar. Andan yine Zemzeme-i 

ǾAyyār eyitdi İy Zengįler fįl eti murdārdur yinmez ve hem ata ana kimdür kim anlara 

tapursız ? Sizleri yaradan Allāh’ı bir bilüñ Dāvud Peyġāmber’i Ĥaķ Rasūl bilüñ 

yoħsa sizlere ķol śunarlar. diyince Zengįler bu ħaberi işidüp vehm alup serkeşleri 

biligleşüp uśluları atalarına Zemzeme-i Sūzen didiler. Andan ataları ĶuŧŧāǾ-ı Zengį 

oġlanlarına eyitdi Bu niceleyin söz söyleyen sizceleyin dil-āverlere hūm eyleyen 

degin kişiler degüldür diñ yine śoruñ kim bu ķavm serverlerine kim dirler bular 

avcıya şikārcıya beñzemez. Biri yüz biñ kişiden dönmez kimseye beñzerler. 

Bulardan ġāfil olmamaķ gerek. diyince Zengį’lerüñ ulusı Eyü Ħulūsį eydur İy ķavm 

serverüñüz başıçün ne ķavmsiz [H-25b] [K-25b] rāst söyleñ. Tā kim bilmedin sizüñle 

aramızda ĥuśūmet olmaya. didi. Andan Zemzeme-i ǾAyyār eyitdi İy Zengįler 

serverümüze Sām-süvār dirler Süleymān Peyġāmber’üñ pehlevānıdur ulusıdur. Ceyş 

eyleyen seyfile alduķ. Şimdi Zengistānı fetĥ itmege giderüz sizlerüñ odın görüp 

leşkeri ķoyup sizleri görmege geldük diñ. İmdi bu pehlevān-ı Süleymān’a muŧįǾ olup 

baş ķoñ yoħsa sizleri seyf birle muŧįǾ iderüz didi148 Andan Zengįler Sām-süvār’ı ve 

çeri ħaberini işidicek yine vehme düşüp birbirine göz ķaķışup bu ħaberi yine 

atalarına didiler. Andan ĶuŧŧāǾ-ı Zengį eyitdi İy ciger-kūşelerüm bu kişi ŧoġrı didi. 

Sizceleyin serverleri ser vaķtine ķahramānlar gelse ķan kaşanur. Bu cihān-ı pehlevān 

olduġıçün ķorķmadı geldi. Zįrā kim buncaleyin yerlere varmışdur. İy oġlanlarum 

olmasun kim ķatılaşup serkeşlik ķılasız bu pehlevān-ı cihāna muŧįǾ oluñ ve kernį 

başdan çıķarsız ve bir daħı bu pehlevāna erlik oyunından bir ķaç oyun göstermeyince 

muŧįǾ olmañ ve kernį ķıymetüñüz olmaz ucuz alınmış ķumaşa dönersiz. Zengį’ler 

atası şöyle diyicek anlar oġlanlarınuñ ulusı ĶāŧiǾ eydur İy dilāverler bildük 

pehlevānuñuz Sām-süvār güzįde pehlevāndur. Velį erlik oyunundan ķac luǾb 

                                                           
148 İderüz didi] idüp H. 
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oynasuz bizleri daħı kimler olduġumuz Sām-süvār’a bildürsüz. Tā kim bizlere 

erligümüze göre ķadr u ķıymet olaydı. Didiler. Sām-süvār ile serverler Zengį’nüñ 

sözin ġāyet begendiler. Sām serverlere işāret eyledi andan İǾtiśām-ı Erdebįlį ilerü 

gelüp eyitdi İy pehlevān ben ķuluña icāzet vir. Bu Zengį’lerüñ ķırķ dördi birle daħı 

güreşeyim. Sām-süvār daħı icāzet virdi İǾtiśām śıġınup sermenüp mest-i ejderhāleyin 

sįne gerüp ŧurdı. Andan Zemzeme Zengį’lere eyitdi İy ferįdler erlik oyunın 

dilerseñüz bir bir gelüñ serverle güreşüñ ķırķuz daħı bunuñla ŧutuşun. didi bu söz 

Zengį’lere ķatı gelüp gümreşdiler. Andan birisi ilerü gelüp eyitdi İy beyüñ Sām-

süvār bir kişinüñ ne miķdārı ola kim bizceleyin ķırķ dört Zengį ejderhāya güreşe üş 

benümle güreşsin hemān diyüp dest deste urup Zengį İǾtiśāma ķol śundı. İǾtiśām 

Zengį’yi ŧutup mecāl virmeyüp baśdı biri daħı gelüp ŧutdı anı daħı baśdı. Biri daħı 

biri daħı. Ne ķıśśadur az idelüm ķırķ dördin daħı baśdı anı görüp Sām-süvār’la 

serverler İǾtiśāmı āferįnlediler. Andan Zengį’ler atası anası gelüp Sām öñünde baş 

ķoyup andan ķırķ dört oġulları daħı gelüp baş ķodılar. Sām’a muŧįǾ olup Süleymān 

Peyġāmber’e imān getürdiler. Bu ĥālde [H-26a] [K-26a] śabāh daħı oldı. Sām-süvār 

Zemzeme-i ǾAyyār’ı çeriye gönderdi ħaber çün andan Sām-süvār149 Zengįlere eyitdi 

İy dilāverler maķāmuñızda yine oluñ sizlere māl ü genc virelüm yiyüñ içün ħoş 

giçüñ. Evķāt bizleri daħı duǾāyla yād idüñ. didi. Zengįler cümle baş ķoyup didiler İy 

pehlivān-ı cihān şimden girü saǾādetlü işigüñde ħiźmet ķıluruz ümįddür ki Süleymān 

Peyġāmber’üñ mübārek cemālin görevüz. didiler. Bu söz Sām-süvār’a ġāyet ħoş 

geldi. Zengįleri alup çeriye gitdiler ol cānibden daħı Zemzeme-i ǾAyyār çeriye yitüp 

Sām-süvār’uñ fetĥin didi. Ĥakįm’ler işidüp şād olup Sām-süvār’a ķarşu gitdiler 

yitdiler Zengįler daħı Sām’la gelürken çeri görüp ĥayrān olup ķaldılar. Andan 

muķarrebler daħı Sām’a buluşup Ǿizzetleşüp gelüp bār-gāha yitdiler andan yüz ķırķ 

biñ kişi kemerlü Mįr sipāhı gelüp dįvān ŧurdı. Andan pįr gösterdiler ĶuŧŧāǾ-ı Zengį 

oturdı ķarındaşlarıyla daħı nažar urup bir ictimāǾ gördi kim görenler ĥayrān olur. 

Andan Sām-süvār’uñ salŧanat ŧanŧanasın görüp engüşt-ı ber-dehān ķılup kendüleri 

yitürdiler. Pes Sām-süvār Zengį’lere raħt u ķumaş ķul ķarāvāş ħayl ü ħaşem at u fil 

gergedān ħayme vü çādır buyurdı. Ol gün anda ķılup yiyüp içüp yatdılar. Çįn-i seĥer 

göç ķılup gitdiler. Yidi gün yüridiler sekizinci gün Zengistān taħt-gāhı şehr-i 

Sūĥcān’a irüp ķondılar. Andan Ķahrām-ı Zengį’nüñ ulu oġlı Zengūl Sām-süvār çün 

şehirden niǾmet nüzūl getürdi. Yüz ķırķ biñ eri mihmānlayup yiyüp içüp yatdılar. 

                                                           
149 Sām-süvār] Süvār H. 
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Yine śabāĥ göç ķılup150 ķalǾa-ı Zengibār’a gitdiler Sām-süvār Selāŧįn serverleriyle 

ķalup eyitdi İy Zengūl başla varalum şehrüñi bir nažar görelüm diyüp Sām-süvār 

süvār olup Zengūl-i Sām’ı alup şehr ķapusına getürdi. Gördiler kim Ķara ŧāşdan 

yapılmış ki muĥkem yapu burcu u bār u çādır güngi muǾteber ķapu. Şöyle kim ķırķ 

atlu ķolaşı girür çıķar ŧoķunuşmaz. Sām Selāŧįn serverleriyle ķapu öñünde śaf 

baġlayup ŧurdılar. Ķapunuñ yapusına nažar urdılar kemerinüñ ķuflį ŧāşında bir ķaç 

saŧır yazu gördiler velį ġāyet yüksek göz irmezgi farķ olına. Andan Sām-süvār işāret 

ķıldı serverlerden Ġażanfer-i Medenį ķul śolınup Ǿizzetle Cāliyus Ĥakįm iki eliyle 

ķaldırup kemerdeki yazu ķarşusına getürdi daħı ŧutup ŧurdı. Andan Cāliyūs Ĥakįm 

[H-26b] [K-26b] ol yazuyı bir kāġıda naķl ķılup inüp Sām-süvār’a oķuyı virdi. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Böyle yazmış anda tārįħi yazan 

Bilmek isterseñ bu şehri kim düren 

Bilesin ki devr-i Merrįħ içre pes 

Zeng-i Manŧūşįden sulŧān hem nefes 

Ĥükm iderdi bu diyāra ser-te-ser 

Ĥükmine maĥkūm olupdı baĥr u ber 

Bu şehir ki görinüz şimdi ħarāb 

Ol melik yapmışdı añla kāmiyāb 

Devlet ile bunda sürdü ol Ǿömür 

Çaldururdı çeng ile deff ü dumur 

Niçe yıllar Ǿįş iderken bunda şāh151  

Dilince devir idürdi mih u māh 

ǾĀķibet irdi aña nā-geh ecel 

ǾÖmrinüñ bünyādına virdi ħalel 

El-emānet Ǿizze olma Ǿāleme 

ǾÖmri bāķį ķala śanma ādeme  

Böyle yazmış tārįħi anda hemān 
                                                           
150 Göç ķılup] Ķılup H. 
151 Metinde O şah şeklindedir vezin gereği o çıkarılmıştır. 
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Vir śalāvat Muśŧafā’ya sen iy cān 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Cāliyūs şehr ķapusından bu beyānı kim itdi Sām-süvār’la 

serverleri işidüp bildilerkim ol şehri Manŧūş-ı Zengį yapmış rūĥına duǾā ķılup şehri 

girüp teferrüc ķılup bir ħoş mekāna geldiler nite meydān miŝāl bir yer ortasında bir 

sebze ser-bülend muntehā aġac sāyesinde bir laŧįf Ǿayn-ı revāne olmış idügi152 yiri 

çayır çimen ķılmış. Sām’la Selāŧįn serverleri anı görüp revān atdan inüp Ǿayn üzre 

geldiler gördiler Ǿaynuñ çevresi ķara mermerden ferş döşenmiş ki muǾteber ü 

müzeyyen bir şeh nişįn düzülmiş ol şeh nişįnde aķ mermerden bir ādem ķālibin 

düzmişler altmış eriş ķadd ü ķāmet var. Dizi üzre dirileyin oturmış ķara mermerden 

bir göz yanında ķomış bir ķorķunç şekldür kim görenler vehme düşer. Yine ķālib 

ķarşusında ķara mermerden bir ǾArab şekl düzmişler. Eline bir ĥarbe alup ķol 

ķaldırup ĥarbesin ķarşu oturan ĥerįfe çekmiş ŧurur. Anları görüp bir zemān teferrüc 

eylediler andan ol ķālib sįnesinde bir ķaç saŧır yazu gördiler. Cāliyūs Ĥakįm oķuyup 

didi kim Yā pehlevān-ı cihān bu ķālibi düzen bu ħaŧŧı yazan dimiş ki İy cihān sarāyın 

salŧanat ile seyr-i ķaplan şehriyār getüricek seni bunda rūzgār ķaçan ki bu şehre girüp 

Ǿayn üzre ķālib göresin bilesin ki oturan ķālib ǾAngūş-ı Zengį’dür. Harbe dutan cān 

alıcı ķālibdür. ǾAngūş-ı Şāh bir gün bu Ǿayn üzerinde bezm ķurup Ǿįş iderken añsızın 

ķarşuma bir ǾArab geldi ĥarbe ŧayanup yüzüme aları aları baķdı. Başını bir ķaç śaldı. 

Ben daħı ǾArab gördügüm dem şöyle ķorķdum kim tenüme lerze düşüp ĥazān 

yapraġı gibi ditredüm. Zemāndan śoñra ben beni dirdüm ŧuran ķullarıma buyurdum 

bu duran153 ǾArab sürük beni ħavfa śaldı. Ben buyurıcaķ ķullarum dört yaña 

yügrişdiler bilmeyüp [H-27a] [K-27a] didiler İy sulŧān-ı ǾArab yoķ ne ķadar kim 

gösterdüm görmediler. Pes ǾArab’a śordum iyitdüm ki kimsin? ǾArab eydür Cān 

alıcıyam geldüm Allāh emriyle cānuñ alam diyüp hemān-dem cānımı alup tenümi 

ŧoprāġa śaldı. El-emānet ki cihān mülkine aldanma devlet baħt-ı saǾādet saña ebedį 

ķala śanma. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

ǾĀķil isen dut naśįĥat nā-mudār 

 Kim cihān ķalmaz kişiye pāyidār 

Ħūb idi dirlik eger olmasa mevt 

                                                           
152 İdügi] Olduġı H. 
153 Duran] Ŧuran K. 
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Fürśatı maĥbūb idi olmasa fevt 

Bu cihāndur ķaśr-ı Ǿālį ķatı berg 

Leykin āh kim içi ŧolu derd-i merg 

Ger nažar ķılsañ bu ħākį misk-i zeng 

Ŧop ŧoludur cümlesi tābūt teng 

Her ķadem baśısañ kim eczāǿ-i ħāk 

Cümle ħāk ādemidür źāt-i pāk 

Serv-i ķad ħākinde biter ney şeker 

Çeşm-i şehlā ħākidür nerkes baśar 

Bir nigāruñ zülfidür berg-i semen 

GüliǾźāruñ ħākį durur nesteren 

Bir şehįdüñ ķanıdur kim arġevān 

Bitdi yirden gösterüp ħūn-ı revān 

Gel ķadem baśma154 zemįn ŧāş üstine 

Kim yatur bir ŧāş biñ baş üstine 

Her varaķdur çehre-i şeh-zādeler 

Her ķadem ħāki turāb azādeler 

Mihr-i Ǿālem degmez İy şeh ķahrına 

Şekkeri ķatdı cihāna zehrine 

Andan özge olmaya derd ü elem 

Kim vücūduñ olısar āħir-i Ǿadem 

Çün cihāndur Ǿālemi dārı fenā 

Uçdan uca içi pür derd-i Ǿinā 

ǾĀkil iseñ bu cihānı eyle terk 

Ħiźmeti Ĥaķķ’a bilüñi baġla berg 

Böyle  diyüp tārįħ içre ol emįr 

Āħir itmiş sözlerini dil-pezįr 

                                                           
154 Baśma] Baśśa H. 
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Diñle imdi ķıśśa nedür cānımun 

Vir śalāvat Muśŧafā’ya Yā Ĥasan 

Der-Beyān-ı Ķıśśa-i Fetĥ-i Ķalǿa-ı Zengibār 

Ĥakįm ķavlince ķaçanki bu tārįħi Eyleyāv Şāh ile Sām-süvār ki işitdiler ǾAngūs-ı 

Şāh’uñ cihāndan ĥasretle gitdügingi bildiler el götürüp rūħına ħayr duǾā ķıldılar 

andan ol gün ol gice anda ŧurup yiyüp içüp yatdılar. Śubĥ-dem olıcaķ śabāĥ namāzın 

ķılup Ǿalem çeküp gitdiler atlar ayaġıyla yir yüzüni penbe gibi ditdiler. Yidi gün 

temām yüridiler sekizinci gün ķalǾa-ı Zengibār göründi. Becid sürüp giceye ķarşu 

ķalǾaya yaķın yirde ķondılar çįn-i seĥerden sancāġ-ı Ǿalem getürüp ķalǾaya ķarşu 

gitdiler yitdiler andan yidi yüz biñ daħı ķırķ biñ er ŧonanup at giçimlenüp er 

cebelenüp ĥāżır u muheyyā ŧurdılar. Ol yañadan ķalǾa-ı Zengibār’dan Ķahrām-ı 

Zengį oġlı Ġührām Şerşūr oġlanlarıyla bezm ķurup ķalǾaya tekye ķılup Ǿįş iderken 

Sām-süvār çerisinüñ tozın gördiler gözleşdiler yaķın iricek yil ŧoķınup tozı götürüp 

Sām-süvār [H-27b] [K-27b] çerisin gördiler. Nite yüz ķırķ biñ er yitmiş alay olup 

yitmiş alayı altun başlu sancāġ Ǿalem götürülüp cebe vü cevşene āhūya ışıġa gün 

ŧoķunup şuǾlesi elmās deñizi gibi mevc urup fevc fevc gelür. Gührām-ı Zengį 

begleriyle ceyş-i Sām-süvār’ı böyle göricek ĥayrān ķaldılar. Ancākim Sām-süvār 

gelüp ķalǾaya irdi. At ayaġından yirler iñledi. ĶalǾanuñ burc-ı bārusı gümledi andan 

pehlevānlar Ķahrām-ı Zengį birle ķarşu varup Sām-süvār’la buluşdılar. Ĥāl ü ĥikāyet 

ħaber virdiler. Andan iki çeri ķarışup üç yüz biñ er olup ķondılar. Sām-süvār içün 

serāperdeler ķurdılar serįr üzre geçüp Sām-süvār oturup ķalǾaya nažar urdı ki śaǾb-i 

ķalǾa gördi ķara ŧāşdan üç ķat bir biri üzere yüksek yapılmış ķullesi buluŧ birle ber-ā-

ber olmış Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Eyle yüce155 ķalǾadur kim būrcıdur evc ü felek 

Yā felekde aśıludur śan yedi çarħı elek 

Ķullesi burc esdi ki andan ŧoġardı günde gün 

Ħandaķı Yeǿcūc sed-i ķaǾrda yatur gāv ü semek156 

Der-Beyān-ı Fetĥ-i Ķalǿa 

                                                           
155 Yüce] Yüksek K. 
156 Metinde ķaǾrında şeklindedir. Vezin gereği ķaǾrda yazılmıştır. 
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Ĥakįm ķavlince Sām-süvār ķalǾanuñ yüksekligin gördi taǾaccüp ķılup āferįn itdi. 

Daħı dönüp Ķahrām-ı Zengį’ye eyitdi Yā melik-i Zengibār egerçi kim śaǾb-ı 

ķalǾadur bu ķalǾa-ı Zengibār ve lākin Süleymān devletinde ümmįddür ki tįzcek 

alavuz. Śubĥ-dem yürüyiş idelim diyüp bu tedbįr üzre ol gice yatdılar. Çįn seĥer-gāh 

olıcaķ Sām-süvār ol pehlevān-ı rūzgār emr itdi. Bir ŧarafdan Ǿammuyı Süleymān 

ħalįfe-i devrān on iki sıbŧuñ begleriyle benį İsrāyil’üñ yigleriyle Eyleyāv Şāh yüridi. 

Bir ķaç biñ erle baĥr-ı Ǿummān gibi çūşa gelüp yürüdiler ve bir ŧarafdan daħı 

Ħorasān şāhı Cumhūr şāh yürüdi yüz biñ erle ve bir ŧarafdan daħı seksen biñ erle 

Bedeħşān Şāh’ı Pihrūz Şah yürüdi ve bir ŧarafdan daħı altmış biñ157 erle Kįş u 

Baĥreyn Meliki Ķayŧās yürüdi ve daħı altmış erle Ķahrām-ı Zengį yürüdi ve iki yüz 

biñ158 Hind çerisiyle Berehmen Şāh yürüdi ve yüz159 yigirmi biñ erle Sām-süvār-ı 

devrān śāĥib-ķırān Süleymān ķalǾanuñ ķapusına ŧoġrı rāst Ǿalem çeküp yürüdi 

ķıśśayı dırāz ķılmayalum her ŧarafdan baĥr-i cūşānların Ǿasker ķalǾaya yürüyüp 

itdiler. At āhenine160 ki er ışıġına sükūdlıġa Ǿalem āyįnesine ķılıcaķ levĥine balcıķ 

ķabżasına güneş ŧoķunup pūlād demir şaǾşaǾasından çeri elmās deñizine döndi. 

Gözler baķmaġa ķamaşdı Zengį’ler ķalǾadan baķup cümlesinüñ Ǿaķlı şaşdı. Gördiler 

ki düşmen leşkeri her ŧarafdan ķalǾaya yürüyiş ķılup gelür atlar ayaġından yirler 

iñleyüp gökler kümleşür at kişnemesinden er çaġrışmasından cebe ve cevşen 

çaġaşaşmasından zemįn-i zemān çarħ-ı āsumān havlü [H-28a] [K-28a] heybetinden 

ditreşür. Zengį’ler anı görüp ķalǾa-ı Zengibār’dan bį-zār olup Gührām diledi kim 

ķalǾayı açup Sām-süvār’dan emān dileye ve lākin Lālāsı Aķdām-ı Zengį ķomadı 

menǾ idüp eyitdi Azuġumuz vāfir yaraķlu çerimüz elde ħāżır ķalǾamız ħod śaǾb 

alınmaz cengle ķıralum düşmen çerisin cenkle āhengle ŧop tūfengile diyüp düşmen 

çerisin top ü tüfenge oķ zenberüñe ŧutdılar161 ceng itdiler. Ez įn cānib Sām-süvār ol 

pehlevān-ı rūzgār ķalǾa erinüñ cengin āhengin görüp ġażaba gelüp ķaķıyup kįş ü 

ķurbān ķakup ol yidi kerre yüz biñ eri yayaķ ķılup her ŧarafdan ķalǾaya yüriyiş 

itdiler. Tāc-ħāne ķapusından yaña Sām-süvār daħı ķalķan yapınup ŧoķuz yüz ŧoķsan 

ŧoķuz irŧāl demür gürzini eline alup Yā Allāh  diyüp naǾra urdı daħı ķalǾa ķapusına 

bir gürz urdı ki yidi ķat yir śarśılup zelzeleye vardı. Niçe ķalǾa ki burc-ı esed śarśılup 

                                                           
157 Altmış biñ] Altmış H. 
158 İki yüz biñ] İki biñ H. 
159 Daħı altmış biñ erle Ķįş u Bahreyn Meliki Ķaytās yürüdi ve daħı altmış erle Ķahrām Zengį yürüdi 
ve iki yüz biñ Hind çerisiyle Berehmen Şāh yürüdi ve] Daħı altmış biñ erle Ķahrām Zengi yürüdi ve 
iki yüz biñ Hind çerisiyle Berehmen Şāh yürüdi ve H. 
160 Āhenine] āhenin H. 
161 Top ü tüfenge oķ zenberüñe ŧutdılar] oķ zenberüñe ŧutdılar H. 



158 
 

velveleye geldi ikincide ķapuyı üşetdi üçüncüde ķapudan içerü gürüp ceng erin 

ŧaġıtdı. Sām-süvār içerü giricek Süleymān pehlevānları Hind u Sind dil-āverleri 

Zengistān merdānları Sām Ǿaķabince ķalǾa ķapusından içerü yüriyiş itdiler Allāh  

diyüp ün ķılup baĥr-ı müĥyiŧleyin mevc urup gürleyüp gümleyüp ķalǾa ķapusından 

girüp ceng erine ķılıç ķoyup ķırup ķovup Sām-süvār’a arķa virüp ceng ķırān itdiler 

yir yüzini sįl-i ħūn ķalǾa ŧaşın ķandan laǾl-i mercān itdiler Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Eyle bir ceng oldı anda ol zemān 

Kim dönelden görmedi ceşm ü zemān 

Tįġi ķamķam śalduġınca ħaśma Sām 

Ķan buħarı baġladı gökden ġamām 

ĶalǾa eri atdıķca ħaśma zenberek162  

Yaġdururdı leşker içre derd ü merk 

ĶalǾa erine er ki atar tįr-i ħadeng163  

ĶalǾa ŧaşı ķandan oldı laǾl-i reng 

İtdi bir ceng atda anda kim Sām-süvār 

Rūĥ-ı düşmen çıķdı göge çün buħār 

Der-Beyān-ı Fetĥ-i Şoden-i Ķalǿa-ı Zengibār Be-Dest-i Sām-süvār 

Ĥükemā ķavlince Sām-süvār ol pehlevān-ı rūzgār ķalǾaya giren erle ħücūm-ı sāǾat 

geçmedin ol yedi biñ ceng eri Zengį’ler ķırup ķılıçdan geçürüp ķanların ķara yire 

ķardılar. Gührām-ı Zengį anı görüp ķalǾanuñ tāc-ħānesine çıķup emān sancāġın 

diküp emān dilediler. Sām-süvār gördikim ķalǾadan emān dilerler çāvuşlara emr itdi 

ol baĥr-i aķyānūs gibi cūş idüp yüriyen leşkeri çāvuşlar sedd-i İskender gibi 

ŧurġurdılar. Andan Gührām ķapuyı açup ŧāc-ħāne ķapusından çıķup kefen gerdānına 

śalup tevekkül Ĥaķķ’a ķılup Sām-süvār ayaġına gelüp ħāk-i pāyına yüz sürdi emān 

diledi Ķahrām-ı Zengį daħı oġlı Gührām-ı Zengį görüp muĥabbet ŧamarı ķaynayup 

cūş idüp oġlı [H-28b] [K-28b] Sām’dan dilek idüp Sām164 daħı Ǿafv idüp sucını 

baġışladı. Ammā lālāsı Aķdam-ı Zengį emr itdi Ne ķadar Ǿāśį Zengį’ler varsa ķalǾa 

                                                           
162 Vezin bozuktur. 
163 Vezin bozuktur. 
164 İdüp Sām daħı] İdüp daħı H. 
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burcında aşaġa atdılar helāk itdiler. Andan ķalǾayı alup Sām-süvār İlyāv Şāh ile 

gelüp otaķlarına indiler. CemįǾ begleri yirlü yirine vardılar maķāmlu maķāmına inüp 

ķondılar nite. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ħaymelü ħaymesine ķondı ķamu begler temām 

Otaġına Şāh-ı İlyā birle indi dāħı Sām 

Yir yüzin ŧutdı çeri vü gök yüzin üns ü buħār 

Ger deminden gök ķarardı gökde165 çün esved ġamām  

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Ķahrām-ı Zengį oġlı Ġührām yidi biñ Zengį ser-hengi birle 

alup ķalǾadan çıķup İlyāv Şāh’a geldiler. İlyāv daħı Ķahrām-ı Zengį ħāŧır içün oġlı 

Gührām’a ħilǾat geyürdi166 andan varup Sām-süvār’a gitdiler yitdiler. Zengį ser-

hengleriyle Gührām-ı Zengį görüp Sām-süvār daħı tebessüm ķıla eyitdi İy Ķahrām-ı 

Zengį oġluñ Gührām’uñ śuçunı saña baġışladum. Velį bu Zengį kümrāhlarınuñ bir 

ķaçan siyāset itsünler. Tā kim ata birle oġul arasına fitne biraķmaġa bıraķmadılar. 

Didi. Andan Ķahrām-ı Zengį eyitdi İy pehlevān-ı cihān ol siyāset benüm oġluma ķıl. 

Tā kim bir melik-zāde görüp sencileyin Hümā sāyelü śāĥib-ķırana Ǿāķ Ǿāśi olmaya ve 

küstāhlık ķılup saǾādete ķarşu ķılıç śalmaya diyüp Zengįlerüñ bir ķaç gümrāhın 

getürdi. Sām-süvār daħı Zemzeme-i ǾAyyār’a işāret ķıldı. Zemzeme daħı buyurdı altı 

yüz bir peleng siyenlü cellādlar gümreşü irüp on yidi Zengį ser-keşin baġlayup 

cigerlerin ŧaġlayup boyunlaruna pālheng ŧaķup keşān-ber-keşān alup ķalǾaya geldiler. 

Burc-ı bārūlardan aşaġa aśdılar Ǿömrleri yayın yaśdılar andan nādilerinde ķalup 

didiler kim Ol atasıyla oġlıyın düşmen ķılınup cezāsın budur diyüp çaġırdılar. Pes 

Sām-süvār Gührām-ı Zengį ķırķ Zengį ser-hengi birle ħilǾat-i ħāś geyürdi. Andan yir 

gösterdiler oturdılar. Andan Sām-süvār buyurdı Selāŧįn serverleriyle Mįr 

mihterleriyle Süvār olup Ķahrām-ı Zengį oġlı Gührām-ı Zengį birle ķalǾa-ı 

Zengibār’a çıķdılar. Andan yidi girdābleyin ķapu gördiler pūlāddan andan Sām-süvār 

içerü girüp İlyāv Şāh birle buluşup yüriyüp ķalǾa için teferrüc ķılup bir mekāna 

irdiler. ĶalǾanuñ suyı içinde idi. Gördiler ki bir muǾteber ķara ķayadan Ĥaķ 

ķudretiyle bir śu çıķup çaġlayup revān olmış. Sām-süvār getürdüp içdi. Zülāle beñzer 

şöylekim mürdeye içürseler zinde ķılurdı. Andan gidüp ķalǾa ķapusında tāc-ħaneye 

                                                           
165 Metinde gökden şeklindedir. Vezin gereği gökde yazılmıştır. 
166 Geyürdi] Geyürdiler H. 
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geldiler Sām-süvār İlyāv Şāh birle bezm ķurup oturdılar. Andan Ķahrām oġulları 

Zengūl Ġührām ħiźmete ŧurdılar Ķahrām daħı ħazįnesin getürüp Sām’a çekdiler. 

Sām ķabūl ķılmayup didi kim [H-29a] [K-29a] İy sulŧān-ı Zengistān yüz biñ 

buncaleyin māl ħazįneye lāyıķ serversin. Bunca rūzgārdur bizümle yoldaşlıķ ķılup 

yolumuzda Süleymān nebį Ǿışķına cān u baş oynarsın şimden girü diyāruñda otur 

vaķtį ki ħoş gör. Bizler seyr ü sefer ķılalum. didi. Andan Ķahrām-ı Zengį eyitdi İy 

pehlevān-ı cihān Ǿālį ĥażretüñden şöyle Ǿizzet-i muĥabbet görmedüñ kim bir nefes 

ayrulavuz olınca işigüñde. didi şāh-ı Zengistān şöyle diyicek Sām-süvār’a be-ġayet 

ħoş gelüp167 göñülden muĥabbet ķılup egninden ħāś ħilǾat virdi. Andan Sām-süvār 

eyitdi İy şāh-ı Zengistān hįç diyāruñda yaķın yirde saña düşmān168 var mıdur ki gelüp 

diyāruñı incidür? Varsa di varalum seni düşmen zaĥmetinden emįn idüp andan 

gidelüm Ĥaķķ rāst getürürse169. didi. Sām-süvār şöyle diyicek Ķahrām eyitdi170 İy 

Pehlevān-ı zemįn ü zemān171 didi Zengistān diyārınuñ bir müşkil yaġısı vardur. 

Gergedan serleridür on biş yılda bir gelürler bu diyārı baķup yaķup ħarāb idüp 

giderler Zengistān’a ķatı ĥayf iderler. Ķuvvetümüz irmez kim anlara cevāb virevüz. 

didi. Ķahrām-ı Zengį şöyle diyicek Sām eydür İy Ķahrām ol düşmenüñ yaķınımdur. 

andan Ķahrām eydür Ķırķ günlük yoldur velį ol ķavm bu ķırķ günlük yolı dört günde 

gelürler. Ķahrām şöyle diyicek Sām eyitdi İy şāh Zengistāndı yaraķ ķıl varalum ol 

düşmenlerü ki düşmenleyelüm Ĥaķ rāst getürse diyüp ser-leşkerlere buyurdı yaraķ 

ķılalar nite on iki kez yüz biñ erden altı kez yüz biñ er172 urundılar andan Sām-süvār 

buyurdı altı kez yüz biñ erle İlyāv ķalǾa-ı Zengibār’da ķaldı bir gün mübārek evķātda 

eşref sāǾatde göç ķılup Ķahrām-ı Zengį’yi ķulaġuz ķılup getdiler. Zengistān 

sınurından çıķup on dört gün yüriyüp bir ŧaġa irüp ķondılar at ve er yorġundı śulanup 

yatdılar. ǾAle’s-śabāĥ Sām-süvār ŧurup Ħālıķ’a Ǿibādet ķılup andan bār-gāhına gelüp 

oturdı. Selāŧįn serverler gelüp śefrā-şiken yiyüp didiler kim İy serverler bugün etegin 

şikār ķılup andan gidelüm diyüp buyurdı. Süvār oldılar Selāŧįn serverler dersu ŧāġ 

etegin ķuşatdılar delįm geyik ŧavşan cānverler ŧutdılar. Ol ŧaġ etegince ħayli getdiler 

giderek āħir Sām-süvār öñünden bir Ǿacįbce şekl cānver çıķup ķaçdı. Andan tįr-

endāzlar tįr ü kemān ele alup ol cānverüñ der-pāyin sürdiler yükrüşlü raħşlarla irüp 

oķ ile [H-29b] [K-29b] urup şikār ķılup Sām-süvār’a getürdiler nite ululuķda ķoyun 
                                                           
167 Sām-süvār’a be-ġāyet ħoş gelüp] Sām-süvār’a hoş gelüp H. 
168 Diyāruñda yaķın yirde saña düşmān] Diyāruñda saña yaķın düşmān H. 
169 Getürürse] Getürse H. 
170 Ķahrām eyitdi] Ķahrām H. 
171 Zemįn ü zemān] Zemįn H. 
172 Altı kez yüz biñ er] Altı kez yüz er H. 
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ķoçınca ola başı śu śıġırı başına beñzer boynuzları bişer altışar ķarış ola ķulaķları 

beledi keçi ķulaġına beñzer şöyle uzun kim dizlerine irişür arķası ķaplanleyin 

besteleri var ķuyruġı daħı ķoyun ķuyruġı gibi idi. İki öñ ayaķları ķurd ayaġı gibi 

pençelü ve iki ķıç ayaġı geyikleyin çatal ŧoynaķlu ve bir Ǿacāyib daħı bu kim ol 

cānverüñ ülpi bi-Ǿaynihį ādem ülpi gibi Sām-süvār’a getürdiler. Sām-süvār ol 

Ǿacāyip ħilķat-i cānveri göricek173 śāniǾüñ ķudretine iǾtiķād idüp defǾį ol cānveri 

āzād itdiler. Daħı gitdiler giderken gördiler kim ŧāġ yaķasında bir ķaç atlular bir 

maġāra ķapusında ŧurup ġavġā iderler. Sām-süvār’la serverler at sürüp varup ĥāli 

śordılar birisi eydür İy Server bir Ǿaceb şekl cānveri ķovagetürdük. Bu maġāraya 

girdi ardınca girenümüz yaraladı diyüp bir ķaç sipāhi gösterdiler. Kiminüñ ķolı 

kiminüñ boŧı pārelenmiş Sām-süvār anları görüp acıyup serverlere işāret itdi. 

Serverlerden Behrām ve İǾtiśām ķılıç yalıncaķ ķılup ol maġāraya girdiler. Cānverler 

daħı ol varanları gördiler ġızġırışup kendüleri üzerlerine atdılar andan birin çelüp 

ortasından Behrām ol mūzį cānveri iki pāre eyledi. Birin daħı İǾtiśām depeledi 

maġāradan çıķdılar. Sām-süvār öñine getürdiler tazı atca ola bir ķorķunc cānver başı 

it başına beñzer gözleri ķaplan gözlerine beñzer dişleri şöyle uzundur kim ħancer 

gibi aġzundan ŧaşra śırıtmış ayaķlarınuñ daħı niçesi ġāyet ulu uǾķķāb ķaynaġınleyin 

ve bir Ǿacāyib daħı bu kim ķuyruġınuñ ucı dört pāre ķamçı gibi. Andan Sām eyitdi 

ǾAceb bu cānverüñ insāna nefiǾ var mı? ola. didi andan Dermāyūs Ĥakįm eyitdi İy 

pehlevān-ı cihān Ĥaķ sübĥāne ve teǾālā cümle eşyāyı kim ħalķ idüpdür her birinüñ 

bir dürlü nefǾi vardur velį Ǿilmle bilmek gerekdür diyüp Ħavāś-ı Ĥayvān kitābın 

eline alup ol cānverüñ śūretin bulup Sām-süvār’a beyān itdi. Didi kim İy pehlevān-ı 

cihān bu cānverüñ insāna nefiǾ budur kim bir kişi bu cānverüñ yüregin kebāb ķılup 

yise ġāyet ciger-dār174 ola. Şöyle kim ĥayvāndan insāndan hįç ķorķmaya bāķįsin Ĥaķ 

teǾālā bilür diyüp ħāmūş oldı Sām-süvār ol cānverüñ nefǾin bilüp buyurdı yüregin 

alup gitdiler gice ķarşu bār-gāha gelüp yiyüp içüp yatdılar. Çįn seĥer göç ķılup 

getdiler altı gün yiriyüp [H-30a] [K-30a] Bir Dıraħtistān’a irüp ķondılar andan Sām-

süvār Selāŧįn serverlerle mįr ü mihterlerle it ķuşalup mįşe içine şikāra yüridiler ħayli 

yir gitdiler giderken bir ķuş ötüp bir aġaçdan uçdı. Mįr şikārlar görüp ol ķuşuñ 

ardınca ķuşlar atdılar. Dutup Sām-süvār’a getürdiler cüssede ķarġa deñlü ola bir ķara 

ķuş ķanatları ķuyruġı aķ başı iki velį her başında üçer gözi var. Ŧoġan gözüne beñzer 

laǾl-i kevn ve bir daħı ol ķuşuñ bir ayaġı ādem eline beñzer barmaķları dırnaķları ve 

                                                           
173 Sām-süvār ol Ǿacāyip ħilķat-i cānveri göricek] Ol Ǿacāyip ħilķat göricek H. 
174 Ciger-dār] Ciger gerdār H. 
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bir ayaġı ŧoġan ayaġına beñzer. Elmās ķaynaķlu be-ġāyet münteşā Sām-süvār ol 

pehlevān-ı rūzigār ol iki başlu ķuşı geregi gibi teferrüc eyledi. Ĥaķ teǾālānuñ fāǾil-i 

muħtārlıġın bilüp ol ķuşı Ǿacāyib içün bile alup gitdiler. Andan ol Dıraħtistān içinde 

bir müntehā aġaç dibinde bir bınāra irdiler gün issiydi inüp Sām-süvār’la serverler 

kim oturup kim ŧurdılar şikār atalarından kebāb idüp getürdiler. Sāķįler şarāb-ı 

müŧribler ceng-i rebāb müheyyā ķıldılar bir zemān Ǿįş u nūş itdiler. İderken añsuzın 

bir ġarįv ķopdı. Şöyle kim atlar belikleşdi. Serverler baķışup el sāz selebe urdılar. 

Anı gördiler bir ejderhā ġıjġırup dört pençesin yire urup ķaddin dört ķat idüp 

ķuyruġın çenber idüp aġzın açup zehrin śaçup sürüp ol aġaç dibindeki śuya gelür. Ol 

mūzį cānveri serverler göricek ġarįv ķılup ķasd itdiler kim ķılıcla ķarşu varalar. Sām-

süvār didi kim. İy dilāverler ejderhā cengi ādem cengi gibi degüldür. Yüz-be-yüz 

ķarşu varanı zehrle urup helāk ider. Ejderhāya ejderhā cengin bilür kişi varmaķ 

gerekdür kim iş ĥāśıl ola. didi. Daħı Sām-süvār serverleri Ejderhā öñünden alup 

geyik yire vardılar. Ejderhāyı gözlediler anca kim Ejderhā ġıjılayusura aġac 

dibindeki śuya gelüp ġāyet śusuz idi. Śulandı mest olup aġac dibinde yatdı. Hįç 

deprenmedi. Sām-süvār anı görüp śıġanup ser śanup serverlere eydür. İy dilāverler 

ejderhā śu içdi zehri geçdi demidür yürüñ bu mūzį alduralum diyüp Sām-süvār 

meşāmına tiryāk-ı ekber alup siper-i sįneye śalup seyf-i Ǿuryān ķılup serverleri śaġ 

śol yanına alup ġarįv ķılup Ejderhā üzrine yürüyiş ķıldılar. Andan ejderhā daħı 

garįvden belikleyüp baş yerden ķaldırup baķup kendüye varanları görüp ġıjġırup 

yerinden ŧurup dört pençesin yere urup ķaddin bir ķaç kemer ķılup dürülüp bükülüp 

ķaśd ķıldı kim varanları ķarşudan [H-30b] [K-30b] Zehrle ata. Sām-süvār yetmiş tįr-

endāz dilāverlerle ecel peykleri tuş tuşa ejderhāyı atdılar kim başında kim döşünde 

kim gözünde kim göksinde zaħmlar urdılar. Ejderhā daħı oķ zaħmından açıp ħışmla 

ķuyruġın śalup yere urup degirmen arġınleyin yeri yardı. Ŧoprāġın havāya śavurdı. 

Ġıjġırup aġzından zehrini serverlere atdı, irgüremedi varup Sām-süvār’uñ öñüne 

düşdi düşdügi dem yirüñ ŧoprāġını ķarāra yaķdı. Ķara dutun yerden göke direk direk 

dikildi. Severler anı görüp yine ġarįv ķılup yetmiş dilāverine oķlar atup delįm yerde 

ejderhāya zaħm urdılar. Yine ejderhā ġażaba gelüp dürülüp bükülüp serverleri yine 

zehr ile atdı. Servelerden birin urup ķarāra yaķdı. Sām’la serverler anı görüp ġarįv 

ķılup yine yitmiş server oķ175 ile atdılar delįm yirde zaħm urdılar. Ejderhānuñ zaħmı 

çoġalıcaķ şaşup yüzi üzre düşdi serverler anı görüp ġarįv ķılup dersu ķılıç yalıncaķ 

                                                           
175 Yitmiş server oķ] server oķ H. 
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ķılup süre irdiler evvel Zemzeme-i ǾAyyār nacaķ śalınca ejderhā yine kendüyi dirüp 

ŧurdı. Gelenleri görüp baş ķaldırup dem urdu kim Zemzeme-i ǾAyyār’ı çeke. Anı 

görüp Ġażanfer-i Medenį seyf birle başını çeküp iki pāre eyledi andan ejderhā 

başında muĥkem zaħm yeyicek Ǿamūdılayın ķuyruġın yire şöyle urdu kim śu çay gibi 

yiri yardı. Hemān-dem iren server seyfle çaldı şöyle kim ol Ǿadūyı pāre pāre ķıldılar. 

Sām-süvār ejderhāyı öldüricek serverler taĥsįnleyüp serverler Selāŧįnler cemǾ olup 

ejderhānuñ üzerine gelüp şāh mühresin alup süvār olup gitdiler. Giceye ķarşu çeriye 

gelüp yiyüp içüp yatdılar. Śabāĥ göç ķılup gitdiler. Yedi gün yüriyüp bir śaĥra 

ortasında bir ulu śuya irdiler. Çeri ķonunca Sām ile Selāŧįnler mįr u mihterler 

yürüdiler kim śuyuñ geçidin bulalar. Kenārınca giderken güzārımį yirde bir nesne 

gördiler. Sürüp ķatına gelüp gördiler kim ŧaşdan bir fil düzmişler fil üzre ķara 

mermerden bir ādem ķālibin düzmişler. Ķırķ yedi eriş ķadd ü ķāmet ķahramān-ı 

ķātil-i śalābet Sām’la Selāŧįn serverler ķālibi görüp çevre alup nažar urdılar ķālib 

sįnesinde bir ķaç saŧır yazu gördiler. Cāliyūs Ĥakįm oķıyup didi kim Yā pehlevān-ı 

cihān bu ķālibi düzen bu ħaŧŧı yazan dimiş kim İy cihān sarāyın seyriden şehriyār bu 

ħaŧŧı görüp bilesin kim ben daħı zemānımdaki muǾteber serverdüm. Erlik içreki 

cihāngįr erdüm. Aduma Efrāķ-ı Zengį dirlerdi. İy niçeler niǾmetüm yerlerdi. İşbu 

resme dört yüz ŧoķsān yıl Ǿömr sürdüm. Bu nice yıl Ǿömr içinde her ķanķı diyāra 

çeşm ile vardumsa kimse baña ķarşu ŧurmadı. Farķuma erlik gözin urmadu. Āciz 

Ǿömrüm [H-31a] [K-31a] āħirinden bu śunuñ öte cānibinden bir düşmen diyāruma 

geldi. Zengistān ilen urdı delįm dilāver ķırdı. Ġāfil bulundum. Düşmen gidicek ben 

daħı ġayret itdüm. Çerimi dirüp düşmen ardınca gitdüm. Andan bu ķālib ķaddüme 

göre düzdüm176 Benden nişān olsun diyü śuyuñ öte yaķasında daħı ol düşmen 

şeklinde bir nişān ķıldum. Tā ki görenler beni ve ceng ķılduġım düşmeni bu 

nişānlardan bileler. Bu düşmenden ĥaźer ķılalar. Ġāfil bulunmayanlar. dimiş. Sām-

süvār Eŧrāķ-ı Zengį ħaberin işidüp bu naśįĥat diñleyüp biraz fikre varup baş śalup 

eyitdi. İy Ĥakįm-i Eŧrāķ-ı Zengį ħoş dimiş düşmenden iĥtirāz itmek gerek diyüp at 

sürüp Selāŧįnlerle ol śuyı geçüp ķondılar. Ve lākin gergedan serlerden ġāyet iħtiyāŧ 

itdiler. Ķarŧūsį Ǿādį-i ol pehlevān-ı Şeddādįyi On biñ erle düşmen cānibine ķaravul 

ķodılar. Zįrā Ǿāķil oldur kim düşmenden dāyim iĥtirāz eyleye. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ger gedā vü ħoca şaħne yā emįr-i ser-firāz 
                                                           
176 Düzdüm] Düzdürdüm K. 
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Az gerek ki düşmeninden ide ġāyet iĥtirāz 

Tergūya baġlu olur ġāfil başı yoķdur gümān 

Ġaflet ile dutiler gökde üçer kez şāh-bāz177 

Der-Beyān-ı Temŝilāt-ı Dāsıtān-ı Māźį178 

  [FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

ǾAķiliseñ sende senden pür hüner 

Kendözüñden kendüñe añla ħaber 

Fi’l-meŝel Eŧrāķ-ı Zengį’dür özüñ 

Nefs-i emmāre ħaśım açġıl gözüñ 

Nefs olur aǾdā-yı ekber ejdehā 

Degme kimse bulmaz elinden rehā 

Ger riyāżet birle iderseñ sen zebūn 

Dü cihānda olısar sin rehümūn 

Der-Beyān-ı Temŝįlāt-ı Dāsıtān-ı Māżį179 

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Göñlüñi śāf eyle ħayr it ķılma şer 

Naħl-i şehāvetle ŧamaġdan it güźer 

Çünki nefs-i aġvān ki ola helāk 

Nefse ġālib ola Ǿaķluñ źāt-i pāk 

ǾAķl u rūĥuñ nefse ger ġālib ola 

Ĥiźmeti Ĥaķķ’a ŧapuñ ŧālib ola 

Ŧālib ol maŧlūba bulasın vuśūl 

ǾĀşıķ ol maĥbūba bulasın vuśūl 

Ħūb-ı maĥbūb ol Ħudā’dur bį-gümān 

Naķśı yoķdur lā-şerrįn-i bį-mekān 

                                                           
177 Tergūya baġlu olur ġāfil başı yoķdur gümān/Ġaflet ile dutiler gökde üçer kez şāh-bāz] -H. 
178 Der-Beyān-ı Temŝilāt-ı Dāsıtān-ı Māźį] -H. 
179 Der-Beyān-ı Temŝįlāt-ı Dāsıtān-ı Māżį] -K. 
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Mālik ol ki mülkine yoķdur ħalel 

Ħālıķ ol ki ķādir-i ķayyūm ezel 

Ķıl Ǿibādet aña ol vāĥid durur 

Ne felek şāhid melek sācid durur 

Der-Beyān-ı Meclis-i Āħir 

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ĥaķķ’a minnet şükr aña lāyıķ durur 

Ķullara rızķı viren Rāzıķ durur 

Ħākį ādem bād-ı Ǿisį iden ol 

Bülbüli gūyā vü şeydā iden ol 

Virdi ecelden mühlet Rabbü’l-enām180  

K’üç yüz otuz iki meclis oldı tām 

 Bu Süleymān nāmesin İy şah cihān 

Ǿİlmümüz irdikce didük pes hemān 

Meclisümüz buldı ġāyet kāmekār 

Sözi āħir idelüm vaķt oldı ŧār  

Ger ecelden bulavüz vüsǾat hemān 

Söyleyevüz bāķįsin İy kāmürān 

MüstemiǾden bu durur ĥācet velį [K-31b] 

Fātiĥ ile aña lā dime belį 

Fātih ile yād iden Firdevsį’yi [H-31b] 

Fātiĥ ile aña lā dime belį 

Fātiĥ ile yād iden Firdevsį’yi 

Ĥaķ mezįd ide aña Firdevsį’yi 

İy viren Firdevsį’ye Ǿaķl u kemāl 

SāniǾ-i ħalāķ-ı Ǿālem źü’l-celāl 

Nūr-ı Aĥmed ĥürmet içün bā İlāh 

                                                           
180 Vezin bozuktur. 
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ǾAfv eyle her ne ki andan günāh 

Bu kitābum oķıyup ben yazana 

Ħebŧin iślāħ eyleyüben düzene 

Diñleyene bile eyle raĥmeti 

Cümlesine ķıl müsevver cenneti 

Süleymān-Nāme’nüñ Üç Yüz Otız Üçünci Meclisinüñ Beyānındadur 

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ĥaķķ’a minnet ĥüsn eyāsı pāk-i źāta irmişüz 

Ol yüzi gün zülfi şeb ķadr-i berāta irmişüz 

Çün Sikender žülmet hicrin çekmez iken teşne leb 

Ol ħıżr sebz-i ħaŧı laǾl-i ĥayāta irmişüz 

ǾIşķ beriyyesinde gerçi çekmişüm bį-ced-i cefā 

 Ķıble-i erbāb-ı ĥācetde necāta irmişüz 

Fürķatinden zāl iderken nūĥįyle nāy-veş 

Ne şeker-leb ġonce ħad şeker nebāta irmişüz 

Post-pūş olup cihānda seyr iderken nāfi-veş 

Ķıldı yāri zülf-i miskįn sünbülāta irmişüz 

ǾĀlem-i ervāĥda var idi yār ile sābıķam  

 O ķadįmi Ǿışķ-ı dāyim sābıķan ne irmişüz 

Çün merāħı gözlerimden yaş döküp ķan aġladum 

Ķaddimi ceng itdi Ǿışķuñ kim memāta irmişüz 

Cān lebüñde şekkere ķonmış mekesdür şehdāmer 

Çoķ şeker ǾĮsā nefes Ǿömr-i ĥayāta irmişüz 

Diñle imdi bu Süleymān-nāme’den emleĥ kelām 

Tā diyesin tārįħ ehl-i tā liyāte irmişüz 

Lįki virgil cān u dilden śad śalavāt Aĥmed’e 

Diñle bürhān delįli beyyināta irmişüz 
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Der-Beyān-ı Ķıśśa-i Elĥanįl ve Şikāyet Kerden-i Ebā Bir Girān Ez-Bārgirler Be-

Ĥażret-i Süleymān Ǿaleyhi’ś-śalāt-ı ve’s-selām  

Loķmān-ı ekber ol Ĥakįm pür-hüner ķavlince ki muķaddemen bu kitābuñ 

muśannefidür ve Eflāŧūn-ı Yunanį ol reǿįs-i ĥükemā cihānuñ ehl-i Ǿirfān naķlince 

suħan-mendān-ı ĥaķāyıķ ve çehre güşāyān-ı śuver-i daķayıķ ol vech ile śaĥįĥ ĥikāyet 

ve śalįĥ rivāyet ķılup eydürler ki Sām-süvār ol pehlevān-ı nāmdār śunuñ öte yanında 

ķonup gergedan serlerden ħavf itmekde ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān cānib 

Süleymān Ĥażretine geldi. Nite ķaçan ki Süleymān nebį Ǿaleyi’s-selām şeh-zāde ile 

Sührāb şāh ķızı Hümā’yı Ĥaķķ teǾālā’ya duǾā ķılup ol zemānda žāhir olan on iki biñ 

benį İsrāyil peyġāmberleriyle ve Ħıżr İlyās’la ve cemįǾ zühhād u Ǿubbād ve ħayrü’n-

nās ile el getürüp duǾā ķılup Ĥaķ teǾālā Süleymān nebįnüñ Ǿaleyhi’s selām duǾāsın 

müstecāb ķılup anlara Ǿömr ü ĥayāt viricek ins ü cin ħalķ yitmiş iki millet muǾcize-i 

Süleymān görüp müşrikān inśāfa gelüp nebį Mürseldigin taĥķįķ bilüp Süleymān nebį 

nažarında diz çöküp tekrār tecdįdį imān getürdiler  diyü rivāyet iderler. Ammā ki 

baǾżı rāvį eydürler ki. Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām el götürüp duǾā ķılıcaķ Ĥaķ 

tebārek [K-32a] ve teǾālā [H-32a] DuǾāsın müstecāb ķılup anlaruñ cismine cānların 

virdi. Yirlü yirinden ķalķup ürü ŧurdılar. Süleymān ķażiyye ne oldıysa cevāb virdiler. 

Ölüm acısın bir daħı görmeyelüm bu fānį cihānda ŧurmayalum āħiret mülkine 

birbirimüzden murād alavüz181. Dilegümüz budur ki duǾā ķılasın yine setr olavüz. 

diyicek Süleymān nebį Ǿaleyhi’s -selām duǾā ķıldı. Ĥaķ teǾālā anları setr itdi 

üzerlerine bir Ǿālį ķubbe yapdılar. İsmini Ziyāret-i ǾUşşāķ ķodılar. Śoñra ol ķubbe 

büħti’n-naśr yıķup helāk itdiler rivāyet-i eśaĥ budur ki faķįrüñ daħı Ǿaķlı bu ķavli 

ķabūl itdi ki śaĥįĥ naķl budur. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Nakl-i tārįħ uymaz iy şeh birbirine bį-gümān 

Lįki sizüñ farķı vardur bilür anı şeh cihān 

Naķk-i eķvā budurur kim itmişem anı beyān 

MüstameǾsüñ vir śalāvat Muśŧafā’ya bį-gümān 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince Süleymān nebį ĥażret-i Ǿaleyhi’s-selām çünki ol iki şeh-

zādeyi duǾā ķılup bu vech ile muǾcize göstericek cemǾi ħalķ-ı Ǿālem cān u dilden 

maĥabbet oldılar eŧrāf-ı Ǿālemde ne ķadar püt-perest āteş-perest kāfirler var ise ekŝerį 
                                                           
181 Birbirimüzden murād alavüz] Birbirimüzden alavüz H. 
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įmāna geldiler. Süleymān Ĥażretine Ǿaleyhi’s-selām’a çoķ armaġānlar ve tuĥfeler 

gönderdiler. Meger ki BaǾlbek melikinüñ ŧavįlesinden bir ĥāż-ı ǾArabį atı vardı ki 

miŝlini çeşm-i felek görmemişdi ve ġāyet yāverliġinden kimse binmedügi ecilden 

Süleymān nebįye göndermek maķśūd idindi. Vezįr Sermediyle Süleymān Ĥażretine 

gönderdi alup nažarına getürdi meger ki ol ĥįnde Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām 

Ħinik İsĥāķ Süvār olup tenhā ħavāśıyla seyrāna yitmiş beytü’l-muķaddesi śaĥrāsına 

teferrüc idüp gönderdi. Ve lākin serverler Selāŧįnlerden ĥükemādan vüzerādan 

bilesince kimse yoġ idi. Cāme tebdįl-i śūret taġyįr ķılmış idi. YaǾnį ki kimse 

Süleymān nebį Ĥażretin bilmeye ihtirāz ķılmaya. Mažlūmlardan bir kimsene bulursa 

ĥaķķını žālimlerden alıvirüp dād-ı istād ķıla. Hemān Süleymān Ĥażretinüñ yanında 

ħavāślarından gülǾizār parçalı ve pehlevānlardan Ķāhir bin Sām-süvār’a ve cinni ser-

henglerinden Rūĥ Şāh-ı Cinnį ve Perrįler Sulŧānı Hümāyūn Şāh ve Kiflįz Cinnį ve 

Müflįz Cinnį ve Kündek Eĥremen kim bunlar dāyim Süleymān nažarında oldulardı. 

Ħalķ gözinden nihān Süleymān Ǿaynında Ǿayān ħiźmet ķılurlardı. Ve Āśaf bin 

Berħıyā daħı bir şeb-reng ķātıra Süvār olup Süleymān yanınca giderdi. Maĥallį 

düşdükçe kelimāt iderdi ve śol ŧarafa perrįler sultānı Hümāyūn Şāh perrį atına binüp 

Süleymān yanınca yürürdi. Maĥallinde az ve öz Süleymān’la söyleşüp kelimāt iderdi 

zįrā söz üzerüñe öz ve öz ola nitekim eydür Cevdetü’l-kelām Fi’l-iħtiśāś182. [K-32b] 

[H-32b] ve daħı Ǿāķil oldur kim kendü ĥāline münāsıb müśāĥible yüriye nitekim 

eydür. Celįsü’l-merrǿ miślihü.183 MaǾa’l-ķıśśa sözi dırāz itmeyelüm ĥażreti Süleymān 

Ǿaleyhi’s-selām bu vech ile śaġ ŧarafdan Āśaf bin Berħiyā birle keleci idüp giderken 

nā-gehān gördiler ki bir ħār-kes ǾArab palan atına diken yükledüp ķarşudan gelür. 

Bād-pāyı Medenį diledi kim ilerü varup ħār-kesi ire Süleymān nebį revā görmedi 

çünki ħār-kes bār-gįrini diken ķaraltusıyla ki Hümāyūn Şāh’uñ bindügi perrį atı kim 

gördi belikleyüp ķanad açdı perrān olup göge uçdı ve anuñ belikledügin görüp ceng-i 

İsĥāķ daħı yoldan ayrıldı. Ħār-kes bār-gįri kişnedi ve Ħinik-ı İsĥāķ daħı kişnedi ĥāl 

diliyle bunlar birbiriyle dillerince kelimāt itdiler kim Ĥażret-i Süleymān Ǿaleyhi’s-
selām bilüp ne didüklerin añladı. Nite ħār-keş bār-gįri Ħinik-ı İsĥāķ eyitdi ki. Yā 

Ħaylük ħayrlusı senüñ heybetüñ ve cemįǾi endām-ı śıfatuñ bencileyin ata beñzer 

ammā ki ķāmetde śūretde hezār mertebe benden raǾnā śıfatuñ ve ĥüsnüñ ol ĥüsn 

heybetüñe göre Ĥaķ teǾālā saña rāĥat olmaķ müyesser itmiş. Nite baña miĥnet ve yol 

çekmek muķadder itmiş. Meger kim senüñ yüzüñ güler olduġı ecilden ki ol daħı bir 

                                                           
182 En güzel sözler sezdirilmiş olanlarıdır 
183 Oturduğu kişinin aynısıdır. 
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ħūb Ǿaŧādur nitekim eydür Beşāşetü’l-vechi Ǿaŧiyyetühü ŝāniyyetü184 diyüp ĥāl diliyle 

ħār-keş atı böyle diyicek Ħinik-ı İsĥāķ cevāb virdi ki. Yā ħār-keş İy cefā-yı rūzgār-

keş ǾArabį atlara Ǿizzet ü ħiźmet rāĥat olmaġı ve palān atlarına yük çekmek zaĥmeti 

ve uzaķ yollar yürümek meşaķķati Ǿālem-i ezelden taķdįr olunmışdur. Zįrā ki ben 

Ħinik-ı İsĥāķ’am İsĥāķ Peyġamber’e ĥāl diliyle suǿāl itdüm ki BaǾżı ħayl begler 

ŧavįlesinden Ǿizzetde ve baǾżı bār-gįr atlar185 cinsi aġır yük çekmekde zaĥmetde buña 

sebeb nedür? cevāb virdi ki Ol zemān kim Allāhü teǾālā ādem-i śafįnüñ ķālibin 

ŧoprāķdan ki düzetdi. Anda śalśāl olup Mekke ile Yemen ŧāyif arasında yatdı 

iblįsleyin atlara iġvā itdi ve eyitdi kim Bu yeten ķālibe Allāhü teǾālā cān virüp ādem 

olacaķdur ve her birüñüze aġır yükler urup binecekdür gelüñ balçıġıñan ayaķlañ zįr u 

zeber ķıluñ ki şerrinden ħalāś bulasız diyüp ol ķadar ilķā itdi ki atlar gelüp ādemüñ 

ķālibin iĥāŧa itdiler. Ol ki ǾArabį ħāś atlar cinsidür. Eyitdiler ki Biz Ĥaķķ’uñ 

emrinden ŧaşra iş itmezüz. Bu ķālibi ayaķlamaġa ādemi itmezüz. Allāh’uñ emrine 

muŧįǾüz tevekkül ol Ĥaķķ’a ķıluruz. dirler. nitekim eydür Tevekkülü Ǿalā Allāhü 
yekfike186. Ammā bār-gįr cinsi daħı iki śınıf oldılar gümāna varup yirlü yirinde 

ŧurdılar. İkinci śınıf ayaķlamaġa ilerü vardılar İblįs eyitdi Ne ŧurursız gelüñ ayaklañ 

diyüp ādem-i śafinüñ ķālibine pes tü [H-33a] [K-33a] diyicek göbegi yirine düşüp 

Ĥaķ teǾālā andan bir gelüp yerden atlara ĥamle idüp ķovdı. Ser-cümlesin redd itdi 

pes şol ǾArabį atlar ki Ĥaķķ’a tevekkül ķıldılar. Benüm cedd-i aǾlāmdur ki rāĥatda 

ŧururlar187 ve şol atlar ki şeklle ŧurdılar. İlerüye varmadılar anlar şol atlardur ki alçaķ 

ĥāllü kişiler ucuz bahāya alup biner. Ne ħāśdur ve ne kimdür ammā şol bār-gįrler ki 

ķālib-i ādemi ayaķlamaġa vardılar. Ĥaķ teǾālā celle celālehü anlaruñ neslini aġır yük 

çekmekle āħir yaġır olup yire çekmekle dünyā meşaķķatin naśįb itdi ki anlaru senüñ 

cedd-i aǾlā gider sebeb bu belāya mürtekib olduġuña cādū gözüñ şeyŧān söz ile Ǿamel 

idüp ve buħl u Ǿaceb hevāya ķarįn olduġı ecldendür kim kendilerin gördiler. Ķālib-i 

ādemi ayaķlamaġa ilerü vardılar. Bilmediler anı ki üç nesne kişi helāk ider. Miĥnetle 

evvel hevāyı nefse uymaķ ikinci baħįl olmaķ üçünci Ǿaceb itmek. Nitekim eydür. 

Śelāśe mühlikātü buħılü vehevā ve Ǿacebü188. diyicek Ħinik-ı İsĥāķ’uñ sözini ĥāl 

dilince ħār-keş bār-gįr işidüp eyitdi. Yā Ħinik-ı İsĥāķ çünki yaķdır. Ezelden 

naśįbimüz aġır yük altında meşaķķat çekmekmüş. Elümüzden ne gelür ādemį-zātuñ 

                                                           
184 Güzellik Allah’tan gelen ikinci merhamettir. 
185 BaǾżı bār-gįr atlar] BaǾżı atlar H. 
186 En iyi vekil olarak Allah yeterlidir. 
187 Ŧururlar] Dururlar K. 
188 Üç kötü şey Cimrilik kibirlilik ve kötü niyettir. 
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bu yaramaz işlerine Ǿalefüm az virüp çoķ yük urduġı cünbüşler ne śabr ķılup ŧeǿħįr 

idelüm ümmįddür ki āħir vire saǾādet bulavüz kim. dimişlerdür. Yaramaz işlere 

teǿħįr itmek saǾādetdür. Nitekim eydür Teǿħįrü’l-asātihi mize’l-iķbāl189. ve ammā ki 

yā Ħinik-ı İsĥāķ ĥayvānāt arasında bir söz söylenür eydürler ki. Ādem-i śafį nesliden 

İbrāhįm Ħalįl aślından Yahūdā sıbŧından Dāvud nebį bilinden Sülemān nebį nām 

peyġamber dünyāya geldi nübüvvet ħātemin eline aldı iźn-i Rabbānį birle ins ü cinne 

vühūş-ı ŧuyūra. Mār u mūra ĥükm ider Süleymān oldı. Biñ bir ümmet emrine fermān 

oldı ve her kim ĥālini şikāyet itse dilini bilür dādını istād ķılur dirler. N’olaydı ol 

Süleymān yanına varmaġa fürśat bulsam ĥalimi ĥikāyet ve aġır yük çekmekden 

şikāyet iderdüm? Zįrā ki Ǿuķalā eydür. ŻaǾįfüñ silāĥı şikāyetdür. ki ĥażret-i ǾAlį’den 

naķl-i rivāyetdür. Salāĥü’ż żüǾefāǿ eş-şikāyetü190. diyicek Ħinik-ı İsĥāķ ĥāl dilince 

eyitdi ki Müjde olsun saña ki arķamda götürüp gitdügüm Ǿizzetle omuzumda ŧutduġu 

o žıllı maǾbūd Melik-i Maĥmūd Süleymān ibni Dāvud’dur Ǿaleyhi’s- selām şikāyet 

itmek ĥācet degül ki senüñle söyleşdügimi işidiyoruz. Ķavlehu teǾālā Fefehhemnâhâ 
suleymâne vekullen âteynâ hukmen ve’ilmen191. mūcibince Ĥażret-i Süleymān 

Ǿalehi’s-selām bunlaruñ [H-33b] [K-33b] Sözüni işidüp fehm idüp ħār-keşi ķıġırup 

ķırķ dįnār Yūsuf’ı virdi ki her dįnāruñ vezni yidi miŝķāldi. Bahāsın virüp bār-gįrüñ 

yükin giderüp āzād itdi ve KeliǾād-ı Barçalı’ya ıśmarladı ki emįr Aħver’e iletüp 

ŧavįlevirdi. İbrişim çul çullayup Ǿalef virdiler. Ez įn cānib Süleymān Ĥażret 

Ǿaleyhi’s-selām seyrāndan dönüp taħt-gāhına gelüp giderdi. Velį perrį Ħānük-i 

Bendekį perį atına gāh gāh nažar iderdi anuñ ol Ŧāvūs ķuyruġına ve ķanadına ve 

çāpükliġına ve ĥüsni gökcekligine ĥayrān ķalup daħı suǿāl ķılup eyitdi ki Yā Perįler 

sulŧānı Hümāyūn Şāh teklįfi terk idelüm saña bir sözüm var ħaber virdigüm 

dimişlerdür dostluķ şarŧı oldur ki arada teklįf olmaya. Nitekim eydürler. Şarŧi’l-ülfeti 
terkü’l-külfeti192. SuǾālüm saña budur ki bu bindügiñ perį atları ķanķı vilāyetde 

olurlar ve bunlaruñ aślı ibtidaen ħilķatlerine sebeb nedür nice bilürsin?  diyüp Suǿāl 

idicek Perrį Ħan Humāyūn Şāh duǾā ķılup eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh Gevher-nigįn 

ķalǾasından öte baĥr-i ekber sevāĥilinde bir cezįre vardur. Cezįre-i Ħayl dirler andan 

perį atları çoġ olur ammā ki sebeb-i ħilķatin bilmezüz. Anı melik-i Müvekkil 

Ħaylden suǿāl itmek gerekdür diyü cevāb virdi. Süleymān Ĥażreti sözin maǾķūl 

görüp gitdiler. Benim çāşüt vaķti olıcaķ gelüp şehre yitdiler. Süleymān nebį otaġı 
                                                           
189 Kötülük yapmamak iyiliktendir. 
190 Şikâyet zayıfların silahıdır. 
191 O hükmü biz anlatmıştık Süleyman'a ve hepsine de peygamberlik ve bilgi vermiştik (Enbiyâ 79). 
192 Sevginin şartı yanlış anlamamaktır. 
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öñine gelüp atından indi vedāǾlaşup ĥalvet ħāśına193 gitdi ol gün gice aħşamdañ ve 

gece tā seĥer vaķti olınca Allāh’a Ǿibādet idüp tażarruǾ itdi. Begler daħı ŧaġılup 

mekānlu mekānına vardılar. Bunuñ üzerine ol gün geçdi. Tā kim yarındası Ǿale’ś-

śabāĥ kim oldı. Süleymān nebį Ǿalehi’s-selām śubĥ olınca Ĥaķķ’a tāǾat ķıldı. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Şeh Süleymān itdi ŧāǾat tā atınca śubĥ-ı ŧāk 

CāmiǾ üstünde müǿeźźin tā virince ķatlu bak 

Mįşeden arslan çıķuban ķara ŧaġ’aġdı peleng  

Hind u pįller urdu naǾra ötdi ŧaġ ŧaş pāk ü pāk 

Der-Beyān-ı ǾAžamet-i Dįvān-ı Süleymān Ǿaleyhi’s-selām 

Ĥakįm ķavlince çünkim ol gice geçüp Ǿale’ś-śabāĥ oldı. Süleymān Ĥażreti cāme-

ħˇābdan ŧurdı geldi. Pāk śudan arı āb-dest aldı. Ĥāżır olan enbiyā ve evliyā birle śubĥ 

namāzın ķıldı. Zebūn u Tevrāt’dan oķıdı. Şeyŧān-ı Racįm boynun tįġ-i tevhįdle 

ŧoķudı. Andan namāzdan fāriġ olıcaķ Ǿimāme-i Ħalįl’i başına alup cübbe-i Şįŝ[i] 

egnine śalup ādem-i śafį śaçın biline kemer ķılup Mūsā Ǿaśāsın eline alup nübüvvet 

ħātemi barmaġında źikr-i sübĥān dilinde gelüp nübüvvet çıķup ķarār itdi. Evvel śafda 

biñ bir ümmetüñ melekūt-ı müvekkelün ayaġ üzre ŧurdılar ellerine otdan [H-34a] [K-

34a] ħilķat olmış ķılıclar alup ķabżalarına el urdılar andan śoñra ikinci ŧabaķanuñ śaġ 

yanında on iki biñ enbiyā ve mütteķįn ve śol yanında on iki biñ evliyāǿ-i müǿminįn 

seccādelü seccādesi üzerinde diz çöküp oturdılar. Allāh’a dillerince tesbįĥ idüp 

geçmiş Mürsel peyġāmberler ervāĥına śalāvāt getürdiler. Ve üçünci śafda śaġ ŧarafda 

on dört biñ yedi iķlim sulŧānları rubǾ-ı meskūn ħaķanları zerrįn taħtlar üzerinde 

maķamlu maķāmında İskenderānį diz çöküp ŧurdılar ve ķafalarında zerrįn kemerlü 

ķullar tįġ u tebere el urdılar. Ve śol ŧarafda pehlevānlar śāĥib-ķırānlar rūyı zemįnüñ 

pehlevānları ellerin gürz-i girāne urup pūlād kürsįler üzerinde diz çöküp ŧurdılar. Ve 

dördünci ŧabaķanuñ śaġ ŧarafında perrįler ve cinnįler melikleri ķarār itdiler. Ve śol 

ŧarafında194 dįv ü ġūl ü Ǿifrįt ser-hengleri Süleymān’a ķarşu śaf ŧutup ŧurdılar. Beşinci 

ŧabaķada deñiz maħlūķātı üstüħˇān tenler ve ĥūt serler ve neheng serler ve ĥaz ceng 

tenler ve fįl gūş ile serverleri mertebelü mertebesince her birisi uşaġı ve irisi yirlü 

yirinde maķamlu maķāmında ayaġ üzere ŧurdılar. Ķuşlar ulusı Sįmurġ-ı Ķāf ķanad 

                                                           
193 VedāǾlaşup ĥalver ħāśına] VedāǾlaşup ħāśına H. 
194 Ŧarafında] Ŧarafda H. 
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açup perr u bāl düzedüp melek-veş boyun uzadup dįvān-ı Süleymānį gözedüp altun 

nişāme üzerinde şāhin oturur gibi oturdı. Süleymān ħiźmetine yüz sürdi ammā ki 

bāķį ķuşlar ķanad ķanada çıķup yelek yelege virüp hevā-yı fenā yüzinde serįr-i 

Süleymān üzre sāyebān olup ŧurmışlardı. Bülbül şaķıyup oturdı Ķumrı195 Āh n’idem 

dost?  diyüp feryād ķılup Ǿāşıķları mecnūn iderdi. Ve Ŧūŧį Şekşer-şiken daħı Ħıżr-veş 

ħażren libāsın geyüp Ħıżr İlyās Ǿalemi gibi yeşil ķanadcuķların yayuban Ǿaķįķ 

leblerinden şeker-efşānluķ idüp Dāvudį Elĥān ile Sülemān’nuñ devām-ı devletine ve 

eyyām-ı rifǾatine ŝenālar ķılurdı. Ve Şāh-ı Mārān Daħı Ŧoķuz başlu sükūd mūrį dişlü 

cehennem Ǿalevi baķışlu kūh-ı ķāf başlu ŧoķuz ķañadlu evreng başında laǾlin ŧabaķ 

içinde ŧurmışdı ve ĥayvānāt ser-hengi SebǾi Esed Daħı ĥayvānlar içinde çün sedd-i 

İskenderānį dört pençesin serįre urmışdı. Burc-i Esed gibi güneş ŧalǾat-ı Süleymān 

nažarına ķarşu ŧurmışdı. Sırtlan ve Bebr ü beyān Ejdehā-veş aġızların açmışlardı 

zehr-i helāhil gibi aġız śalyalar gerinen śaçmışlardı. Ķuyruķların çenber ķılup 

dişlerin rüstemāne ħanceri gibi yırtıcı ŧartıcı cānvercuķlara diş bileyüp göz ķaķup 

ġamz iderlerdi. Ve Fįl Daħı dört Ǿamūd [K-34b] direk üzerine ĥammām ķubbesi [H-

34b] Gibi ŧurmışdı ve ħorŧumın yidi başlu ejdehā gibi yire urmışdı ve ķulel-i ķāf gibi 

dişlerin sırtarup göstermişdi. Śan ki ħorŧumı śūr-ı İsrāfįl’dür aġzına almışdı. Dįvān-ı 

Süleymān ictimāǾın görüp ħalķ-ı maħşer śanup śūr çalıp ŧurmışdı. Vaşaķ daħı Sepįd u 

siyāh-reng ķaplan postın ķalender gibi çignine śalmışdı. Kürd bahādırları gibi gāh 

gāh el bıyıġına urup ķulaķlarına iletüp śıġanup sermenüp dürünüp ķuşandup ŧurdı196 

ve gāh gāh ķaķım cübbe geymiş Hindūstān tāciri gibi baş ħırķaya çeküp serįr üzre 

diz çöküp Süleymān nažarına ķarşu baş ķoyup yüz sürerdi. Ve Ķaplan daħı Kibr ü 

kįn ile el bıyıġına urup gerinüp sünüp ŧurdı197. Süleymān Ǿadl yasaġından āhūya Yā 

hū diyüp ķorķusından ķarŧāş oķuşup el başına ķoyup ŧapu ķılurdı Ve Ķoyuncuķlar 

daħı Firişte-śıfat ĥalįm nefslikle ĥarįr tillü libāslar geyüp felek miŝāl şaķķü’l-ķamer 

tācın başında götürüp İbrāhįm-i İsmāǾįl ķoçı şeyŧāna taǾn ider gibi ķurda Ǿitāblarla 

ġażab ķılurlardı. Ve Śu Śıġırcıġı daħı gözlerine sürme-i Iśfahānį çeküp ķaķum 

semmūr cübbelerin egnine śalup Ǿįd-i meh-i nev-miŝāl tācirlerin başlarına aluban 

śanki bād-pāy-ı tįr-endāzdur. Yayını başında götürüben arslanleyin ķuyruġın çenber 

ķılup yünlerin Süleymān’dan yaña ķılup ĥużūr-ı ķalb ile ŧururlardı. Yırtıcı ķaplanlar 

ol baķarlar ki baķarlardı. Ġamze vü remz ķılup Süleymān devridür diyü göz 

                                                           
195 Ķumrı] Ķumrılar K. 
196 Ŧurdı] Ŧurmışdı H. 
197 Ŧurdı] Ŧururdı H. 
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ķaķarlardı. Ve Āhūlar daħı MuraśśaǾ-i müŝemmen ve zerrįn ħilǾatlerin egninlerine 

almışlardı ve ejdehā-peyker tācların başlarından śalmışlardı. Ħıŧāy ħūbları gibi 

gözlerine sürme-i Iśfahānį çeküp ŧururlardı ve boyunlarına Ǿūd-ı Ǿanber nāmesin 

ŧaķınup yir yir Süleymān’a baş ķoyup yüz ururlardı. Ve Develer daħı Ejdehā ser-fįl-i 

pā vü ķār ile gerdūn-heyǿetle Ǿibretu’llāh sįretle Śāliĥ peyġamber nāķesi gibi ķaŧar 

ķaŧar yüzlerin Süleymān’dan yaña ŧutup ŧurdılar. Dįvān-ı Süleymānįye boyun uzadup 

çevre ħalķı gözedüp göz urdılar. Ve Atlar daħı Āşķar-śıfat düldül-heyǿet bād-pā āhen 

nāħun berķ-rev ķamış ķulaķlu deve göbeklü ķaplan gögüslü suñaķ burunlu elmā 

gözlü incü dişlü eyle kim śaġmal boyunlu dibek ķarınlu ķulan arķalu ebrişim billü 

ķamış ķuyruķlu ŧavşan ucalu deve ŧuŧaķlu semender tūlü peykān ķulaķlu ayġırlar ķat-

ender-ķat ŧavįle-i Süleymānį’de serįr-i ħaķanįde yirlü yirinde ŧururlardı. Gāh gāh 

Süleymān devletine dillerince gülbāng ururlardı. YaǾnį süheyl iderlerdi. [H-35a] [K-

35a] Ĥımār Daħı Merkeb-i ǾĮsā bigi nįze miŝāl ķulaķların felege ķaldırup dįvān-ı 

Süleymānį’ye baķup göz ildiredüp mücerred abdāl gibi elif nemedin arķasından 

śalup ŧurdı ve gāh gāh ĥamāķatinden çaġırup aġırurdı. Kirpi daħı Kendüyi gül śıfat 

ħār içinde gizleyüben ħaśmına ceng itmegiçün būsı yerine gizlenüben rüstemāne 

semender cübbesin geyüben sepįd u siyāh-reng ucı ŧaru düşürür oķların terkisine 

ķoyup nerįmān-ı zemān gibi vaķtine ĥāżır olup ŧurmışdı. Ve Çatük daħı cübbe-i 

Ǿiffetin geyüben devr-i Ǿadl-i Süleymān’dur  diyüben ķorķusından mūşla dirāġūş 

ķıluban dostluķ ķıluban dest-i tevbeye gelüp vaķārla ŧurmışdı. Gāh el yüz yuyuban 

pak ü temįzlikle śıġanup sermenüp bir ķadem ŧahāretsüz yire ķadem baśmayup 

yürürdi ve gāh dest-i benį perdāħt itdügi ħırķasın zāhidāne egnine aluban dilince 

ħālıķına Ǿibādet198 ķıluban Bāyezįd Besŧāmį-veş secde-i şükr idüp yüz sürürdi. Ve 

Senek Daħı Ķıŧmįr āśĥāb-ı kehf maġārasında gibi Süleymān serįrinde nān-ı nemek 

ĥiśśin gözedüp ķulaķ ķabardup boyun uzadup serįr-i Süleymān’ı ŧavāf iderdi. Ve 

Ħınzįr daħı baħtuñı melǾūn şeyŧān-ı bį-dįn gibi dįvān arasında ħecāletden baş aşaġa 

śaluban yüzüni yire diküp ŧurmışdı. Ve ceġatiden ķalmış ķarı gibi dişlerin śırtaruban 

ol kūb liķā ile dįvān-ı eyvān göz urmuşdı. Ve Dilgü daħı Deşt ĥakįmleri gibi semmūr 

cübbesin geymişdi. Ve taķuķla Süleymān nebį yasaġı ķorķusından ķardaş ĥaldaş olup 

tevbeyi biñ biñ ķılup yüz biñe çıķınca dek śaymışdı. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ķoyına ķurd oldı çopan gütdi ŧaġ u yazıda 
                                                           
198 Tesbįĥ] Ǿİbādet H. 
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Dilgü taķuķ199 itdi ħiźmet ŧavşana hem tazıda  

Yalayup müşüñ ayaġın āl-i bigi ol cetük 

Ķaynaġ urup geleñi incitmez oldı bāzıda 

Der-Beyān-ı Āverden Esb-i Tārını Vezįr Melik-i Baǿlbek 

Ĥükemā ķavlince dįvān-ı Süleymān ŧurdı. İns ü cin ser-hengleri yerlerinde ki ķarār 

itdi. Anı gördiler ki ķapucılar ketħüdāsı KeliǾād-ı Barçalı içerü girdi. Taħt-ı pāya yüz 

sürdi baş ķaldırup eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh BaǾlbek şehrinüñ meliki vezįriyle bir 

ǾArabį at göndermiş icāzet diler kim içeri gide. diyicek Süleymān nebį Ǿalehi’s-selām 

icāzet virdi. Ŧaşra çıķup vezįr sermedi içerü geldi. Süleymān devletine duǾā ķıldı 

getürdigi atı Ǿarż itdi. Eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh melikümüz ħāk-i pāyüñe bu atı 

gönderdi ki ġażāda binesiz. diyicek Süleymān daħı nažar ķılup gördiki yüce 

boyluluġın inciklü ve düz boyunlu ince ķulaķlu ve sıķ dişlü ve uzun dudaķlu ve yüce 

[H-35b] [K-35b] burunlu ve yumrı alınlu geyik avurlu gür omuzlu uyluġa ŧolu 

kücücük bükürlü iki ķulaġı arası geyik bili ince ķulak yirinde uşacıķ tū bitmiş ŧırnaġı 

uzun mem inlü ökçesi gird ve yalı bitdügi yir ince boynuyla omuzı düz balıķ arķalu 

yaġırını atlu gözi kirpigi ķara ħāyası yerinde tūy yoķ. Ammā ki āvāzı tįz görüci. 

Ķacan öñ ayaġı dizine yaśıcı ve ķıçı arası ne iken açıķ ne ħod ŧar. Śaķını yorıcı ħūb-

reftār rengi daħı ħurmāyį ŧurı ve ayaķları aşıġına dek siyāh ve ŧoynagı ve kirpikleri 

ve yalısı ve ķuyruġı ve iki uyluġı arası ve egñi dükeli ķara. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

İy mübeśśir kār-ı gāha diķatiyle ķıl nigāh 

ŚunǾ-i žāhir olmaġ içün gör ne ħalķ ider aña 

Ķādiri ķudret nümādur śānǾį-i Ĥaķ źü’l-celāl 

Ħālıķ-ı va’llāh u vāĥid lā ilāhe illa’llāh 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām ol atı ki gördi ġāyetde begenüp 

taĥsįn itdi. Daħı dönüp ĥükemāya suǿāl itdi ki Atı ne vech ile beslemek gerekdür ki 

ĥaste olmaya? Reǿįsü’l-ĥükemā Loķmān Ĥakįm cevāb virüp eyitdi ki Yā 

nebiyyu’llāh eger dilerse kim bir kimse atı ħaste olmaya gerekdür kim her dürlü Ǿillet 

ü renc kim atda olur. Dükelini bile her birisinüñ dermānını ögrene ata binen kişiye 

vācibdür. Yā nebiyyu’llāh at śayru olmamaķluġa ve ısıtma ŧutmamaķlıġa dermān 
                                                           
199 Metinde taķuķa şeklindedir. Vezin gereği taķuķ yazılmıştır. 
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oldur kim ķızġunla śu virmeyeler daħı ķılmış atı ħastalanmış atı daħı bir yirde 

ŧurġurmayalar arķun arķun gezdüreler derlemiş atı çulsuz ķomayalar. Çün bir yire 

irişeler tįzcek eger üstüne çulın ķoyalar ķalmış atuñ ve daħı ħastalanmış ķırmış atuñ 

eyerin almayalar eger ķış güni olursa neǾūźubi’llāh derĥāl ısıtma dutar ķış gününde 

her gün ķaşaġulamaķ ve kefelemek ayaķlarını yumaķ hįç eksük eylemeye yaz 

gününde dem-be-dem śuya gire yürürken at kim ħām ola ŧurmış ola arķun arķun 

terbiyyet virüp ħāmın almayınca ķatı sermeyeler daħı segretmeyeler ve dütüne 

ŧutmaya ve oda yaķın baġlamaya ki gözine ziyān olmaya. Nažm:  

  [FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Degme kişi besleyümez aślı birle yaħşi at 

Ata binmek ki keleźdür beslemekdür müşkilāt 

Ādeme beñzer mizācı bir atuñ bį-gümān200 

Yimen altın pāk idüben ur ķaşaġı pāk-i źat  

Neŝr: Ĥükemā ķavlince Loķmān Ĥakįm Böyle diyicek Fiŝāġores ĥakįm eydür Yā 

nebiyyu’llāh her kim dilerse kim atı tįz semerine ve rence giriftār olmaya gerekdür ki 

aġac yapraġı dökülirken atı yaġmura baġlamaya cezān yaġmurı ıssıma getürdü daħı 

güneşde ŧurmış ata tįzcek śu virmeye bir yola gidecek gerekdür kim bir iki üç kez ana 

ayrı deperde girübene kim bu ata eyidür. Zįrā kim arķası ķızmaz ve daħı anuñ 

üstünde çoķ söylemeye kim kāhil olmaya daħı yavuz ħulū olmaya ve daħı ilk yaz 

güneşe baġlamaya kim [K-36a] [H-36a] gündüzün issiye ŧoķunup gice śovuġa201 

ŧoķunmaķ ziyāndur. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Gic’atuñ śaķla śovuķdan gündüzün günden daħı  

Yirin arıt baġla ıraķ atı dutundan daħı 

Yimin arıt śuyın eksime semire [tā]202 kim atuñ  

Cablaġ olur śāķın at hem ķatı andan daħı 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Fiŝāġores ĥakįm böyle diyicek Āśaf bin Berħıyā eyitdi Her 

kim dilerse at tįz semireye arpa öñde vire ve ķara arpa virmeye yaz günündeki issidür 

                                                           
200 Vezin bozuktur. 
201 Śovuġa] İssiye H. 
202 Vezne fazla. 
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ziyānı vardur ve daħı yazın at śuyıcaķ tįzcek çulın arķasından almayalar yirini 

muǾtedil ŧutana issi ne śovuķ ola dāyim yimini ögüdüp vire ve bir dürlü nesneyi vire. 

Biri yonca biri śaman biri arpa biri buġday illā azacuķ ve biri ħabāzdur kim aña 

Ǿazanca ħalūkiye dirler. Pārsca pįrek dirler. Türkçe ebem gümeci dirler bu otları 

ögüdüp vire. İllā ebem gümeci ŧartuyla vire her bir kez yem viricek bir rıŧılı yüz otuz 

dirhem olur daħı śuyını yimini yirinde vire hergiz ŧaşra çıkarmaya gezdirmeye. Her 

gün ķaşaġu ura palaśla ķulaġın ķuyruġın ava ŧura ve sile ŧura ayaķların her gün issi 

śuyla yuya çün bu ŧarįķa tįmār eyleye ki semiz ola. Ammā binmege yaramaya evet 

śatmaġa yaraya. Ammā binmek dileseler yaranduralar ve daħı şol at kim ŧoynaġı 

aşınmış ola naǾl urmaġa yaramaya aña ħamįrden  diyü ad ideler. Atuñ ŧoynaġı 

çevresine ŧutalar ķurbaġanuñ başın ayaġın keseler üzerine ķızmış demirle baśa ger 

yaġı śıza atuñ ŧoynaġına yaġı ki siñişe ne ķadar ŧoynaġı ķatı aşınmışsa eyü ola naǾl 

urmaġa yaraya. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ger dilerseñ yüriyüp aşınmaya ŧırnaġı atuñ203 

Didigüm iǾlācı idüp204 sözlerimi siz ŧutuñ  

At yürürken yügrek olsa genc daħı bį-Ǿayıb 

Dimezem ki kimseye baħşįş idüp ya śatuñ 

Der-Beyān-ı Ķıśśa-i Cezįre-i Ħayl ve Rivāyet-i Semendūn-ı Hezār Yek-dest-i Cinnį 

Ĥükemā ķavlince ķaçan ki Āśaf bin Berħıya daħı at beslemek ĥaķķında böyle 

diyicek Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām cemįǾinüñ Ǿaķlına kemāline taĥsįn ķılup 

istiĥsān itdükden śoñra ol atı Ħinik-ı İsĥāķ’uñ yanına ŧavįleye baġlatdurup daħı 

andan śoñra eŧrāf-ı Ǿāleme nāmeler perākende ķılup ne ķadar eyü ǾArabį atlar varsa 

cemǾ idüp getürtmege başladı. Zįrā ki Süleymān Ĥażretü Ǿaleyhi’s-selām ol Ǿažįm 

dįvānda baş ķaldırup server-i Selāŧįnlere ve ins u cin Ǿalemlerine suǿāl itdi ki ǾAcabā 

cihān sarāyında bu żabt idüp ŧavįleye baġlatdurduġımuz atlardan eyü atlar bulunur mı 

ki205 şekl ü şemāyilde bunlardan merġūb ve segritmekde ve yürümekde [H-36b] [K-

36b] ziyāde ve maŧlūb ola? diyicek Semendūn-ı Hezār Yek-dest-i Cinnį ayaġ üzere 

ŧurup Süleymān devletine duǾā ķılup eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh maġrib diyārında bir 

                                                           
203 Vezin bozuktur. 
204 İdüp] İdüben K. 
205 Ki] Gele H. 
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cezįre vardur. Aña Cezįre-i Ħayl dirler. Bir gün baĥr-ı žulumāta geçüp giderken yirle 

gök arasında dem çeküp uçup gezerken ol atlar cezįresinde uġradum. Gördüm ki 

bölük olup sebzevāt üzerinde yürürler ve gāh üç ayaġınuñ ŧoynaġı üstünde ŧururlar ve 

gāh bir bölük kellenüñ ayġırları āħer bölük kellenüñ ayġırlarıyla yündelerin ķısķanup 

ceng iderler. Bir birin dişiyle yaralayıp yir yüzün ķanlarından lāle reng iderler. Ve 

lākin yā Süleymān anuñ gibi güzel gökçek atlardur ki bu gördügüñ bar-gįrler işbu 

ŧavįl ile baġladıġuñ ħāś atlar ķatında ne vech ile çirkin ve ħor ise ol źikr itdügim 

cezįrede olan atlara nisbet bu ŧavįleñde ħāś atlar ile ķabįĥ çirkindür. Zįrā ki yā 

nebiyyu’llāh anlaruñ heyǿet-i sįmāsını źikr itse olmaz. Ve lākin cümlesinden birisin 

deñizden ķaŧresin ve güneşden źerresin beyān idelüm. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Yā Süleymān şöyle bil kim Ǿālem içre bu zemān 

Anlara beñzer ħiyel görmiş degüldür ins ü cān  

Ger segirtse ķuş geçer yilse daħı yili ol 

Şekil ħod maĥbūb-ı ġāyet anca degül mihr-i bān 

Neŝir: Ĥakįm ķavlince Semendūn-ı Cinnį böyle diyicek Süleymān Ĥażreti eyitdi Yā 

nice ola ki ol atlardan ala getürevüz arķasına süvār olup maķśūdumuz bitürevüz? 

Semendūn eyitdi Yā nebiyyu’llāh ol zemān ki ol atları gördük ķaśd itdük ki bir 

nicesin ŧutup206 ele getürevüz. İllā ki ele getüremedük ġāyet çāpük olduķları 

sebebden ve lākin bir ķaçını biñ dürlü zorla ele getürdük. Andan Süleymān bin Cān 

nažarına iletdük ġāyet ħoş gördi ve buyurdı ki Bunuñ cezįresine varup bir niçe yüz 

cinnį ol atları ŧutup207 getüre. çāre olmadı getüremediler. Śoñra Ĥıfŧāş-ı Cinnį dirler 

bir cinnį serhengi Süleymān bin Cān’dan üç biñ cinnį istedi ve żāmın oldı ki ol 

atlardan Süleymān murādınca yitecek ķadar ŧutup ele getürecek oldı. Pes tulumlar 

birle eski ħamrı götürüp Süleymān’dan icāzet alup cinnįlerle gitdi ki ol cezįrede nice 

bıñārlar var idi ki bu atlar otlayup ķarın ŧoyup güneş ķubbe-i feleke diñilince 

śuśaduķça gelüp ol bıñārlar śuyundan içerlerdi ve çevresi Dıraħtsitān’dı gölgesinde 

ħoş geçerlerdi pes Ħifŧāş-ı Cinnį bir gice varup ol bıñārlaruñ gözlerini ķoyun yüküyle 

ve penbeyle dıķayup dutdı ve śuların arıdup gözlerin pāk itdi. Daħı ol eski ħamrı [H-

                                                           
206 Ŧutup] Dutup K. 
207 Ŧutup] Dutup K. 
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37a] [K-37a] Śu yataķlarına çeşmler Ǿaynlarınuñ içine ŧoldurdı208 ĥavżlarını pür ķıldı. 

Daħı yir yirin kendüleri cinnįlerle gizlediler çeşm-i gūş olup atlaru gözlediler. 

Çünkim Ĥıfŧāş-ı Cinnį bu tedbįri kim itdi śubħ-dem daħı yitdi güneş nūruyla Ǿālem 

müźeyyen oldı. Atlar daħı ügreklü ügregiyle eger ki gelüp her birisi çayır ve çimen 

üzerinde otladılar daħı güneş temām zevāline geldügi vaķt issi bunlara kār idüp her 

birisi teşne-dįl olup gelüp çeşme śuyına döküldiler. Daħı śu yirine ħamrı baǾżısı 

ġāyet śusuz olduġı sebebden ziyāde içdi. Zemāndan śoñra mest olup kendüden geçdi. 

Ammā ġāyet śusuz olmayan gelüp çeşmeleri ķoķulayup ħamr ķoķusı burunlarına 

iricek ve dadup śu leźźetin bulmayıcaķ içmeyüp kişneyüp gitdiler. Pes ol mest 

olanları ķırķ elli miķdārı ādį cinnįlere Ĥifŧāş-ı Cinnį götürdüp Süleymān bin Cān 

nažarına getürdi ħiźmet-i şerāyiŧin yirine buyurdı. Süleymān bin Cān görüp ol atlaruñ 

ĥüsn ü cemāline ĥayrān ķalup müteĥayyir oldı ki her birisi incü dişlü ķamış ķulaķlu 

kemer burunlu ve de ŧudaķlu ibrişim billü ķatır ŧoynaķlu śuñaķ burunlu maĥbūbe 

saķaķlu fįl ķarunlu ķamçı ķuyruķlu alma gözlü ķayķı kirpiklü miskįn nāķa ķapaķlu 

geyik śaġrılu pįl ayaķlu ve arslan gögüslü gergedan siñirlü Ǿacāyib maĥbūb-ı 

merġūb-ı maŧlūb atlardur ki nite Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Öñ ayaġın ķaldırup baśsa ķıçın  

Bursadan menzil idi mā çįn-i çįn 

Ŧavşanı yoķuşda inişde geçe seyl 

Pāyına düşse yatamaz gökde yil 

Ger segirtse ol ķatı vü öñine 

Gölgesin ķurdı śoñuna öñine 

Ne ħo düldür ne ħo aşķar bį-gümān 

Anlara beñzer degüldi sen inan  

Pes Semendūn böyle diyüp āşikār  

Oldı sākin vir śalāvat yād-i gār 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Semendūn-ı Cinnį böyle diyicek Süleymān bin Dāvud ol melik 

Maĥmūd žıll-ı maǾbūd bu vech ile Ħayl Cezįresinde bunca atlar varduġın beyān 

idicek cān u dille ol atları getürtmesine ŧālib oldı. Daħı dönüp Semendūn’a suǿāl itdi 
                                                           
208 Ŧoldurdı] Doldurdı K. 



179 
 

ki Yā ser-heng-i cin nite ola ki bilevüz kim ol atlaruñ ol cezįrede henūź nesli var 

mıdur veyā ŧufan-ı Nūĥ’da helāk oldılar mı? diyicek Semendūn-ı Cinn eydür Yā 

nebiyyu’llāh şimdiki ĥālde ol atlaruñ ĥaķįķat-i ĥāli n’idügin bilmezem at müvekkel-i 

ħaylden suǿāl itmek gerek ki anuñ maǾlūmıdur. On sekiz biñ Ǿālem içinde olan ħayl-i 

ħayne müvekkeldür. diyicek Süleymān Ĥażreti hemān-dem nübüvvet ħātimiñ 

üzerinde yed-i ķudretle mesŧūr ola esmau’llāhuñ [H-37b] [K-37b] Müvekkel-i 

ĥayvānāt tesħįr idicek ism-i aǾžam oķıdı. Hemān-dem müvekkel-i ĥayvānāt melik-i 

aǾžam ǾAluŧmahāhāyil Emr-i yezdānį ve muǾacize-i Süleymānį birle ĥāżır olup 

daǾvete geldi ve selām virüp ħiźmet ķıldı. Süleymān Ĥażreti Ǿaleyke aldı eyitdi ki Yā 

ǾAluŧmahāhāyil lüŧf idüp bize müvekkel-i ħayl getür. diyicek defǾi iźn-i Rabbānį 

birle ŧarafetü’l-Ǿayn içinde ĥāżır itdi. Daħı Süleymān’a selām virüp göründi yüz yire 

sürdi ve ħiźmete ŧurdı ve alķış virdi Süleymān Ĥażreti eyitdi ki Yā müvekkel-i ħayl 

hįç bu Ǿalem-i kāyinātda rubǾ-i meskūnda şeş cihānda hįç Ħayl Cezįresi var mıdur ki 

anda atlar ola? Ol atlar benüm hācetümdür. Süleymān bin Cān nažarında bir nicesin 

cinnįler dutup iletmişler hįç ol ĥālden ħaberdār mısın? Taĥķįķ bize ħaber vir. diyicek 

müvekkel-i ħayl cevāb virüp eyitdi ki209 Yā nebiyyu’llāh ol atlaruñ neden ħilķat 

olduġın daħı bilürem. Süleymān bin Cān ħoddan geldi dünyāya Süleymān bin Śaħr-ı 

Nār zemānından berü ol atları ĥıfž iderün diyüp cevāb viricek Süleymān eyitdi Yā 

müvekkel-i ħayl veyā ŦevǾadyāyil ol Allāh ĥaķķıçün ki seni yaratdı ve atla üzerine 

müvekkel itdi baña ħaber vir ki ol atlaruñ aślı nedür ħilķati ve cinsiyyeti ve şekl-i 

śūreti ve efǾāl sįreti ne vech iledür beyān eyler? diyicek cevāb virüp eyitdi ki Yā 

nebiyyu’llāh Śaħr-ı Nār devrinde Ĥaķ teǾālā deryā içinde bir bölük deñiz ayġırların 

yaratdı. Ammā kim anlaruñ endāmı bir ġayr nevǾde daħı idi. Maġrib deryāsında gice 

gice deñizde olup gündüzin ol Ħayl Cezįresine çıķup otlardı. İllā kim be-ġayet ser-

keş cānverlerdi. Hįç bir maħlūķ bunlardan menfeǾatlenmezlerdi. İllā ki yimek içün 

cinnįler ve Ǿafārįt cinsinüñ ĥayvānāt yiyici cinsleri dutup yirlerdi. Zįrā ki 

maǾlūmuñuzdur Yā Süleymān Ǿifrįt cin ŧāyifesinüñ perendeleri kendü nefesleri 

kendülere ġıdādur ve baǾżısı daħı ħār-ı biĥār u buħārların ġıdālanurlar ve baǾżısı daħı 

misk-i Ǿanber Ǿūd-ı śandal aġacın oda yaķup buħūrıyla ġıdāyı cān taĥśįl iderler. 

Perrįler cinsi ve cān ķavm-i nesli gibi ve ervāĥ-ı aślı gibi ve baǾżısı daħı üstüħˇān 

yıķup buħūrıyla gıdālanurlar. Ammā baǾżı Ǿifrįt var ki perende degüldür revendedür. 

Anlar ekl-i şürb iderler anlaruñ bigi Ǿafārįt ü cin cinsi ol cezįre-i ħayle varup ol atları 

                                                           
209 Eyitdi ki] Eyitdi H. 
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dutup atların yemege meşġūl olduķları sebebden ġāyet ħayl cinsi az ķalmış idi. 

Meger ki Allāhü teǾālānuñ ĥikmet ü kemāl ü ķudreti birle210 ol atlara Ǿināyet-i nažar 

yetişdi. Süleymān didi ki Nite? Müvekkel-i Ħayl eydür Yā nebiyyu’llāh meger ki 

birinci ķat [H-38a] [K-38a] Gök feriştelerinüñm ħalįfelerinden bir melek-i muķarreb 

ki Ĥaķ teǾālā ĥażretinde taķarrüb bulmuşken ittifāķ birgün tesbįĥin yañılup ħaŧā ider. 

Ĥaķ teǾālā celle ve Ǿala melekūt icinde sürüp birinci ķat gökden yir yüzine iner ki 

ŧurduġı meskenüñ gökdeki muķābelesi rāst yir yüzündeki Cezįre-i Ħayl ber-ā-ber 

olmaġın gelüp ol cezįreye düşdi ve dört ķanadı iki ayaġı şikest olup nice biñ yıllar ol 

cezįrede211 yatdı. Ammā ki Ħālıķ’uñ tesbįĥin gice gündüz dilinden gidermeyüp bir 

dem ārām itmeyüp Ĥaķ teǾālādan günāhın dileyüp niyāz iderdi ve bu meleküñ adı 

kim SelāmāǾāyil idi. Aġzından çıķan tesbįĥ-i nūrı üzerinde bir nūrdan ķubbe olup 

tururdı. Melekūt-ı semevāt ve ervāĥ-ı şeş cihān ve ķutb-ı Ǿālem-i pāk-źāt ve ġaybü’r-

recāl-i kāyināt evkāt gelüp ziyāret iderlerdi el getürüp duǾā ķılup Ĥaķ teǾālādan 

günāhına kefāret dilelerdi ve ķaçan ki ol deñizden çıķan ħayl cins atlar ve ayġırlar ve 

yündeler kim kellesi killesi ve ügregi ve ügregi birle ki yürürlerdi. Bunlar şikār-

gāhda şikār itmege varan Ǿafārįt cinsini kim görürlerdi ķaçan segerdüp ol feriştenüñ 

çevresine bir mil miķdār yirden iĥāŧa ķılup ŧururlardı Ǿaķablarince gelen Ǿafārįt ü cin 

cinsi yetmiş mil ķadar yirden ol nūrdan ķubbeyi görürlerdi ayġırları ve yündeleri 

ķomaķdan vaz gelürlerdi ve eger bir ķadem daħı ilerü gelseler SelāmāǾāyil feriştenüñ 

ziyāretine gelen melekūtü’s-semevāt şehābla ol dįvleri yıķup helāk iderlerdi ve Ħayl 

Cezįresinde yüriyen ħaylleri şerrlerinden ħalāś idüp ferruħ-nāk iderlerdi. Pes 

ehremen cinsi ol nūrdan ķubbeyi gördükçe yetmiş mil miķdār yirden yöresine 

uġramaġa ķorķarlardı ve ħayl cinsi daħı imtiĥān ve tecrübe ķılup gördiler ki her gāh 

ki Ǿafārįti ehremen cinsinden ķaçırup212 ol feriştenüñ civārına kim varup śıġınsam 

ħalāś olurlar. Pes yaķın bildiler kim ħaśm elinden bunlar ħalāś olmaz illā ki Ĥaķķ’a 

tevekkül ķılup bu ferişteye śıġınmaġla pes andan śoñra deñize gitmegi daħı terk 

iderler. Ol Cezįre-i Ħaylüñ içinde yiten ferişte maķāmında yetmiş mil miķdār yiri 

ĥadd-i śınur açup otlarlardı ve gice irtesi bir mil miķdārı yirden ol feriştenüñ çevresin 

alup yönlerin andan yaña dönüp andan dillerine Allāh tesbįĥleri iderlerdi. SelāǾāyil 

ferişte daħı bu ħayl cinsi birle ülfet ŧutdı. Tā kim bunuñ üzerine yidi biñ yıl kim 

geçdi. Bir gün Süleymān bin Śaħr-ı Nār’uñ [K-38b] ol emįr-i şehriyārüñ [H-38b] İźn-

                                                           
210 Ķudreti birle] Ķudreti H. 
211 Cezįrede] Cezįre H. 
212 Ķaçırup] Ķaçup K. 
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i Rabbānį birle yil taħtını felege götürüp giderken ve meġārib-i cezįrelerin seyr 

iderken ol diyāruñ maħlūķātı ser-henglerine ve berr u baĥr ħalķınuñ Ǿāķil 

ferhenglerine suǿāl idüp eyitdi ki Hįç bu diyārda göricek Ǿacāyib-i ġarāyib nesne var 

mı ki seyr idevüz? diyicek eyitdiler kim Yā Süleymān-ı zemān bu diyārda bir cezįre 

vardur aña Cezįre-i Ħayl dirler. Anda bir nūrdan ķubbe vardur gün gibi ol cezįreye 

şavķ virdü. Bir Ǿacāyib daħı bu ki denįz içinde olan altı yüz bir dürlü ümmetden bir 

cins ĥayvānāt vardı ki anlara Ħayl cinsi dirler. Evvel deñizde olurlardı. Ol cezįreye 

otlamaġa çıķdıķlarınca Ǿafārįt ü ehremen cinsinüñ revendeleri ekl ü şurb iden bed 

nefs āyendeleri cüst ü cū ķılup ol ħayl cinsinden ŧutup yirlerdi ammā ki yedi biñ yıl 

var ola ol nūrdan ķubbe peydā olaldan ol ħayl cinsi ĥayvānāt anuñ civārında yüriyüp 

otlarlar. Bir mįl miķdārı yirden gice gice çevresin alup ziyāret ķılurlar ve ehremen 

cinsinden her kim ol ħaylden şikār itmek istese ferişteler şehāb ile atup ĥarķ idüp 

hisāret-i ġāret iderler diyüp cevāb virdiler. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Śaħr-i Nār oġlı Süleymān ol zemān 

İşbu sözi gūş idicek bį-gümān 

Pes heves ķıldı virüp germāsına 

Diñle imdi ķıśśa nedür yār-i Cān 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince melik-i Müvekkel-i Ħayl öyle diyicek Süleymān peyġāmber 

Ǿaleyhi’s-selām taǾaccüb ķılup213 didi kim Yā Müvekkel-i Ħayl bi’llāhi’l-aǾžįm bu 

ġarāyib ķıśśayı beyān eyle. diyicek yine müvekkel-i ħayl duǾā ķılup eydür. Yā žıllı 

maǾbūd ve İy Süleymān bin Dāvud çünki Süleymān bin Śaħr-i Nār nūrdan ķubbe-i 

Ǿacāyibin ve ħayl-i ġarāyibin214 kim gūş itdi göñül varup teferrüc itmesin isteyüp 

yüregi ŧamarı cūş itdi pes Müvekkel-i Bād’a ĥükm itdi. Yil taħt-ı Süleymān’ı getürdi 

Ħayl Cezįresine yitürdi Süleymān bin Śaħr-i Nār gök yüzinden serįr üzerinden nažar 

ķılup gördi. Bir nūrdan ķubbe miŝāl ol cezįre vasaŧında durur215 cezįrenüñ baĥrine 

berrine gök bigi şavķ virür. Süleymān bin Śaħr-i Nār emr itdi. Yil taħt ol cezįre 

üzerine indürdi. Seksen mil ķadar yir nūrdan ķubbeden ıraķ yerde Süleymān Ǿaskerin 

ķondurdı. Yā Süleymān ibni Dāvud Śaħr-i Nār ķavmini at u fįl gergedan götürmezdi. 

Ķāmetleri ġāyet ŧavįl olduġı sebebden ammā ki demlerin ŧutmasalar cinn-i Cān ķavm 
                                                           
213 Ķılup] Ķıldı H. 
214 Ķubbe-i Ǿacāyibin ve ħayl-i ġarāyibin kim] Ķubbe-i Ǿācāyibin kim H. 
215 Durur] Ŧurur K. 
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bigi kendinüñ nefes kendü cūdan götürürdi. Ŧarafetü’l-Ǿayn içinde gözi nūr iriştügi 

yire dek yitürürdi. Çünki Süleymān bin Śaħr-i Nār zemānesi ħalķınuñ [H-39a] [K-

39a] Enbiyāsı etķiyāsı birle ve zuhhād u Ǿubbād birle gitdiler. ǾAfārįt ü ehremen 

leşkerin taħt-ı kenārında ķodılar Melekūt şehāb atup helāk itmesün diyü çünki 

Süleymān bin Śaħr-i Nār gelüp ferişte yaķın kim irdi birinci ķat gökde bir nice bölük 

ferişteleri ziyārete gelmişlerdi. Süleymān’a ķarşu gelüp selām virüp Ǿizzetle alup 

SelāmāǾāyil ferişte yanına iletdiler Süleymān bin Śaħr-i Nār geldügin tenbįh itdiler. 

SelāmāǾāyil ħalįfe daħı Süleymān bin Śaħr-i Nār geldügin kim gördi ķanadları ve 

ayaķları şikest olmaġın biraz yir sürünerek ķarşu geldi Süleymān’a selām virüp eyitdi 

ki Yā nebiyyu’llāh maǾźūr dut ki ķanadlarum ayaķlarum śınıķdur Ǿālį ĥażretüñe 

ķarşu varmaduġuma sebeb bu ki Allāh ŧanuķdur diyüp Ǿöźr dileyicek Süleymān daħı 

Ǿöźrün ķabūl idüp ŧaǾžįm ķıldı. Andan Süleymān’la ol ħalįfe diz-be-diz oturdılar. Śaġ 

ŧarafdan melekūt-ı semevāt śaf baġlayup ŧurdılar ve śol ŧarafdan Śaħr-i Nār ķavmi śaf 

ārāste ķılup ħiźmete yüz sürdüler andan SelāmāǾāyil feriştenüñ Süleymān bin Śaħr-i 

Nār ħāŧırın śorardı. Ol daħı sehv ile Ǿiśyān itdügin dilinden tesbįĥ-i Ĥaķķ’ı bir nefes 

unutduġın Ĥaķ teǾālā ħışm ķılup birinci ķat gökden sürüp dil-beste itdügin bu Ħayl 

Cezįresine fermānsız düşüp dört ķanadı ve iki ayaġı şikest olduġın ve yidi biñ ıldan 

berü Allāhü teǾālā münācāt itdügin günāha kefāret isteyüp ŧāǾat itdügin beyān itdi216 

evvelki menzil istedügin fi’l-cümle beyān idüp ĥālini Ǿarż itdi. Süleymān’a Ǿayān itdi 

daħı eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh duǾāñ Ĥaķ ķatında müstecābdur. Peyġāmbersin lüŧf 

idüp bu żaǾįf dermānda feriştenüñ perr ü bāl pāyı śınuķ dil-şikestenüñ birinci ķat 

gökde sürilüp yer yüzüne inüp źelįl olan ħastenüñ günāhın Ĥaķ’dan dileyüp ħayr 

duǾā ķılasın tā ki ŝevāb-ı dü-cihānı bulasın. didi. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Böyle diyüp ol ferişte ķıldı zār itdi niyāz 

K’itdi şefķat-i raħm idüp Şāh Süleymān ser-firāz 

Pes diledi anuñ içün śıdķ ile ķıla duǾā 

Müstecāb ide duǾāsın ol kerįm-i kār-sāz 

Neŝr: Süleymān bin Dāvud ey melik Maĥmūd çünkim SelāmāǾāyil ferişte ol belā vü 

meşaķķatle cism-i sirişte bu vech ile kim Süleymān bin Śaħr-i Nār’a ŧażarruǾ idicek 

Süleymān daħı ķıbleye teveccüh idüp śaġ tarafda melekūt-ı muķarribįn ve śol ŧarafda 

                                                           
216 İtdi] idüp H. 
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Śaħr-i Nār ķavminden ĥāżır olan enbiyāǿ-ı mütteķįn ve evliyāǿ-ı müǿminįn śaf dutup 

el baġlayup Süleymān imāmlıķ ķılup iki rekǾat ĥācet namāzın ķılup secde-i şükr idüp 

yere yüz sürüp saġa ve śola selām virüp daħı Süleymān el götürüp [H-39b] [K-39b] 

Bāķį melekūt-ı semevāt ve ehlu’llāhdan ĥāżır olan pāk-i źāt Āmįn diyüp duǾā ķıldı 

evrād oķunup şükr dinledi andan Süleymān bin Śaħr-i Nār ol rasūl-i gird-i kār ve 

nebį-i perverdigār mübārek eliyle SelāmāǾāyil feriştenüñ ķanadlarını ayaķlarını 

śıġadı Ǿināyet-i sübĥānį ve muǾacize-i Süleymānį birle evvel ki bigi cemįǾi aǾżāsı 

dürüst oldı. Süleymā’nuñ duǾāsı müstecāb olduġına tekrār iki rekǾat namāz ķıldılar 

çün kim duǾādan niyāzdan fāriġ oldular andan SelāmāǾāyil ferişte emr itdi. Ne ķadar 

ħayl ü cins varsa gelüp Süleyman bin Śaħr-i Nār’a nažarında baş ķoyup ve bunlar 

Süleymān’dan yaña dönüp ŧurdılar Süleymān anları ol heyǿetde görüp taǾaccüb itdi. 

Eyitdi ki. Ĥayvānāt cinsinde bunlardan maĥbūb cānver görmedüm. diyicek 

SelāmāǾāyil ferişte eyitdi. Yā rasūlu’llāh ĥażretüñden isterem ki bunlaruñ heyǿetleri 

śaffetleri biñ derece şimdikiden ziyāde ola. Ħayr duǾā ķılasın ve daħı Allāhü 

teǾālādan bunlaruñ üzerine bir melek-i müvekkel istesin ki tekvįnleri birle bunları 

ĥıfž idüp śaķlaya. Cabbār-ı Ǿāśįden kimse incitmeye. diyicek Süleymān bin Śaħr-i 

Nār el götürüp duǾā ķıldı ĥāżır olan melekūt ve enbiyā ve evliyā Amįn. didiler andan 

Süleymān Ĥażretinüñ duǾāsın Allāhü teǾālā ķabūl itdi217 ben żaǾįf ferişteyi üzerlerine 

ķodı anlaruñ daħı ve ġayr ħaylüñ daħı üzerlerine müvekkel oldum ol zemāndan berü 

ĥıfž iderem. Cenge Süleymān bin Śaħr-i Nār bu ħayr duǾāyı kim ķıldı SelāmāǾāyil 

ferişte ile vedaǾlaşup ķalķup serįrine gelüp218 ħadem ü ħaşem ile oturdı yil taħtı 

Süleymān’ı götürdi219 mekānına yitürdi ve SelāmāǾāyil ferişte daħı uçup birinci ķat 

gök ķapusına geçüp ķırķ gün gök ķapusı öñünde Ǿibādet itdi zįrā ki birinci ķat 

ķapucısı içerü ķoymadı. Ĥaķ teǾālā günāhum yarlıġadı didi ki Sözi ķulaġına ķoymadı 

ķırķ gün220 münācāt itdükden śoñra nidāyü’l-vahiyyet ve ħıŧām-ı Ǿizzet irişdi ki 

SelāmāǾāyil’üñ günāhın Ǿafv itdüm ve Süleymān bin Śaħr-i Nār duǾāsın müstecāb 

ķıldum yol virür ki ķapudan içerü girsün maķām-ı ezelįsine varsun ŧāǾatime yüz 

süresün. Diyicek birinci gök ķapucısı221 İsmāǾįl melek yol virdi. Maķāmına varup 

ŧāǾat-ı Ĥaķķ’a yüz urdı ben daħı emr-i Ĥaķ’la ol ħayl ŧāyifesinüñ üzerine varup taħt-ı 

                                                           
217 İtdi] İdüp H. 
218 VedāǾlaşup ķalķup serįrine gelüp] VedāǾlaşup serįrine gelüp H. 
219 Yil taħtı Süleymān’ı götürdi] Yil taħtı götürdi H. 
220 Ķırķ gün] Ķırķ H. 
221 Birinci gök ķapucısı] Gök ķapucısı H. 



184 
 

yedümde olan meleklerden ve tekvįnlerden üzelerine222 nāżır ü ĥāfıž ķodum cemįǾ 

aǾdādan śaķlayup ĥıfž iderler ve çoban ķoyun güder bigi güderler çün kim Süleymān 

duǾāsı tārįħinden bir yıl ki üzerine [H-40a] [K-40a] Geçdi her yündeki bir ķulın 

ŧoġurdı ancaleyin raǾnā ve zįbā bād-pā vü āhen-i nāħın burāķ heyǿet perį-i sürǾat 

atlar vücūda geldi ki gözler görmiş degül ve vaśfından kimesne ħaber virmiş degül. 

Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Böyle diyüp ol Müvekkel Ħayl-i sākin oldı pes 

Şeh Süleymān gūş idüben itdi ol ħayle heves  

İstedi kim bir nicesin vara ŧuta cinnįler 

Kim Ǿinān zįn uruban bine aña her nefes 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Süleymān Ĥażreti ol atlaruñ vaśfını kim Müvekkel-i Ħaylden 

işitdi ġāyetde ķalb-i feraĥ-nāk oluban223 diş istedi daħı ol Müvekkel-i Ħayl’a eyitdi 

kim Nice ola ki ol atlardan varup bir nicesin götürdesin ol ħayli getüresin saña 

cinnler yoldaş ķoşam ħiźmet yirine yitürdesin? diyicek melek cevāb virüp didi kim 

Yā nebiyyu’llāh Ĥaķ tebāreke ve teǾālā ben ķulunı ol ħayl cinsinüñ ĥıfž ü żabŧ224 

itmesine müvekkel ķılmışdur. İncitmesine ve ŧutmasına getürmesine götürmesine 

rıżām yoķ idemezem. diyicek Süleymān nebį eyitdi Ĥaķ teǾālā atuñ cinsini ġāzilere 

binmek içün ve ġazāda ceng ķılmaġ içün ħilķat itmişdür. Sen getürmezseñ tekvįnler 

ve cinnįler varup getürsinler nažarıma yitürsünler. Tā kim ol atlaruñ ayġırlarından 

yündlerinden nesl üreyüp ġazāya binmege ħalķa gerek ola diyüp ervāĥdan Melek-i 

Dehneş Melek-i AǾžam Ĥükm itdi Ve Ĥabŧıķŧıķ tekvįn bile ķoşdı Ve Ĥavcele-i tekvįn 

Ve Ħımħım-ı tekvįn bu üç nefer tekvįnleri ķoşup emr itdi ki Biñ nefer cin ser-

henglerin bilesince alup Ħayl Cezįresine varup ol atlardan ŧutup getüreler. Süleymān 

Ǿaleyhi’s-selām böyle diyicek melek-i Dehneş eyitdi Yā nebiyyu’llāh biz anda 

varıcak bu Müvekkel-i Ħayl bizi incitmesün? Melek-i Dehneş böyle diyicek 

Süleymān Ĥażreti dönüp müvekkel-i Ħayl’e eyitdi Yā müvekkel-i Ħayl bu ħuśūśa 

sen ne dirsin ol ħayl cinsinden bunda getürmege rıżāñ var mı? Cevāb virdi ki Yā 

Süleymān Ĥaķ teǾālā ben ķulını anlaruñ ĥıfžı içün müvekkel itdi ben kimesnenüñ ne 

ĥaddi var kim emr-i yezdān olmayınca cin ŧāyifesin ol cezįreye iledem. Ve lākin lüŧf 
                                                           
222 Üzerlerine] Üzerine H. 
223 Oluban] Oldu H. 
224 Ĥıfž u żabt] Żabt u ĥıfž K. 
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idüp kerem idüp münācāt eyleyüp Ĥaķ teǾālādan dilegüm bu ħuśūśda ĥükm-i 

sübĥānį nedür bilevüz ve irādet-i yezdānį nefsine anı ķılavüz. diyicek Süleymān 

Ĥażret’i sözün müvecceh görüp daħı el götürüp duǾā eyledi. Ġāzįler ġażāya binmek 

içün ol atlardan biñ miķdār at diledi. Allāhü teǾālā ĥācetin ķabūl eyledi Ŧāvūs-ı 

Ķudsį gelüp eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh Ĥaķ teǾālā duǾāñı müstecāb itdi [H-40b] [K-

40b] Ol ħaylden biñ miķdār at getürdesin. Tā kim ayġırlarından ve yündlerinden nesl 

üreye. Ġāzįlere binit ola diyüp daħı dutup müvekkel-i ŦevǾāriyāyil eyitdi ki Allāhü 

teǾālānuñ emriyle budur ki Süleymān’uñ gönderdigi tekvįnlere ve cinnere māniǾ 

olmayasın biñ miķdār ayġırlardan ve yündlerden begendüklerin dutup alup geleler 

bāķįsını ĥıfž idesin. diyicek müvekkel-i Ħayl Ŧāvūs-ı Ķudsį sözin işidüp ĥükm-i 

Rabbānįye ve emr-i yezdānįye rāżı olup SemiǾnā ve AŧaǾnā  diyüp daħı emr-i 

Süleymānįye fermān-ber olup çeşm-i gūş oldı. Andan Ŧāvūs-ı Ķudsį icāzet alup 

Ĥaķķ Celle ve Ǿalā ħiźmetine Ǿurūc itdi gitdi. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Şeh Süleymān’dan icāzet alup ol dem ħayr ile 

Cānib-i Ĥaķķ’a teveccüh itdi ol dem ol celįl 

Diñle imdi bu Ǿacāyibden ġarāyib ķıśśayı 

Lįk-i yād it Aĥmed’i kim oldurur nesl-i ħalįl 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince anları getürmege Müvekkel-i Ħayl cin ser-hengleriyle 

gitmekde ammā dönüp Süleymān Ĥażreti Loķmān Ĥakįm’e eydür Yā Ĥakįm-i 

zemān atlaruñ eyüsin ve taylusın ve toyı ķıymetlüsin ve ne rengde ve ne şekl ü 

şemāyilde ve nice225 ķadd ü ķametde ve nice heyǿetde olan at yügrek ve yürügen olur 

ve segirtgen ve issiye ve śovuġa düyer ķanķısıdur? Ĥikmet mūcibince beyān eyle ki 

Melek-i Aħmer işitsün andan ĥikmet-āmįź sözlerüñi ķulaġında dutsun aña göre 

Ǿamel ķılup226 Ǿāmil olsun ol atlardan eyülerini üründüleyüp taylusından eyüsin iħrāc 

ķılup ŧutup getürsünler nažaruma yitürsünler. didi Loķmān Ĥakįm daħı İdrįs 

Peyġāmber kitābın eline alup ĥikmet mūcibince at cinsinüñ eyüsinden ve taylusından 

ħaber virdi. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Cān u dilden diñler iseñ sözlerüm iy ħoş nihād  
                                                           
225 Nice] Ne H. 
226 Ķılup] Ķılsun H. 
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Diñle ĥikmet sözi nedür anda Loķmān ibni ǾĀd 

Lįki vir gil cān u dilden ħoş śalāvat Aĥmed’e 

Şerĥ ideyin tā ki bende diñleye Bįlįş-i bād 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Loķmān ĥakįm cevāb virüp eyitdi ki Yā Süleymān naķl-i 

İdrįsdür ki Atuñ yüzi ġāyet güzel gerek. Niteki maĥbūbuñ yüzi güzel olur. Ne ħod 

yüzi227 zişt-i ādemden hüner gelür ve ne yüzi çirkin atdan hüner gelür at gerekdür ki 

yüce boylu ola ķavį-i terkįb ve bülend-i bālā ve nažarda gökçek ve süheyl urduġı ve 

fiten avāzesi bir fersaħ yirde işidile. Şol atuñ228 ki avāzı büzürg degüldür. İnce 

avazludur mübāriz olmaya. Nitekim ince avazlu erden bahādırlık gelmeye ki żaǾįf 

terkįbdür ve ķıśa boylunuñ avāzı ince olur bed dil olur eger ki [H-41a] [K-41a] Bu 

śıfatlu merdānlardan229 hüner gelse daħı nādir vāķıǾ olur230 ve merdum-ı ħūb rūy-ı 

hüner-mend olur ve ħūyı ħoş231 olur ve Ǿādeti ħūb olur Ķāle’n-nebį ǾAleyhi’s-Selām 
Uŧlubü’l-ħayr Ǿind-i ĥisānü’l-vücūhi ve merdüm zişt-i talǾat ve kerh avāz ve bed 

ħūydan hüner gelmek nādir vāķiǾ olur. Pes anuñ daħı śıfat-ı merdān śıfatı gibi 

gökçek gerek ve daħı Yā Süleymān atuñ eyüsinüñ Ǿalāmeti budur ki bülend-i bālā ola 

ve daħı sāķ ü saŧįrı müħkem ola ve boynı kemer śıfat yaśśı ola ammā ki boġazluġusı 

ince ve ķamış yapraġı ķulaķlu ola ve dişleri aķ peyveste ola ve burçagı yilisi uzun ola 

ve daħı iki ķulaķ arası geñiş ola ammā ki uçları peykān śıfat birbirine yaķın ola ve 

gözleri āyine miŝāl pāk ola232 yā alma gözlü ola ve yāħūd āhū çeşm ola ve alnı geñiş 

ve gögsi arslan göksi gibi geñiş ola ve pehlevisi kįk ola ve śaġrısı śıġın śaġrısı gibi 

ola ammā ki śufresi ġāyet ŧar ħāyası gibi ola ve daħı iki ķulaġınuñ arasına ķatı ziyāde 

kįk ola ve ne ŧar ola ve daħı fil ķarunlu ola ammā ki eyerligi yeri ġāyet ķıśa ola ve 

ķatır dırnaġı233 gibi subı ola ammā ki ŧabanı altı geñiş ve düz ola ve daħı yilisi ve 

ķuyruġı ķılı ĥarįr gibi ola yumşaķ ola ve ince ola ve daħı ķuyruġı ġāyet uzun ola ve 

kemikleri ve ķuyruġınuñ yoġunı kemürdegi ķıśa ola ve ince ola ve arķası berk ola 

ammā ki ķāmetde ne ġāyet ziyāde büyük at ola ve ne ħod küçücek ola ve eyegüleri 

śıķ ola ve daħı ħāyası ve Ǿavret yiri ve gözleri ve kirpikleri siyāh ola ve dişleri ġayet 

berk ola aña ki altı kirpügi ķıçınuñ arası ķara ola ħāyası tūsiz ola ve tįz avāz ola ve 
                                                           
227 Niteki maĥbūbuñ yüzi güzel olur. Ne ħod yüzi] Nitekim yüzi güzel olur. Maĥbūb gibi ola ħod yüzi 
H. 
228 Şol atuñ] atuñ H. 
229 Merdānlardan] Murādānlardan H. 
230 Nādir vāķıǾ olur] VāķıǾ olur H. 
231 Ħūyı ħoş] Ħoş ħūy H. 
232 Pāk ola] Pāk H. 
233 Ķatır dırnaġı] dırnaġı H. 
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tįz görüci ola ve ħoş maĥbūb yüzlü ola ve yüriyüp gitdügi vaķtin ķıç ayaķları öñ 

ayaķlarınuñ izi yirine baśa şöyle kim ayaķlarınuñ dört izi iki izüñle ve daħı dört 

ayaġınuñ izlerinde yaǾnį öñiyle ķıçı arasında aralıķ çoķ olmaya ve daħı çünkim ol at 

yola gider olsa ķulaġıyla işāret idici ola. Her ŧarafa ĥāżır baş huşyār ola müteĥarrif ve 

yirün gitmeye ve daħı her nesne kim giderken öñüne gelse ķorķmaya ürkmeye. Pes 

yā Süleymān bunuñ gibi at ele girmez eger ele girse birisi biñ ķızıl altuna ucuz. der. 

Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

At ĥaķında böyle diyüp anda Loķmān-ı Ĥakįm 

Şāh öñünde sākin oldı pes edeble ol nedįm 

Şeh Süleymān gūş idicek ĥikmet-āmįź sözini 

İtdi taĥsįn ol ĥakįme cān u dilden key delįm 

Der-TaǾrįf-i Esb-i Ez Ziyān-i Āśaf 

Ĥakįm ķavlince Loķmān Ĥakįm böyle diyicek Āśaf bin Berħiyā daħi İsĥāķ 

peyġāmber kitābın ele alup eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh [H-41b] [K-41b] BaǾżı Ǿulemā 

ķavlinde budur ki ādem-i śafį devrinden tā İsĥāķ Peyġāmber’e gelinceye dek at 

cinsine kimesne eyer Ǿinān urup süvār olmadı illā ki İsĥāķ nebį Ǿaleyhi’s-selām eyer 

Ǿinān urup bindi. Ammā ki baǾżı ķavlde egerçi ki ādem-i śafį ata süvār olmadı. Zįrā 

kim ādemüñ ķadd ü ķāmeti Ǿažįmdi. At ü fil ü gergedan getürmek muĥaldi ve lākin 

Şįt Peyġāmber ata süvār olup ķābil oġlanları kāfir āteş-perest olduġı eclden kendüye 

tābiǾ müǿminlerle varup ġazā ķılurdı. Pes Ǿulemā ķavlince İsĥāķ Peyġāmber ata ki 

eyer Ǿinān ururdı ve atuñ eyüsin taylusın imticān ķılup bildi. Pes nāmesinde şöyle 

buyurur ki Eger bir kimesne eyü at almaķ istese ve yāħūd atuñ eyüsin bilmegi 

maķśūd idinse huşyār ĥāżır baş ola ki ġalaŧ ķılmaya kim atuñ cevheri ve ādemüñ 

cevheri ikisi daħı birdür. Şöyle ki atuñ eyüsi ve ādemüñ eyüsi hüner-mendi ķıymetde 

birdür ve daħı atuñ yaramazı ve erüñ yaramazı arasında farķ yoķdur ve daħı merd-i 

meydānuñ ayaġı atdur ve daħı cemįǾ ĥayvānuñ efžāllerġı ĥayvān atdur ve daħı 

ādeminüñ maġrifeti varsa atuñ daħı ol ķadar ferāseti vardur ki śāĥibin bilür ve daħı 

hüner-mend olan merdān hünersüz ata binmez zįrā kim her er hüneri atla çıķarur eyü 

atla mübāriz olan ser-firāzı yaħşı ad çıķarur kim ġazāda düşmenle ceng itmege ve 

ķovmaġa ve ardından ķaçan düşmene bitmege varup āheng itmege eyü at gerek. Pes 

men İbrāhįm Peyġāmber oġlı İsĥāķ nebį ki dāyim Nemrūd’la ve kāfir Merdūd’la 
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ceng-i āheng itmek içün setr-i süvār olurduķ. Egerçi ki Hicin develeri daħı düşmen 

ķovup yitmege ve ceng-i cidāl itmege ħaśmuñ ardından yitüp ŧutmaġa yügregi 

bulınur ammā ki döndürmege śaġ śola tįzrek ĥamle itmege devenüñ boyun uzun 

olduġı cihetden iki ŧarafdan gelen düşmāna Ǿinānın çeküp tįzrek dutup ceng itmege 

fürśatında el virmeyüp cüst olmadıġı cihetden Hindūstān’dan filler getürtdüm. Anları 

daħı tecrübe ķıldum egerçi ki ķadd ü ķāmetde her biri birer ķara ŧāġa beñzer ve lākin 

ceng gününde biş on kişi binüp ħaśmla muķābele olduķda śavāş idebilür ve illā śaġa 

ve śola cüst döndürmesinde aġır kevd ile geç deprendigi eclden anı daħı terk idüp at 

cinsini gördüm ki ġāyet çāpük ü zįrek de boynı ķıśa olduġı sebebden üzerine eyer 

uyan urup terbiye ķıldum anuñla ceng gününde düşmenlerüme fürśatu nuśret234 

buldum. Pes dilerseñ ki atuñ eyüsin bilesin ve ġazā güninde süvār [H-42a] [K-42a] 

olasın. Pes eyü atuñ Ǿalāmeti oldur235 kim bir atuñ ki dişleri ġāyet aķ dürr-i cevher 

bigi berrāķ peyveste ola ve alt ŧuŧaġından üst ŧuŧaġı uzun ola ve burnı yüce ve geñzi 

geñiş ola ve hem elin yaśśı ola ve yāħūd ķoç alınlu ola ve ķulaġı dibi ince ola ve daħı 

ķulaġı236 uzun ola ve aralıķları açıķ ola ve kemer boyunlu ola ammā ki ġayet yaśśı 

ola ve lākin ne uzun ne ķıśa ola ve daħı boġaz laġusı altı incerek ve başı atsuz ķuru 

ola ve eyerlügi yiri ķıśa ola ve omuzı yüce ola ve daħı tūyi ġāyet ħurda ola hemçü 

firengi ķadįfe ĥāvį gibi ola ve dırnaġı ve yilisi uzun ola ve perçemi daħı uzun ola 

ammā ki iken ĥadden aşıru daħı olmaya. Bar-gįr śıfat zįrā ki śaķalı uzun ādeme 

delįldür aĥmaķ ola. Zįrā ki ķıl uzunluġı ĥamāķata delālet ider ammā ki ķıl azlıġı ve 

kevŝec olmaķ Ǿāķil ü dānā olmaġla delālet ider ve ķıl çoķluġı şehvete ve ĥamāķata 

delālet ider. Niteki śaçı uzun ħav atınuñ ekŝerį fāĥişe olmaġa delįldür. Pes atuñ daħı 

yilisi ķuyruġı uzun ola ammā ol ķadar ki perçem bürüne yaķın ve yilisi boynundan 

aşaġa inmeye ammā ki ķuyruġunuñ egretmegi ġāyet ķıśa ve ince ola ve ķılı ince ve 

uzun ola ol ķadar ki baķa ķulaġa yaķın ola. Ammā ki ķaba daħı olmaya şöyleki 

pürçek ve yili ķuyruķ ķıśalıķda ve uzunluķda muǾadil gerek ve daħı atuñ endāmı 

emrūd endāmı gibi gerek. Başı emrūd śapı gibi atsız ve ķuru ola ve incelikde ve 

ŧoluluķda öñinden ķıçına varunca varduġınca yoġun ola şöyle ki ardı öñine ĥavāle 

ola ammā ki yili ve ķuyruķ ve kirpik ve gözi ve ħāyası ve Ǿavret yiri ve iki bilekleri 

ve iki ķıç ayaġınuñ aşaġından aşaġısı siyāh gerek ol at237 ne rengde gerekse olsun ve 

daħı aşıķları iri ve ħurdaları ķıśa ve dibek ķarınlu ve deve gögüslü geyik śaġrılu ķatır 
                                                           
234 Fürśat u nuśret buldum] Fürśat buldum H. 
235 Oldur kim] Budur kim K. 
236 Ve daħı ķulaġı] Ve ķulaġı H. 
237 Ol at] at H. 
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ŧoynaķlu ayu ķulaķlu deve ŧuŧaķlu ve deve siñürlü ve gergedan bileklü at ki ele gire 

anuñ hįç ķıymeti olmaya ve daħı kemikleri meyāna ne ziyāde yoġun ne ħurda ola ve 

daħı üzerine ki süvār olıcaķ ġāyet çāpük ü zįrek ola. Şöyle kim sen üzerindeyken238 

ne ĥareket itseñ cünbüşüñe vāķıf ola ve daħı atuñ pehlevisi śolundan śaġında bir ikü 

ziyāde ola eger ki ikisi ber-ā-ber olsa hįç ol ata on biñ ķızıl altun virseñ daħı baĥāsı 

olmaya[K-42b] Nažm: [H-42b]  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Böyle diyüp anda Āsaf bin239 Berħıyā  

Şāhına alķış idüp ķıldı ŝenā 

Şeh Süleymān gūş idüp240 taĥsįn ider 

Diñle imdi ķıśśa nedür cānumā 

Der-Beyān-ı TaǾrįf Esb Ez Zibān Fiŝāġores Ĥākįm 

Ĥakįm ķavlince Āśaf bin Berħiyā böyle diyicek at ĥaķķında Fiŝāġores Ĥakįm daħi 

Yūsuf Peyġāmber Ǿaleyhi kitābın ele alup eyitdi ki Yā žıllı maǾbūd ve ey Süleymān 

bin Dāvud Yūsuf bin YaǾķūb Ǿaleyhi’s-selām Sulŧān-ı Mıśr olıcaķ ǾArabį atlar 

getürüp ŧavįlesinde besletmege heves itdi. Andan ol zemānuñ ĥükemāsınuñ uluların 

ve ħoş ħūbların cemǾ idüp atlaruñ eyüsin ya taylusın ve gereklüsin ķıymetlüsin 

bunlardan suǿāl itdi. Her birisi bir Ĥakįm’üñ ķavli üzre ĥikmet mūcibince ħaber 

virmişler baǾżısı eyitmiş ki aġ at hüner-menddür. BaǾżı eyitmiş ki ķara at andan ħoş 

terdür ve baǾżı eyitmişler ħurmāyı ŧoru at cümlesinden bihterdür. Pes Yūsuf Śıddįķ 

Ǿalehi’s-selām görmiş ki ĥükemā her birisi bir dürlü söz söyler Ǿāķıbet cümlesin 

ķabūl itmeyüp kendüsi salŧanat ķuvvetiyle her dürlü atları cemǾ idüp her birisin bir 

mübāriz eline virüp imtiĥān idüp tecrübe ile Ǿilmi yitişüp taĥķįķ muĥaķķaķ bilicek 

Yūsuf Śıddįķ Ǿaleyhi’s-selām bu risāle-i dest-i ħaŧŧı birle inşā idüp dimiş ki Ķaçan ki 

bir atuñ endāmında ĥikmet mūcibince ķuśūruñı bulmayasın. Atuñ tūsi rengine daħı 

nažar ķıl241 zįrā ki tefāvüt anda çoķdur. Nitekim ādemüñ eşkālinde tefāvüt olduġı gibi 

şöyle kim bir kişi ki ġāyet ħaber saru ola şöyle kim yüzünüñ aġusı aķa ŧurur gibi ve 

daħı gözleri keten çiçegi gibi ġāyet gök olsa ķaŧǾen ol kişiden ħayr gelmeye. İllā ki 

dāyim şerr ve yaramazlıķ gele hįç menfaǾati yoķdur. Meger ki andan sem-i ķātil 

                                                           
238 Sen üzerindeyken] Üzerindeyken H. 
239 Vezin gereği bin kelimesinin olmaması gerekir ancak anlam gereği bırakılmıştır. 
240 İdüp] Urup H. 
241 Nažar ķıl] Nažar H. 
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terkįb ola ki Yunān ĥakįmleri ol śaffetlü ķulları alup Aġastos vaķtinde efǾį ılana 

śoķdurup ayaġından başı aşaġa aśa ķorlardı. Yidi sāǾate dek aġızından ķan ve 

ħabāyiŝ gelür ve çünki yidinci sāǾat geçse zehr-i ķātil aķardı. Daħı altına yidi baķır 

taś ķorlardı ve yidinci ŧasuñ altına bir şişe ķorlardı ol zehr-i ķātil yidi ŧasdan śızup242 

geçüp şişede ķarār ider vaķtį ki pādişāh ger ħaśmı çün sem ĥācet olsa ķaz yilegiyle 

ħaśm atınuñ üzengüsine çalarlar ħaśm üzengiye ayaġın baśup ata binince zehr 

cismine boyanup cānına teǿŝįr ider. Henūz maķāmına varmadın menzilin ķarayır 

ider. Pes śaru çapar ādemden ħayr gelmedügi gibi siyāh cinsinden daħı iken hüner 

gelmez kim çoġı uġrı ve ĥarāmį ve ħāne-zaġal olur niteki aśferi var. Navüd [H-43a] 

[K-43a] tįz nefs ü temerrüd olduġı gibi pes her cinsüñ bir fiǾli vardur. Her şeklüñ 

şemāsına göre aĥvāl vardur. Nite ħūb yüzden yamanluķ gelmez ve kūb liķādan eylük 

gelmez. Pes atuñ daħı cümlesi bir cins degüldür. Her biri bir rengdedür at vardur ki 

rengi ħūbdur ve şekl-i şemāyili daħı maĥbūbdur ve endām daħı güzel merġūbdur ve 

ŧūsi ķıymetlü düldül heyǿetlü ve āşiķar śūretlü ve berrāķ sįretlüdür. Çünki endāmında 

ķuśūr bulımaduk. Pes tūsüne nažar eyle ŧūy daħı ķıymetlü ise ol at cānlar. Meŝelā 

şöylekim bir atuñ tūsi ħurmā renginde ola issi ve śovuķ günlerde ne ķadar binseñ hįç 

derdi olmaz ve lākin ġāyet issi günde derleyüp ĥareketin żaǾįfraķ ķılur ve daħı yā 

Süleymān eger kim ħāyası ve orŧalıġı ve ŧırnaġı ve yilisi ķuyruġı ve ķuyruġınuñ 

egretmegi üsti siyāh olursa ol baĥā yoķdur ġāyet eyüdür ve daħı bir at kim ġāyet śaru 

ola. Ammā ki üzerinde yirin pul pul ķara ola ġāyet ħūbdur. Ħuśūśan ki çeşm-i ebrūsı 

ve yilisi ķuyruġı ve ħāyası ve ŧırnaġı ve buķaġulıġı ve pençeleri siyāh ola ġāyet ħūb 

atdur. Ne ķadar bahā virseñ ķıymet degüldür ve daħı esb-i semend yaǾnį ki her ne at 

bu didigümüz śıfatda yili ķuyruķ çeşm-i ebrū ve daħı omuzundan śaferisine varınca 

siyāh elif ola ol at ġāyet ħūbdur andan hüner gelür ammā şol at ki gülgün reng ola ol 

atuñ tūsı köpük reng gülgūn olursa kim ablaķ olmaya ħūbdur ve illā kim ablaķ ola ol 

atdan hüner gelmez ve daħı yā Süleymān esb-i Edhem yaǾnį ki ķara at anuñ gibi 

siyāh gerek ki243 ķuzġun gibi ve daħı gözleri de siyāh gerek. Ol atdan hüner gelür 

amma gözleri çaķır veyā ķızıl olacaķ olursa ol at dįvānedür Ǿaybludur. Andan hüner 

gelmez ve daħı yā nebiyyu’llāh ebreş at ġāyet yaramazdur. Ħāśśa ki çeşm ü ħāyası 

bilegi yilisi ķuyruġı aġ ola ġāyet bed śıfatdur. Hįç menfaǾate yaramazdur meger ki 

pālān at ola ve daħı yā nebiyyu’llāh at ġāyet ħūbdur. Şöyle kim altında ve ayaġında 

                                                           
242 Śızup geçüp] Geçüp H. 
243 Gerek ki] Gerek H. 
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ablaķ olmaya çeşm-i ebrūsı ve yilisi ķuyruġı ve ħayāsı244 ve aşıķlarından aşaġa 

dırnaķları daħı siyāh olacaķ olursa bu cins at hem issiye ve hem śovuġa düyer cefā-

keş olur. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Böyle diyüp anda Fiŝāġore Ĥāźıķ-ı Ĥakįm 

Sākin oldı Şeh Süleymān Ĥażret öñünde nedįm 

Gūş idüben sözlerini itdi taĥsįn aña şāh 

Diñle imdi ķıśśa nedür vir śalavāt iy ĥalįm 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Fiŝāġores Ĥakįm atlar tūsi renginde eyüsin ve toylusın bilmek 

āhenginde ĥikmet mūcibince bu vech ile ħaber viricek Baŧlamyus Ĥakįm daħı atlar245 

tūsı renginde ve eyüsin toylusın bilmek āhenginde Eflāŧūn kitābın ele alup eyitdi Yā 

nebiyyu’llāh Şems devrinde cihān sarāyında bir pādişāh gelmiş şarķa ġarba ĥükm 

itdigüçin laķabı źü’l-ķarneyn ve adı İskender-i Kübrā imiş. Pes bir gün anuñ 

meclisinde atlarun eyüsin yavuzın farķ itmede baĥŝ olunmış ĥükemā [H-43b] [K-

43b] cemǾ idüp suǿāl ķılmış ol zemānda efđal-ı ĥükemā ve aǾlemi Ǿulemā Eflāŧūn-ı 

Keĥĥāl imiş. Kāmil-i Ekmel-i ĥükemā imiş. Pes cevāb virüp eyitmiş ki Atuñ Ǿaybın 

bilmek isteyen eyüsinden ŧayluyı farķ itmek dileyen āgāh ola ki ħayl müşkildür. Zįrā 

at vardur ki egerçi ki düzeni yoķdur. Göze ħordur velį hüneri çoķdur hünerde ķuśūrı 

yoķdur. Ammā ki bir at künd ola yaǾni yolda yürümesi kemdür Ǿalāmeti oldur ki eger 

ayġır olsa yünd göricek süheyl urmaz ursa daħı āvāzı çıķmaz ve bir cins at daħı 

vardur ki şeb görür. ǾAlāmeti oldur ki ķara gökce içinde at yolun görür. Ammā ki ol 

şeb görüñürmez ŧoġru yolunca gidemeyüp muħāŧaralu yire uġrar pür-hüner itmez ve 

at vardur ki śaġırdur. ǾAlāmeti oldur ki yanında bir at süheyl urup kişnese ol atuñ 

āvāzın işitemez ve süheyl urmaz ve dāyim ķulaġın kevgeş dutar ve daħı at vardur ki 

śolaķdur ġāyet bed śıfatdur. Çoķ ħaŧā ķılıcıdur. ǾAlāmeti oldur ki çün āħver 

ķapusından içerü çekesin evvel śol ayaġın ķaldırup işikden içerü baśar śoñra śaġ 

ayaġın baśar anuñ gibi sürçek olur ve cüst çāpük daħı olmaz kāhil olur ve añlaması 

yoķdur ve daħı yā nebiyyu’llāh at vardur ki aǾmadur ġāyet yaramazdur görmesi 

gördür. ǾAlāmeti oldur ki gözlerinüñ ĥadeķası siyāh ola ancaleyin ki yeşile māyil ola 

ve dāyim gözüni açuķ ŧuta. Ancaleyin ki gözlerinüñ ķapaķları ve kirpikleri ĥareketde 

                                                           
244 Yilisi ķuyruġı ve ħayāsı] Yilisi ķuyruġı H. 
245 Daħı atlar] Atlar H. 
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olup dāyim ķavuşup açılmaya. Atda bu ġāyet Ǿaybdur ħuśūśan ki Ǿayb göz içinde ola 

eger kim bu Ǿalāmet iki gözi içinde bile varsa ol at hįç baĥā eylemez ve żafiǾat 

yoķdur illā ki żararı çoķdur ve daħı yā nebiyyu’llāh at vardur ki çeşm-i āħveldür ol 

daħı Ǿaybdur ve lākin ǾArab ǾAcem ittifāķ itdiler ki gözleri āĥvel at mübārekdür ve 

Ǿulemā eydür ki Düldül āĥvel idi ve daħı esb-i erçel ü aśam yaǾnį ki Bir atuñ ayaķları 

ve elleri saķar ola eger kim śol ayaġı aķ ola ve saġ ayaġı olmaya ħūbdur ve illā ki saġ 

ayaġı sekl olup śol ayaġı olmasa şomdur eger ki üç ayaġı sekl olup biri sekl olmaya 

ol daħı iken eyü degüldür. Miyānedür ve ammā dört ayaġı bile sekl olsa anuñ bigi 

atuñ yüzünden bir merkeb yekdür. Hüner gelmez ve daħı şol atuñ ki gözleri azraķ 

çeşmdür. Ħuśūśan ki iki gözleri bile ola ġāyet yaramazdur ve daħı bir atuñ ki gözleri 

aķ ola ve yāħūd iki gözleri bile çaķır ola ve andan daħı hüner gelmeye. Her ne 

terbiye itseñ ögrenmeye ferāmūş ķıla ve daħı ŧoġru boyunlu at cüst olur egri boyunlu 

ve egri ķuyruķlu at kemdür. Ammā ki binmege berk olup ve daħı şol at ki ķorķaķdur 

ve ürkekdür. Andan ħaŧā çoķ vāķiǾ olur ceng gününde [H-44a] [K-44a] binmek gerek 

ve daħı bir at ki ĥavil ola. YaǾnį kim ayaķları egri ola aña Ǿacem gümān-ı pādur. 

Sürçek olur ħaŧā çoķ ider ve daħı bir at ki fāliǾ ola şomdur yaramazdur andan ötürü 

ki kāhil olur ve bir at ki çeperi ebreş aķ ola246 hünersiz olur ve ŧoynaġı yaramaz olur 

ve bir atuñ gözleri ve kirpikleri aķ ola kendüzüni görmez ve daħı bir at ki çeper olsa 

bārį gerekdür ki ŧoynaġı ve yilisi ve ķuyruġı buŧı arası ve aşıķlarından aşaġası siyāh 

ola ve aña künik çevresi ķara olsa ol at birazcık eyü ola ve bir atuñ ki tūsi ķara ve 

gözi ķızıl ola yavuz ola depegen ola hem ıżırġan ola ve daħı ķara at veyā ŧorı at 

ķuzġun gözlü ola gice görmez olur. Ol at kim śuya inicek śol ayaġın öñden baśa 

śolaķ olur daħı yürümez olur. Ol at kim ķısraķ göre kişetmeye ol at dilsüz olur ol at 

kim ŧas lakin āvāzın işde ürkmeye śaġır olur ol at kim yaġrını üzerinde ya ħayāsı 

altında yā ķulaķ yirinde yā kirpigi üstünde ķıl bitmiş ola ol at şom olur ol at kim 

ķısacıķ sıçan tolu ola biñde biri eyü olmaya ol at kim gözüne baķsañ ķatı ķara ŧonuķ 

ola gündüz görmez ola egri gözlü at mübārek ola ve lākin çirkin ola ol at kim śol 

gözi çaķır ola eger iki gözi bile çaķır olursa deve ola ol at kim gözi ve kirpikleri aķ 

ola gündüz görmez ola ol at kim başını yuķaru götürmeye yürürken ya balçıķa 

uġrayıcaķ süngüsin biraġa ol Ǿayblu olur. Ol at kim öñi ķaçandan ayaķçı öñünden 

uzun olsa ol at sürçekdür. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 
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Sürçek olur ancaleyin at begim añla Ǿayān 

Key ħaŧādur aña binmek ġāfil olma her zemān 

At ki şeb-gūr ola sürçek yā ħū o reñk tünd ü ħū  

Bir pula almaz anı śatar olursa Ǿāķilān 

Neŝr: Ķıśśa-i Sürħ-bād-ı Cinnį Şehr-i Mıśr Aġāz Kerden 

Ĥakįm ķavlince ĥükemā Süleymān nažarında atlaruñ eyüsin yavuzı kürklüsün 

ķabįĥin söyleşmekde. Ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān cānib Sürh-bād-ı Cinnį’ye 

geldi. Nite ol zemān ki Mıśr şehrinüñ üzerine cin çerisiyle yürüdi ve divler ser-

hengleriyle üşüp ceng iderken Ve ǾAciryāĥūben-i Śādıķ’ı daħı dört biñ ħāś 

seyyidleriyle ve vilāyete ķadem baśmış evliyā ile pįr ü bürnā ile ve ümerāya ve 

vüzerāya cemįǾi leşker-şiken ser-firāzlara daǾvet-i taǾlįm idüp ve Ǿazāyimle dāyire 

çizüp tesħįr-i cin ķılup cinnįleri Ǿazāyimle süst ķılup ceng-ķırān iderlerdi. ǾĀķıbet 

Sürħ-bād-ı Cinnį ġālib düşüp ǾAciryāĥūben-i Śādıķ’ı şeyāŧįn neslleriyle ceng iderek 

Ǿāķıbet zebūn düşüp teyemmüm birle ħāk-i ŧāhirden āb-dest alup iki rekǾat ĥācet 

namāzın ķılup ol ķalmışlara meded irgüren Allāh’a münācāt idüp meded umdılar. 

Meger ki bu eŝnāda perrįler sulŧānı Hümāyūn Şāh perrį ħān ħavāśından Cābir-i Perrį 

per açup aġvānlarıyla havā yüzünde uçup giderken gevher-nigįn ķalmasından ķalķup 

yirle gök arasından berrān olup ķuds-i mübāreke ŧoġru Ǿazm-i Süleymān iderken [K-

44b] Nažm: [H-44b] 

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Per açup perrān olurken ol perį 

Şehr-i Mıśr içinde görür bir çeri 

İns u cinnį çalışuban ceng ider 

Düşmene vāsiǾ cihānı teng ider 

Bir ŧarafdan ceng ider insān diyü 

Şįr u ġurrān miŝli ķoparur ġirü 

Elde ŧutar āsiyāb-ı seng ü gürz 

Ķāmeti ķāfüñ urursa ide gürz 

Diyü deminden ķararmış çün Ǿades 

Gözlerinde ne felekdür ne mekes 
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Bir ŧarafdan ceng iderdi Sürħ-bād  

Ħalķ-ı Mıśr içre ķoparuz çoķ fesād 

Ĥaśma cinnį çün śalar āteş Ǿamūd 

Cismini yaķardı çün nār-ı ŝemūd 

Dįvi cengi heybetinden ol zemān 

Gökde Merrįħ ister idi çoķ amān 

Çün bu cengi göricek gökden perį 

ǾAķlı başdan gitti cisminden feri 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince ol perrį çünki Mıśr şehri üzerinde Sürħ-bād-ı Cinn cengin ki 

gördi ħaber bilmekçün gök yüzinden yire indi śūret-i tebdįl ve cāme taġyįr ķılup pes 

śūretine girüp daħı bir ādemine buluşup śordu ki Ķıśśanuñ aślı nedür?  diyü taĥķįķ-i 

ħaber bilüp yine per açup gitdi ŧurfetü’l-Ǿayn içinde gelüp ǾAmaķ śaħrāsına yitdi. 

Der-gāh-ı Süleymānįye gelüp girüp perrį ħan ķatına varup Süriħ-bād-ı Cinn’üñ 

ĥālinden Mıśr şehrinüñ ħalķı üstine düşüp ceng ü cidāl itdüginden ħaber virdi perrį 

ħan daħı der-gāh-ı Süleymānį’de nažar-ı Süleymānį’ye vardı prerį şāha ħaber virdi. 

Hümāyūn Şāh işidüp ġamgįn oldı. Sürüp Süleymān Ĥażretine vardı Sürħ-bād-ı 

Cinn’üñ Mıśr’a geldüginden ħaber viricek Süleymān Ĥażreti işidüp ġażaba gelüp ins 

u cin ser-henglerin cemǾ idüp meşveret itdi. Eyitdi kim Ola ki şeyāŧįn źürriyātın 

çeküp Sürħ-bād’ı Cinn’le ceng ide vāsıǾ cihānı gözlerine teng ide. diyicek hįç kimse 

perrįler cinsinden ve ehremenler śınıfından Sürħ-bād ķorķusından yirinden ŧurmadı 

Ben vardum diyüp cevāp virmedi illā ki ser-heng-i cinniyān pįl mest yaǾni ki 

Semendūn-ı Hezār-yek nām dest pūlād kürsįsi üzerinden ķalķup Süleymān’uñ 

eyyām-ı devletine duǾā ķılup eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh emr iderseñ ben kimseye 

varayın ol Aħmer-i bādım diyen nā-bekārı ŧutup ĥabs idüp nažaruña getüreyin. 

Himmet iderseñ Ĥaķ Ǿināyetiyle sen Süleymān muǾcizātıyla yüzüm üstine bu ħiźmeti 

yirine yitüre diyüp Süleymān devletine duǾā ķılıcaķ ĥażret-i Süleymān ġāyet şād 

olup sözlerini müstaĥsen gördi ve eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh śabr eyle247 cāsūs 

gönderelüm ĥaķįķat-i ĥāli bilelüm aña göre senüñ yaraġuñı ķılalum diyüp ħaber 

virince Loķmān Ĥakįm eyitdi Yā nebiyyu’llāh taǾyįn şöyle bil ki Sürħ-bād-ı cinnį 

ķalan cinnįler ser-hengi gibi248 degüldür. Ĥaķ teǾālā anı ħışm-ı nārından yaratmışdur. 

                                                           
247 Eyitdi ki Yā nebiyü’llāh śabr eyle] Eyitdi ki Śabr eyle K. 
248 Cinnįler ser-hengi gibi] Cinnįler gibi H. 
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Bir nesne ki Allāh ħışmından yaradılmış ola anuñla degme kişi ceng idemez eger ki 

ĥażretüñ ħayli ħışmla tabl-ı Ǿalemle yil taħtuñ götürüp varmayıcaķ olur sen Mıśr 

ħalķınuñ zāhidleri cemįǾi aķrabāsı ve çerisiyle uşaġı ve irisiyle Sürħ-bād-ı Cinn 

elinden ħalāś bulmaz249  diyü ħaber virince [H-45a] [K-45a] Süleymān Ĥażret’i 

işidüp ġāyet melūl oldı. Diledi kim cin çerisin cemǾ idüp üzerine vara ve lākin Āśaf 

bin Berħiyā ve Kāź Peyġāmber ve Nāŝen Peyġāmber ol Yāŝer Peyġāmber’le Loķmān 

ĥakįm Ǿaleyhümü’s-selām naśįĥat ķılup eyitdiler ki Ya nebiyyu’llāh ĥażretüñe 

Süleymān zemānesin ve melik-i ins-i revĥānesin žıll-ı yezdānesi revā degüldür ki bir 

bölük şeyāŧįn nesli dįv ü cin aślı gerek ekvānı dįv yād-ı miryād ola ve yā Śalśāl-ı Dįv 

İsteħir-i Cinnį veyā Sürħ-bād ola ammā devletüñe lāyıķ budur ki Sürħ-bād-ı Cin 

aķrānı ve ekvānı dįv-i aġvān bir niçe cinnį ser-hengleriyle dįv ü Ǿifrįt ser-keşlerinden 

bir niçe yüz biñ ehremen leşkerin gönderevarup atlaruñla ceng idüp vāsıǾ cihānı 

gözlerine teng idüp ķatlarından bir yüzün lāle reng idüp Sürħ-bād-ı cinnį ŧutup bend 

idüp ŧapuña götüreler ve yā helāk idüp şerrin cihāndan götüreler. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Şeh Süleymān’sın cihānda devletüñ ġāyet ziyād 

Der-gehüñe ķul yaraşır dįv ü cinnį Sürħ-bād  

Devlet ile sākin ol ki çeke ħasmuñ ıżŧırāb 

ǾĀlem içre görme ġam ŧurduķça bu kevn ü fesād 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince enbiyā vü evliyā vü ĥükemā vü Ǿulemā umerā vü vüzerā 

Süleymān Ĥażretine bu vech ile naśįĥat ķılıcaķ baş ķaldırup insān meliklerine ve cin 

ser-henglerine suǿāl ķılup eyitdi ki Yā ins u cin serveleri dįv ü Ǿifrįt ü ġūl dilāverleri 

kim ola ki dįv u cin Ǿaskerin çeküp Sürħ-bād-ı Cinn üzerine varup ceng oyununda 

aña el urup ķanını ķara yire ķara. Bu yolda yā düşmen başın getüre yāħūd erlikle bu 

yolda baş vire. diyicek Sürħ-bād heybetinden Śalśāl-ı Dįv śavletinden Ekvān-ı Dįv 

heybetinden İsteħir-i Cinnį şecāǾatinden Dimir-bād-ı Cinnį śelābetinden hįç 

kimesnenüñ zehresi olmadı ki yirinden ķalķup Sürħ-bād-ı Cinn leşkerlerine cevāb 

virürin diye illā ki sükūt itiler. Nažm:  

  [FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Her birisi sākin oldı virmedi ķaŧǾen cevāb 

                                                           
249 Bulmaz] Olmaz K. 
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Baş aşaġa ķıldı ĥayret içe ķaldı kāmiyāb 

Diñle imdi n’olısardur işbu şįrįn ķıśśayı 

Lįki virgil çoķ250 śalavāt Muśŧafā’ya bį-ĥisāb 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Süleymān Ĥażreti cinn ser-henglerinüñ ħavf itdüklerine 

ĥayrete vardı Ǿāķibet cinnįleri serveri şeyāŧįn nesl-i bihter ol biñ bir ellü ejderĥā-ser 

pįl ü pāħūnı ve cabbār şįr u ter yaǾnį kim Semendūn-ı Cinnį ol reǿįs-i ervāĥ-ı 

mesned-i sünnį251 Ǿuķķāb gibi yirinden ŧurup yüz yire sürüp biñ bir elin ķavşurup 

Süleymān ħiźmetine ķarşu ŧurdı. Devām-ı devletine ŝenā ķıldı daħı eyitdi ki Yā 

emįrü’l-cinni ve’l-insi eger ben ķuluña emr iderseñ Sürħ-bād-ı cinn cengine varayın 

dįv ü cinnįsine anuñ cevāb vireyin. didi. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün]  

Men Semendūn ism-i cinnį çün Hezār Yek-dest adum 

Bir ķażādur gökyüzünde ya ķader biñ bir yedüm 

Himmet it ki Sürħ-bād’üñ bāda virem Ǿömrini 

K’erlik ile dergehüñde çıķaram çarħa adum 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Semendūn-ı Hezār Yek-dest [H-45b] [K-45b] böyle diyicek 

Süleymān şād u ħurrem olup eyitdi Yā Semendūn cin ser-hengleri içinde gerekdür ki 

varup Sürħ-bād-ı Cinnį ile ceng idesin. Kendüyi ŧutup baña getüresin aġvānı 

ħūnlarından yir yüzüni lāle reng idesin. diyicek Semendūn daħı biñ bir ellerin ķażā 

vü ķader gibi ķaldırup baş üzerine ķoyup Ǿale’r-reǿsi ve’l-Ǿayn252 yā Süleymān-ı 

zemān  diyüp icāzet alup ŧaşra çıķup cin ser-henglerin ķatına cemǾ itdi kimleri. 

Raķįm bin ǾAķįm Mühelhel-i Cinnį ve Kįlān-ı İklįl ve Taġarġurı Cinnį ve Cābir-i 

Cinnį ve ǾAķrķarhā-ı Cinnį ve ǾAcilān Cinnį ve Diķķāķ-ı Cinnį253 Dāris-i Cinnį 

ZerāǾyįm-i Cinnį Muĥaśśal-i Kelām kendüye tābiǾ ne ķadar cin ser-hengi varsa ser-

cümlesin ķatına cemǾ idüp düşmen yaraġın görüp nıśfü’l-leyl içinde Semendun dem 

çeküp aǾvānları birle254 uçup beytü’l-muķaddes śaħrāsından ķalķup geçüp Mıśr ser-

ĥaddine geçüp śubĥ oluncaya dek birinci ķat gök altına çıķup ķara bulutlar arasından 

                                                           
250 Çoķ] Ħoş K. 
251 Mesned-i Sünnį] Sünnį H. 
252 Başım ve gözüm üstüne 
253 ǾAķrķarhā-ı Cinnį ve ǾAcilān Cinnį ve Diķķāķ-ı Cinnį] ǾAķrķarhā-ı Cinnį ve ǾAcilān Cinnį ve 
Diķķāķ-ı Cinnį H. 
254 AǾvānları birle ] AǾvanlarıyla H. 
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yir alçaġına Mıśr şehrine nažar ķılup gördiler ki Sürħ-bād-ı Cin çerisinden ve Ekvān-

ı Dįv ve Śalśāl-ı Dįv ve İsteħir-i Cinnį ve Dimir-bād-ı Cinnį ve Śaħar-ı Cinni 

çerisinden uşaġı ve irisinden her birisinden arż-ı Mıśr ve hevā-yı Ǿaśr ve şehr içindeki 

sarāy-ı köşk dįv deminden cinnį nefesinden görünmez olmış. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Cin deminden gök yüzi ŧolmış ŧuman 

K’ins u cinden göz göremez ol zemān 

Dįv ü Ǿifrįt aġzı virdükçe nefes 

Gün ķararur ol nefesden çün Ǿades 

Ehremenler götürür elde Ǿamūd 

Aġzı śaçar odı çün nār-ı ŝemūd 

Şehr-i Mıśr’uñ çevresin ŧutmış çeri 

Pāyi ehremen pençeden ŧutmış idi255 

İns u cinni calışuban ceng ider 

Ħāki ħūn eflāki lāle-reng ider 

Đarb-ı tįġden cān çıķar tā Ǿarşa dek 

Ķan bulutdan ħāki śızar ferşe dek 

Reǿs-i aǾdā göge çıķar çün naħil 

Ħūn-ı cinnį yir yüzin ider naķil 

NaǾrayı dįv gümledür çarħ-ı felek 

Ŝevr-i ħākį ķanda yüzer çün semek 

Mıśr-ı ķavmüñ cānın almış Sürħ-bād  

Cinnį ġālib sünnį olmış ki fütād 

Cinnįden Ǿacze varup ķavm-i Mıśr  

Ġarķa varmış ħūn ile şehr-i Ġaśr 

Çün Semendun eyle gördi cengi pes 

İnse itdi çoķ tereĥĥüm pįş-i pes 

                                                           
255 Vezni bozuktur. 
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Diñle imdi nice olur cengi sen 

Vir śalavāt Muśŧafā’ya Yā Ĥasan 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Semendūn-ı Cinnį ķaçan ki Sürħ-bād-ı Cinnį çerisin Ǿažametin 

üç felekden bulutlar içinde ki seyrān itdi. Çįn-i śeĥer-gāh olduġınleyin çarħ-ı 

cārumdan āfitāb tįr-i aǾžam baş ķaldırup Ǿālemi nūrla münevver ķılınca Semendūn-ı 

Cinnį daħı ĥükm itdi cin ser-henglerin çerisiyle śaġ u[K-46a] śol hevāyı fenāda 

meymene-i [H-46a] śol ĥevāyı fenāda meymene-i müyessere ķılup cenāĥ rāst ķılup 

ceng yaraġıyla müheyā vü ĥāžır olup ŧururlar ve daħı Semendūn-ı Hezār Yek-dest ol 

pįl ü ser-mest Sündūs-ı Cinnį’ye emr itdi ki Varup Sürħ-bād’a buluşa ve aña naśįĥat 

ķıla. Ya budur ki emr-i Süleymānį’ye fermān ola. Yā budur ki eger ser-keşlik256 

iderse ceng ide ķırān ķıla diyüp gönderdi Sündūs daħı dem çeküp demi nefesin 

götürüp gitdi. Gelüp Sürħ-bād-ı ceng nažarına yetdi ammā ki bu cānibden Sürħ-bād’a 

cin ser-hengleri birle Mıśr ķavmiyle ceng iderken nā-gehān yir yüzüne nažar śalup 

gördiler ki gökyüzünde bulutlar arasında bį-ĥad cin leşkeri göründi. Şöyle ki Cin 

deminden gök yüzi gögermiş diyü buĥārından źāt-ı hevā ķararmış. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Cin deminden gök yüzi olmuş siyāh 

Źāt-ı çarħı bürimiş cinnį sipāh 

Anca bį-ĥad cin çerisin görmedi 

Çeşm ü şems encümiyle zühre-i māh 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Sürħ-bād-ı Cinnį ǾAcabā bu cin çerisi felek yüzinde n’eyler?  

diyüp žan ü gümān fikri iderken Sündūs-ı Cin daħı Semendūn-ı Cinn nažarından257 

dem çeküp ucup yir yüzüne inüp bir ķasr üstünde ķonup Śaħir-i Cin cinlerinden 

birine buluşup Sürħ-bād-ı cin ķanda olur?  diyü ħaber alup Sürħ-bād ķatına gelüp 

nažar ķılup gördi ki Mıśr’uñ cānib-i şarķįsinden yaña Hırmān Şāh ķalǾasından yaña 

Sürħ-bād-ı Cinnį zerrįn bisāŧ üzerine çıķup oturmış śaġ yanında iblįs-i pür telbįs ve 

śol yanında Ekvān-ı Dįv ve Dimir-bād-ı Dįv ve İsteħir-i Cinnį ve Śaħar-i Cinnį ve śol 

yanında daħı kibr u kįniyle Śalśāl-ı Dįv oturur. Andan Sündūs’ı daħı ilerü varup cin 

dilince Sürħ-bād-ı Cinn’e duǾā ķılup andan aġız ħaberi eyitdi Yā Sürħ-bād Süleymān 

nebį Ǿalehi’s-selām emriyle Semendūn-ı Hezār Yek-dest cihān-pest felek yüzünde 

                                                           
256 Yā budur ki eger ser-keşlik] Yā budur ki ser-keşlik H. 
257 Semendūn-ı Cinn nažarından] Semendūn nažarından H. 
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bulutlar arasında bį-ĥadd cinn u Ǿafārit leşkeriyle gelüp ŧurmışdur. Nažar senüñ 

leşkerüñe ķılup beni ĥażretüñe gönderdi andan aġız ħaberi şöyle buyurdı ki Nažm:  

  [FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ol Semendūn eyledür iy ħoş nihād 

Ĥażretüñe añla işit Sürħ-bād  

Yā Süleymān emrine fermān oluñ 

Cān elümden ķurtarup şādān oluñ 

Uyma şeyŧān sözüne itme Ǿamel 

Yoħsa irer devletüñe çoķ zelal 

Gerçi āteşden yaratdı Ĥaķ özüñ 

Od gibi baş ķaldırup ħoş kendözüñ 

Kendözüñ yüce görüp urma ki lāf 

Bil śu çek ki eyleyem cürmüñ muǾāf 

Dįv ü Ekvān Dįv ü Śalśāl añla pes 

Gözlerimde olmaya mār u mekes 

Śaħr-ı Cinnį yā Dimir-Bād İsteħir 

Źerre gelmez gözüme evvel āħir [H-46b] [K-46b] 

Luŧf ile göndermişem saña ħaber 

Men Semendūn ejdehādan ķıl ĥaźer 

Biñ bir elem ķaldurıcaķ ittifāķ 

Her birinde götüricek bir yaraķ 

Ķarşu gelmez Merrįħ añla āhengüme258 

Cān alıc’olmaz muķābil cengüme  

Merkebüm evrendurur ķamç’Ildırım 

Heft aķalim baña yidi ķaldırım 

Baş ķaķarsam bozula çarħ-ı felek 

Öñce Śalsam irile ŝevr-i semek 

                                                           
258 Vezin bozuktur. 
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Üzerimden per döker geçse perį 

Heybetinden ejdehā döker deri 

N’ola senseñ faǾli yāver Sürħ-bād 

Ķuvvet içre sendenem ben biñ ziyād 

Yā Süleymān emrini ŧutmaķ gerek 

Yāħūd ölüm şerbetin ŧatmaķ gerek 

Niç’idesin şehr-i Mıśr’ı sen ħarāb 

Ķırup insānı bulasın fetĥ-i bāb259 

Ceng-i cinne olmaya insān ķarįm260  

Ben ġarįm oldum erü kemsin ġarįm261  

Yā kefen ŧaķ kerde nūña gel baña 

Yā ħū varam cānuñ almaġa saña  

Ol Semendūn eyle didi śaĥĥ ħaber 

Ĥażretüñe söyledüm uş ser-te-ser 

Böyle  diyüp Sesendūs ilçi hemān 

Sākin oldı vir śalavāt bu zemān 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Sürħ-bād-ı cinnį ol Ǿadū-yı cinnį Sündūs aġzından Semendūn-ı 

Cinnį ħaberin kim işitdi. Be-ġāyet ġażaba gelüp aġzından söz yirine odlar śaçup 

Sündūs’ı helāk itmege ķaśd itdi. Ammā İlçiye ölüm yoķdur diyüp ekvān-ı dįv menǾ 

itdi andan Sürħ-bād-ı Cin eyitdi Yā Sündūs var ol Semendūn-ı Cinnį’ye eyit ki Ben 

ol Sürħ-bād’am ki Ĥaķ teǾālā beni ħışm odundan yaratmışdur. İy nice biñ Semendūn-

ı Cinnį bigi cinnįleri āteş-i düħānum şererine yaķup yakmamışdur. Daħı Şām 

aġacınuñ ve ķavāķ aġacınuñ daħı çınār aġacınuñ elleri çoķdur bil ki bir nice biñ eli 

yapraġından çoķdur ve illā ki āteşe uġrasa bir dem içinde cümlesin yaķup kül ider. 

Semendūn bir degül yüz biñ olursa ve her Semendūn yüz kerre yüz biñ olursa yüz 

biñ cin çerisiyle muķabil olursa źerrece pervām yoķdur262 Hezār Yek-dest lāf urup 

baña ħaber gönderdi ki aña beñzer ki ördek yavrısın Şaŧ ırmaġıyla ķorķuda ve 

                                                           
259 Ķırup insānı bulasın fetĥ-i bāb] Bulup insānı idesin fetĥ-i bāb H. 
260 Ķarįm] Ġarįm K. 
261 Ġarįm] Ķarįm K. 
262 bir degül yüz biñ olursa ve her Semendūn yüz kerre yüz biñ olursa yüz biñ cin çerisiyle muķabil 
olursa źerrece pervām yoķdur] -H. 
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śāǾiķaya ǾArab ocaġıyla ħavf vire ne hüneri varsa gelsün görelüm anuñla cenge el 

ķaralum ol Demürci Dāvud oġlı Süleymān’a ve ħāki suflįden ħilķat olmış insāna 

muŧįǾ-i müsaħħer olmam yoķdur. Ħātemin elinden alsam gerek Süleymānlıġı ben 

ķılsam gerek benüm aña intiķāmum çoķdur. Nažm:  

[FāǾilātün- FāǾilātün - FāǾilün] 

Böyle  diyüp urdı lāfı Sürħ-bād  

K’itdi ħışmı ķaķıyuban key ziyād 

Diñle āħir cengi nice olısar 

Vir śalāvāt Muśŧafā’ya ya peser [H-47a] [K-47a] 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince Sündūs-ı Cinnį Sürħ-bād-ı Cinnį’nüñ ol Ǿadū-yı sünnįnüñ lāf 

u güźāfın kim işitdi. Dönüp naśįĥat ķılup eyitdi Yā Sürħ-bād iken daħı kendüñ görme 

ziyāde lāf urma Dāvud oġul Süleymān didigüñ hem nebįyu’llāh ve hem cihān 

ħalķına pādişāhdur. İns u cin melikleri dįv u Ǿifrįt ser-hengleri senden ġayrısı aña 

fermān-berdür vuħūş u ŧuyūr ĥükmine çākerdür. Pes senüñ ne miķdārun var ki anuñ 

gibi Mürsel Peyġāmber’ler ve sulŧān-ı ekberle ceng ü cidālar el ķarasın Ǿacebdür ki 

gögercin şāhına ĥamle ider ya beriyye arślanına maġārada büyümüş sırtlan ĥayķıra? 

Nitekim ķāyil eydür. ŞiǾr  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Eđĥāyı yesür femü el-efǾį bi-iśbiǾehi  

Yeknįhi mā ķad tilāķį minhu iśebeǾahu263 

Neŝr: Ve daħı yā Sürħ-bād anı bilürsin ki şāh-ı mārān Ĥażret-i Süleymān’a gelmişdür 

ol memleket yudıcı dem çeküp dįv ü ādem ķamçı śanur ŧaşı dişlü ķāf ķullesi başlu 

zebāni baķışlu yil ķanadlu ejderhālar gelüp emrine muŧįǾ oldılar şöyle cümlesinden 

birisi gelüp ceng iderse ķaśd idüp sizlere āheng iderse cengde Ǿāciz ķılasın yā Sürħ-

bād senüñ ceng itdügiñ Ĥażret-i Süleymān’a Ǿaleyhi’s-selām āheng itdügüñ fi’l-

meŝel aña beñzer ki ordaki Şaŧ ırmaġına264 śaluvirüp ķorķudursın ĥāl budur ki ordan 

deryādan ķorķmaz imdi şol ki elüñden gelür yaraġuñda ķuśūr ķoma müheyyā ķıl vaķt 

vaķt zirihlerü keyy yalabiçün. Nitekim ķāyil eydür. ŞiǾr  

Ve lā tekūnenne kālebāĥiŝi Ǿan ħıŧanihi neŧlifihi 
                                                           
263 Yılanın ağzını parmağı ile tutanın parmağından göreceği ona yeter. 
264 K-] ırmaġıyla ķorķudursın 
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Ve’l-cāźįǾ māranı inǾihi bekennihi ulimehu265 

Neŝr: Şol kişi gibidür ki kendü ŧırnaġıyla ķabrin ķazar ve kendü külüngiyle el urup 

kendü evin yıķar Pes yā Sürħ-bād-ı Cinnį ve ey Ǿadū-yı sünnį Vaķtüñe ĥāżır ĥalüñe 

nāžır ol diyüp ve rahn-ı güne sözler söyleyüp ŧurı geldi kim gitmek dileye Sürħ-bād 

incinüp diledi kim ķavrayup Semendūn-ı Cinnį ŧuta helāk ide ve illā ki Ekvān-ı Dįv 

Ǿammūsı Śalśāl-ı Dįv ŧurup Sürħ-bād’ı menǾ idüp eyitdiler ki Yā Sürħ-bad ilçiye 

ölüm yoķdur. Elüñi kendüñde ŧut diyüp menǾ ķıldılar andan Sürħ-bād cūşa gelüp 

eyitdi ki Ben ol Sürħ-bād’am ki Allāhü tebāreke ve teǾalā beni nār ħışmından 

yaratmışdur. Tįġ u teber tįr-i ħancer baña kār itmez ve deryāya beñzer leşker 

gözlerimde źerre lem degüldür ve yir tolusı ins u cin çerisi gözlerimde źerre-i kem 

degüldür. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Dāne-i ħar dilce yoķdur gözlerimde kūf-ı ķāf 

Gözlerimde ķaŧredür deryā-yı Ǿummān ķıǾāf 

Dįv ü cinnį yirde gökde ŧutsa emrümle muśāf 

Merriħ-i [u] Keyvān-ı eşküm ķorħudan ider ŧavāf 

NaǾra ursam raǾd-veş bulut gibi yırtılur gök 

Göz urursam ķaf ķafāsın ħurd idem ola şikāf 

Neŝr: [H-47b] Ĥakįm ķavlince [K-47b] Sürħ-bād-ı Cinnį bu vech ile lāf urıcaķ 

Sündūs baş ortaya ķoyup sözini götürmeyüp ayaġ üzere ķalķup eyitdi Yā Sürħ-bād İy 

Allāh’uñ ħışm-ı odundan yaratılmış Tündĥār-bād taǾacüp lāf urursan gögsüñ görüp 

anı bilmezsen ki hevā vü buħl Ǿaceb bu üç nesne kişiyi tįr-i helāk ider. Nitekim eydür 

Ŝülŝ-i mühlikāt buħl ü hevā ve Ǿaceb yā Sürħ-bād seni bu yavuz fikrüñ ve yaramaz 

śanuñ Ǿacebdür ki başuñ belāya uġratmazsa senüñ ne miķdāruñ var ki Süleymān gibi 

mürsel peyġāmberle ceng idersin ve biñ bir ümmet Ǿaskerine ķarşu varup āheng ceng 

idesin?  diyü Ǿifrįt müşrikleri arasında ol biñ bir ellü ejdehā dillü cehennem zebānisi 

gözlü raǾd avāzlu ķara bulut ķanadlu ejdehā ser-pįl-i mest yaǾnį ki Semendūn-ı Hezār 

Yek-dest daħı sencileyin gögin görüp kendüyi görüp ser-keşlik iderken ol 

begenmedügüñ ādem-i źād neslinden süfli aślından Sām-süvār pehlevān ol nerįmān 

oġlı śāĥib-ķıran biñ ŧoplı ķahramān śalıġın eline alup Semendūn ile ceng itdi đarb u 

                                                           
265 Sünnetin kesilen parçasından bahseden siz olmayın. 
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ĥarble yıķup vāsiǾ-i cihānı Semendūn gözlerine teng itdi iş budur ki nā-çār 

Süleymān’a ĥiźmet ider. Şimdi saña muķābil gelüp Süleymān ĥiźmetine seni daǾvet 

ider. İmdi Ǿāķiliseñ şeyŧān-ı laǾįn iġvāsına uyma. Süleymān peyġamber Ǿaleyhi’s-
selām gibi Ĥaķķ-ı mürsele Ǿāśį olup iġvā-yı laǾįn ķulaġuña ķoyma özüñi tehlikeye 

atup dem āteşüñe maġrūr olup kendüñe ķıyma nitekim eydür. Zire’ŧ-ŧāġįne fį 
ŧuġyānihim266. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ġurre olma kendözüne keyy śaķįn iy Sürħ-bād  

Kim Süleymān Ĥażretidür şāh-ı aǾžam key ziyād 

Ĥükminüñ maĥkūmı ol ki tā bulasın devleti 

Nefse uyup ķuvvetüñe śaķın itme iǾtimād 

Der-Beyān-ı Temŝįlāt-ı Dāsıtān-ı Māżį 

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Saña senden naķl ideyin ħoş nihād 

Nefsi emmāre durur ol Sürħ-bād  

Şeh Süleymān rūĥ olur tendür cihān 

ǾAķl-ı kül ħātem durur añla Ǿayān 

ǾAķl-ı külle nefsi çalar eylegil 

Ǿİlm ile saña müseħħer eylegil 

Nefsüñe virsen riyāżet pendini 

Pāyına ur var ķanāǾat bendini 

ǾĀķiliseñ kendü nefsüñ añla bil 

 Ĥaķķ’a ŧāǾat itmege baġla vü bil 

Meclis-i Āħir 

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ĥaķķ’a minnet ol Ħudā’ya daħı hem 

Üç yüz otuz üç meclisi buldu tam 

                                                           
266 Kâfirleri küfürleriyle birlikte bırakın onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. 
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Ǿİlmümüz yitdükçe taķrįr eyledük 

Evvel āħir cümle taǾbįr eyledük 

MüstemiǾden budur ammā ĥācetüm 

Ĥażretine daħı vardur minnetüm 

Ħayr ile Firdevsį’yi her kim aña 

Ĥaķ teǾālā raĥmet eylesün aña 

Raĥmeti Ĥaķ’dan dilerseñ kāmkār 

Vir śalavāt Muśŧafā’ya bį-şümār 

[K-48a] Süleymān-Nāme’nüñ Üçyüz Otuz Dördünci Meclisinüñ Źikrindedür Ki Beyān 

Olunur267 [H-48a]  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Nuŧķa gel İy ŧūŧį-i şįrįn kelām 

Andan ki olmaya cismüñ Ǿažām268 

Çün degüldür bir ķarāra rūzigār 

Furśatı fevt itmeyigör iy hümām  

Dil revān söyleriken söyle sözüñ 

Dem gele cismüñ ola cānsuz temām 

Mevsimi geldür irüpdür nev-bahār 

Hercā cennet oldı her cāhir maķām 

Āh n’idem269 dostum  diyüp ķumrı öter 

İñleyüp feryād ider kebk ü ĥamām 

Bülbül-i gūyā śıfat ķılup nevā  

Dile gel ki müstameǾdür ħās u Ǿām 

Bir ķarāra durmaz añla bu felek 

Dürlü dürlü levne girür śubĥ u şām 

Gāhi Rūmį gāhį Zengį şekl olur 
                                                           
267 Süleymān-Nāme’nüñ Üçyüz Otuz Dördünci Meclisinüñ Źikrindedür Ki Beyān Olunur] Süleymān-
Nāme’nüñ Üçyüz Otuz Dördünci Meclisinüñ Źikrindedür K. 
268 Vezin bozuktur. 
269 N’idem] N’ider K. 
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Ķahr ider ki gāh u mihr-i İǾtiśām 

Tįz geçer fürśat irişmez dem deme 

Dem demeyle kim geçer dem her müdām 

Bu felekler gerdişinden vir ħaber 

Cünbüşünden diñleyelüm Ĥak peyām 

Çün süĥan-versin bu dem śāĥib-kemāl 

Nuŧķuña müştāķ olupdur ħāś u Ǿām 

Bāġ-ı Ǿömre irmedin mevt-i ħazān 

Serv-i ķaddüñ itmedin mevt anı rām 

Ħüsrevā Şįrįn sözüñ dile alup 

Çün nižāmı nažama virsen nižām 

Di Süleymān miŝl-i şeh geldi mi mülk-i Ǿāleme270  

Ne kitābı miŝli var şįrįn kelām 

Diñle imdi bu Süleymān-nāme’den 

Vir śalavāt Aĥmed’e vü hem selām 

Der-Beyān-ı Ceng-i Sürħ-bād-ı Cinnį ve Semendūn-ı Cinnį Hezār Yek-dest 

Neŝr: Loķmān Ĥakįm ķavlince mücerrebān-ı aĥvāl evżāǾ-ı rūzgār ve Eflāŧūn-ı 

Yunanį naķlince Ǿuķde-güşāyān-ı esrār ve ķaśaś-ı aħbār ol vech ile śaĥįĥ naķl iderler 

ki ķaçan ki Sündūs-ı Cinnį per açup pervāz urup Sürħ-bād ķatından ki gitdi hevāyı 

fenāya çıķup sehāb arasında Semendūn-ı Hezār Yek-dest’i bulup Sürħ-bād-ı Cin 

ħaberin virdi Semendūn işidüp ġażaba gelüp emr itdi. Ķırķ kez yüz biñ cinn çerisi 

uşaġı irisi her birisi Ǿamūdların ellü eline alup Mıśr’uñ şarķįsinden yaña Nįl 

kenārınca Ǿaskerin yaśayup yir yüzüne inüp ķondı. Ķalb-i cenāĥ ārāste ķılup 

meymene-i müyessereyi rāst düzedüp ve ķatlarına ĥāżır itdi. Nite Raķįm-i Cinnį ile 

on kez yüz biñ neheng süvār cin çerisi ki her birisi ellerinde ŧob ü tüfeng getürürler 

ve on kez yüz biñ cin çerisiyle śaġ ķolda Raķįm elinde Mühelhel-i Cinnį ŧurdı ki ser-

cümlesi ejder-süvār ellerinde āteşi śalıķ ŧutarlar üçünci Mühelhel yanında Kįlān bin 

İklįl ŧurdı on kez yüz biñ cin çerisiyle kim her birisi şįr u peleng süvār [K-48b] 

ellerinde āteşi gürz-i girān ŧutdılar ve Kįlān-ı Cin altında Semendūn’uñ śol ŧarafında 

                                                           
270 Vezin bozuktur. 



206 
 

on kez yüz biñ cinnle Taġarġur-ı Cinnį ŧurur ki her birisi [H-48b] siĥrle pįl ü 

gergedan ve ellü ellerinde boz-doġānlar dutarlar ki yaġmur yaġduralar ve Taġarġur 

ceng āletin yanında Cābir-i Cinnį ŧurdı on kez yüz biñ Semender süvārla ellü elinde 

āteş-dān ŧutarlar ki vaķt-i ĥācetde siĥrle āteş yaġduralar ve anuñ altun yanında271 

ǾAķriķarhā Cinnį ŧurur ki her birisi uşaġı irisi ser-cümlesi sırtlan süvār ellerinde 

siĥrle şişeler götüreler ŧolu ķavm-i ķarınca vaķt-i ĥācetde siĥrle zemįn yüzin 

sengistān ve ķarıncaları bebr ü peleng göstereler ve anuñ altı yanında ǾAcilān-ı Cinnį 

ŧurdı. On kez yüz biñ cin leşkeriyle ki Kelįle ve Dimne süvār ki her birisi ellerinde 

siĥrle süvār olmış demür ŧaraķlar getürürler bu sekiz śaf cinnį ser-hengleri272 

alaylarınuñ ser-hengleri ve seksen kez yüz biñ cin leşkerinüñ rāst öñlerinde 

Semendūn-ı Hezār Yek-dest ŧururdı. On kez yüz biñ Ǿuķķāb süvārlar bile kim 

ellerinde demür śuġluķlar ve envāǾ yaraķlar götürürler ve śol ŧarafında on kez yüz 

biñ evren süvār cinnįler ile Daķķāķ-ı Cinnį ŧurdı ki her birisinüñ ellerinde tįr u kemān 

götürürler ve andan śoñra Dāris-i Cinnį ve ZedāǾ-ı Cinnį ve Ĥalāķįm-i Cinnį ve 

Deķūķ-ı Cinnį otuz biñ cin ser-hengleriyle ķırķ ķulplu zerrįn taħtla Semendūn-ı Cinnį 

omuzlarında götürdiler ki taĥt üzerinde diz çöküp Semendūn-ı Cinnį oturmışdı. Biñ 

bir eline biñ bir dürlü berāǾ alup ķażā vü ķader gibi felek yüzüne getürmişdi 

heybetinden cemįǾ insle cin Ǿaķlın yitürmişdi. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Bir Ǿacāyib heybet ile ŧurdı ol 

Ħaśmınuñ baġrına diken urdı ol  

Cin deminden ķararup źāt-ı felek 

Heybet aldı Merrįħ-i ŝevr-i semek 

Anca leşker görmedi kevn ü fesād 

Vehme vardı göricek çün Sürħ-bād  

Çün Semendūn’üñ göricek273 ķametin 

Ħışma gelüp kendünüñ yirdi atın 

Diñle imdi cengi nice olısar 

Lįki vir gil ħoş śalavāt mā-ĥaśar 

                                                           
271 Altun yanında] Altında H. 
272 Ser-hengleri] Leşkeri H. 
273 Göricek] Görür ol K. 
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Neŝr: Ĥakįm ķavlince Sürħ-bād-ı Cinnį ol Ǿadū-yı sünnį yüz kez yüz biñ cin çerisiyle 

Sürħ-bād-ı Cinn’e muķābil ü muǾārıż olup ŧurıcaķ Sürħ-bād-ı Cinnį daħı emr itdi. 

Dįv ü cin çerisin yaśadı. Nite evvel śaġ ŧarafa on kez yüz biñ āsiyābį sengįn gürz 

götürür. Dįv çerisiyle Dimir-bād Dįv ŧurdı ki anuñ pehlevānları ki Nāşirāt-ı Dįv ve 

ǾĀśifāt-ı Dįv imdi anuñ altı yanında on kez yüz biñ cin çerisiyle [K-49a] Ķahķahā 

bin Ķaĥĥāk ve İsteħir-i Cinnį ŧurdı ki anlaruñ serleşkeri274 Behrām bin Zehr ve 

Mesĥūr bin Yeħmūr idi. Ser-cümlesi ħūk süvār ve ellerinde zift ü ķaŧrān [H-49a] 

götürdüler idi ve anlaruñ altı yanında on kez yüz biñ bebr ü peyān süvār cin çerisiyle 

Śaħir-i Cinnį ŧururdı kim ser-heng ser-firāzları ķabŧü’l-esved ve Ķāşıŧ bin Ķāmiŧ idi 

ve anuñ elinde śol ķolda on kez yüz biñ Ǿafārįt çerisiyle ekvān-ı Ǿifrįt ŧurdı ki 

çerisinüñ reǿįsleri Dekkāl-i Ǿifrįt ve Şekkāl-i Ǿifrįt idi ve anuñ altı yanında śol ķolda 

on kez yüz biñ ehremen leşkeriyle Śalsāl-ı ehremen ŧurdı ki anlaruñ ser-hengleri 

eŧfāl-i ehremen ve aǾlāl ehremen idi ve źikr olan dįv ü cin çerisinüñ öñünde ķırķ dört 

ķulplu ķızıl altun taħtla Sürħ-bād-ı Cinnį ķırķ biñ cin ser-hengleri omuzlarına urup 

dem çeküp uçup dįv ü cin çerisinüñ öñine geçüp dört mil miķdārı yirden yuķaru 

hevā-yı fenāda muǾallaķ Sürħ-bād-ı Cinnį zerrįn taħtla götürürler on kez yüz biñ 

Ķuķnūs süvār cinnle Śamśam-ı Cin ŧurdılar ki her birisinüñ ellerinde siĥrle peydā 

olmış āteş-dānlar vardı od yaġdurmaġçün ve yine Sürħ-bād-ı Cinn’üñ śol yanında 

hevā-yı fenāda on kez yüz biñ Nesriŧāyir Süvār cin çerisiyle Śafśaĥa-i Cinnį ŧurdı ki 

her birisinüñ ellerinde birer şişe bile zįve götürürlerdi siĥrle Ǿālemi jįve deryāsına 

ġarķ iderlerdi Sürħ-bād-ı Cinnį daħı zerrįn taĥtuñ üzerinde cehennem āteşi Ǿalevi gibi 

aġzından nefes ŧaşra virdükçe deryā-yı āteş vücūdını gülħan ŧamarı od ŧutmış gibi 

yürürdi çünki nefesin içeri çekse şekl-i şemāyil ķızıl od renginde per per yanup 

görinürdi velį burnı delüklerinden çıķan od göñüllere direk direk olup çıķup giderdi. 

Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Cism-i āteş berķ urup yanar idi 

Çeşm-i ŧas ķan rengi anuñ dönerdi 

Aġız odı çün nefes birle çıķar 

Her neye kim ŧoķınur anı yaķar 

Heybetinden uçunurdu ins u cān 

                                                           
274 Ser-leşkeri] Ser-keşleri K. 
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Ķatına varan yanup virirdi cān 

Çünki düzdi leşkerini Sürħ-bād 

Śaġ u śolda yaśdı Ǿasker-i ziyād 

Düşmenüñ ķanın gören cinnį mübāĥ 

Düzdi alay rāst idüp ķalb-i cenāh 

Diñle imdi niçe olur ceng275 

Vir śalavāt Muśŧafā’ya yā Ĥasan 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince çünkim iki cānibden Sürħ-bād-ı Cinnį ile Semendūn-ı Hezār 

Yek-dest Cinnį muķābil-i muǾāriż olup bulışup ŧurışdılar [K-49b] iki cānibden cin 

meydānına dįv u cin ü Ǿafārįtden kim gide  diyü göz uruşdılar evvel meydāna 

Semendūn-ı Cinnį cānibinden Raķįm Cinnį on kez yüz biñ neheng süvār cinn 

çerisiyle uşaġı irisiyle ŧob u tüfeng atup meydāna [H-49b] girdiler Sürħ-bād daħı anı 

görüp İsteħir Cinn’e emr idüp on kez yüz biñ ħūñ-ı süvār Cinnįlerle zift ü ķaŧrān ŧolu 

şįşeler hevāya atup hevādan şįşe yir yüzine inüp ŧoķınup şikest olup ķaŧrān ķır 

şeklinde muķaddem meydāna giren Semendūn-ı Hezār Yek-dest ser-hengi Raķįm 

Cinnį çerisi üzerine bir ŧūfān-ı Ǿažįm ķopup zülümāt baġladı ki gözleri bir birin 

göremez ŧāķati yoķ düşmāna hücūm ķılup varamaz oldılar. Ammā ki Raķįm-i Cinnį 

ol siĥr Ǿalāmetin görüp Süleymān nebį dilinden ögrendügi yedi āyet Zebūr’ı oķıyup 

urup siĥr-i žülümātın çerisi üzerinden defǾ idüp sürdi daħı düşmān leşkerine ĥükm 

idüp tob u tüfeng urup sürdiler anı vaķtde hezįmet itdiler. İsteħir-i Cinnį anı görüp 

Śaħir-i Cinnį’ye ĥükm itdi on kez yüz biñ pįr peyān süvār cin çerisiyle ellerinde āteş-

dānlar götürüp Raķįm-i Cinnį leşkeri üzerine irüp siĥrle ururlar yine āteş deryāsın 

urup śāǾiķalar indürüp niçesin oda yaķup helāk idüp Raķįm Cinnį leşkerin śıyıp 

Semendūn-ı Cinnį üzerine bıraķdılar Semendūn anı görüp biñ bir elin gönderüp 

çıķarup Mühelhel’e ĥükm itdi on kez yüz biñ şįr u peleng süvār cinn çerisiyle 

ellerinde birer süĥrāb ile ŧolu ŧas śuları hevā yüzine pür-tāb itdiler ol śu buħārından 

felek yüzüni bulut büriyüp siĥrle ziyāde yaġmurlar yaġdurup Śaħir-i Cinn āteşlerini 

söyündürüp daħı bunlara āteş śalıķ urup cenge ŧurup cidāl itdiler. Altı kez Śaħir-i Cin 

çerisi Mühelhel-i Cin çerisin śıdı. Altı kerre Mühelhel-i Cin çerisi Śaħir-i Cin çerisin 

śıyup bir nicesin ķırdılar. Yedinci Mühelhel-i Cin ġālib düşüp Śaħir-i Cin 

serverlerinden ķabŧü’l-esvedi Ķāşiŧ bin Ķāmiŧ’i ŧutup cins idüp Semendūn’a 

                                                           
275 Vezin bozuktur. 
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gönderdi. Sürħ-bād-ı Cinn anı görüp ġażaba gelüp Dimir-bād-ı Dįv’e ĥükm itdi. On 

kez yüz biñ kerre dįv çerisiyle gürz-i girān urup Mühelhel çerisin urup Semendūn 

üzerine iletdiler. Semendūn-ı Hezār Yek-dest görüp çıķarup Kįlān-ı İklįl’e ĥükm itdi 

on kez yüz biñ gergedan Süvār Cinnįlerle ehremen leşkerine [K-50a] ķarşu varup 

ellerindeki bozdanlıķ şįşeleri ehremen farķına urup śıyup defǾį siĥrle yiller peydā 

olup görüldü ve çıtıldu Ǿālemi ŧutdı śāǾiķlar inüp şimşekler şaķıyup ŧolu yirine ŧaşlar 

yaġdı dįv çerisin ekŝerin helāk idüp ġarįv zārılıķları felege çıķdı Dimir-bād-ı Dįv [H-

50a] ķaçdı ser-henglerüñ yüzi śuyın yire śaçdı276 anı görüp Sürħ-bād-ı Cinnį ķaķıdı 

yıldırım gibi yanup yaķılup şaķıdı. Ekvān-ı Ǿifrįte ĥükm itdi on kerre yüz biñ kūh-ı 

elbirüz ķāmetlü cehennem zebānisi śūretlü ǾAzrāyil śıfatlu merriħ felek śavletlü 

Ǿafārįt çerisiyle ŧāġ gibi gözleri elü eline alup Kįlān-ı İklįl çerisine irüp gürz-i girān 

urup anı vaķt içinde ŧaġıtdılar. Kįlān’ı ŧutup ĥabs idüp Sürħ-bād nažarına iletdiler 

Semendūn-ı Cinnį anı görüp çıķup277 Cābir-i Cinnį’ye ĥükm itdi on kez yüz biñ 

semender süvār cin çerisiyle ekvān-ı Ǿifrįt çerisinüñ üzerine yitişüp ve Sāĥir-i 

Cinn’lerine emr idüp yüz biñ māhir süvār cin çerisi ŧolu yaġdurdılar dįvler üzerine 

siĥr-i kāhįn birle278 ve yüz biñ yüzine Süvār Cin Sāĥirį Dįvler üzerine ķan 

yaġdurdılar ve yüz biñ şutur Süvār Cinnį ŧopraķ yaġdurdılar ve yüz biñ pįl süvār 

cinnį ŧaş yaġdurdılar ve yüz biñ keler süvār cinnį keler yaġdurdılar ve yüz biñ Ǿuķab 

süvār cinnį ķaŧrān yaġdurdılar ve yüz biñ gergedan süvār cinnįler śāǾaķlar ķoparup 

āteş yaġdurdılar maǾa’l-ķıśśa sözi dırāz itmeyelüm ekvān-ı dįv çerisin ŧaġıtdılar 

Şekkāk-i Dįv’i ŧutup ĥabs idüp Semendūn-ı Hezār Yek-dest nažarına iletdiler anı 

görüp ser-heng-i cinnį ġāyet ġażaba gelüp diledi ki kendüzi meydāna gire Semendūn-

ı Hezār Yek-desti meydāna çeke illā ki iblįs-i pür-telbįs ķomadı vaķt-i şām daħı yitdi. 

İki cānibden cin çerisi ceng-āşūbdan vazǾ gelüp Mıśr şehrinüñ teşrįķ-i cānibine 

Ǿasker-i dįv-i cinle Sürħ-bād-ı Cin ķondı ve Mıśr’uñ cānib-i maġribįsinde cin 

çerisiyle Semendūn-ı Hezār Yek-dest yir yüzine indi iki düşmān leşkeri bir birine 

muķābil ķondı. Semendūn-ı Cin cānibinden on biñ cinnį ser-hengleriyle ǾAclān-ı 

Cinnį birinci ķat göge yaķın çıķup yir yüzinden tā hevā-yı fenāya varınca cābecā 

fevķa’l-Ǿalā düşmen cānibine ķaravul ķodı ve daħı ez ān cānib Sürħ-bād-ı Cinnį daħı 

on biñ çerisiyle İsteħir-i Cinnį’yi ķaravul ķodı ol daħı Mıśr’uñ cānib şarķından yir 

yüzinden hevā-yı fenāda çıķıncaya dek cābecā düşmen ŧarafına gözciler ķodılar bu 

                                                           
276 Śuyın yire śaçdı] Śuyın śaçdı H. 
277 Çıķup] Çıķarup K. 
278 Kāhįn birle] Kāhįn H. 
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eŝnāda vaķt-i şām daħı irişdi güneş maġrib cāñibinde ŧolunup [K-50b] baĥr-ı 

aķyānūsa girişdi ol ŧarafdan Sürħ-bād-ı Cinnį ehl-i fesād Ǿadū-yı sünnį iblįs-i pür-

teblįs yanına alup dįvān ķurdı. Saġ ŧarafda Dimir-bād-ı Dįv ve Śaħir-i Cinnį oturdı ve 

śol ŧarafda ekvān-ı Ǿifrįtle Śalśāl-ı Dįv ķarār itdi. [H-50b] Bāķį şeyāŧįn źürrįyātı kim 

varsa el ķavşuyup ayaġ üzerine ŧururlar andan ĥükm itdi. Kįlān bin İklįl-i Cinnį 

getürdiler siyāset meydānına ŧurġurdılar Sürħ-bād-ı Cin görüp Süleymān’uñ 

Ǿažametinden şevketinden ve Semendūn-ı Hezār Yek-dest ķuvvetinden suǿāl itdi. 

Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Virdi İķlįl anda böyle śaĥ cevāb 

Diñle nedür şerĥ ideyin kāmiyāb 

Didi şöyle bil ki iy Cinn Sürħ-bād 

Şeh Süleymān milkidür ġāyet ziyād 

Ĥaķ teǾālā yüce idüp279 baħtını 

Kim havāda yil götürür taħtını 

Baĥr u berde ne ki var biñ bir ümem 

İźn-i Ĥaķ’la aña müseħħer pįş u kem280  

Yüz yigirmi dört śıfat maħlūķ i yār 

Ĥükmine maĥkūm olupdur ne ki vār 

Virdüġince arturur Ĥaķ devletin 

K’itdi fermān yetmiş iki milletin 

K’ins u cinnį vaĥş u ŧayr u mūr u mār 

Ger çerende yā perende ne ki var 

Aña tābiǾ oldı cümle ħalķı pes 

Ser-keşįde ola fermān bir nefes 

Biñ Semendūn anca yüz biñ Sürħ-bād 

İttifāķla eylese cengi ziyād 

Cümlesinden derdi yoķdur źerre ced 
                                                           
279 Metinde “idüpdür” şeklindedir. Vezin gereği “idüp” yazılmıştır. 
280 Vezin bozuktur. 
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Baĥr-i Ǿummān gelmez aña ķaŧrece 

Bir kişinüñ yil götürse taĥtını 

Dįv-i cin yirde ŧaşırsa raħtını 

Üzerine ŧutsa ķuşlar sāyebān 

Ķaynaġından isteye Merrįħ emān 

Cānib-i Ĥaķ’dan aña gelse melek 

Dilegince itse devrine felek 

Biñ bir ümmet olsa hem emrine rām 

Ĥükmine çāker daħı raǾd-i ġamām 

İtse Cibrįl aña Ĥaķ’dan hem selām 

Eylese İsrāfįl Mikāyil kelām  

Ĥidmetinde ĥāżır olsa esfiyā 

On iki biñ enbiyā vü evliyā 

Hem nebį ola peyamber aǾlam ol 

Hem cihāna şāh-ı sulŧān aĥkam ol 

Ĥidmetine yüz süren rūĥāniken 

Ĥalķ-ı Ǿālem emrine fermāniken 

Her ħaŧırdan ĥıfž iderken anı Ĥaķ 

Ĥāfıž iken özine cennān-ı Ĥaķ  

Żerri aña irgürür mi Sürħ-bād 

Kürre-i āteş cerb ide mi esse bād281  

Şāhınuñ śaydın ala mı zāġ zaġan 

Tįġ-i zenden tįġ ala mı ķaĥbe-zen 

Ne ħū Ĥaķ’dan bula şeyŧān raĥmeti 

Ne ħū müǿmin göre odda raħmeti 

Ne Hümāyūnı ŧutar zer zūr hem 

Ne Süleymān taĥtın alur mūr hem 

                                                           
281 Vezin bozuktur. 
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Şeh Süleymān Ĥażretinden keyy ziyād 

ǾĀķil iseñ ķıl ħeder yā Sürħ-bād  

Ķıśśa-i Süleymān ve Ķıśśa-i Ħayl  

[K-51a] Ĥakįm ķavlince Sürħ-bād-ı Cinnį İklįl-i Cinnįnüñ sözin işidüp ķaķımaķda 

yıldırım gibi berķ urup şaķımaķda ammā ki ķıśśamuz ez ān cānib Süleymān 

Ĥażretine geldi. Nite ol zemān ki [H-51a] CemǾi-i ĥükemā atlar ĥaķķında her atuñ 

Ǿaybın hünerin bilmekde her ĥakįm Ǿilm urdukça beyān ķılup ve cümle ĥükemādan 

śoñra reǿsü’l-Ǿulemā Baŧlamyus Ĥakįm böyle diyicek Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām 

bu dört ĥükemānuñ sözlerin istiĥsān ķılup hezār aĥsenat  diyüp her birine ħilǾat-ı ħāś 

geyürdi. Eyle muraśśaǾ ħilǾatler ki her biri iķlįm-i ħarāc degerdi andan Süleymān 

Ĥażret’i Ǿaleyhi’s-selām melik-i Dehnşeh ve daħı Ħabŧıķŧıķ Tekvįne ve Ĥavcele-i 

Tekvįne ve Ħımħım tekvįne eyitdi Hįç bu reǿįsü’l-ĥükemānuñ Āśaf bin Berħıyā’nuñ 

Ħayl ĥaķķında söyledikleri kelimātı işitdüñüz mi? Atuñ eyüsin farķ idebilür misiz? 

Ĥiźmetüm şerāyiŧin temām yirine getürüp murādumca edā ķılur mısız? Olmasun ki 

atlaruñ eyüsin ķoyup yaramazın götüresiz. Benüm murādum budur ki ĥükemā taǾrįf 

itdügi atları getüresiz. diyicek duǾā ķılup eyitdiler ki Yā nebiyyu’llāh neǾam her ne ki 

didilerse işitdük cemįǾsin ķalbimüz elvāĥında mesŧūr ve Ǿaķlımuz āyinesinde taĥrįr 

olundı ve fikr u źihnümüz ħānesinde taśvįr olundı her ne kim didilerse Ǿilme’l-yaķįn 

bildük. diyicek Süleymān Ĥażreti eyitdi Varuñ imdi ĥükemā vü Ǿulemā ķavli üzre 

Ǿamel ķılup Ǿāmil oluñ ser-cümle ol atlara nažar ķıluñ. Şol at ki benüm dįvānuma 

getürün ki lāyıķdur ve ĥükemānuñ didügi eyü Ǿalāmetler ol anuñ nişānında 

bulunmaġa muŧābıķdur diyüp getürüñüz. Ĥiźmet-i şerāyiŧin yirine yitürüñüz ammā 

ĥeźar ķıluñ ki zinhār ve zinhār ĥikmete muħālif yaǾnį ĥakįmler begenmedügi atları 

getürmeñüz ki śoñra size nedāmet ĥāśıl olur. İşte ħod maǾlūmuñuz oldı ki der-

gāhuma lāyıķ atuñ Ǿalāmeti ne vech iledür ve yaramaz atuñ nişānesi ne ŧarįķledür. 

Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Cümleñüze oldı maǾlūm eyü atuñ aslı pes 

Aña göre siz de Ǿāmil oluñ imdi ħoş nefes  

Böyle  diyüp itdi tenbįh Şeh Süleymān anlara 
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Diñle imdi ķıśśa nedür282 vir śalāvāt sözi kes 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince ķaçan ki Süleymān peyġāmber Ǿaleyhi’s-selām283 ol melik-i 

server böyle diyicek Melik-i Dehneş daħı Ħabŧıķŧıķ-ı Tekvįn Ĥevcele-i Tekvįn 

Ħımħım-ı Tekvįn icāzet alup gitdiler daħı Müvekkel-i Ħayl öñlerince ķudret-i 

fenādan açup uçdılar. Gelüp Ħayl Cezįresine girdiler284 daħı bu ħaber ger bu atlara ki 

nažar itdiler gördiler ki ser-cümle at ķırķ biñ miķdārı ola [K-51b] ammā ki ĥükemā 

dişine içlerinde biñ at daħı bulunursa çoķdur. Pes Melik-i Aĥmer ķıŧŧü’l-eblaķ ile śaġ 

ŧarafda bir niçe biñ cinnį ile ve Dāsir-i [H-51b] Tekvįn śol ŧarafda bir nice biñ cinnį 

ile bir nice biñ at ortaya alup dutmaġa kim ķaśd itdiler. Mümkin olmadı ki birisin 

dutup ele getürdiler. Kim her birisi cinnįden çāpük idi. Dutamaduķlaruna sebeb 

budur bir ķavlde sebeb ol ki cinnį ŧāyifesin ki atlar cins gördiler Müvekkil-i Ħayl 

öñinde cemǾ olup yüzlerin yire sürdiler. Daħı dillerince eyitdiler kim Yā müvekkil-i 

ŦevǾādiyāǿįl n’içün bizi cin eline virürsin abā vü ecdādımuzı şimdiye dek ĥıfž 

iderdük ve durmaġa gelen aǾdāmuzı helāk idüp bizleri ħalāś iderdük. Şimdi nite oldı 

ki bizi incitdürürsin? atlar eyle diyicek Müvekkil-i Ħayl daħı285 eyitdi Cihān mülkine 

ādem-i śafį neslinden ve İbrāhįm Ħalįl aślından bir žıllı maǾbūd ve melik-i maĥmūd 

ki ismdür Süleymān bin Dāvud cihān mülkine geldi nübüvvet ħātemin eline aldı Ĥaķ 

teǾālā baħt u devletin arturdı yil felekde taĥtın götürdi. Meġāribe meşāriķe yitürdi ins 

ü cinn vaĥş ü ŧayr ve mūr u mār ve çerende vü perende emrine fermān-ber oldı 

yetmiş iki millet yüz yigirmi dört dürlü śıfat-ı maħlūķāt ve deñizde ve ķuruda biñ bir 

ümmet anuñ emrine iźn-i Ĥaķ’la meǿmūr olupdur ki melikler ĥidmetine yüz sürer ve 

ķuşlar üstüne sāyebān dutar ve ejderhālar evrenlar şāh-ı mārānla ĥükmine fermān 

dutar. Pes ister ki sizden daħı biñ miķdār at ve ayķır dişilü irkeklü cinnįler dutup 

sizden ele getüreler ve her birisi ellerinde götüreler Süleymān nažarına yitüreler. 

Süleymān Ĥażret’i her birüñüzi birer ġāziye vire arķañuza eyer ve aġzuñuza başıñuza 

Ǿinān ura. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Şānıñuzda didi sizüñ çün ki Ĥaķ Ve’l-Ǿādiyāt  

Ġāziler üstüñüze binüp ķıla yaǾnį ġuzāt 

                                                           
282 Dinle imdi ķıśśa nedür] Dinle ķıśśa nedür H. 
283 Peyġāmber Ǿaleyhi’s-selām ol] Peyġāmber ol K. 
284 Girdiler] Geçdiler K. 
285 Ħayl daħı eyitdi] Ħayl eyitdi K. 
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Emr-i Ĥaķ’dan siz n’içün ķaçup tecāvüz idesiz 

Söz dutuñ ki bundan özge nāśiĥ olmaz beyyināt 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince Müvekkil-i Ħayl böyle diyicek ayķırlar daħı bir yire cemǾ olup 

bu sözi ki işitdiler dillerince eyitdiler ki Ol Süleymān didügüñ ādem-i aslį ne 

heyǾetde ve ne şekldedür ki bizüm arķamuza binmege ķābil ola. diyicek cevāb virdi 

ki Sizüñ arķañuza eyer urmaġa müstaķįm ķāmetdür. İki elleri var ve her elinde biş 

barmāġ var ve her ne Ǿamel ki itse elleriyle işlerler ve loķma aġızlarına elleriyle 

iletürler ve iki ayaġ üzerine yürürler. Ķaçan kim ata süvār olsalar śankim atla 

kendüler birlikdedür [K-52a] ceng ü āheng ve ħaśmla [H-52a] śavāş atıyla fįl 

gergedan ile ķılurlar ve şol at ki ħāś atlardur. Zeyn urup tezyįn idüp kendüler süvār 

olurlar ve şol ayķır ve yünd ki çirkindür. Endāmı yokdur ve göze ħordur aña palan 

urup yük yükledürler diyüp ādem ile atuñ ĥālini bir bir beyān itdi. Atlar işidüp ādem-

i zāddan ķorķup eyitdiler Yā Müvekkil-i Ħayl iħtiyār biz cinnįlere dutulmazuz ve 

Süleymān der-gāhına varmaġa rıżā virmezüz. Cinnįler dutsa daħı yolda cān virürüz. 

didi. Varmazuz  diyüp ser-keşlük idüp temerrüd yüzin gösterdiler. Cinnįlere el 

virmemek istediler eyle olsa Müvekkil-i Ħayl Ǿıtāb idüp eyitdi Siz itdügüñüz daǾvāyı 

ben ķıldum. Ammā ki Süleymān mürsel peyġāmberdür kimseñüz incitmez. 

ǾAlefüñüz bol virdürüp üzerüñüze ĥarįri çul çul etdürüp ĥidmet-kārlarına tįmār 

itdürdür ve daħı ol vaķtin ki ġāzįlere vire. Sünnįler üzerüñüze binüp Allāh’uñ ve 

Huda niyyetine şirk getürün kāfirlerüñ üzerine varup sizüñ arķañuzda nuśret ķılıcın 

śalıcaķ sizlere daħı ŝevāb dü-cihānı ĥāśıl olup ol ħellāķ-i kāyināt ĥaķķuñuzda 

diyiserdür. Ķavlehū TeǾālā ve’l-Ǿādiyāt-i đabĥā fe’l-mūriyāti ķadĥā fe’l-muġįrāti 
śübĥā fe eŝerne bihi naķǾā286 diyüp āħir zemān peyġāmberine enbiyālar bihterine ol 

iki cihān serverine furķān-ı Ķurǿān tenzįl olıcaķ sizi medĥ idüp içinde źikr ide. 

Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Şeh Süleymān’a muŧįǾ oluñ ķamuñuz pāk-i źāt 

Tā ki sizüñ şānıñuza diye Ĥaķ ve’l-Ǿādiyāt 

Keyy śaķın itmeñ temerrüd ser-keş olup cinnįye 

Yoħsa size ħışm idiser vāhid u ķahhār oñat 

                                                           
286 O Harıl harıl (Savaşa) koşanlara (Tırnaklarıyla yerden) ateş çıkaranlara sabahleyin akın edenlere 
tozu dumana karıştıranlara (Adiyat 1-2-3-4). 
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Neŝr: Ĥakįm ķavlince Müvekkil-i Ħayl böyle  diyüp naśįĥat ķılup geçüp Ǿālem-i 

eŧrāfda heyhāt śaĥrāsında bir bölük ħayl daħı vardı anlaruñ ĥāfıžların ve bekleyen 

tekvįnlerin ve birinci cānverlerden saķlayan cin uluların teftįş itmege gitdi. Pes 

bundaġı ħayl daħı ayķırları ve yündleri cins cinsle durup Müvekkil-i Ħayl’den Ĥaķ 

ĥükmin bilüp Süleymān Ĥażretine muŧįǾ olup cinnįlere el virmege iŧāǾat ķılup bu 

aralıķda dururken nā-gāh anı gördiler ki Müvekkil-i Ħayl gine geldi ve yanınca bir 

nice melek-śūret Ǿažįm tekvįnler var anlaruñ nažarına gelüp eyitdi Ne tedbįrdesin 

kim bir yire cemǾ olduñuz hįç ħaberüñüz var mı ki ĥālüñüz ne olacaķdur. bunlar 

eyitdi ki Tedbįrimüz budur ki yine Müvekkil-i Ħayl gelüp bu Süleymān gönderdügi 

cinnįlere dutıluñ ki Allāhü teǾālā śafiretünüñ emri öyledür içüñüzden biñ miķdār 

ayķır ve yünd alup götüreler ol Süleymān [K-52b] Peyġāmber Ĥażretine287 yitüreler 

her birimüzi birer ġāziye binmege vire. Arķamuza süvār alup [H-52b] Kāfirlere ķılıc 

śalup ġazā ideler. Allāh’uñ vaĥdāniyyetine şirk getürene cezā ideler diyüp cevāb 

viricek meger kim ol söyleyen İblįs-i laǾįn idi kim işitdi ki Süleymān bin Dāvud o 

melik-i maĥmūd ve žıllı maǾbūd ol Ħayl Cezįresinde olan atları Allāh emriyle 

cinnįler gönderüp Müvekkil-i Ħayl’e ıśmarlayup biñ miķdār at getürüp server-i 

Selāŧįnlere ve ġāzįlere üleşdirecekdür ve kemin daħı kendü ŧavįlisinde besledicekdür. 

Pes İblįs aña ĥased iletüp dinese ve kinese ve daħı cemįǾ şeyāŧįn źürriyātına ŧanışup 

eyitdi ki Yā Server-i melāǾįn eger şöyle ki ol atlar Süleymān der-gāhına gele ve 

ayķırlarından yündlerinden nesl üreyüp ǾArab vilāyeti ki ŧāzį atlarla ŧola Süleymān 

nebįnüñ şöhretin arta ve salŧanatı ķuvvet bula ve ol atlar sebebiyle ġāzįler küffāra 

nuśret bula. İmdi buña bir çāre itmek gerekdür ki cinnįler atlar dutup ele getürmeye 

ki ol deñiz ayķırlarına iġvā virevüz. Tekvįnler daħı cehd idüp dutup ele getürmeye 

diyüp Melek-i Müvekkel-i Ħayl śūretine girüp gelüp anlara gözükdi. Şöyle kim ħayl 

cins görüp müvekkillerin śınadılar daħı dönüp eyitdiler. Yā Müvekkil-i Ħayl yā bize 

ne naśįĥat ķılursın biz senüñ sözüñ dutduķ Allāh’uñ emrine iŧāǾat itdük. Vardı 

Süleymān gelen cinnįlere ki ķanķımuzı begenüp iħtiyār iderse dutup alup getürsün. 

Süleymān nažarına yitürsün alnumuz yazusın neyse ħayr u şerr görevüz ol nebįnüñ 

ħāk-i pāyına irevüz ve288 yüz daħı sürevüz diyüp cevāb viricek İblįs-i laǾįn eyitdi Yā 

göreler ayķırları ve mādiyān delįrleri bu ne sözdür ki söylersüz Ĥaķ teǾālā Ĥażreti 

celle ve Ǿalā289 sizleri ħilķat idelden men Müvekkel-i Ħayl cinnįden ve perrįden ve 

                                                           
287 Peyġāmber Ĥażretine yitüreler] Peyġāmbere yitüreler K. 
288 Pāyına irevüz ve yüz daħı sürevüz] Pāyına yüz daħı sürevüz K. 
289 Ĥaķ teǾālā ĥażreti celle ve Ǿalā sizleri] Ĥaķ teǾālā sizleri K. 
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dįv ü ġūldan sizleri ĥıfž idüp saķlaram. Pes şimdi n’içün sizi cinnįler eline virem ne 

cihānda Süleymān var ve ne ħod bunuñ gibi ins u cinne ĥükm ider sulŧān var kendü 

Ǿālemüñüzde yürüñüz diller gerçi Ħālıķ’a tesbįĥ idüp Rāzıķ’uñ virdügi rızķuñ şükrin 

yirine getürüñ daħı bu cezįrede rāĥat olup yatup oturuñ varsa ol sözi benüm şeklüme 

girüp söyleyen şeyŧān laǾįndür. ki ādem-i śafįnüñ ķālibi bi’l-ĥaķ yaturken ol zemānda 

daħı cemįǾ-i ĥayvānāt serverlerine vardı her birisine iġvā virdi. Gelüñ ķālibi ādeme 

ayaķlañ diyüp tevażżuǾ ķılup yüz yire sürdi [K-53a] ammā ki hįç birisi ķāyil 

olmadılar illā ki at cinsinüñ bār-gįr ü pālān atları ecnās-ı ķayil olup ķālibi ādemi 

ŧabanlamaķ isteyicek İblįs-i laǾįn ādemüñ göbegi yirine tükürüp ħod ki baķdı. Allāhü 

teǾālā ol tükürükten bir kelb yaratdı Ǿav Ǿav  diyüp urup aġzın açdı ķādirüñ ķudret 

birle atlar anuñ āvāzesin işidüp [H-53a] Cümlesi ķaçdı pes vaķti ki ādemi śafįye 

Allāhü teǾālā melāyikiye secde buyurup İblįs ķılmadıysa laǾnet oldı. Ādem cinnįye 

girüp rāhat oldı vaķti ki ādem ü ĥavvā yir yüzine gelüp ki indiler nesller üreyüp atları 

dutup bindiler ol ķalıbı ayaķlamaġa iķdām idüp iblįs sözin dutan bār-gįrleri dutup 

aġır yükler urup baġırların deldiler efġānlar göke çıķdı. Gözleri yaşı seyelān oldı. Pes 

ol atlar ki İblįs sözin işitmediler ve ķālibi ādemi tabanlamaġa niyyet etmediler290 

anlaruñ ādemį-zād ķatında vaķtleri ħoş olup291 yaħşı tįmārlar itdiler üzerlerine 

muraśśaǾ pūş eyer ve başlarına cevheri Ǿinān geçürüp süvār oldılar ve Ǿalefini bol ve 

tįmārını yaħşı ķılurlar. Pes İblįs-i laǾįn bundan evvel ben Müvekkel-i Ħayl şeklinde 

gelüp göründügi ve sizlere iġvā virdügi budur ki cinnįlere muŧįǾ olup her birüñüzi cin 

götürüp ekl u şurb iden ehremenlere pįş-keş ile de cigerüñüz kebāb yaşlaruñuz acı 

şarāb ķıla292 ve yāħūd ādem-i zāda ilete arķalaruñuza aġır yük urup omuzlaruñuz 

yaġıraķla zinhār ol laǾįnüñ sözine uymañuz ve iġvāsın ķulaġuza ķoymañuz diyüp her 

birisine293 naśįĥat itdi. Ol kürede olan ayķırlar ve yündler İblįs’i Müvekkel-i Ħayl 

śanup sözin dutdılar cinnįlere el virmediler iblįs bu iġvāyı itdi daħı kenāra çıķup kįk 

yirde bakardı294. Eyle olsa cinnįler daħı bu cānibden daħı melek-i Dehneş ile 

Ħabŧıķŧıķ-i Tekvįn Ĥevcele-i Tekvįn Ħımħım-ı Tekvįn bir nice biñ cinnį ile üç 

ŧarafdan alay baġlayup üzerine yürüdiler295 ħayl cins daħı bir yire gelüp ġāyetde ĥāżır 

baş olup birbirine sıķılup el üzerinden cinnįye el virmediler. BaǾżısı dilince baǾżısı 

aġız açup Ĥaķ tesbįħ itdügi duǾāsın kim oķurdı. Cinnį yaķın gelmege ķorķdı baǾżısı 
                                                           
290 Ŧabanlamaġa niyyet etmediler] Ŧabanlamadılar H. 
291 Olup] Oldı H. 
292 Acı şarāb ķıla] şarāb ola H. 
293 Her birisine] Her birine H. 
294 Kįk yirden baķardı] Yaķadan degdi H. 
295 Baġlayup üzerine yürüdiler] Baġlayup ol H. 



217 
 

daħı ķaçup dutulamaġa el virmezdi baǾżı daħı çifte śalup ıśırup ceng idüp 

dutulamaġa el virmeyüp cinnį ile ħayl cins muĥaśśal kelām ħayl ile ceng itdiler hįç ol 

atlardan dutamadılar ve dutduķları at daħı [K-53b] ādem-i zād ķorķusından ve cin 

heybetinden źerresi cāk olup ölürdi. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Cinnį gerçi çalışırdı durmaġ içün anda at 

Lįk atda ceng ider idi güci yitdükçe oñat 

Diñle imdi ķıśśa nedür gūşı dut ki Ǿışķ ile 

Nice nādir ķıśśa kimse diñlemedi pāk-i źāt 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince melek-i Dehneş melek-i aǾžam tekvįnleriyle ve cinnileriyle 

cehd ķılup ol cezįre atların dutup ele getürmekçün ħayle saǾy bį-fāǿįde eyleyicek ve 

ele getürdükleri atlar daħı helāk olduġı cihetden Sülemān ĥidmetin bitürmeyicek 

şerāyiŧin yirine bitürmeyicek bir yire gelüp ŧañışdılar. İş śoñı neye varduġın [H-53b] 

Śanışdılar egerçi her birisi bir dürlü reǿy itdi velį Melik-i Dehneş Ħabŧıķŧıķ tekvįne 

eyitdi Yā ser-heng-i cinnį Ĥevcele-i Tekvįnle Ħımħım-ı Tekvįnle biz bunda ŧuralum. 

Ammā ki sen Süleymān Ĥażretine var bizden selām eyle ķażiyeden ħaber vir ki evvel 

tekvįn gelüp ħayl cinsini rāżı eyledi ki bize el vireler içlerinden biñ at iħtiyār idüp 

üründüleyün. Ammā ki Müvekkil-i Ħayl gidicek İblįs-i laǾįn anuñ śūretine girüp 

gelüp atlara iġvā virdi cemįǾsin bir yire gelüp ceng itdüklerin ve ele giren daħı odı 

śınup ķorķusından helāk olduķların Süleymān Ĥażretine söyleyüp beyān eyle gör ne 

cevāp virür diyüp Süleymān nebįye gönderdiler. Gitdi aǾvānlarıyla dem çeküp 

Cezįre-i Ħayl’den ķalķup perrān olup uçup Ǿazm-i Süleymān nebį ķılup ķuds-i 

mübārek şehrine ŧoġru gitdi. Nažm:  

  [FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Dem çeküp Ħabŧıķŧıķį Tekvįn uçup gitdi hemān 

Şeh Süleymān dergehine Ǿazm ķıldı ol zemān 

Diñle imdi bu ŧarafdan Şeh Süleymān ķıśśasın 

Kim ne vech ile ġarāyibdür işit bu dāsıtān 

Bu Süleymān-nāme miŝli kim görüpdür bir kitāb 

Evvel āħir ĥikmet-āmįz ola ser-cümle hemān 
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Hep Ǿacāyibden ġarāyibdür ķamusı ser-te-ser 

Kim oķuyan Ǿibret alur pįr ola yā nev-civān 

Ǿİbret’ullāh sözlerüme gūş-ı hūşı ŧutuban 

Vir śalavāt Muśŧafā’ya cān u dilden şād u mān 

Der-Beyān-ı Münāżara Kerden-i Fįl ü Esb u Ester ü Ĥımār 

Ĥükemā ķavlince Melik-i Dehneş melik-i aǾžam Ħayl Cezįresinden Süleymān’dan 

ne emr gele?  diyü intižār çekmeden ve Ħabŧıķŧıķ-ı Tekvįn dem çeküp Süleymān 

Ĥażretine gelüp gitmekde ammā ki bizüm ķıśśamuz ez įn cānib Süleymān nebį 

Ǿaleyhi’s-selām’a geldi ki nite ol zemān kim cemǾį ĥükemā atlar ĥaķķında her birisi 

ki bildügi ķadar taķrįr ki itdi ve ĥażreti Süleymān Ǿaleyhi’s-selām BaǾalbek meliki 

gönderdigi ǾArabį atuñ ki adı Ebū Münķįź idi. MuraśśaǾ çul urup źerrįn zencįrler ve 

gümüş zencürlü efsādlar296 urup Ħinik-ı İsĥāķ’uñ altında ŧavįle çeküp Ǿizzet idicek 

ser yirde ŧuran [K-54a] ĥayvānāt arasına ġulġula düşdi. Nite sāyir ĥayvānāt anı 

günüylediler evvelki ĥımār ki ismine Ebū Źiyād dirlerdi. Anuñ üstin yanında Ebu’l-

aħŧel adlu ķatır ŧurdı ve anuñ üstin yanında BaǾlbek meliki gönderdügi at dururdı ki 

adı Ebu Münķiź’dür ve anuñ üstin yanunda Ħinik-ı İsĥāķ ŧururdı kim adı Ebu’l-

ĥavādiŝ’dür ve bunlaruñ ķarşusında [H-54a] İkinci ŧavįlede Ebu Hüccāc adlu fįl 

Maĥmūd ŧururdı ve anuñ altın yanunda Ebu Eyyūb adlu bir deve ŧururdı. Pes evvel 

cümlesinden muķaddem ķatır dile gelüp ĥımāra ĥal diliyle eyitdi Bu atuñ ne kerāmeti 

ve ne ħāśiyeti var ki Ĥinik İsĥāķ’uñ yanına baġlana buña bu ķadar Ǿizzet ola baña 

olmaya evvelā reǿįsü’l-Ĥükemā297 ki Loķmān Ĥakįm’dür bunca Ǿömr içinde hergiz 

ata binmedi. Ĥaķ teǾālā yilden yaratdı beni helāk ide  diyü ammā ki bizüm cinsümüz 

ķātıra süvār olurdı ki uz yürürüz ve on filden śoñra bir kez uġradugumuz yolı yine 

bilürüz ĥiss ü idrākde atdan efđalüz bizüm ħod ata nisbet ķāmetümüz şevketümüz 

var hem sen ĥımāra daħı nisbetümüz var egerçe ki ĥımar oġluyam velį ne var ki 

atdan oġul şimdi beg olmadı ki her gün298 İbrāhįm ħalįlu’llāh āźer put-perest oġlıdur 

ve KenǾān-ı kāfir daħı Nūĥ biħi299 oġlıdur. Pes Ĥaķ teǾālā ķādirdür ki ölüden diri 

ħalķ ide ve diriden ölüyi žuhūra getüre nitekim kelām-ı ķadįm ve kitāb-ı kerįm içre 

                                                           
296 Gümüş zencürlü efsādlar] Gümüş efsādlar H. 
297 Reǿįsü’l-ĥükemā] Reǿįsü’l-Ǿulemā H. 
298 Olmadı ki her gün İbrāhįm] Olmadı ki İbrāhįm K. 
299 KenǾān-ı kāfir daħı Nūĥ biħi] KenǾān-ı kāfir Nūĥ biħi K. 
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gelür ki Ķavlehu teǾālā Yuhrricu’l-hayye mine’l-meyyiti ve yuhricu’l-meyyite 
mine’l-hayyi300. Nažm:  

  [FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ķāđįya merkeb benem hem tācire Ħinik laŧįf 

Atdan artuķ ķıymetüm var olduġçün ben şerįf 

Çāpükem cüst ü be-ġāyet bād-ı pā āhen naħun 

Ħūb u reftār olduġıçün Ǿāşıķamdur her ŧarįf  

Cevāb Dāden-i Ĥımār Bā Setr 

Ĥükemā Ķavlince Baġal böyle  diyüp kendüyi göricek ĥımār ķulak diküp aġız açup 

aġırup cevāb virdi ki İy Ĥarām-zāde301 sen şol ķatı aślı degül misin ki cemįǾi 

ĥayvānāt İbrāhįm Peyġāmberi Ǿaleyhi’s-selām Nemrūd laǾįn oda atmaķ diledügi 

ĥįnde odun çekmeyüp illā ki ķatır śınıfı yük götürüp odun çekmekden uśanmadı 

anuñçün302 Ĥaķ teǾālā sizüñ neslüñüzi ķaŧǾ eyledi Ǿāķibet-i Ķārūn pelįd Mūsā’yı 

kelįm Allāh Ǿāśį olan kāfir-i Ǿanįd ol māle ŧapıcı mümessik ve yezįd evvelā ĥımārı 

yünde çekdi aña muħālif cinsden ķatır merkeb oldı anuñçündür ki aǾżāsı aħlāķı hįç 

birine beñzemez günde bir dürlü ħūyı çıķar nitekim ǾArab şuǾarāsı [K-54b] eydür ki 

ŞİǾR:  

  [FāǾilātün - FāǾilātün] 

 Ħulķ u cedįd külli yevm 

Miŝl-i aħlāķü’l-beġāl303 

Neŝr: Ĥakįm ķavlince ĥımār aġırup ĥāl dilince böyle diyicek ķatır ınçķırıp dile gelüp 

eyitdi İy aĥmaķı dırāz gūş ben neden ĥarām-zādeyem [H-54b] ki aña muħālif cinsden 

merkeb olduġum içün dirseñ çatük birle devlügeçden bayķuş ve ügü ķuşu žuhūra 

geldi anlar daħı ĥarām-zāde midür ŧavşancıl ile deveden deve ķuşı žuhūra geldi 

ķaplan ile vaşaķdan pars ŧoġdı ve atla filden gergedan ĥāśıl oldı304. Pes bunlaruñ ser-

cümlesi daħı ĥarām-zāde olmaķ lāzım gelür ve bir daħı baña eydürsın ki Günde biñ 

dürlü ħūyuñ çıķar. İy aĥmaķ evvelā boy ħūy farķ ider misin ki bu ĥavānı idersin ben 
                                                           
300 O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır (Rûm 119). 
301 İy Ĥarām-zāde] Ĥarām-zāde H. 
302 Uśanmadı anuñçün] Uśanmadıysa fikr idüp śugırı śanmadıysa K. 
303 Her gün aklını değiştiren geyik ahlaklıdır. 
304 Ĥāśıl oldı] Ŧoġdı H. 
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ol beġal isterem ki hergiz yürüdügüm yolı beklemezem merkeb ķāżįyem ve imām-i 

Ǿadl Nedįmį Dįvem hem Ǿādil pādişāhlaruñ merkebiyem muśāĥib-i ekābirem ve hem 

dervįşlere yarar aġır yük götürüci zaĥmete ķatlanıcı śābirem ki benüm ĥaķķumda 

ǾArab şāǾirleri305 dimişdür ki ŞiǾr  

VaǾālemün ve seyyidü kehlüm 

Yeśluĥü’r-riĥli ve ġayrü’r-riĥlihi306 

ŦaǾn Kerden-i Esb u Beġal 

Ĥükemā Ķavlince ķaçan ki ĥımārla esterüñ kelimātın Ebu’l-ĥavādiŝ dįn atuña işitdi 

dönüp Estere eyitdi Senüñ ħod ĥālüñ maǾlūm ve ĥımāruñ daħı efǾāl-i žāhir ammā ki 

baña bu Ǿaceb gelür ki ben ki ĥayvānuñ ħayrlusı ħaylem ġāzįlerüñ yündüyem Ĥaķ 

sübĥāne ve teǾālā benüm ĥaķķımda yemįn idüp buyuyur ki Ķavlehu TeǾālā Ve’l-
Ǿādiyāti đabĥā307. yaǾnį şol atlar ĥaķķıçün ki ġazāya segirdür için ŧoķuyı yaǾnį şol 

ķadar segürdür ki yorılur ve benüm ħāśśama nihāyet yoķdur ve eylügüme ve 

ķademüm mübārekligine ġāyet yoķ ki benüm ĥaķķumda ǾArab kāmilleri evśāf-ı 

hamįdimi źikr iderken bu ebyātı dimişler308 ki ŞiǾr  

El-ħaylü ve’l-leylü ve’l-beyedāǿu teǾrifuni 

Ve’l-ĥarbü ve’đ-đarbü ve’l-ġırŧāsü ve’l-ķalemü309  

Neŝr:310: Ve ammā ki sen benüm altın yanumda ŧurursañ ġam degül ki sen ne bellü 

atsın ve ne bellü ĥımārsın şol ılan balıġına beñzersin ki ne bellü balıġın ne bellü ılan 

iki yüzlülükden ġayrı pįşeng yoķ ve issi ki günde yetmiş kez ķaśd itmekden ġayrı iy 

münāfıķ endįşeñ yoķ velį baña bu Ǿaceb gelür ki bu beni uzun ŧavįl aĥmaķ cemāli 

çirkin cemāl benüm üstin yanumda baġlamuşlardur bilmezem ki ne delįle atdan deve 

ādem oġlanı tercįĥ ider. Ādemį-źāduñ [K-55a] ħod maǾlūmıdur at cinsi miŝāli Ǿažįm-

i şerįf cānver ķuvvetlü yād diledi. Ħāśśa kim mübārek ķadem iken n’içün deve 

cinsini bizüm üstine yanumuza geçürüp anlara Ǿizzet iderler bize ol ķadar taǾžįm 

itmezler. didügini deve işidicek cevāb virüp eyitdi ki Yā Ebu’l-ĥavādiŝ n’içün baña 

taǾn idersin ki Ĥaķķ tebāreke ve teǾālā baña ĥalįmlik selįmlik [H-55a] virmişdür ve 

                                                           
305 ŞāǾirleri] Fāżılları K. 
306 Büyük yaşlı âlimle hem yürür ve hem ondan ibret alırsın. 
307 O harıl harıl (savaşa) koşanlara (Adiyat 1). 
308 Dimişler] Dimişdür H. 
309 Ve Kalem’e . (and olsun ki) (Kalem 1). 
310 Neŝr] -K 



221 
 

benüm ĥaķķumda buyurur ki n’içün nažar itmezler311 deveye ki niçe Ǿažametle ve 

ĥikmetle yaradılmışdur. Ķavlehu TeǾālā Efelā yenžurūne ile’l-ibilli keyfe ħuliķat312. 
yaǾnį dimek olur313 ki deveye nažar ķılmazlar mı ki niçe yaradıldı. Tā ki Ĥaķ 

teǾālā’nuñ kemāl-i ķudretin bileler. Peyġambere inkār itmeyeler ve daħı yā ķatır 

benüm boynum uzunluġına ĥaml idüp baña aĥmaķ didügüñe sebeb ne ki ol senüñ 

ĥamāķatüñdendür ki reǿįs-i ĥükemā benüm ĥaķķumda eydürler ki Eger ki devenüñ 

boynı uzun olmasa ķıśa olsa aġır yüki götürüp yuķaru ķalķamazdı. Boynı uzunluġına 

ĥikmet oldur ki boynın uzatmayınca ķalķamaz ve deve Ǿacāyib ĥayvānatdandur ve 

lākin keŝret müşāhede ile taǾaccüb sāķıŧ oldı Ǿacāyibinden budur ki cismi ululuġla 

yaradılması sehldür. Ĥaŧŧā bir ķarıncaya muŧįǾ olur şöyle ki bir maǾśūm oġlanuñ 

eline bir ķaŧar devenüñ yularını virseler ķanda çekerse muŧįǾ olup ve ururu daħı 

üstümüzde bir uca meĥāfe düzerler kim içinde bir kişi ŧeǾāmıyla śuyla ve örtüsüyle 

döşegiyle cemįǾ ĥavāyiciyle sākin olur. Pes bizüm bu ķadar ħāśśamuz varken yā esb-

i ħayl n’içün bizüm altı yanumuzda ŧurduġuña incinirsün bizüm cinsimüz sencileyin 

naǾl ü mįħ istemez baş açuķ yalın ayaķ śāĥibüme ĥiźmet iderem vaķtinde dilerse 

anda giderem ve aclıġa śuśuzlıġa Mekke yolında ķatlanuram ammā bu Ǿaceb ki pili 

benüm üsti yanuma314 baġlamışlardur bilmezem ki bu hindinüñ benüm üzerime 

fażįleti nedür ve ne ħaśleti vardur ki anı benüm üstüme ādem oġlanı tercįh ide? 

Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Merkeb-i ĥüccāc olurken Ǿālem içre men baǾįr 

Yük getürüci selįmem hem ĥalįm ve lā nažįr 

Pes ne içün pįli tercįĥ ideler üstüme kim 

Taħt otaġın yükledürken cinsimüze şāh emįr  

Der-Beyān-ı ŦaǾn Kerden-i Fil ü İbil 

Ĥükemā ķavlince ķaçan ki ibil sözin fars kim eyitdi. Sükūta vardı ammā ki pil 

ħortūmun ķaldırup ġażab naǾrasın urup çıķardı şöyle ki heybetinden deve korķup 

yıķardı. Eyitdi ki Yā ibil n’içün baña ŧaǾn dilin uzadursın ve aĥmaķlıġuñdan [K-55b] 

aġız açup boyun uzadursın eger ki heyǿetüñi taǾrįf iderseñ ki Ĥaķ teǾālā beni ĥikmet 

                                                           
311 Nažar itmezler] Nažarlar H. 
312 Bakmıyorlar mı el-bili’e (develere) nasıl yaratılmış? (Ğayişe 17). 
313 Olur] İster K. 
314 Yanuma] Yanumda K. 
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üzerine yaratdı dirseñ hem penāh ol ħellāķ-ı aǾžam beni daħı ĥikmet üzerine yaratdı 

eger bir kişiden śorsalar ki ol ne nesnedür ki iki ayaġı vardur ve üç eli. cevāb vire ki 

Fildür kim cemįǾ cānverlerüñ [H-55b] İki öñ ayaġı elidür fįlüñ bir eli daħı 

ħorŧumıdur ki cemįǾ işi anuñla işler pes bundan Ǿacebraķ ne ola ve bir Ǿaceb daħı 

buña dilümüz tersinedür ki dilümüzüñ ucı boġazumuzdan yañadur dibi ilerüdür ve 

daħı yā ibil bir Ǿaceb daħı buña ķamu cānverlerüñ emcegi göbegi altındadur illā ki 

ādemįnüñ fįlüñ emcekleri göbegi üstündedür bundan Ǿacebraķ daħı ne ola ve daħı yā 

ibil eger senüñ üzerüñden maĥāfe düzerlerse ki bir kişi esbābile oturup maǾāş ide ben 

fįlüñ üzerinde günden ŧaǾa düzedüp ceng gününde biş on miķdār pūlād-pūş sipāhį 

ceng idüp ħaśm ķanında yiryüzin lāle reng iderler benüm arķamda düşmānı hezįmet 

ķılup fetĥ ü nuśret bilürler. Ve daħı yā ibil eger ki śaĥibüme ben baş açıķ yalın ayaķ 

ĥiźmet iderem  diyü faħr idersüñ hem çenān ben daħı baş açuķ yalın ayaķ ĥiźmet 

iderem ve daħı yā ibil fil śıfatınuñ zihn ve ider iki cemįǾ ĥayvānuñ ĥiśśi üzerine 

ġālibdür her ne kim işāret ve kelimāt olsa ol ķadar idrākimüz deve vardur ki añladur 

ve ķuvvetüm cürǿetüm ve śavletüm senden ziyādedür bil ki cemįǾ ĥayvānātuñ 

üzerine ġālibdür ve ĥissüm idrāküm sen şuturdan ziyādedür meger kim benden artuķ 

farsuñ fırāseti ola kim sāyir yir ĥayvān üzerine firāseti artuķ olduġıçün fars didiler ve 

daħı benüm dilüm maķlūb olsa ĥayvān-ı nāŧıķ gibi dile gelüp söylerdüm ammā ġam 

degül dilüm söylemese ki zihnüm açıķdur ĥissim artuķ ķadar baĥāyim içinde fikr ü 

idrākde miŝlüm yoķdur fįl bān her ne ki baña işāret itse farķ idüp bilürem pādişāhuñ 

taħt-ı pāyına baş ķoyup Ǿizzet ķıluram ve ħadem ħavāśıyla arķama götürdüm 

diledügi yire yitürdüm ve ħaśm ile ceng iderem śūr-ı İsrāfįl-veş urup āheng iderem 

sen n’içün benden yā ibil Ǿibret almazsın bir kimse kimseye nažar itse ĥāline göre 

iǾtibār olur nitekim Hind Ǿuķalāsı eydür Men nažar iǾtibar315. ve daħı yā baǾįr bende 

dört ħāśśa vardur ki sende yoķdur nite Evvel Hünerüm bu ki bu ķadar ķuvvetüm 

şecāǾatüm śavletüm şevküm varken Ǿaceb idüp kendüzüm görmezem ħortumum 

felege ķaldırup gögüs geremezem ve ādemįden ķaçmazam kim bilürem vaĥşet 

Ǿacįbdendür nitekim Ǿuķalāǿ-ı Hind eydür Ziyāde vaĥşet kim ħalķa hįç ħalefe 

ķarışmaya. ǾAcįbdendür nitekim eydür Avaĥşü’l-vaĥşetü’l-Ǿucub316. İkinci Hünerüm 

budur ki fil bānuñ ķaśdını cünbüşinden heyǿetinden evżāǾından bilürem aña göre ben 

daħı ĥareket-i ĥidmet ķıluram kim Ǿuķalā’-ı Hind eydür Bir kişi bir nesneyi gizlese 

yüzinden sözinden evżāǾından bellü olur. nitekim eydür [H-56a] Mā ađamer eĥadü 

                                                           
315 Gören ibret alır. 
316 En büyük dert kendini üstün görenindir. 
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şeyǿen illā žehremine fį feltāt lesanihi ve śafaĥatı vechi317. ve daħı Üçünci hünerüm 

budur ki bu ķadar ķadd u ķametle şecāǾat ve śavlet ü fikret ile kendüzüm görmeyüp 

kibrle göge gögüs germeyüp fil yānuma tevażżuǾ ķılup pādişāh nažarında baş ķoram 

kim Ǿuķalāǿ-ı Hind eydür Kişinüñ ululuġı ħalķ içinde tevażżuǾla artar. Nitekim eydür 

Sumuvvü’l-mer Fi’t-tevāżżuǾ318. ve daħı dördünci hünerüm bu ki filubān baġladuġı 

yirde epsem ŧururam kifāfı nefs açup śanma ki at ķatır deve gibi ķaçup otlamaġa 

śeĥer ile varuram zįrā bilürüm ki rezzāķ-ı Ǿālem her dāyenüñ rızķını eksük itmez yir 

yüzinde. Nitekim ġācįrde ve ħıŧāb-ı tevĥįdde gelür ki Ve mā min dābbetin fi’l-erdi 
illā Ǿale’llāhi rızķuha319. ǾUķalāǿ-ı Hind eydür Ol ķadar rızķ nafaķa ki gökde anı 

yemekle ķāyim olur. Naĥnu Ķasemnā320. mūcibince Rızzıķan cedįden yevmen 
cedįden321. mūcibince eksük olmaz imdi yā Üştürį aĥmaķ benüm sözüm diñleyüp 

ögret bu senüñ daħı hünerüñ nedür ortaya getür görelüm? Nitekim ǾUķalāǿ-ı Hind 

eydür Hāte mā Ǿindeke tuǾerefü322. imdi senüñ hünerüñ bilmezüm ammā işidirüz ki 

yitmiş kerre ĥacc iden deve kįn idüp isteyen öldürmüşdür bilmez misin ki kįnle dįn 

bir yerde cemǾ olmaz? Nitekim Ǿuķalāǿ-ı Hind eydür Ve yıllü limen ve tare’l-
aĥrār323. Ve ey aña ki deyn isteye daħı eyülere göñli içinde kįn duta. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Her ki islām ehli durur dįni var 

Śanma anuñ Ǿaceb ü ĥasedle kįni var 

Kįn dutan kāfirden beter hem olur  

Kāfirüñ zuǾmınca dįn āyįni var 

Der-Beyān-ı Ķıśśa-i Baķar ve Ender Şikāyet Ū  

Ĥükemā ķavlince fįl ħortumu bu yel diyicek deve semiǾnā  diyüp boyun uzadup 

başını fil nažarında yire ķodı ve at sükūna varup ķatır nasāsında yatup aǾnmaġa ve 

ĥımār süksün egüp caġanmaġa başladı meger kim bu eŝnāda peyk-i murġān 

Hüdhüd’i Ĥażret-i Süleymān per açup der-gāh-ı Süleymānįden içerü girdi. Taĥt-ı 

pāya inüp rāst ķondı. Yüz çügezin yire sürdi baş ķaldırup Süleymān devletine duǾā 

                                                           
317 Her kim içinde bir niyet saklarsa bu konuşmasından ve yüzünden belli olur. 
318 Mütevazı güzel ahlaklılardadır. 
319 Yer yüzünde canlu bir mahluk yoktur ki onun rızkı Allah’a ait olmasın. (Hud 16). 
320 Biz onu kısımlara ayırdık ve paylaştırdık. (Zuhrûf 32). 
321 Yeni Gün Yeni Rızık !  
322 Bildiklerini söylersen kim olduğunu biliriz. 
323 İnsana zülm edene lanet olsun 



224 
 

ķıldı. Eyitdi ki Yā nebįyu’llāh ķuds-i mübārek śaħrāsın per açup uçup seyr iderken 

bir Ǿaceb žālim çiftçi gördüm ki öküzlerin ķoşup źirāǾat ider. Ve lākin ol ķadar at 

urup cezǾ ķılup meşaķķat ider ki vaśfa ķābil degül itdügi žülm. Süleymān Ǿaleyhi’s-
selām didi ki Nite Hüdhüd eydür Yā nebiyyu’llāh [H-56b] evvel žulmi bu ki ġāyetde 

öküzleri ıraķ324 yürümege ŧāķati yoķ. Ol žālim anlaruñ aĥvāline muŧŧalıǾ olmayup 

ŧoyunca Ǿalef virmeyüp arıķla ķullanup çift sürdürür Allāh’dan ķorķmaz bilmez ki 

nefsüñ ŝebātı ġazā iledür ve rūhuñ ĥayātı ġınā iledür. Nitekim eydür Ŝebātü’n-nefs 
bi’l-ġıdā ve ŝebātü’r-rūĥ bi’l-ġınā325 diyüp Hüdhüd ol öküzlerüñ ĥālini Ǿarż idicek 

Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām ġāyet terehhüm idüp bād pā-yı Medenį’ye ĥükm itdi 

ki Hüdhüd ol ikinciyi saña göstersin anı đarb-ı desti baña getür diyü ĥükm itdi ve 

Hüdhüd buyurdı ķanad açup uçup der-gāhdan ŧaşra çıķup bād-ı pā Ǿaķabince gitdiler 

Ǿāķıbet çiftçi ķatına yitdiler. Hüdhüd eginlik başına hevā yüzinden indi ve çiftçinüñ 

nažarına ķarşu ķondı daħı bād-ı pāya dönüp işāret itdi kim budur andan bād-ı pā ilerü 

gelüp326 dehķānįye selām virüp Süleymān’a daǾvet itdi. dehķān cevāb virdi ki Şimdi 

İşümden ķalmazın zirāǾatden ferāġat idicek varam diyüp öküzlerine nüdūl-ı zaħmetin 

urup let itmege başladı bād-ı pā gördi ki dehķānı sözin eslemez. İlerü varup elinden 

çubın alup öküzlerin ķoyuvirüp boyunduruġın alup sürüp dehķān’iyi öküzleriyle 

Süleymān nažarına getürdi yular bunda ammā ki bizüm ķıśśamuz ez ān cānib 

Süleymān Ĥażretine geldi nite ol zemān ki pād-ı pāyı dehķāniye getürmege 

göndericek öküzden ciftden ħaber açıldı. Âdem Peyġāmber Ǿaleyhi’s-selām 

uçmaķdan öküz getürüp ve buġday toħumun virüp Yā Ādem cift sür zirāǾat eyle. 

didigün añışdılar andan Loķmān-ı Ekber Ĥażret-i Süleymān’a Ǿaleyhi’s-selām suǿāl 

itdi ki Yā nebiyyu’llāh ādem-i śafįye gelen bir cift śıġıruñ ikisi daħı irkek miydi ki 

yāħūd dişi miydi ki ve yāħūd bu cihān-ı serānįde neden üreyüp çoġaldı bu müşkili 

ĥalleyle diyüp suǿāl idicek Süleymān nebį Ǿalehi’ś-śalātü ve’s-selām yönin ķıbleye 

dönüp yirinden ŧurup iki rekǾat ĥācet namāzın ķılup327 ve nübüvvet ħāteminde mesŧūr 

olan esmāu’llāhdan [K-57a] ĥayvānāt üzerine müvekkel olan melek daǾvetin idüp 

emr-i yezdānį muǾcize-i Süleymānį birle müvekkel-i ĥayvānāt perį Kibriyāyil Melek 

nā-gehān Süleymān nažarına ĥāżır oldı selām virdi Süleymān nebį Ǿaleyhk alup nažar 

ķılup gördi ki perį-i heyǿet cāmūs-ı Ser-sįmurġ per [H-57a] bir melek-i Ǿažįm 

nažarına gelüp ĥidmete durdı. İki elleri ādem ellerine beñzer ammā ki ayaķları kāv 
                                                           
324 Iraķ] Arıķ H. 
325 Nefsin büyümsesi yemektendir. Ruhun büyümesi affetmekledir. 
326 Gelüp] Varup K. 
327 RekǾat ĥācet namazın ķılup] rekǾat namāz ķılup H. 
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pāyi. Bir elinde zerrįn levĥ dutar bir elinde sünbüli Süleymān nažarına ķoyup melek 

dilince duǾā ķılup eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh bu sünbül ol şecerdendür ki bāg-ı 

naǾįmde bitmişdür ki şimdiki ĥālde ādem-i śafį oġulları öküz ķoşup cift sürüp zirāǾat 

ider ve bu sünbül aślını eküp n’içün götürüp etmegin yiyüp ķanāǾat iderler? diyicek 

Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām sünbül behişti elinden alup suǿāl itdi ki ismüñ nedür ? 

cevāb virdi ki Yā nebiyyu’llāh Müvekkel-i Kāvān-ı Beriyyem aduma Kibriyāyil 

Melek dirler ne ķadar baķar cāmūs cinsi varsa ser-cümlesine iźn-i Ĥaķ’la 

müvekkelem ĥażretüñ daǾvetiyle nažaruña geldüm buyur ne ĥidmetüñ var?  diyüp 

cevāb viricek Süleymān nebį suǿāl itdi ki Yā Kibriyāyil melek ħaber virüben ki Ĥaķ 

subĥāne ve teǾālā baķar cinsinden328 olan ĥayvānātı ħuśūśan baķarı329 neden yaratdı 

ve ādem-i śafįye zirāǾat itmege gelen kāvānuñ ikisi daħı irkek miydi yāħūd biri irkek 

biri dişi miydi ve daħı cihān sarāyında baķar cins ne vech ile düriyüp çoġaldı? 

Süleymān Ǿaleyhi’s-selām bu vech ile suǿāl ķılıcaķ melek cevāb virdi eyitdi ki Yā 

nebiyyu’llāh Ĥaķ sübĥāne ve teǾālā lafžı Künden Ǿalemi ķāyinātı icāda getürdükden 

śoñra cihān sarāyına luŧfı yüzinden nice biñ dürlü maħlūķāt ħalķ idüp getürdi. Āħir ol 

ħalķ Ǿömrlerine ġurra olup tesbįħlerin unutduķları eclden ķāhhār-ı Ǿalem ol Ǿāśįleri 

ķahr idüp yitürdi bu aralıķda Allāhü teǾālā ķudretin ižhār itmek içün maşrıķda bir 

dābbe yaratdı. Baĥrı cāmūs şeklinde velį ġāyet ulu şöyle ki maşrıķda ŧursa maġrıbda 

görinürdi maġrıbda ŧursa maşrıķda görinürdi bir niçe biñ yıl cihān sarāyında330 

dilince Ħālıķ’ı tesbįĥ idüp zemān sürdi Ǿāķıbet tesbįĥin unıdup Ħālıķ’a Ǿāśį olup 

kendüyi gördi. Ķara bulut gölgesi gök yüzinden üstine düşdükçe raǾdı felege ĥamle 

iderdi baş göke ķaldırup gögüs gerüp iķlįmden iķlįme giderdi bir gün Medįne ile 

Mekke arasına gelüp ser semāya ķaldırup [K-57b] aġzından yire köpükler śaçdı. Ol 

köpükden zemānla bir ķara aġac bitdi yimiş üyez siñegi oldı velį ancıleyin Ǿažįm 

dıraħt oldı ki budaķları felege irişdi kökleri taħtü’s-sarāya girişdi bir gün bu Ǿažįm 

dābbeyi ol aġacı gördi bayķırup ĥayķırup aġacı süsüp omuz urdı aġacuñ budaķları ki 

senden ol bį-nihāyet [H-57b] Siñekler dābbe üzerine üşüp ķondı. Ol żaǾįf maħlūķāt ol 

Ǿažįm-i dābbe-i az zamān içinde etini yiyüp siñükin ķodılar andan Allāhü teǾālāyı 

ħışm odından şihāb gönderdi siñüklerin yaķup kül idüp bād-ı żerśer esüp berr ü baĥra 

śavurdı ol ķādir-i ber-kemāl ol śāniǾi źü’l-celāl ol Ǿažįm dābbenüñ üstüħˇānį 

                                                           
328 Cinsinden] Cinsin K. 
329 Baķar cinsinden olan ĥayvānātı ħuśūśan baķarı neden yaratdı] Baķarı neden yaratdı K. 
330 Cihān sarāyında] Cihān içince H. 
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külinden berre düşenden berri baķar cinsin yaratdı ve baĥra düşenden baĥrı baķar 

cinsin yaratdı331 neslleri üredi ve çoġaldı. Nažm: 

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Baĥr u berrüñ ŝevr-i aślı bu durur añla Ǿayān 

Özgesin Allāh bilür yoķdur aña hergiz gümān  

Bildügümüz bu ki imdi332 Ǿarż olundı ĥażrete 

K’aślı birle şerĥin itdüm ĥażretüñe şeh cihān  

Neŝr: Ĥükemā ķavlince müvekkel-i baķar Kibriyāyil melek bu vech ile ħaber viricek 

Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām yine suǿāl itdi ki Yā müvekkel-i kāvān ħaber ver bize 

ki ādem-i śafįye Tāvus-ı Ķudsį getürdügi öküzler uçmaķdan mı geldi veyā ġayrı āħer 

yirden mi geldi? cevāb virdi ki Allāh’uñ emri birle Ŧāvūs-ı Ķudsį bu żaǾįfe emr itdi 

deşti baķar cinsinden iki raǾnā öküz alup ķapup götürdüm Ŧāvūs-ı Ķudsį nažarına 

yitürdüm Ŧāvūs-ı Ķudsį daħı ādem nažarına iletdi ve cift sürmegi ādeme taǾlįm itdi 

andan Ŧāvıs-ı Ķudsį müvekkel-i meǾādine ĥükm itdi meǾādin āhenden demür 

çıķarup getürdi ādem-i śafiye ekinciligi taǾlįm itdi buġdāy ekdi biçdi ve götürdi. 

Demürden tennūr333 içinde bişürdi ve yidi ve buġdayuñ ķābından arpa bitdi ve 

özünden buġday ve öküzüñ gözi yaşından ki yire düşdi mercimek bitdi ve tersinden 

noħud ĥāśıl oldı ve andan śoñra dişi śıġırlarda ĥavāya yedi baş śıġır iletdüm ve 

kösfend cinsi üzerine ŧuran melek-i müvekkel daħı ķırķ baş ķoyup ilendi ve yüñlerini 

ķırķmaķ ve egirmek taǾlįm itdi. Andan Havvā ķoyun yükin egirdi ādem-i śafiye ve 

kendüye334 bir Ǿabā göñlek itdi. Şol tārįħde Şįt Peyġāmber žuhūra gelüp ŧoķıdı. 

Andan evvel Ǿabā ķafŧān kimse geymedi.335 Andan śoñra ādem-i śafį Ǿaleyhi’s-selām 

Mekke yirine geldi. Mekke’yi emr-i Ĥaķ’la yapup ziyāret ķıldı. Nitekim kelām-ı 

ķadįm içre [K-58a] gelür ki Ķavlehu teǾālā İnne evvele beytin vuđiǾa li’n-nāsi lelleźį 
bi-bekkete mübāreken ve huden ve raĥmeten lilǾālemįn336 Nažm:337  

                                                           
331 Cinsin yaratdı] śınıfun dürütdü K. 
332 Bu ki imdi] Budur ki H. 
333 demür çıķarup getürdi ādem-i śafiye ekinciligi taǾlįm itdi buġday ekdi biçdi ve götürdi. Demürden 
tennūr] Demür tennūr H. 
334 Kendüye] Kendözüne K. 
335 K-] andan evvel kimse Ǿabā ķaftān geymedi 
336 Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke’de âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı 
olarak kurulan Kâ’be’dir (Âli İmrân 96). 
337 Nažm] Neŝr H. 



227 
 

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Böyle  diyüp oldı sākin ol melek aǾžam hemįn 

Şeh Süleymān diñleyüben itdi taĥsįn yā emįn 

Diñle imdi bu Süleymān ķıśśasını pür hüner 

Lįki vir gil ħoş śalavāt Muśŧafā’ya pāk ü dįn 

Der-Beyān-ı Ķıśśa-i Dehķān ve Ħāśśiyyet-i Kāv 

Ĥakįm Ķavlince Kibriyāyil melek-i müvekkel baķara böyle  diyüp baķar cinsinüñ 

sebeb-i ħilķatin beyān idicek yine Süleymān Ǿaleyhi’s-selām [H-58a] Suǿāl itdi ki Bu 

elüñde münaķķaşa olan levhüñ ħāśśası nedür? cevāb virdi ki Yā nebįyu’llāh338 bu 

levhüñ içindeki yed-i ķudretle mesŧūr olan ŧılsımātuñ ħˇāśı berekātıyla cemįǾ baķar 

cinsine ĥükm iderem ve benüm taĥt-ı yedimde nice yüz biñ tekvįn vardur ki emrüme 

çākerlerdür bu adǾiyye berekātında ve her kim bu ŧılsımātı ķamer-ŝevr burcında bigi 

yazup kendüyle götürse sibāǾadan żarar gelmeye eger ki bahāyim ħastalansa misk ü 

zaǾferānla yeşil çanaġa yazup śuyın içüreler şifā bula bį-iźni’llāhi teǾālā diyüp ħaber 

viricek Süleymān Āśaf bin Berħıyā’ya Ǿaleyhimü’s-selām ol ŧılsımuñ şeklini adǾiyā 

nüsħasına naķş itdi ki müslümānlara fāyidelidür. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Nüsħa bu kim aślı pürle yazılup oldı temām  

NefįǾ çoķdur sāǾatinde ger yazarsañ iy humān 

Şarŧı vardur her ŧılsımuñ var riǾāyet eyle kim 

Ĥaķ ķatında ĥācetüñ maķbūl ola her śubĥ u şām  

Neŝr: Ĥükemā ķavlince müvekkel-i baķar icāzet alup ĥiźmetine gitdi andan 

Süleymān nebį reǿįs-i ĥükemāya suǿāl itdi ki Baķar cinsi berrį vü baĥrį ķaç cinsdür? 

Ve her birinüñ ħāśiyyetin beyān eyle diyüp suǿāl idicek reǿįsü’l-ĥükemā Loķmān 

ĥakįm cevāb virüp eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh bilmek gerekdür ki baķar cinsi bir niçe 

nevǾle olur berrį ü baĥrį ser-cümlesi ŧoķuz śınıfdur. Beşi ķurudadur ve dördü 

deñizdedür. Ol ki deñizdedür kāv baĥrıdur ki Ǿanber anuñ ķarnındadur śu öküzü bir 

Ǿažįm cānverdür hevel-nāk yaǾnį ķorķunç evvel ŧoġıcaķ ķızıl olur pul pul śoñra 

ķararur ķarnı aķ olur Zinc vilāyetinde Zengibār’da bir öküz olur ķızıl noķŧalu ķuyruġı 

                                                           
338 Nebįyu’llāh] Nebį H. 
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geyik ķuyruġı gibi śu öküzüñin eti ekşidür sirke gibi ve śıġır olur ki büyükligi bir 

ķalǾa miķdārı olur gice olıcaķ burnından od çıķar neye ŧoķınsa yaķar. Od 

çıķardıġınuñ sebebi oldur ki nefesi ki ider ġāyet ķuvvetle ider daħı [K-58b] şerrinden 

nefĥe od olur ve daħı ķaçan ki deñiz śıġırı deñizden çıķar iken yir ve deñize girür 

teni ki Ǿanber gibi ķoħar. Zįrā ki aśl Ǿanber deñiz dibinde biter bir otdur. Ve lākin 

deñiz śıġırınuñ revŝi Ǿanber fāyidesin ider dimāġa ve ĥavāsa ve ķalbe ķuvvet virür ve 

daħı rivāyet-i śaĥįĥ budur ki Ǿanber bir otdur deñiz dibinde biter ĥūt Ǿanber anı yir 

daħı tezeki Ǿanber ħām ögür ve ol bālıķ śınıfından Ǿanberį bālıķı śınıfı yimez. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

ǾAnberüñ pes aślı bu kim oldı şerĥ 

Kiźb-i ārā itmişüzdür şāha ŧarĥ [H-58b] 

Var rivāyet gerçi kim nevǾį hezār 

Lįkin aślı bu dinildi şāha śaĥ  

Ender Śıfat-ı Cāmūs  

Ve daħı yā nebiyyu’llāh deñiz śıġırınuñ ikinci śınıfı cāmūsdur. Bahādur olur 

ķuvvetlü olur arslan andan ķorħar339 velį ol siñekden zįrekdür. Bir sürüde birin adıyla 

çaġırurlar gelür vaŧanına geçer her ķanda olsa yatıcaķ dāyire olur. Başın ŧaşra 

ķuyruġın içerü eyler buzaġuların dāyire içine ķor. Bir münevver burc gibi olur. 

Boġası bir biriyle uruşur biri yeñilse varur bir kūre girür. Anda otlar semirür ķaçan ki 

ķuvvetlendi çıķar varur ol ħaśmın bulur yeñer ve daħı cāmūsuñ ħāśiyyeti budur ki 

atın buħūr atsalar ol evde sivri siñek ķalmaz olursa bit ola iç yaġın yalama ŧozuyla 

ķarışdurup uyuza barśa çiġide dürtseler ħoş ola ve daħı kāvmiş ki śu śıġırıdur bir 

Ǿaceb cānverdür ki ġuŧa yir yaǾnį kendüzünden geviş kimse bilmez ki Uz ħayranuñ 

maķamı ķandadur?  diyüp Loķmān Ĥakįm cevāb viricek Fiŝāġores ĥakįm Loķmānı 

mülzem ķılup eyitdi ki Reǿįs-i ĥükemā aña dirler ki cemįǾ ĥikmete muŧŧaliǾ ola 

ĥuśūśan ki Loķmān debrle ġuŧa-ı kevmiş yirin n’içün bilmeye? Loķmān eyitdi ki Sen 

bilür misin? cevāb virdi kim NeǾam bilürem. suǿāl itdi ki Nite bilirsin? cevāb virdi ki 

Aña kāvmiş ki ġuŧa bir aślı bu ki kendünüñ nefesi eŝeridür. Çünki cigerden dem urup 

şiddetle nefesin ki aġzına alur. Ol demden şiddet hevā-yı nefsle aġızına śu gelür anı 

gevşemeden leźźet alur. Ammā ki ķuru śıġırından śu śıġırınuñ ĥissi idrāki ziyādedür. 
                                                           
339 Ķorħar] Ħorħar H. 



229 
 

Şöyle ki laķabı ile çaġırsalar vehm ider. Zįrā ki ĥayvān-ı berįden ĥayvān baħrinüñ 

zahmını artuķ ķadar nite ķaçan ki cāmūsa mekes üşse. Zįrā ki sivri siñekden ġāyet 

incinür. Vaķt-i tābistānda siñek ķorķusundan balçıķlu çamura yatur vaķti ki siñekden 

ķaçsa ŧoġrı śuya varur evvel haste340 ayaķların āheste āheste śuya śoķar341. Tā ki 

siñek śudan ķaçup [K-59a] ayaġından yuķaru ķarnına çıķar andan kāvmiş āheste 

āheste ķarnın śuya yatur. Siñek gelüp omuzına çıķar ve ķatı omuzından daħı āheste 

āheste śuya baturur siñek başına çıķup cemǾ olur andan yüzin gözin baturur tā kim 

cemįǾ siñek ķafāsına cemǾ olur andan ķafāsın daħı śuya batırup siñekden ħalāś olup 

śudan çıķar gider diyüp ħaber viricek Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām ĥükemā 

sözünüñ taĥķįķin bilmek içün āħį śalįħa ĥükm itdi. Bir śu śıġırı boġasın nažarına 

getürdiler ve dilince cāmūsdan suǿāl itdi ki Bu ġuŧa ki bir söz yaǾnį ki aġzıñuzda 

nesne gevşer sızanuñ aślı nedür? Nāŧiķ ĥayvānca duǾā ķılup eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh 

[H-59a] Biz daħı aślını anuñ bilmezüz velį bu ķadar var. ǾAlef yiyüp ķarnumuz ŧoķ 

olsa şiddet nefesümüzle balġam miŝāl bir nesne şeklümüzden agzımuza gelür vaķtį ki 

aġzımuza alup gevşeseñ dimāġımuza leźźet virür. Cānumuz rāĥat olur. Andan yine 

Süleymān Ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām suǿāl itdi ki Yā kāvmiş bu ķadar ķāmetle śavlet ü 

ķuvvetle mehāyit śūret ü havletle hücūm ve hūm-ı şecāǾatle kimden ziyāde 

ķorķarsız? cevāb virdi ki Yā nebiyyu’llāh feġān arslanlara bebr ü pelenglere ķarşu 

varuruz ve yalıñ ķılıclara şāħımuz muķābil ŧutaruz ve ķurtlardan ķorķmazuz hįç bir 

şeyden pervā yimezüz illā ki eżǾaf-ı maħlūķāt kim üyez siñegidür anuñ eline ġāyet 

zebūnuz ve bir daħı ādemį-zād ki ġāyet żaǾįf terkįbdür anlaruñ elinde zebūnuz ve illā 

cümleden üyez siñegi ziyāde incidür uyuz ķorķusından śulu balcıġa yataruz māǿ-i 

kilden cevşen geyerüz tā ki üyez neşteri tenümüze kār itmeye. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Gerçi göze key żaǾįf olur üyez 

Ürgidür fįli idince ol üyez 

Śayd-ı nemrūduñ çerisin yir maġz 

Ŧaġıdur cabbār-ı leşker özü az 

Der-Beyān-ı Muǿcizāt-ı Mūsā Ǿaleyhi’s-selām 

                                                           
340 Evvel Haste ayaķların] Evvel ayaķların K. 
341 Ayaķların āheste āheste śuya śoķar] Ayaķların śuya śoķar H. 
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Ĥükemā ķavlince Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām cāmusuñ siñekden şikāyetin işidüp 

cevāb virdi ki Yā cāmuś üyez śūreten gerçi ĥaķįr terkįbdür342. Śūreten file beñzer 

Ǿaceb tertįbdür Ǿaceb buña cemįǾ ĥayvānāt berrį elinde zebūndur. ǾAskeri nemrūd 

gibi ve ammā ki yā cāmūs bu Ǿažįm gevdeyle śuda yüzmege ķādir ü zihn vardur. 

Anuñ gökcek ĥāl dilince cevāba ĥāżırsın sizüñ cinsiñüz aślında berrį midür yā baĥrį 

midür? ĥal dilice cevāb virdi ki Abā vü ecdādımuzdan tevātürle maǾlūm olmışdur ki 

aśl cinsimüz deryādadur yimüşdür. Mūsā Peyġāmber Ǿaleyhi’s-selām zemānında bu 

baĥrįde olan [K-59b] cāmūslaruñ abāsını deryādan muǾcizeyle çıķarmışdur. diyicek 

Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām benį İsrāyil Ǿulemāsından teftįş itdi. Mūsā ķarındaşı 

Hārūn neslinden Ǿāśim-i zāhid cevāb virüp eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh śu śıġırını Mūsā 

Peyġāmber çıķarupdur. ǾAleyhi’s-selām ve anuñ cümle muǾcizesinden birisi budur ki 

benį İsrāyil ķavmi ŧavar rūz istediler kim südin śaġalar ve anın yiyeler. Ĥaķ teǾālānuñ 

emriyle Mūsā Peyġāmber Ǿaśāsın deñize urdı ol ķadar śu śıġırı çıķdı ki Mūsā 

Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām öñce giderdi ardınca śu śıġırı alay deñizden aķup yürürdi. 

ǾAķıbet Mūsā kelįm Ǿaleyhi’s-selām dönüp ardına baķdı baķduġı gibi ardı kesildi 

eger ki nažar itmese Ķulzüm deryāsınuñ kenārı śu śıġır ile ŧolardı [H-59b] Pes 

yürüyen śu ayġırı cinsi ol deryāndan çıķanlaruñ neslidurur. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

MuǾcizātı Mūsā’dur śu śıġırı şöyle ki var 

Buncaleyin muǾcizātı çoķdur anuñ bį-şumār 

Ĥaķ teǾālā çün kelįmüm did’aña taĥķįķ bes 

Buncaleyin muǾcizātı olsa ŧā ki kām-kār 

Ender Ħāśiyyet Ŝevr Berrį 

Ĥükemā ķavlince ķaçan ki reǿįsü’l-ĥükemā Loķmān Ĥakįm Süleymān Ĥażret’ine 

Ǿaleyhümü’s-selām Ķāv baĥrinüñ ve cāmūs343 heyǿetin ħāśiyyetin beyān itdiyse neye 

süvār itdi ki kāv berrįnüñ ĥikmeti mūcibince efǾālin ħāśiyyetin beyān it. diyicek 

cevāb virüp eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh bilmek gerekdür ki öküz bir meşhūr cānverdür 

ki mübārek Ǿālemüñ nižāmı bunuñladur ve şerįfdür. Şeref öküze bu yiter ki Mūsā 

Peyġāmber zemānında Ǿaleyhi’s-selām benį İsrāyil’de bir kişiyi öldürdiler. Allāhü 

                                                           
342 Ĥakįr terkįbdür] Ĥakįrdür H. 
343 Cāmūs] Cāmūsuñ K. 
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teǾālā Mūsā344 Ǿaleyhi’s-selāma vaĥy itdi ki bir öküz boġazla daħı diliyle ol ölen ölü 

ulu kişiyi örte ki söyleye saña ħaber vire kendüyi kim öldürdügin eyle itdiler dirilüp 

ħaber virdi ki kim öldürdüġin daħı gine öldi. Bu ĥikmet cānver arasında 

öküzdedür345. Öküzüñ şerefine delālet ider öküzüñ ve daħı ne ki ĥayvān varsa dilini 

kesicek ölür zįrā ĥayvān diliyledür. Otı diliyle alur baǾżı bāzergānlar naķl iderler ki 

bir arslan kārvāna ķaśd itmiş. Yollarını kesmiş kārvān Ǿāciz ķalmış pes vardılar 

ittifāķ itdiler ki bir öküzi arslanuñ yolına ileteler baġlayalar tā ki arslan aña meşġūl 

ola kārvān göçe geçe gide346. Vardı bir kişi ol öküzi arslan yolında baġladı çünki 

arslan anı gördi öküze ķaśd itdi geldi öküz daħı arslanı boynuzla urdı bir ŧaşuñ üstüne 

bıraķdı yine ardınca başıyla ŧaşa ķaśd daħı başını ayruķ arslandan gidermedi arslanı 

ŧaşa ķaśdı ŧurdı yarındası gün kārvān geldiler gördiler ki [K-60a] öküz baġluyken 

arslanı başıyla ŧaşa ķıśmış öldürmüş geldiler öküzi andan aldılar arslan ki derįsin 

yüzdiler gitdiler ve daħı Yā Süleymān şol toħum ki saça durasın śaçarken öküz 

boynuzuna ŧoķınsa bitmez daħı arslan ve öküz ve fil arasında dāyim Ǿadāvet vardur 

ve śu atıyla neheng arasında ve yılan ile ķaya keleri ve çetükle sıçan arasında ve 

ķurdla ķoyun arasında Ǿadāvet-i bāķį vardur ve daħı Allāhü teǾālā öküzüñ yüreginde 

bir siñir yaratmışdur ki süñüye beñzer öküzüñ ķuveti andandur ve daħı her cānveri ki 

ħaśśı itseler yaǾnį ki ħāyesin çıķarsalar dişisine irkeklik itmez illā ki öküz ve ādemi 

ider ve baǾżı ħaśśı olur ki dişisi andan ĥāśılı olur ol ħiśśi ġāyet ķuvvetlü 

olduġındandur ve daħı bir cānver ki göz ola ol ġāyet ķuvvetlü olur. Śıġıruñ gözi 

ķafāsı yumru olmaķdur ve ķoyunuñ śaġrısı [H-60a] yumru olmaķdur ve arslanuñ 

arķası yumru olmaķdur ve daħı Yā Süleymān İdrįs-nāmede gördüm ki çünki ādem-i 

śafį Ǿaleyhi’s-selām yire indi Cebrāyil Ǿaleyhi’s-selām bir cift öküz getürdi. Tā ki 

ādem ekin eke meger kim ol źirāǾat yirinde ādem-i śafį bāġ çubuġın dikmişdi. Öküz 

dönüm ucına çıķup üzüm aġacın görüp śundı çekdi aġzıyla devegib ķopardı. Ādem-i 

śafį Ǿa.m. ħışm idüp öküzi aġzına eliyle urdı. Öküzüñ aġzı ķıśıldı hįç yirden dişiyle 

bir ot ķoparımaz oldı meger ki diliyle pes öküz aġladı. Allāhü teǾālā öküzüñ gözi 

yaşında ŧaruyı yaratdı. Cebrāyil Ǿaleyhi’s-selām ādeme geldi eyitdi Yā ādem-i śafi 

göñlüñi melūl ŧutma bu aġac sebebinden ki üzüm aġacıdur yine biter her yıl başını 

keserler yine bitüp üzüm virür. ādem ol sözi işitdi tesellį buldı daħı Yā nebiyyu’llāh 

Ĥaķ sübĥāne ve teǾālā śıġırı ġāyet ķuvvetlü yaratdı azu ve ŧırnaķ ve silāĥ cinsinden 

                                                           
344 Mūsā] Mūsā’ya K. 
345 Öküzdedür] Öküzde ķalduġı K. 
346 Kārvān göçe geçe gide] Kārvān geçe gide K. 
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nesne virmedi. Zįrā ki ekŝerį meśāliĥi insān anuñla maĥśūl olur. Eger silāĥı olsa bu 

ķuvvetle degmede muŧįǾ olmazdı. Her ĥayvānuñ dişisi śavt erkeginden ince olur illā 

ki śıġıruñ Ǿaksidür ve yā nebiyyu’llāh kāvį maġrıbdan kāvį mıśrı büyükdür ve 

eķālįm-i sabǾa içinde yedi dürlü berrį śıġır vardur ki bir birine beñzemez bir birine 

muħālifdür baǾżı büyük baǾżı küçükdür ve daħı yā nebiyyu’llāh berrį baķarda ħāśśa 

çoķdur. Nite şöyle ki eger boynuzun dökseler rebiǾ istemesi dutan kişi ŧaǾāmla 

yidürseler ķoya eger içse ķuvvet cımāǾı ziyāde ola eger odın kendine śuyla ķarışup 

bu isme ŧılā itseler zāyil ola ķaraca śıġır odın göze çekse nūrın ziyāde ide bir desti 

için śıġır yaġıyla yaġla boġazına dek bir yire küme ķo cemįǾ yire aña üşe. Śıġır źikrin 

[K-60b] ķurıdup dökse benüm bir şet yumruda üzerine śaçup yise meni ziyāde ide. 

Śıġır etiyle zernįħ eve buħūr itseler sāyir havām ŧaġıla ķılını yandurup dökse içse diş 

aġrısın defǾ ide. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ħāśśa çoķdur bu baķarda şöyle belki bį-gümān 

Farķ idemez anı kimse lįki Ǿārif pes hemān  

Böyle  diyüp sākin oldı ol zemān anda ĥakįm 

Diñle imdi ķıśśa nedür vir śalavāt key cihān 

Der-Beyān-ı Ķıśśa-i Dehķān ve Şikāyet Ŝevr  

Ĥükemā ķavlince Loķmān Ǿaleyhi’s-selām ŝevrüñ ħāśśasın söyleyüp temām idince 

Hüdhüd gelüp ħaber virdi ki yā nebiyyu’llāh Dehķān žālimi ŝevr mažlūmla bād-pāyı 

Medenį getürdi diyince bād-pā daħı Dehķānı ŝevrle der-gāha götürüp347 Ǿarż itdi. 

Andan Süleymān nažar ķılup gördi ki bir ǾArab ekicisi žālim cabbār nefesüñ 

bilesince iki öküz var ki nuŧūl đarbından śıġırsı delük delük olmış ve eti gidüp derisi 

siñügine śarılu ķalmış gözleri nem-nāk nažarına ķarşu ŧururlar andan Süleymān 

ĥayvān dilince ol ŝevrlere suǿāl ķılup eyitdi ki N’içün bu ĥāle giriftār olduñuz? [H-

60b] Gelüp baña bu žālimden şikāyet ĥālüñüz ĥikāyet ķılmaduñuz kim sizüñ gibi 

mažlūmlaruñ silāĥı şikāyetidür. Ħalāśı vü felāĥı sebeb-i Ǿadeldür348 ve melik-i 

Ǿadāletdür. Nitekim Silāĥü’ż-żüǾfāǿi’ş-şikāyetühü349. Ĥażret-i Süleymān Ǿaleyhi’s-
selām böyle diyicek ŝevrüñ birisi ĥāl diliyle cevāb virür eyitdi ki Yā Allāh egerçe 

                                                           
347 Götürüp] Getürüp K. 
348 ǾAdeldür] ǾAdel K. 
349 Şikayet zayıfların silahıdır. 
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ĥayvānāt cinsinden ǾĀlį ĥażretüñüñ evśāf-ı ĥamįdesin işitmişdük der-gāha yüz 

süriyü ümįd gözin ŧutmuşduķ ve lākin zemāna māniǾ śāĥibimüz žālimüñ žülmi350 

dāfiǾ itdügi eclden gelimedük. Velį çoķ şükr ol Ĥaķķ’a ki śıdķımuz berekātında bu 

žālim źülminden necāt bulavüz. Nitekim eydür Śıduķü’l-merǿ necātü351. Ammā ki yā 

nebiyyu’llāh maǾlūmuñdur kim cihān sarāyında kim ola biñ bir ümemden raĥmet 

çekmeye rūzgār şiddetinden nekbet balcıġına çökmeye kim dimişlerdür Zevā yā 
elleźineyā meşĥūnetühü bi’ź-źerāyā352. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

İy cihān mülkinde bulan Ǿizz u iķbāl ü şeref 

İş bu žālim žulm ucından olmışüz atsuz redef 

Zaħmı bul vü raĥmı yuġ vü žālim u cabbār u nefs 

İçmege śu virmez vü yimege daħı hįç Ǿalef  

Neŝr: Ĥükemā ķavlince ŝevr-i mažlūm Dehkānı žālimden bu vech ile şikāyet idicek 

Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām Dehķanį’ye ħiŧāb ķılup eyitdi ki N’içün bu 

ĥayvānlara žülm idüp ŧoyunca Ǿalef virmeyüp meşaķķat idersin zaħm urmaġla zorla 

zirāǾat idersin anı bilmez misin ki kişinüñ žülmi kendüyi helāk ider nitekim eydür 
Žülmü’l-merǿ yeśreǾuǾahü353. diyicek Dehķānį cevāb virüp eyitdi Yā nebiyyu’llāh 

ben bir kifāf nefs ele getürmekde Ǿāciz u faķįrem ŧāķatüm yitdükce bunlara Ǿalef 

virürem ol ķadar ķudretüm yoķdur ki murādlar niçe ola ammā ki [K-61a] bu śıġır 

cinsinüñ ķarınları uranı bir Ǿalef ile ŧoymaz bilmezler ki kişinüñ ķarnı düşmenidür. 

Murādınca yimek fiǾl demidür. Nitekim eydür Baŧınü’l-merǿ Ǿaduvv354. ikinci böyle  

diyüp cevāb viricek Süleymān Ǿaleyhi’s-selām eyitdi ki Yā Dehķānį çünki Ǿalef 

virmek ķudretüñ yitmez yā zirāǾat itdürmeke Ǿalefsüz öküzlere žülm-i śırrįĥ degül mi 

ve bir daħı neden maǾlūm ki maǾāşūka ķılletüñ var ki ħeźar ķıl ki yalan olmayasın 

kim insānuñ belāsı dilindendür. Nitekim eydür Belā Ǿāle’l-insān mine’l-lisān355. 
ǾAle’l-ĥuśūś ki kāźibe raĥmüm yoķdur kim dimişlerdür yalancıya mürüvvet yoķdur. 

Nitekim eydür Lā mürüvvete lil-kiźūbin356. keyy śaķın sözüñde yalan olmasını teftįş 

itdürürem. diyicek ekinci ħavfından iķrāra geldi itdügi žülme muǾtrif oldı günāhına 
                                                           
350 Žālimüñ žülmi dāfiǾ] Žālimüñ dāfiǾ H.  
351 Doğruyu söyleyen kurtulur. 
352 Dünyanın köşeleri pisliklerle dolu. 
353 İnsanın zülmü kendisini bitirir. 
354 İnsanın midesi düşmanıdır. 
355 İnsanın belası dilidir. 
356 Yalancıdan hayır gelmez. 
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Ǿöźr diledi. Andan Süleymān Ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām ol iki öküzi ekinciden śatun 

alup sibāǾ ser-neferi sabǾ-ı esedde muĥkem ıśmarladı ki śıbāǾdan bunları kimse 

incitmeye ve bir rivāyet daħı bu ki ŝevr śınıfı Süleymān Ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām 

cemįǾ ĥayvānātuñ üstin yanına [H-61a] baġlatdı daħı cemįǾ ĥayvānāt incindiler. 

Dillerince Ĥażret-i Süleymān’dan suǿāl itdiler ki Yā nebiyu’llāh sebeb nedür ki 

cemįǾmüzüñ üstin yanına bu öküzleri geçürüp taǾžįm u tekrįme lāyıķ itdüñ? cevāb 

virdi ki Öküz cinsine nice taǾžįm itmeyem ki cihānuñ abādān olmasına sebebdür ve 

ħarābına daħı ve ādem-i śafi Ǿaleyhi’s-selām ki ceddümüzdür evvel ĥayvāna ki enįs 

oldı öküzdür Cebrāyil’üñ getürdügi357 ne feresdür ne fįl ve ne gergedandur. İllā ki 

ŝevrdür ki zirāǾat içün getürdi. Pes ekini yirden getüren ħırmeni süren cemįǾ ĥiźmet 

maǾāşı iden öküz śınıfıdur pes n’içün ħor görürsün ŝevr śınıfı ki yedi ķat yiri358 

omuzına alup götüren ŝevr-i Ǿažįm degül mi? Eger ŝevr olmasa at arpa359 ve ādem 

buġdāy yimege müsebbibü’l-esbāb ŝevri sebeb ķomuşdur. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ŝevre taǾžįm itdügümi ķılmañuz ķaŧǾen Ǿaceb 

Kim zirāǾat itmege olupdur anlar sebeb  

Böyle  diyüp şeh Süleymān Ĥażreti sākin olur 

Diñle imdi ķıśśa nedür vir śalavāt luŧfidur 

Der-Beyān-ı Ķıśśaǿ-ı Ħayl ve Āmeden-i Ĥabŧıķŧıķ Tekvįn 

Ĥükemā ķavlince Süleymān Ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām ŝevre bu vech ile taǾžįm idüp 

atlar gelecisin diline getürüp söyleşürdi ki ǾAcebā ol ħayl cezįresine Melik-i Dehneş 

varup ol ħayllerden ele getürdi mi ki ĥāl nedür? Dirigen nāgihān Ħabŧıķŧıķ tekvįndür. 

Gāh Süleymānįden içerü gelüp taħt-ı pāya360 yüz sürüp Melik-i Dehneş aġzından 

selām virüp Süleymān’uñ devām-ı devletletine duǾā ķılup daħı atlaruñ dutulmaduġın 

ve İblįs Müvekkel-i Ħayl śūretine gelüp iġvā virdüġin ħayl daħı iġvāsın ķulaġına 

ķoyduġın [K-61b] ve dutulmaġa el virmedügin beyān itdi ve devletin daħı cinn 

ķorķusından od śanup zehresi çāk olduġın söylemeyüp Ǿitāb eyledi Süleymān işidüp 

ġāyet melūl olup daħı dönüp Loķmān ĥakįme eyitdi Yā Ĥakįm-i zemān niçe ola ki ol 

atları saġ u selāmet bį-melāmet cinnįler şeyŧān körligine dutup ele getüreler ve 

                                                           
357 Getürdügi] Götürdügi H. 
358 Ŝerv śınıfı ki yidi ķat yiri] Ŝerv yidi ķat yiri H. 
359 At arpa] Arpa H. 
360 Taħt-ı pāya] pāy-i taħtına H. 
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ĥidmetüm şerāyiŧin yirine yitüreler. diyicek Loķmān Ĥakįm eyitdi Şehā devletde aña 

bir tedbįr ideyin ki cemįǾ anları daħı biñ degül ķırķ biñ olursa dutup alup götürsünler. 

diyicek Süleyman Ǿaleyhi’s-selām Loķmān Ĥakįm’e minnet-i Ǿažįm ķılup eyitdi kim 

Yā Ĥakįm-i zemān imdi luŧf it himmete ķāyim ol. didi daħı eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh 

buyuruñ ĥazįneden yüz biñ miŝķāl altun çıķarsunlar ve ķuyūmculara ĥükm idüñ biñ 

miŝķāl altundan361 biñ mücevvef altundan alma düzsünler ammā ki ġāyet büyük ve 

daħı baña beş yüz vaķįyye ħāś nāfe-i misk getürsünler ve daħı biş yüz miķdār miŝķāl 

ħazįnden dārūyı hoşber getürsünler diyüp ĥükm idicek Loķmān Ĥekįm söz birle 

Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām Ǿāmil olup emr itdi. Loķmān ĥakįmüñ didigün üç gün 

içinde ĥāżır itdiler daħı buyurdı ol biñ altun elmayı beş yüz vaķiyye misk ve biş yüz 

[H-61b] vaķįyye dārūyı hoşberi Loķmān ĥakįm ħalvetine ilettdiler. Loķmān ĥakįm 

dārūyı hoşberle nāfe-i çįn miskine ĥikmet mūcibince daħı terkįb ķoyup ol mücevvef 

ve muķaŧŧaǾ ve müşebbek ve musenniǾ altun almalaruñ içen ŧılli ķılup getürüp 

Süleymān nažarında ķodı. Süleymān görüp eyitdi Yā ĥakįm bunlar ne nemādur ve 

menfaǾatleri nedür? Ĥakįm cevāb virdi ki Yā Süleymān-ı zemān bu almayı her 

ĥayvān ki ķoħulısına ķırķ güne dek bį-hoş olup yetür. İllā ki meger burnına acı 

bādem yaġla śarb sür ki ŧamzuralar ile gözin aça ĥiss başına gelüp ayvā yatluyı seçe 

ve ĥareket ķılup ādemden ķaça. İmdi bu biñ altun alma Melik-i Dehneşe Ĥavcele-i 

Tekvįn alup iletsün ve benüm aġzumdan selām ķılup eyitsün ki Ol atlar yüriyüp 

gelüp śu içecegi çeşmlerüñ kenārında birden ikiden çemen içinde ķosunlar ve 

baǾżısın daħı otluķ yerinde ķosunlar ve baǾżı elmaları daħı yıl ķanġı cānibden eserse 

cinnįler elleründe götürüp atlaruñ esen yilden yaña ŧarafına dönüp bu elmaları 

ellerinde dutsunlar vaķti ki yil esüp bu almalaruñ dārusı terĥāsın ve terkįbāt ŧıynetin 

ħayl cinsinüñ burnından girüp ki dimāġına teǿŝįr ide Ǿaķl başından gidüp şaşup düşe 

ölmiş gibi yata ķırķ gündeñ yirinden durmaġa mecāl olmaya. Pes bu ŧarįķle ol ħayl 

cinsinüñ ayķırların ve yündlerin bį-hoş idüp düşürüp yitüreler gözleri begendiklerin 

[K-62a] alup getüreler devletle nažaruña yitüreler. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Böyle  diyüp anda Loķmān ibni ǾĀd añla Ǿayān 

Şeh Süleymān Ĥażretine śıfatın itdi beyān 

Şeh Süleymān gūş idüben itdi taĥsįn özine 

                                                           
361 Miŝķāl altundan] Altundan K. 
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Didi miŝlüñ görmedi çarħ-ı feleküñ çeşm cihāñ  

Neŝr: Ĥükemā ķavlince Loķmān ibni ǾĀd ol Ĥakįm-i üstād böyle diyicek Süleymān 

Ĥażreti Ĥakįm’üñ ĥikmetine ve işledügi śanǾatına ve altun almalaruñ ħāśiyyetine 

aferįn ķılup Ħabŧıķŧıķ Tekvįn’e emr itdi alup getüre Melik-i Dehneş nažarına yitüre 

pes śabun miķdār ābnūs taħtlarından ve şimşįr aġacından Ǿažametlü ve şevketlü ve 

śanǾatlu zįynetlü daħı ol biñ altun elmayı anuñ içine ķoyup ve aġzını ķapayup 

berkidüp mühürleyüp ķıfl urdılar. Rayiĥāsı çıķmasun  diyü ol Ǿažįm śandūķuñ 

taħtlarınuñ eklerine mūm ile mūmyā ķarışdurup sürdiler. Daħı getürüp Dāsir Tekvįne 

virdiler ĥammām ķubbesi gibi başınuñ üzerine alup keşįş ŧāġ miŝāl ŧāġ ŧāġ olup 

Süleymān Ĥażretinden icāzet alup dem çeküp uçup gitdi. Ol gün vaķt-i şām olınca 

cezįretü’l-ħayl gelüp yitdi Melik-i Dehneş nažarına yitürdi ĥiźmet-i şerāyiŧin bitürdi. 

daħı Süleymān nebįnüñ362 emriyi ve Loķmān Ĥakįm’üñ śanǾatini ve almanuñ 

ħāsiyyetin bir bir söyledi. Andan śandūķuñ miftāĥın urup açdı içinden ol biñ dāne 

ķızıl altundan düzülmiş almaları çıķarup śıyup Melik-i Dehneşe Ǿarż itdi Melik-i 

Dehneş daħı almaları görüp şād oldı olup yüz yire sürüp363 secde-i şükr itdi. Andan ol 

geçe ol cezįrede yüz miķdārı bį-kār vardı [H-62a] Her birisinde śaġında ve śolunda 

ikişer altun alma ķoyup ve altı yüz almasın daħı altı yüz cin ulularına virüp çįn-i 

seĥerden ŧurdılar. Seĥer yiline vardılar. Ellerine almaları alup ķaldırup yele ķarşu 

dutdılar almalaruñ dārūsı rayiĥāsı bād-ı nesįm muķabelesinde olan atlaruñ burnına 

ŧiyüp rayiĥāsın ki irgürdi ve dimāġına ki daru teǿŝįr itdi364 atlaruñ gözleri ķararup 

ĥissi feres reǿsden gidüp gözleri ķararup her birisi yire düşüp yatdı śanasın meyyit-i 

müteħarrik olup fevt oldılar365 ammā ki şol ayķırlar ve yündler ki bād-ı nesįmüñ 

muķābelesine rāst gelmedi żuĥį vaķtine dek otlayup ķarınların ki ŧoyurdılar andan 

bölük bölük alup öyle zevāli issisinde otluķlu otlaġında ġıy çeşmlerine teşne dil olup 

śuśayup śuyın içmege ki vardılar śu içerken göz içüp yeşil yāķūt çemen366 içinde 

ķızıl almanuñ güneş śıfat mücellā şevķin ki gördiler. ǾAcabā nedür?  diyüp yanına 

varup boyun uzadup [K-62b] ŧıyup rayiĥāsından śafā sürüp ķoķulayup burunların ki 

urdılar hemān-dem dārū dimāġlarına teǿŝįr idüp durduķlu durduġı yirde şaşdılar 

ĥisleri başından gidüp kimi śuyı kimi śudan ŧaşra düşdiler muĥaśśal kelām sözi dırāz 

ķılmayalum ol ħayl cezįresinüñ ayķırlarınuñ ve yündlerinüñ dört baħşda bir baħş 

                                                           
362 Süleymān nebįnüñ] Süleymān’uñ K. 
363 Şād olup yüz yire sürüp] Şād oldı. Yüz yire urup H. 
364 İtdi] Eyledi H. 
365 Fevt oldılar] Vefāt itdi K. 
366 Yeşil yāķūt çemen] Yeşil çemen H. 
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ķılmayup dārū teǿŝįr itdügi sebebden cinnįler ele getürüp götürdiler ve gözleri 

begendüġünden on biñ miķdārı at cemǾ idüp bir yire cemǾ eylediler getürdiler ve 

andan ĥükemā ķavli üzere Melik-i Dehneş ve Ħabŧıķŧıķ Tekvįn ve Ħımħım Tekvįn 

yüriyüp bu atlaruñ endāmı dūrıstın ve tūyı ķıymetlisin eyüsin seçüp taylusın giderüp 

rāstı dürüst on bin atdan biñ at begenüp her birisin bir cinnį ile ıśmarladı ki 

ķucaķlayup götüreler esenliġle Süleymān nažarına buyuralar367 andan ol on biñ dāne 

ķızıl altun almaları daħı cemǾ idüp dįv şordlar ve ezelki śandūġına ķoyup berkitdiler 

ve andan śoñra ķofl urup ķabaġını mühürleyüp ĥıfž itdiler andan Ħımħım Tekvįn 

śandūķı başına ķoyup götürüp gitdiler. ǾAzm-i Süleymān itdiler vaķt-i Şām olıncaya 

dek ķuds-i mübārek nāĥesinde yitdiler gök yüzinden yir yüzine indiler zeytünlüķ 

arasına ķondılar atları daħı yir yüzine indirdiler śubĥ olıncaya dek368 üzerlerine 

ĥāżırlıġla ŧurdılar. Śabāĥ olmasına ŧāñ yirine göz urdılar bunlar bunda ammā ki 

bizüm ķıśśamuz369 ez ān cānib Süleymān nebį ĥażretine geldi nite ol zemān ki 

Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām Melik-i Dehneş’e ķızıl altundan düzülmiş almaları ki 

virüp gönderdiler vaķt-i Şām daħı yitdi ins ü cin meleklerine dįv Ǿifrįt ser-henglerine 

icāzet virdi dįvānı ŧaġıtdı Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām yirinden ŧurup ħalvet ħāśına 

gitdi śubĥ olıncaya dek370 Allāh’a Ǿibādet eyledi. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Śubĥ olınca Ĥaķķ’a ŧāǾat itdi Şāh 

Raĥmet ide ĥażrete yaǾnį İlāh 

ǾĀķil iseñ sende Ĥaķķ’a ŧāǾat it 

ŦāǾat içün oldı ħalķ insān ü cin mihr ile māh371 [H-62b] 

 Der-Beyān-ı Temŝįlāt-ı Dāsıtān-ı Māżį 

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Şeh Süleymān dutġıl imdi ĥażretüñ 

Ĥaķķ’a dāyim idegör gil ŧāǾatüñ 

ŦāǾatiyle buldı bulan cenneti 

                                                           
367 Buyuralar] Yitüreler K. 
368 Olıncaya dek] Olınca H. 
369 Bunlar bunda ammā ki bizüm ķıśśamuz] Bunlar bunda bizüm ķıśśamuz H. 
370 Olıncaya dek] Olınca H. 
371 Vezin bozuktur. 
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ŦāǾatiyle buldı bulan raĥmeti 

ŦāǾatiyle Ǿafv ider cürmüñ ile 

ŦāǾat it kim maĥv ola senden günāh 

Ġer dilerseñ raĥmet ide ol raĥįm 

Çün Süleymān nefsüñi eyle372 selįm  

Cehd ķıl kim nefsüñi Ǿaķluñ temām 

İde teǿdįp ola ħāliś yā humām 

Her ne iş kim işleseñ taĥķįķ ola 

ǾAvn-i Ĥaķķ’la cümlesi tevfįķ ola 

Bu Süleymān-nāme’den maķśūdı pes [K-63a] 

Bir meŝeldür saña senden ħoş nefes 

Göñlüñüñ āyinesin eyle vü pāk 

İresin maķśūda ķılma ħāv fināk 

Göñlüñ alçaķ dut ki aśluñ oldı ħāk 

Tā semekden menzilüñ ola373 semāñ 

Ne semā kim ne felekden ķıl güźar 

Ķovup Ĥaķķ’a irişigör nā-mever 

Ger irişmek ister iseñ Ǿulūya 

Baķma māl u mülk-i Ǿālem siffile 

Bu ħalāyıķdan kesil iste vü Ĥaķ  

Ĥaķ dileyen terk ider dünyā vü ħalķ 

Nuŧķını Firdevsį’nüñ ŧut ki temām  

Tā saña raĥmet ķıla Rabbü’l-enām 

 Der-Beyān-ı Meclis-i Āħir 

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ĥaķķ’a minnet oldurur ħālıķ ümem 

                                                           
372 Nefsüñi eyle] Eyle nefsüñi H. 
373 Menzilüñ ola] Ola menzilüñ H. 
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Üç yüz otuz dördü meclis oldı tam 

Çün kim ol Ĥaķ virdi vüsǾat taķviyet 

Söyledüm olduķça bende maǾrifet 

Ǿİlmi irdükçe ĥikāyet oldı şerĥ 

K’eyledüm raǾnā rivāyet cümle śaĥ 

Meclis āħir oldı çün ki bu zemān 

Pes ferāġat idelüm sözden hemān 

İrgürürse yarına Allāh u teǾāl 

Şeh Süleymān’dan diyevüz hoş maķāl 

Pādişāhuñ devletinde var ümįd 

Ĥaķķ kitāb itmāmını ķıla mezįd 

Tā Süleymān-nāme birle nām-ı şāh 

Döndükçe bāķį ķala mihr ü māh 

İy Ħudā yā ħālıķ u Ǿarş u mecįd 

O Muĥammed nūrı ĥaķķı yā ĥamįd 

Ķıl müyesser āħir ola bu kitāb 

MüstemiǾ ide duǾā bulam ŝevāb 

Kim ider Firdevsį içün ħayrı duǾā 

Ĥācetin Allāh ķıla anuñ revā 

Ger duǾāñ olmaķ dilerseñ müstecāb 

Vir śalavāt Muśŧafā’ya kāmiyāb 

Süleymān-Nāme’nüñ Üçyüz Otuz Beşinci Meclisinüñ Źikrindedür 

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Her göñül ki Ǿaķl u dille cāndan olsa āşinā 

Nuŧķ-ı ħāliś birle lā-büd olısardur dil-güşā 

Ādemįden sözdurur maķśūd olan āħir ezel 

Kim cihāndan söz ķalur bāķį cism olur fenā 

Sözden özge nesne olsa Ǿālem içre bį-gümān 
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Söz yüce gökden inüp dinmezdi dilden müntehā 

Sözdurur Tevrāt-ı Furķān hem Zebūn İncįl’i bil 

Sözden özge nesne yoķdur yā imām-ı pįşvā 

Maħzeni lādįb olur naķli śaĥįĥ añla ħaber 

Sözdurur āĥsen ĥadįŝ emleh kelām iy pādişāh 

Tende cānuñ var iken dilüñ revān söyler iken [H-63a] 

Bu Süleymān-nāme’sinden söyle ķılup ibtidā 

Bir Ǿacāyibden ġarāyib dāsıtān şerĥ eylekim 

Yād işidüp ķıla taĥsįn ide āĥsen āşinā 

Gūşı hoş baña ŧoķuña söyleyem emleĥ süħan 

Lįki virgil ħoş śalavāt bir revānı Muśŧafā 

Der-Beyān-ı ǾAžamet-i Dįvān-ı Süleymān Ǿaleyhi’s-Selām 

Loķmān Ĥakįm ķavlince kim muķeddemen bu kitābuñ müśannefidür. Süleymān 

vefātından śoñra Süryānį dilince teǿlįf iden müǿellifidür ve Eflāŧūn-ı Yunanį kitāb-ı 

Süleymān-nāmenüñ rāvįsi ve cihānuñ źū-fünūnı naķlince Seyyid Naŝr Baġdādį ol 

fünūn-ı Ǿālem cihān ħalķınuñ üstādı ol vech ile śaĥįĥ ĥikāyet [K-63b] meliĥ rivāyet 

ķılur ki çün kim ol gün Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām dįvānı ŧaġıdup ħalvet-

ħānesinde varup śubĥ olınca ħālıķa iħlāśla ŧāǾat idüp namāz u niyāz ki itdi nite çünki 

şeb māhı miskįn-i fūta ŧutunup baĥri maġribe ķurśıma Ǿġavs idüp ki ŧolunup gitdi 

çarħ-ı çārüm ŧaķ-ı felekden ķalķup şems-i nūr Ǿarūs yüzine dest-i żiyā enveri gülgūni 

ŧutuķ ŧutdı yaǾnį ki Ildırım ħan şems-i esedden ŧurup burc ķulla-ı ķāfdan baş ķaldırup 

cemāl ber kemāl-i enveri birle cihān sarāyın münevver tābān eyledi. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Şeh-i Sulŧān Ildırım ħan şemsi çün gösterdi nūr 

Māh-ı cam baĥri ķaçuban ķaçdı ķorķup anda göz 

Tā ķıyāmet devletiyle Şāh-ı Sulŧān Bāyezįd 

Bāķį ŧurup Ǿömr-i baħtı arta anuñ rūz birūz 

Ĥāsedüñ tārįk-i şeb-veş rū siyāh olsun yüzi 

ŞemǾ-veş miķrāś ecl başın kesüp cānı ola sūz 
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ǾÖmr-i nūĥ itsün müyesser Ĥaķ ħıtādan ĥıfž idüp 

Nitekim itdi müyesser genç-i ķārūnı künūz 

Zį melek kim devletinde374 söylenipdür bu kitāb 

Kim nižāmı nažmı birle dil nižāmı didi söz 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince çün kim ol śubĥ-ı dem yitdi seĥer ķuşcaġızları dile gelüp ötdi 

ŧañ yiri ki aġardı Ķuds-ı Mübārek mescidinüñ müǿeźźini ki ezān virdi žıllı maǾbūd 

Süleymān bin Dāvūd yirinden defǾi ŧurdı māǿ ŧāhirden tāze vużū ķılup miĥrāb yirine 

vardı aśĥāb-ı kibār cemǾ olup geldi Ĥażret-i Süleymān imāmlıķ idüp śubĥ namāzın 

ķıldı evrād oķıyup tįġ-i tevĥįdle dįv ü racįm boynun ŧoķıyup namāzdan niyāzdan 

fāriġ ki oldılar andan duǾā ķılup el yüze ki sürdiler ümerā vüzerā ĥükemā füżelā 

mescidden çıķup ħalvet-i ħāś ķapusına vardılar Süleymān’ı Ǿaleyhi’s-selām 

selāmlamaġa intižār ayaġı üzerine ŧurdılar ez ān cānib Süleymān Ĥażreti daħı 

Ǿaleyhi’s-selām miĥrābdan Bismi’llāh diyüp ķalķdı ħalvet-i ħāśına varup Mıśr sulŧānı 

ķızı Mehįn Bānū serv-i ķāmet valā ki ħaddiyle ħandān ħandān375 śalınup şįve-i nāzla 

ĥelālı elin eline alup ĥidmetine yüz sürüp daħı edeble ķatına virdi Süleymān nebįnüñ 

libāsın geydürdi nite şįş Ǿabāsın evvel cekinine śalup Ħalįl Peyġāmber Ǿimāmesin 

başına virdi376 ve ādem-i śafi śaçın biline kemer baġladı ve nūĥ biħi cübbesin egnine 

śaldı ve Mūsā gelįm naǾlinin ayaġına geyüp Ǿaśāyı eline aldı daħı Bismi’llāh diyüp 

[H-63b] ħalvet ħāśından ŧaşra çıķdı ħˇāś ķarşu varup baĥri cübūśtān gibi aķdı her 

birisi ilerü gelüp selāmlayup Ǿizzetle alup serįr üzerine getürdiler nübüvvet taħtına 

çıķarup yirlü yirüne geçüp oturdılar. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Diñle imdi niçedurur şeh Süleymān mülketi 

Görine tertįb üzre dįvān dutardı milleti 

Aślı birle şerĥ ideyin gūş idersüñ cān ile [K-64a] 

ǾIşķla ammā vir śalavāt yā Muĥammed ümmeti 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince evvel nübüvvet taħtınuñ ķafāsında yedi śaf melāyike 

müķarrebūn ŧurdılar evvel on iki burucuñ melek-i müvekkelleri ŧurdı nite evvel 

ĥamel burcınuñ müvekkeli Berķayāyil melek Ǿaleyhi’s-selām ikinci ŝevr burcınuñ 

                                                           
374 Devletinde] devletde H. 
375 Ħandān ħandān] Ħand-ı ħandān H. 
376 Virdi] Vurdı H. 
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müvekkeli Deŝmūr melek Ǿaleyhi’s-selām üçünci Cavzā burcunuñ müvekkeli 

Herūreş melek Ǿaleyhi’s-selām dördünci Sereŧān burcunuñ müvekkeli ŧurdı bu üslūb 

üzerine on iki burcuñ melek-i müvekkelleri ŧurıcaķ yedi ıldızuñ daħı melek-i 

müvekkelleri anlaruñ śaff-ı neǾālinde ŧurdılar nite evvel müvekkel-i ķamer ki 

Emlįħan melekdür ikinci melek-i müvekkel āfitāb ki Mekįlūş melekdür fi’l-cümle 

yedi ıldıza müvekkel olan melāyike müvekkelün ŧurdılar ve anlaruñ śaf-i neǾālinde 

müvekkel Süleymān ŧurdı gördiler nūr-ı nāyile melekdür anuñ yanında nübüvvet 

ħātemine müvekkel olan ǾAźeryāyil melek ŧurdı ve andan taħt-ı Süleymānį’ye 

müvekkel olan Ħırķıyāyil melek ŧurdı ve saǾādet tācına müvekkel olan KeŧaǾāŧāgūr 

melek ŧurdı ve anlarıñ yanında müvekkel-i Bād Naġmeġāyil melek birle āteşe ve 

kürre-i nāra müvekkel olan Seĥŧāhilāyil melek ŧurdılar377 ve anlaruñ yanında 

müvekkel Abĥā ādāb KeyǾhişāyil melek birle müvekkel- Ħāk TamǾāhākāyil melek 

ŧurdılar ve anlaruñ altın yanında śaff-ı naǾālinde müvekkel seĥāb amŧār raǾd bahar 

Düşāyil melek ŧurdılar ve anuñ yanında müvekkel bi’l-ħil ve Elledūd Derver iyş 

melek ŧurdı ve andan şecer kibār müvekkeli gelü Şalkāyil melek birle müvekkel-i 

Ħaşābeş Şānmulār melekbirle maǾādinler üzerine müvekkel olan Sencāyil melek 

ŧurdılar ve anlarun altında śaff-ı naǾālde dört dürlü Ŧabāǿiyüñ müvekkelleri ŧurdılar 

nite müvekkel Śaf Aşuriş melek birle sevdā müvekkeli dem Dübesbe-i melek ŧurdılar 

ve balġam müvekkeli Belįyūrmiş melek birle sevdā müvekkil Ardimuş melek 

ŧurdılar ve andan śoñra āśĥāb-ı aĥcār müvekkeli Herķayāyil melek ŧurdı ve andan 

śoñra müvekkel insān şerātāyil melek-i aǾžam ile müvekkel-i Bahāyim ŚaĥbāŧāǾāyil 

melek ŧurdılar ve anlarun śaff-ı naǾālinde yırtıcı ĥayvānlar ĥākim müvekkel SebūǾ 

ǾAşķarsayāyil melek ŧurdı aǾvānlarıyla yaǾnį kim dört aǾvānı378 vardur maġāribde 

olan sibāǾ üzerine Balhiyā Meşāreķede olan sibāǾ üzerine ķıble cānibinde lan sibāǾ 

üzerine heryuǾ ve şimālde olan subūǾ śınıfına ǾUleyānu melek ŧurdılar379 ve anlaruñ 

śaff-ı naǾālinde yırtıcı ķuşlar müvekkelleri geldiler nitekim bundan aķdem źikr 

itmişüz ki Bahāyim döt ayaķluya dirler ki ot otlayıcı ĥayvānātdur feres ester üştür 

gibi ve sabāǾ cānver yırtıcı cinsi ve bebr ü peleng şįr u neheng gibi ve aŧyār daħı dört 

ķısmdur [K-64b] havāyı ve āteşi ve berrį ü baĥrı ammā ki ķuruda olan ķuşlar daħı iki 

śınıfdur bir bölük yırtıcıdur. ǾUķķāb [H-64a] ve şahbāz ve tavşancıl gibi ikinci śınıf 

                                                           
377 Müvekkel olan Ħırķıyāyil melek ŧurdı ve saǾādet tācına müvekkel olan KeŧaǾāŧāgūr melek ŧurdı ve 
anlarıñ yanında müvekkel-i Bād Naġmeġāyil melek birle āteşe ve kürre-i nāra müvekkel olan 
Seĥŧāhilāyil melek ŧurdılar.] müvekkel olan Seĥŧāhilāyil melek ŧurdılar H. 
378 YaǾnį kim dört aǾvānı] YaǾnį dört aǾvānı H. 
379 ǾUleyānu melek ŧurdılar] ǾUleyānu ŧurdılar K. 
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ĥubūbāt yiyici dāne ŧartıcı Ŧāvūs ve ħoros ü süglün gibi. Pes bu taķdįrce her śınıfuñ 

bir melek-i müvekkeli ve dört aǾvānı vardur rubǾ-ı meskūnuñ dört kūşesinde olan 

śınıfına ĥākimdür. Ser-cümlesin şerĥ iderseñ sūz-ı ŧavįl olur ammā maĥallinde tefśįli 

birle İnşāǿllāh şerĥ olunur. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Çün maĥalli gelse anı taķrįr idem380  

Aślı birle cümlesin taǾbįr idem 

Söz ki tekrār olsa olur ġāyet yemen381  

Pes mükerrer sözi ne tefsįr idem 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince evvel sibāǾ müvekkelinüñ śaff-ı neǾālinde baĥr-i küfūfda 

olan eŧyār-ı müvekkel Hemrākil Melek ŧurdı ve andan ve kürre-i nesįmde olan eŧyār 

müvekkeli Hümāyūn’la Hümāĥākim Kesfiyāyil melek ŧurdı ve anuñ śaff-ı neǾālinde 

kürre-i nārı havāda olan eŧyārūñ Ŧahŧuyū melek-i aǾžam ŧurdı anuñ śaff-ı neǾālinde 

baĥr-i eŧyār-ı müvekkel yaǾni deryālara ırmaķlarda olan ķuşlar Ĥākim-ı Derdiyāyil 

melek ŧurdı aǾvānlarıyla kim esmāsı yirinde źikr olına ve anuñ śaff-ı neǾālinde berrį 

murġān-ı müvekkel ŧurdı kim ismi bir ķavlde Şelāyişdür ve bir ķavlde Ŧamāhā 

Benāyildür ve anlaruñ śaff-ı neǾālinde müvekkel cin ŧurdı ki cin daħı dört śınıfdur 

yirinde źikr olmışdur ammā ki şeyāŧįn źürriyātınuñ ser-cümlesine bir melek-i 

müvekkel ĥükm ider ki ismine Mekāŧāyil dirler ki dört aǾvānı vardur evvelki aǾvānı 

müvekkel-i cin ŦamǾihā KehmāǾāyildür ikinci aǾvānı müvekkel-i beri Ŧūŧiyāyil 

melekdür üçünci aǾvānı müvekkel Ehremenān Şarıķaŧāyil melekdür ve dördünci 

aǾvānü’l-müvekkel bi’l-Ǿafārit ǾAcelciyāyil melekdür ki her birinüñ dört aǾvānı 

vardur aǾvānlarıyla Süleymān nebį nažarında ŧururlardı Ǿāśi olan şeyāŧįn źürriyātın 

ķudretden yaradılmış Ǿamūdla çarpup ĥareķ iderlerdi ħalķ-ı Ǿālem gözlerinde nihān-ı 

ehlu’llāh Ǿaynından Ǿayān-ı etķiya vü enbiyā vü evliyā görüp farķ iderlerdi ve 

anlarun alt yanında el-müvekkel bi’l-ġūlān idi ki ismi Ķırŧıyāyil melekdür ve anuñ 

śaff-ı neǾālinde el-müvekkel bi’n-nesnās ReĥįǾāyil melek ŧurdı ve anuñ śaff-ı 

neǾālinde el-müvekkel bi’l-evhām Hayā Kemākāyil melek ŧurdı aǾvānlarıyla ve anuñ 

śaff-ı neǾālinde ĥaşerāt-ı efǾiyyāt-ı ĥayyāt ve Ǿafārįt śınıfına ve şāh-ı mārān Ǿaskerine 

                                                           
380 Vezin bozuktur. 
381 Vezin bozuktur. 
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müvekkel olan Kefāhātāyil melek ŧurdı aǾvānlarıyla ki esmāsı yirinde źikr olupdur. 

Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ķuşadup taħtı ŧuruban niçe yüz biñ biñ melek  

Yüzleri nūrından enver oluban şemsi felek 

Baş başa çatup ŧururdı her biri kerrü benek 

Rūĥ-ı ķudsi miŝl açup idüp kemer şehįr melek  

Fi Źikr-i Enbiyāǿ-yı Benį İsrāyil  

[K-65a] Ĥükemā ķavlince nübüvvet taħtınuñ ķażāsında źikr olan melāyike-i 

müvekkelūn śaf baġlayup iźn-i Rabbānį muǾcize Süleymānį birle ki ŧurdılar andan 

nübüvvet taħtınuñ śaġ kenārında benį İsrāyil’üñ on iki sıbŧınuñ on iki biñ muǾcizātı 

gün gibi žāhir olmış enbiyāǿ-ı müttaķįn ħulāśa-ı māǿ ŧįn-i seccādelü seccādesin 

miĥrāblu miĥrāblarına śalup teveccüh-i Ĥaķķ’a ķılup yirlü yirinde oturdılar. [H-64b] 

Evvel ādem-i āħir Muĥammed cemǾ-i gelmiş ve gelecek peyġāmberler ervāħa 

śalavāt virüp Allāh’ı tekbįr getürdiler ol zemān Süleymān nažarında ĥāżır olan güzįn-

i etķiyā Āśaf bin Berħıyā idi ve Nāŝen Peyġāmber ve Kāź Peyġāmber ve Yūnāŝen 

bin Evyāŝir DerdeǾ bin Kemāĥūl Āŝünĥā Öźrāĥį ve Ĥulķūl bin Kemāĥūl ve Bedr 

Sūn Peyġāmber ve Aĥyāşįlūn Peyġamber ve Evyāŝir bin Āħį melek peyġamber ve 

Evliyāhū ve Mįħāyhū peyġāmber idi. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

On iki biñ vardı ĥāżır ol zemānda enbiyā vü382 evliyā 

Hep benį İsrāyil ulusı oldı Āśaf bin Berħıyā383  

MuǾcizātı her birinüñ gün gibi rūş idi 

Şeh Süleymān Ĥażretine itdiler ħayr-ı duǾā 

Fį Źikri Nesl-i Hārūn Śādāt-ı Benį İsrāyil 

Ĥükemā ķavlince yine nübüvvet taħtınuñ evvelki ŧabakasınuñ śol ŧarafında nesl-i 

Hārūn Sādāt reh-nümūn ŧoķuz biñ miķdārı evliyā etķiyā eśefyā Ǿulemā külelā kim 

Cumhūr ile ŧururlardı şimşād aġacından kürsįler üzerindedür çeküp Süleymān 

                                                           
382 Vezin gereği bu atıf vavının olmaması gerekir ancak anlam gereği bırakılmıştır. 
383 Vezin bozuktur. 
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nažarında otururlardı kim anlaruñ alāsı Śādıķ bin Evyāŝir Ġūce bin Evyināź ve Ĥuyū 

bin Evyināźu ve ǾAcezyā bin Śādıķ ve Kereŝį ve Peleŝį miŝl-i Sādāt āl-i Hārūn 

Ǿulemā vü fużelā ekmel-i külelā źū fünūnlar daħı yirlü yiründe ŧururlar. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Cümle Sādāt nesl-i Hārūn etķiyā 

Heb vilāyet issi kāmil ehl-i Ĥaķ vü bį-riyā 

Ĥükm-i ŝevr ile iderdi cümlesi śāliĥ Ǿamel 

Emri Ĥaķ’dan ŧaşra her giz basmaz idi kimse pā 

Der-Beyān-ı Server-i Selāŧįn 

Ĥükemā ķavlince yine nübüvvet taħtınuñ ikinci ŧabaķasında on dört biñ dünyā 

pādişāhları rubiǾ meskūñ sulŧānları heft ü kişver ĥanları Mıśr sulŧānı Celāle’d-dįn ki 

FirāǾvuniyye melikiydi ve Įrān Sulŧānı Keykāvus bin Keyķubād ve Tūrān meliki 

Efrāsiyāb ve Endelüs meliki Ħüsrev Şāh ve benį Āśfer serveri Bilād Şāh ve 

ǾAmāliķa Sulŧānı Sührāb şāh ve Yūnān meliki Ķuŧāŧ Ĥan Ķosŧanŧįn tekfūrı Ķayśer 

miŝli Şāh-ı Şāhān ħan Ħāķān zerrįn Cevheri Şāh nişįnler üzerine geçüp Süleymān 

nažarına ķarşu diz çeküp oturdılar ve her melekūñ ķafāsında zerrįn kemer ħāś ķullar 

ayāġın ŧurup ellerin tįr u tebere tįġ-i sįre urdılar. Nažm:  

  [FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Her biri Sulŧāñ-ı Ǿālem baĥr u berr iskenderi [K-65b] 

Şarķ u ġarbuñ māliki derbān-ı Rūm’un ķayśeri 

Şeh Süleymān Ĥażretinden ġayrı ħāne bir zemān 

Kimseye ķılup iŧāǾat olmamışdı çākeri 

Der-Beyān-ı Vüzerā vü Ĥükemā384 

Ĥükemā ķavlince andan śoñra nübüvvet taħtınuñ ikinci ŧarafınuñ śol ŧabaķasında dört 

biñ dört yüz ķırķ dört ĥikmetde māhir ĥükemā ile ve ölümden ġayrı derde dermān 

itmege ķādir eŧibbayla kevākib seyrine vuķūf u nāžır müneccimįn ve Ǿuķalā ile ve 

dįvān-ı defter baġlamış ekmel-i şuǾarā-yı žürefā ile ve Loķmān ĥakįm ve Fiŝāġores 

ve Tevįdi ve Feylesov-ı Ekber ve Baŧlamyus Ĥakįm ve Aġinyānūs Ĥakįm ve Belįnās 

Ĥakįm ve Ŧāŧūrıs ĥakįm daħı ǾĀc ābnūsı śandallar üzerinde Süleymān nebį [H-65a] 
                                                           
384 Der-Beyān-ı Vüzerā vü Ĥükemā] Neŝr H. 
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nažarına ķarşu źikr olan melik-i eŧibbā seyyidü’l-ĥükemā diz çöküp oturdılar385. 

Aśĥāb-ı taķvįm ve erbāb-ı taǾžįm miŝl-i şākirdleri ķafālarında yir yir ayaġın ŧurdılar 

Ǿilm-i ābdān ve Ǿilm-i edyāndan baĥŝ itmege başladılar. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Her birisi ĥikmet içre olmış idi feylesof 

Ne felek esrārına bulmış heyǿet ile vuķūf 

Çıķarup taķvįm iderdi ĥükmi anlar bį-ĥilāf 

Kim bilürdi niçesi gerdiş ķılur çarħı śurūf 

Der-Beyān-ı Ħavāśś-ı Süleymān Ǿaleyhi’s-selām386  

Ĥükemā ķavlince baǾd-ı ez-ān nübüvvet serįrinüñ üçünci ŧabaķasınuñ sāġ ŧarafında 

Sām-süvār kürsįsinde Ķāhir bin Sām śāĥib-ķırān nįk-nām geçüp oturdı ve anuñ 

yanında Süleymān nebįnüñ on iki ser-nefer mülūk-i ħavāsı ābanūsį kürsįlerde geçüp 

edeble ŧurdılar ki her ayda birisi Süleymān dįvānınuñ ħarcın ĥāśılın görürlerdi. Yil 

āħir olınca defter ile ĥisābın virirlerdi ve her birisi üç biñ pāre köy ve altmış altı pāre 

şehri muǾažžam ve ķırķ sekiz pāre il sekiz pāre vilāyet kilįdi memleket ĥāfıžı 

ķalǾalar ĥāśılların yirlerdi. Ĥiźmet-i Süleymānį görürlerdi. Nite evvel Muĥarrem 

ayında Aluven bin387 Ĥinnān ikinci Śafer ayında BeǾnābin Āhįlūd üçinci RebįǾü’l-

evvel ayında Yābir bin MenāşiǾ dördünci RebįǾü’l-āħir ayında Ahįnāźū bin ǾAźū 

beşinci Cemāźįye’l-evvel ayında AhįmāǾiŝna Fetālį Süleymān’uñ güyegüsidür. 

Altıncı Cemāźiye’l-āħir BeǾnābin Hūşį yedinci Receb ayında Yehūŝāfet bin FārūǾ 

Süleymān’uñ güyegüsidür. Sekizinci ŞaǾbān ayında ŞemǾį bin AǾlā ŧoķuzuncı 

Ramażān ayında Kūd bin ǾAvrį onuncı Şevvāl ayında Benhūdį on birinci Źi’l-ķaǾde 

ayında Bendekeri on ikinci Źi’l-hicce ayında Amįnāźū ve bunlaruñ altı yanında 

Yehūŝāfet bin Asįlūd beglerbegi oturdı ve anuñ yanında Benāyāhū bin YehūyādaǾ 

beglerbegi ŧururdı ve anuñ altında Azūnįrān bin Avda ayaġın ŧururdı ki ħarāc defterin 

ol yazurdı ve anuñ yanuñda ǾAźeryāĥūben Nāŝen ki ser-Ǿasker idi. Ayaġın ŧurdı ve 

andan śoñra muĥaśśal Māl-i Amtūn-ı Emįn Aźeryāhū bin Şįşā ve Emįr Śādıķ bin 

Şįşā [K-66a] ayaġın ŧururlardı ki bunlar dįvān kātibleri ve ħazįne yazıcıları idi ve 

andan Aħį Şer ki kilārcı başıdur ve Nāvil bin Nāŝen ki emįr-i Ǿalemdür ve KelǾād 

                                                           
385 Oŧurdılar] Ŧurdılar H. 
386 Der-Beyān-ı Ħavāśś-ı Süleymān Ǿaleyhi’s-selām] Neŝr H. 
387 Alūven bin] Alūben H. 
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Barçalı ki ķapucılar ketħüdāsıdur ve Cābūr Nāŝen ki çāvuş başıdur ayaġın ŧururlar. 

Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Gör ne devlet virmiş idi Şeh Süleyman’a İlāh 

K’ins u cin u vaĥş u ŧayra olmış idi pādişāh 

Çün ġazāya niyyet idüp cemǾ iderdi o şāh 

Ħāk-i insān bürür idi gök yüzin perrān i şāh  

Der-Beyān-ı Ŧāyife-i Cinnįyān u Perrįyān 

Ĥükemā ķavlince andan śoñra yine nübüvvet taħtınuñ üçünci tabaķasınuñ śol 

ŧarafında cin nesli cān aślı ve daħı perį śınıfınuñ melekleri ŧurdı. Nite ol cān ķavm-i 

seyyidi ervāĥ ulusı Ǿāķil u kāmilüñ yüzi śulusı ħoş ħulūsı Rūĥ şāh cinn birle perįler 

melik-i Hümāyūn Şāh perrį ħan ve cinnįler ulūsı Elhinc-i Cinnį ħalįfesi Cubĥįye bin 

Ceberrūt Cinnį birle yedi yıldız tābiǾ cinnįlerüñ müvekkelleri evvel Melik-i Aĥmer 

ikinci Melik-i Dehneş ħalįfesi Ekdüriş [H-65b] Cinnį üçinci Melik-i Meyŧaŧavuş 

dördünci Melikü’l-meymūnü’l-aǾžam beşinci Melik-i Sepįdü’l-Ǿažm altıncı Melik-i 

Şehmūreş yedinci Melikü’l-aĥnef geçüp zerrįn sįmįn kürsįlerde ķarār itdiler ve andan 

ol fįl tenlü evren aġızlu ejderhā dillü ķażā vü ķadere ķarşu varıcı dünyā ŧolusı leşkere 

cevāb virici cin ser-hengleri yirlü yiründe ŧurdılar. Nažar-ı dįvān-ı Süleymāniyye 

urdılar Ŧālisħān Mālisħān perrį gibi ve Kebdüriş Gendüriş ve Kiflįs ü Müflis ve 

Ħımħım Tekvįn miŝāl tekvįnlerüñ ŧururlar aǾvānlarıyla Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Her birinüñ ĥükm içre niçe biñ biñ cinnį var 

Kim iderdi ĥiźmetini leyl ü şeb śubĥı seĥer  

Bir birine beñzemezdi şekl ü vażǾı heybeti 

Kim mübeśśer göricek alurdı ġāyet çoķ Ǿiber 

Şeh Süleymān Ĥażretine cümle çākir oluban 

Emr-i Ĥaķ’la idüp ŧāǾat pāyına yüzin sürer 

Der-Beyān-ı Źikr-i Ehremenān ü Ǿİfrįtān 
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Ĥükemā ķavlince anlaruñ altın yanında śaff-ı neǾālde Ehremen ser-neferleri CaǾcaǾa-

i Dįv ve Ķanŧĥār Dįv ve Aġrās Dįv ve Ķosŧād Dįv ve Medāris Dįv ve Cāveris Dįv ve 

Ķāmūs Dįv ve Serŧāķ Dįv ve Ħaśħāś Dįv miŝl-i Ehremen Ǿafārįt-i ruħāmį aķ 

mermerden kürsįlere geçüp herĥangi oturdılar388 ve aǾvānları gürz-i girānları 

omuzlarına urup başları üzerine götürdiler. Ayaġın ŧurdılar eyle ehremenlerdür ki her 

birinüñ ķāmeti kūĥ-ı Elbruz’a ve başları ķulle-i Ķāfa ve gözleri Merrįħe ve 

cünbüşleri evrene ve ŧuruşları Merrįħ Keyvān’a beñzer. Nažm:  

  [FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Çün sikender seddi ŧurur her biri yirinde pes 

Gök yüzi ķaŧrānı reng ider göge virse nefes 

Merrįħ u Keyvān felekde ķorķar anları görüp 

Heybetinden burca sıgup itmez oldı sözü bes 

Der-Beyān-ı Ŧāyife-i Maħlūķāt-ı Ümem 

Ĥükemā ķavlince BaǾd-ı ez ān nübüvvet [K-66b] kürsįsinüñ dördünci ŧabaķasında 

yüz yigirmi dört dürlü śıfat-ı maħlūķātuñ yitmiş ikinci millet-i mevcūdātuñ ecnās-ı 

muħtelifesi ser-hengleri ŧururlar. Ĥiźmeti Süleymān’a yüz urdılar. Nite cāmūs tenler 

ve ħerpālar ve seng-serler ve ser-çeşmler ve sįmurġ-serler ve üstüħˇān tenler ve debe-

gözler ve semek-serler şüster-pā ve kerden-dırāz ve kelįm-gūşeler ve neheng-serler 

miŝāl kūĥ-ı Elbruz maħlūķātı cinsi cinsin birle ķorķunç śūretle Ǿacįb-i ġarįb heyǿetle 

dillü dilünce muħālif luġāt birle kelimāt itmege ħalķ görüp Ǿibret ŧutmaġa başladılar. 

Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Her birinüñ bir birine beñzemezdi śūreti 

Kim mubaśśar göricek alurdı ġāyet Ǿibreti 

Dilleri vüħūları cünbişi vü fiǾli hem 

Heb muġāyirdi muħālif añla nādir ĥikmeti 

Der-Beyān-ı Dįvān-ı Meśāf-ı Ĥayvānāt  

Ĥükemā ķavlince yine dördünci ŧabaķanuñ śol ŧarafında ĥayvānāt-ı kivār Fil 

Maĥmūd ve Ħinik İsĥaķ ve Ester Ķarūn ve BaǾįr-i Śāliĥ miŝl-i ĥayvānāt envāǾ 
                                                           
388 Oturdılar] Oturırlardı K. 
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maśnūǾāt ŧururlardı nite evvel Fįl Maĥmūd śanasın ki kodesi ķubbe-i hırmāndur. 

Dört ayaķları śanki dört Ǿamūd yirine ŧurdı. Hemçün ki yeǿcūc sed veyā ol durur śana 

gök yüzinde burc-ı esed ve fįl-i ebū ĥüccāc yanında Ĥınık İsĥāk ki [H-66a] ve Ebū 

Menķad ŧururdı. Nite Ǿaşķar-śıfat düldül-heyǿet āhū gözlü ķamer yüzlü raǾd avāzlu 

ķamçı kuyruklu peykān ķulaķlu gergedan ŧoynaķlu śıġın geyik śaġrılu ebrişim yililü 

bebr ü beyān gögüslü yel yürüyişlü ķażā vü ķader segirdişlü śuya ŧālib yüzüci neheng 

gibi ŧāġa aġup ŧaşa gidici peleng gibi niçe kerre ġazā içün Ĥażreti Süleymān üstüne 

binmiş sūre-i ve’l-Ǿādiyāt żeyĥen şānına inmiş. Ġazāt atları yanında ŧavįle bile 

baġludurur. Eyle atlar ki fālmūriyāt ķaddeĥan389. ol atlaruñ ĥaķķında dinmiş ve ĥımār 

śınıfı daħı anlaruñ altı yanında cinsiyle ŧururlar. Ķulaķ ķabardup ķabį āvāzlu ħoşħˇān 

gibi çaġırışurlar nite inne enkere’l-eśvāti le-śavtü’l-ĥamįri390. āyetin oķıyup 

caġrışdılar ve anlaruñ muķābelesinde ol ǾArabį Hecįn develer daħı muġalçįn gözlerin 

süzüp sįmurġ ser-pū yünlerin uzadup dįvān-ı Süleymānįye nažar ķılup gözedüp 

ŧururlar idi. FāǾteǾbįrū yā ulį’l-ebśār391. mūcibince görenler baķup Ǿibret alurlar idi. 

Ħalķ-ı Ǿālem daħı ol Ǿacįb-heyǿet ġarįb-śūret cümellerüñ cemālin görüp Ve ilā’l-ibil 
keyfe ħuliķat392. āyetin oķıyup ve ala ķalurlardı ve anlaruñ śaff-ı neǾālinde fatir cinsi 

ki ser-neferine Ebu’l-āħŧali. dirlerdi miskįn reng āhen nāħun düldül heyǿet-i gergedan 

şevket nįze ĥażr ķulaķlu pįl ķarınlu öküz bileklü bād-ı seĥer yüriyüşlü ħūb-reftār 

deve ŧoŧaķlu śıġın geyikli gözlü ķolan-śūret düldül ĥaydar [K-67a] yüzlü ķārūnį 

yādigār ŧavįle-i Süleymānįde ki ŧururlardı. Gāh at nesline Ceddümüzdür diyü nisbet 

iderlerdi gāh atasına Ǿāķ olmış ĥarāmāzda gibi ĥımārla ħuśūmet iderlerdi ve anlaruñ 

śaff-ı neǾālinde śıġır śınıfı kim ŧurmışlardı. Ġamze oķın urmaġa her birisi dişi 

üzerine gergedan şāħinden yaśatmış yaylarını ķurmışlardı ve ķoyun ķoçı daħı geymiş 

İsmāǾįl gibi sükūta varup ŧurmışdı. Ĥalįm u selįmligle dįvān-ı Süleymānįye göz 

urmışdı sibāǾ arasında her gāh ki ķurda nažar idüp baķardı Süleymān ķorķusından 

ķurdın cānı393 aġzına gelüp āhı dütüni felege çıķardı ve āhū daħı yed-i beyżā remzįn 

ider şecer gibi şāħini başına almışdı. Ħıŧāy ħūbları libāsınleyin beneklü muraśśaǾ 

ķatānın çignine śalmışdı. Çeşm-i şehlāsını süzüp pars ķaplan ve kelbe kim baķarlardı 

aǾvānı biz ġāliye işāret devri Süleymānįdür. Dįv beşāret idüp birbirine göz ķaķarlardı 

                                                           
389 At ayaklarını taşa vurmasın 
390 Muhakkak ki seslerin en çirkini elbette eşeğin sesidir (Lokmân 19). 
391 Akıl sahiplerinden ibret alın (Haşr 2). 
392 Bakmazlar mı o deveye nasıl yaratıldı? (Gâşiye 17). 
393 Ķurdın cānı] Cānı H. 
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anlaruñ ġamzın remzin394 yırtıcı cānverler reǿįs sebǾ-i esed ki görürdi. Ġażabından 

aġız açup ķuyruġın çenber ķılup niçesin seddi İskender gibi yire ururdı ve gögsini 

yelken gibi yile girüp ħışma gelürdi ve lākin naǾra urmaġa Süleymān ķorķusından 

yire seküp taħt-ı pāya yüz sürdi ve ķaplan daħı töhmetini begterin çignine śalmışdı ve 

rüstemį ħançerlerin ķıynaġına almışdı. Burc-ı Ǿaķreb gibi ķuyruġın başı üzerine 

döküp ki egerirdi. Çarħ-ı gerdūn kim kim ötüp ŧās-ı felegi zengūle gibi çigerirdi ve 

çetük daħı cübbe-i Ǿanteri geyüp bıyıķların śıġayup [H-66b] bürüp göksini şįr u 

peleng bebr u neheng bigi gerüp ki yerinde ŧururdı mūşıla dirāġūş idüp geçen 

mācerānuñ Ǿöźrin dilerdi. İtdi ki cürme tevbeyi ķılup eli kimi aġzın yalardı ammā ki 

yine fürśat gözedüp yuvın uzadup fāre etin yimege diş bilerdi ve lįkin odam 

Süleymān ķorķusından riyā-yı zāhid gibi tāźe āb-dest alup el yüz yuyup tesbįĥe 

meşġūl olmışdı. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Her ne varsa ger bahayim ger sibāǾ vü cānıver 

Cānıverden tā ki varsa Ǿālem içre cānı ver 

Emri Ĥaķ’la Şeh Süleymān ĥiźmetine ķamusı 

Çākir idi bebr ü şįr u ger nehengi ne ki var 

Der-Beyān-ı Ŧavāyif-i Ĥaşerāt 

Ĥükemā ķavlince andan śoñra nübüvvet taħtınuñ beşinci ŧabaķasınuñ śaġ ŧarafında 

Ĥaşerāt-ı reǿįs müvekkel-i ĥayyāt melek-i Şāh-ı mārān daħı ılan heyǿet ādem śuret 

ķamer alınlu bādem gözlü ŧaratma burunlu güler yüzlü kākül-i ħūbān bigi iki geysüsi 

var. Müşk-i Ǿanberleyin ve başında şāħı şavķ virür. Yāķūt Aĥmerleyin giysülerin iki 

ŧarafa uzadup ķanadların kemer ķılup laǾlįn ŧabaķ içinde ŧurmışdı ve andan śoñra ol 

ķanadı üzerini yetmiş eriş ŝuǾbān-ı [K-67b] şāh-ı mārān bindi yil ķanadlu üç başlu 

evren gevdesi deryā-yı Nįle beñzer başı ķubbe keyvān dişleri ħurmā aġacı gibi uzun 

gözleri cehennemdeki ve adı nįrān ķanadları ķara bulut bigi açup heybetinden 

yanında olan ŧāyife ķaçup ŧururdı ve śaġ ŧarafında şāh-ı mārānuñ ejdehālar ŧururlar ki 

eñ kemįnüñ kāmeti ŧaġa aġızları śalyaları bulanıķ aķar śaruca ırmaġa ve gözleri 

cehennemį ocaġa dişleri dişleri395 keskin pūlād bıçaġa śūretleri çuķur olmış ķarañu 

bıçaġa beñzer ve ejdehālar ķafāsında ĥayyāt daħı ǾArab fellāĥları gibi alaca 

                                                           
394 Ġamzın remzin] Remzin ġamzın H. 
395 H-] iki defa yazılmış 
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ħırķaların çignine urmışlardı ve muġaylān dikeni gibi bir birine śarmaşuban 

ŧurmışlardı ve efāǾį daħı zehrleri dimāġlarına siñmedüginden ĥarekete gelüp ĥayyāt 

arasında kim yürürlerdi. Gāh nįze-i ķahramān gibi uzanup gāh kemān-ı rüstem gibi 

ķurılup gāh ħançeri kāvus gibi egilüp gāh zülf-i nā-mihribān gibi çenber olup Şāh-ı 

mārānı çevre alup ŧururlardı ve Ǿaķārįb daħı raķįb ĥāsid yüzi gibi ĥasedinden beñzi 

śarardup ki ŧururlardı aġyaz bį-dįn saķalı gibi ayaķların śarmaşdırup ķuyruġın 

depesine degüp burc-ı Ǿaķreb gibi çarħa girüp semāǾ ururlardı ve hezār pālar daħı 

metin alacası sepįd u siyāh-reng nemedįn gerdenine śalmışlar idi ve zehr-nāk 

nįşterlerin ellü eline almışlar idi. Rişte-i baĥrį gibi her birisi uşaġı ve irisi bir birine 

ŧolaşmışdı396. Ġammāz saķālı ķılları gibi ķarcışup bir birine el ayaķ śunup ulaşmışdı. 

Gāh zülf-i ŧarrār gibi uzanurlardı gāh kāfir zünnārı gibi ķadlerin kemer ķılup gāh tįr-i 

ecel gibi ŧoġrılup gāh kemān-ı ķażā gibi egrilüp şāh-ı mārān nažarına ķarşu ķadd-ı 

ħamįde ķılup ŧururlar idi. Ĥayyāt u efāǾį cinsine nažar idüp ejdehālar pāyına yüz 

sürerlerdi. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Var ķıyās it Şeh Süleymān Ĥażretini nā-müdār 

Kim ne aǾžam pādişāhdı Ǿālem içre kāmkār 

K’ins ü cinnį vaĥş ü ŧayrı rām idüben aña Ĥaķ 

Çaker itdi ejdehāyı daħı bile mūr u mār [H-67a] 

Der-Beyān-ı Muśāf Havām 

Ĥükemā ķavlince yine beşinci ŧabaķanuñ śol ŧarafında mūrçe cinsi ŧurdılar havām 

cinsiyle nite evvel śafda Neml-i kebįr idi ki adı Münźireydi. Ķızıl yāķūt ĥoķķa 

üzerine geçüp Süleymān nažarına ķarşu ŧururdı ĥiźmet kemerin biline baġlayup 

tesbįĥ-i Ĥaķķ’ı diline getürüp secdeye yüzin sürerdi ve Mürçegān çerisi uşaġı ve irisi 

lā yüǾad ve lā yüĥśā397. bir birine ķarışup ķaynaşurdı. Men ŧalebe ve cednā398. 
Mūcibince źeħįre irgemege neml-i kebįrden icāzet ola  diyü sevnişüp oynaşurlardı. 

Pervane cinsi daħı her biri semenderį ridāsın çignine śalup Yā Ħālıķü’l-envār  diyü 

tesbįĥ-i Ĥaķķ’ı dile alup gümişden ķanadcıķların [K-68a] açışup hevā-yı zülf-i yārla 

şeb-tārınuñ içre uçışup ol hecr-i dilber-tārına giriftār olan her gice śubĥa dek tān 

                                                           
396 Ŧolaşmışdı] Ulaşmışdı H. 
397 Sayısız ve hesapsız 
398 Kim bir şeyi ister ve elde etmek için ciddî çalışırsa istediği şeye ulaşır. 
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aġlayup yaş döküp bį-dār olan şemǾinüñ zerrįn taĥt üzerinde oturdıġın ve nūrānį 

faġfūri tācı başına ördüġin meclis-i Süleymānį’de ki gördiler çevresin alup iĥāŧa 

ķılup ŧurdılar. Pervāne oldı ki pervāne  diyüp uçdı kenār-ı şemǾe geçdi. Lebini būse-

kenār ķılup leb-lebe ki virdi. Şehdin emerken nūş u nįş olup ŧatlu cānın virdi. Firāķı 

odına duymayup cigerden kebāb idüp ķanadcuķların yaķdı ve āĥser tā vuślat ķıldı. 

Ķıyāmete  diyü āh itdükce dütüni felege çıķdı ve anı görüp bāķį pervāne ķıymayup 

baş u cāna Eyyūb-ı śābir gibi śabr idüp tevekkül serįrine yüz sürmege başladı ve 

baǾżı raķś urup baǾde’s-semāǾ mekātibe gelüp dilince Süleymān’a alķış virmege 

başladı ve mekes ü zebān cinsinüñ seyyidi daħı aķ billūr Ĥaķķ’a üzerine çıķup neml-i 

kebįrüñ śaġ ŧarafında ŧurdı. Ĥiźmet-i Süleymāniyye per açup kim pervāz ururdı ve 

üyez śınıfı daħı pil śınıf ħorŧumcuķların ħançer-tįz gibi bileyüp ħūn-ı Nemrūd gibi 

bileyüp ħūn-ı Nemrūd gibi Ǿadū ķanın içmesini Süleymān’dan dilince dileyüp 

ķādirüñ ķudret-i ber-kemālin śāniǾüñ śunǾ celālin göstermege ol żaǾįflıġla ki 

ķanadcıķların açarlardı aǾžm-i maħlūķātuñ nişter urup ķana ķana ķanların içerlerdi ve 

pįllerüñ ķulaġına girülerdi ve ejdehānuñ dimāġına zaħm ururlardı ve gāh Süleymān 

ķorħusından gelüp yirlü yirinde ŧururlardı ve zübāb mihterinüñ daħı śaff-ı neǾālinde 

ķara siñek ser-neferi źübāb gibi iźn-i Rabbānį ĥükm-i Süleymānį birle śaru yāķūt 

Ĥaķ üzerinde nažar-ı Süleymāniyye muķābil olup ŧurmışdı. Dilince devletine duǾā 

ķılup elin yüzine gözine sürmişdi ve zübāb śınıfı daħı bį-şumār ve bį-ķarār śınıfı 

śınıfı birle baǾżı ŧurup baǾżı ķanad açışup uçmışdı ol żaǾįflıķla aǾžam-ı maħlūķa 

cürǾet göstermege gidüp yarışup bir birin geçişürdi. Gāh memleketi deme çeküp bu 

daħı ejdehānuñ ķafasına ķara bulut bigi seffle inerlerdi ve gāh ol ķan içici ķaġan 

arslanlaruñ ķorķmayup gözlerin ķonarlardı [H-67b] ve gāh nehenglerüñ aġzı içine 

girüp diline zaħm ururlardı ve gāh server selāŧįnlerüñ tācında ķarār ķılup ŧururlardı399 

ve gāh meleklerüñ yüzine gözine ķonmaķ diledükçe şāhlar siñegi redd idem śanup 

kendü eliyle kendü yüzine ŧabanca ururlardı Ǿuķalā ķādirüñ ķudretine ĥayrān ķılup 

sinek ucundan Ǿacze varduġına Ǿibret olurlardı. Ķavlehu teǾālā Tebāreke’l-leźį bį-
yedihi’l-mülkü ve hüve Ǿalā küllį şeyen ķadįr400. āyetin dillerinde tekrār 

iderlerdi.Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Biñ bir ümmet nāgeh varsa cümle ħalķ [K-68b]  

                                                           
399 Ŧururlardı] Ŧurdı H. 
400 Mülk elinde (kudretinde) olan O (Allah) mübarektir. Ve O herşeye kadirdir (Mülk 1). 
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Yetmiş iki millet ile cavķ cavķ401 

Yüz yigirmi dört śıfat maħlūķ ümem 

Anda gelmişdi temāmet bįş ü kem 

İns u cinn ü dįv ü Ǿifrįt ile ġūl 

Ŧurdı dįvān içre cümle śaġ u śol 

Kim çerende ħāki ŧutdı şarķ u ġarb 

Kim perende göki ŧutdı ki Ǿaceb 

Gök yüzin ķapladı açup perr ü bāl ķuş402 

Yir yüzin ŧutdı sebǾi yırtıcı vuĥūş 

Baĥr u berde ne ki varsa cānever 

CemǾ olupdı anda nāgeh cānı ver 

Diñle imdi ķıśśa nedür yār-i cān 

Vir śalavāt Muśŧafā’ya bu zemān 

Der-Beyān-ı Eśnāf-ı Murġān 

Ĥükemā ķavlince ķıśśayı muŧavvel itmeyelüm ki ser-cümlesin źikr iderseñ dįvān-ı 

Süeymān şerĥi niçe mücelled kitāb olur kim henūz bu maĥalle gelinceye dek 

Süleymān nebį mülkinde şerĥ-i nıśfı temām oldı kim henūz Süleymān biñ bir ümmet 

baĥri maħlūķı nažarına gelmedi ki biñ bir ümmet altı yüz bir dürlüsi deñizdedür ve 

dört yüz dürlüsi ķurudadur ve āteşį maħlūķāt ve küllį Ǿalemde olan ŧāyife ve kūh-ı 

Elbruz’da olan yüz yigirmi dört dürlü maħlūķātuñ ekŝerį henūz gelmedi kim salŧanat-

ı Süleymānį Ǿaleyhi’s-selām memleket şāhānı şol vaķt kemāl bulur ki yil taħtını 

götürmekle dördünci ķāt ķāf mülkine vara. Niçe biñ dürlü Ǿacāyibāt u ġarāyibāt göre 

ve her yirüñ ŧāyifesi gelüp fermān olalar. Pes bunuñ şerĥi henūz ŧavįldür. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Şeh Süleymān-nāme’sinüñ olduġı aǾžam kebįr 

Biñ bir ümmet vaśfıdur kim şerĥ olısar dil-peźįr 

BaǾżı daħı źikr olısar on sekiz biñ Ǿālemüñ 

                                                           
401 Cavķ Cavķ] Cavf Cavf H. 
402 Vezin bozuktur. 
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Kim Süleymān itdi seyrān cümlesini irüdir 

Ender Śıfat-ı Dįvān-ı Süleymān Vaśf-ı Murġān 

Ĥükemā ķavlince nübüvvet taħtınuñ serįri ki yedi ŧabaķadur ve ŧavli yüz ferseng ve 

Ǿarżı elli mįldür. Altıncı ŧabaķasında daħı śaġ śadrında maŧbaħ-ı Süleymānį vecbeh-

ħāne-i şāhānį vardı ve kilār u enbār ve cemįǾ źaħįre-i nevǾile śaķlamaġa hücerāt 

vardı. Biñ bir ümmetüñ bahāyim ü ĥayvānātuñ403 ve ĥaşerātuñ źaħįresinden ve 

murġānuñ ĥubūbātından ve yırtıcı cānverlerüñ yidügi balıķ etinden ġayrı yalıñuz biñ 

bir ümmetüñ içinde ādemį-zād içün ħūn-ı Süleymānį kim maŧbaħda bişerdi. Üç yüz 

on üç ķazķanlar vardı ki ehremenler anı uçaķ ŧaşından düzmişlerdi ve her bir 

ķazķanuñ içinde on deve śıġardı ve ķazġan vardı ki içinde yüz ķoyun bişerdi Süryānį 

ķavlince ǾUmrānįler kitābında şöyle gördüm ki her gün Süleymān’uñ [H-68a] 

Maŧbaħında ǾArab manžarı ĥisābınca otuz müdsimįd unı ħarc olurdı ve altmış mūt 

ħarcı undan ġayrı ve günde iki nevbet ħūnį çıķardı. Her nevbetde on śıġır ve yigirmi 

[K-69a] atuñ ve on deve ve yüz ķoyun bişerdi. Şikār etinden ve besleme ħorosdan 

ġayrı ve on iki biñ zerrįn kemer ķol çāşnigiri vardı ve ķırķ biñ ŧavįle etleri vardı ve 

kendü bindi on iki biñ ǾArabį ħāś atları vardı zįrā ki Süleymān Ĥażreti ǾAleyhi’s-
selām atası Dāvud Peyġāmber gibi ġaźā ķılıcı idi ve atı ġāyet severdi. Şöyle kim bir 

pādişāhda bir eyü at işitse bahāsından ziyāde virüp alurdı ve süvār olup ġazā ķılurdı 

ve mucāhid idi ve Süleymān’uñ ĥükmi salŧanatı Fürāt śuyından tā Mıśr ĥaddine 

degin idi diyü ehl-i Zebūr böyle naķl iderler ve ammā ki tārįħ-i āħerde ve tefāsirde 

naķl-ı eśaĥ budur ki Süleymān nebį ĥażret-i Ǿaleyhi’s-selām Ķāf’dan ķāfa Ǿāleme 

ĥükm itdi. Yil taħtını götürürdi. nitekim kelām-ı ķadįm ve kitāb-ı kerįm içre gelür ki 

Ķavlehu teǾālā ve Süleymāne’r-rįĥa ġuduvvu-hā şehrun ve revāĥuhā şehrur404. ve 

daħı Allāhü telǾālā Süleymān’a yili ve cinni ve insi müseħħar idüp ve perrį vü perrān 

u murġān fermān-ber olduġına kelām-ı temcįdine ve kitāb-ı tevĥįdinde Ĥaķķ teǾālā 

ĥażreti buyurur ki Ķavlehu teǾālā Ve ĥuşire li-Süleymāne cünūduhu mine’l-cinni 
ve’l-ins ve’ŧ-ŧayr fe-hum405. ve daħı ĥażret-i Süleymān’a Ĥaķ tebāreke ü teǾālā celle 
celālehü manŧıķü’ŧ-ŧayrı bildürdi ve cemįǾ eşyānuñ tesbįĥine ĥāl dilince muŧŧaliǾ oldı. 

                                                           
403 Ĥayvānātuñ] Ĥayvānuñ H. 
404 Allah Süleymân’a rüzgardan güç verdi ve bir ayda gideceği yolu birkaç saatte gitti (Sebe 12). 
405 Süleymân’a hem cinden hem insandan hem kuştan oluşan bir ordu verdi (Neml 12) 
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Nitekim kelām-ı Rabbānįde ve kitāb-ı sübĥānįde gelür ki Yā eyyuhā’n-nāsü Ǿüllim-
nā menŧıķü’ŧ-ŧayr ve ūtį-nā min küllį şeyǾin406. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

O Süleymān ibni Dāvud ide mürsel Ĥaķ rasūl 

Hem cihānuñ şāhidi ħalķı cihān olmışdı ķul 

Cümle ħalķuñ dillerin bilürdi külli ne ki var 

Dillerince dād-ı üstād eyler idi pür üśūl 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince tārįħ-i eśaĥ budur ki źikr olındı ve daħı naķl-i Loķmān budur 

ki ħūn-ı Süleymāniyye günde bir vaķiyye ŧoz ħarc olurdı ve ol ķazġānları ki dįvler 

uçaķ ŧaşından işlemişler idi. Her ķāzġāna ķırķ deve ve yāħūd iki yüz ķoyun girürdi. 

Ammā ki her gün ħˇānına ki ħūn-ı insānįdür. Ġayrı ümmet ħūnında ġayrı ķırķ deve 

yüz śıġır ve biñ ķoyun bişerdi ve ķuds-ı mübārek kįlesiyle biñ mūt on simįd çörek 

olurdı. Ġayrı etmek ħod ĥisāba gelmege ne ķadar etmek ħarc olurdı ve źiyāfet-i 

Süleymānį’nüñ Ħod şerĥi ŧavįldür. İnşā’llāhü teǾālā Süleymān Ĥażreti Ǿaleyhi’s-
selām Mekke’ye varduġı ĥįnde cemįǾ eşyāyı żiyāfet itse gerekdür. Ol ĥįnde ħūn-ı 

Süleymānį tafśįl birle temām źikr itseñ gerekdür. Şimdi maĥal degül nite serįr-i 

Süleymān’uñ altıncı ŧabaķanuñ śol ŧarafında yir yir kürsįler ķurulmışdı. Bezzāstān-ı 

Süleymān ŧurmışdı. Tācirler śanduġı śanduġında otururlardı altun gümiş avadanluġın 

ortaya getürürlerdi [H-68b] [K-69b] dükkānlu dükkānın tezyįn ķılurlardı beyne’n-nās 

dellālar envāǾ-ı metǾā-ı beyǾ men yezįd idüp onın on bir üzerine taǾyin iderlerdi ve 

bir ŧarafda daħı eşbāzlar envāǾ-ı dürlü dürlü loķmalar407 bişürüp śatarlardı ve 

ĥelvāyiler daħı Ǿasel-i musaffādan Ǿalādįni ĥalvā bişürüp şehde şekkerler ķatarlardı 

ve şerbetçiler fuķaġı bardaġın zer nigār iderlerdi. Sükkeri mıśrı azup cüllāba ķatup 

şerbet iĥżār iderlerdi. Ol śanem dil-rubālar güneş ŧalǾat ve mehliķālar fuķaġı 

bardaġın aġzına alup ki leb-ber-leb emerlerdi. ǾUşşāķ-ı miskįn ķarşularına geçüp 

ĥayrān olup aġız açup ķaŧresine cān virmege umarlardı ħūblar maĥbūblar ŧālibleri 

ser-gerdān iden maŧlūblar ġamz idüp bir birine kim baķışurlardı. Ĥarįf-i laǾlümi 

emsem derdüme olurdı emsemdür ola diyü Ǿuşşāķa ŧaǾn idüp göz ķaķışurlardı. Fi’l-

cümle Süleymān’uñ serįri salŧanatında bu źikr itdügümüz maħlūķāt envāǾ śıfāt-ı 

                                                           
406 Ey insanlar bize kuş dili öğretildi ve her şey verildi (Neml 16) 
407 Dürlü dürlü loķmalar] Dürlü loķmalar K. 
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mevcūdāt cinsi cinsi birle ol zemān ĥāżır olup ŧurmışlardı iźn-i Rabbānį birle ĥiźmet-

i Süleymānįye yüz sürmişlerdi Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Pes serįr üzre dururdı cins ile biñ bir ümem 

Taħtı yiller götürürdi bile heb ħayl u ĥaşem 

Ħalķ-ı Ǿālem anda ĥāžır olmış idi cins ile 

Baġlayup dįvānı śaf śaf ŧurur idi bįş ü kem 

Der-Beyān-ı Meśāf-ı Murġān 

Ĥükemā ķavlince serįr-i Süleymānį’de źikr olan maħlūķāt ki dįvān baġlayup 

ŧurmışdı. Ĥavā-yı fenāda fevķa’l-Ǿalāda ķuşlar daħı ķanad ķanada çatup yan yana 

yeleñ yeleñe virüp gök yüzinde Süleymān üzerinde sāyebān ķurmışlardı. Nite evvel 

Sįmurġ-ı eŧyār murġāndur melik-i perrāndur Ǿanķā-yı ķāf-ı cihāndur. Ħoros Ǿarşı gibi 

dört ķanadın açmışdı feleküñ bir ķatına geçmişdi başında tāc-ı ķudret şehperi 

muraśśaǾ çün perrį Ŧāvūs zįnet ve yanında şāhįn daħı zer-keş üskūfın başına śalmışdı 

ve ķan dökici rüstemį ħançerlerin ķaynaġına almışdı ve cennetden çıķan Ŧāvūs daħı 

muraśśaǾ altun merrūĥasın omuzına bıraġup Cemşįdį tācın farķına ķomışdı. Gāh 

tezyįne şehperine baķup kendüzin görürdi ve gāh yırtıcı ķuşlar ķanın dökmege iyüp 

gögsin göge Ǿaceble gererdi ve saķā ķuşı daħı mülemmaǾ saħtiyāndan meşkinüñ 

meşküñ benden çözüp dergāh-ı Süleymānį’ye bār-gāh-ı Ħaķanįye kim śu ŧaşurdı ve 

ġurāb daħı ĥāsidi ĥased odı dütüni yaķup yüzin ķarardup göklere çıķarup yüz 

ķarasından uġrın uġrın baķup dururdı ve ŧurrāc daħı şehperlerin tezyįn idüp murraķaǾ 

ħırķasın çignine śalup hecr odına ciger kebāb gözleri yaşın şarāb idüp Yā Ĥaķ diyü 

Allāhü tebārek ve teǾālā’yı408 tesbįĥ iderdi ve bülbül-i ser-mest ġonçe-leb gül-reħ 

firāķı hecrinden maķām-ı nevāda feryād ķılup [K-70a] ki ser-āġāz iderdi Yā Ħālıķü’l-
eşcār ve yā Rāzıķ’'l-cabbār409 diyüp Allāhü tebāreke ve teǾālā ĥażretlerine nāz u 

niyāz iderdi ve hezar destān daħı hezār destānlar [H-69a] oķıyup leĥn-i Dāvud ile 

dile gelüp Yā Vedūd diyüp tesbįĥ oķıyup bülbül-i gūyā gibi ki şaķıyup oturdı āvāz-ı 

arġunvan gibi müstemiǾler cānına ĥayāt baġışlayup cāna cān ķatardı ve ħoros daħı 

ħırķa-ı śūfiyyūn çegnine śalmışdı ve tāc-ı erdebili sürħi başına almışdı maķām-ı 

ǾIrāķ’da eźān oķıyup tįġ-i tevĥįdle racįm boynun ŧoķıyup muǾciz-i Süleymān’la ol 

                                                           
408 Allāhü tebārek ve teǾālā’yı] Allāh’ı K. 
409 Ağaçlar Allah’ındır ve rızıklar Allah’tandır. 
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zemān pervāza ŧurdı ve ŧūŧį-i şekker-şiken ol faśįĥ lisān ve şįrįn süħan fıstūķį ħāresin 

egnine śalmış idi. Ǿİbāretle feśāĥatle medĥ-i Süleymān’a girüp nübüvvet taħtınuñ 

merkezinde yüz sürüp devām-ı devletine duǾā eyyām-ı rıfǾatine ŝenā ķılurdı. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Var ķıyās it k’ol Süleymān ibni Dāvud iy esįr 

Niçe aǾžam pādişehdi Ǿālem içre key kebįr 

Küllį maħlūķ emr-i Ĥaķ’la aña fermān oluban 

Ĥiźmetine yüz sürerdi śubĥ u şāmı irüdir 

Der-Beyān-ı Ķıśśa-i Ħayl 

Loķman ĥakįm ķavlince ķaçan ki dįvān-ı Süleymānį źikr itdügüm gibi daħı ziyāde ki 

ŧurdı410 yüz yigirmi dört dürlü śıfat-ı maħlūķāt ser-hengleri yirlü yirinde ki ķarār 

itdiler. Biñ bir ümmet ser-neferleri ve yitmiş iki millet bihterleri cinsi cinsi birle ve 

śınıfı śınıfı birle kim ŧurdılar ve ķuşlar havā yüzünde ķanad ķanada virüp sāyebān ki 

ķurdılar andan bād-ı seĥer āheste āheste yirle gök arasında dįvān-ı Süleymānį 

yöresinde esmege başladı nefħ-i ǾĮsā gibi mürde dillere ĥayāt baġışladı ve raǾd-ı 

felek daħı seĥāb-ı keŝįfe irü ve āb laŧįfe emr itdi ebr-i nįsān gibi fıŧrāt-ı selsebįl ve 

gevş-i ĥayāt yaġdurdı ve yirüñ ħār u ħāşākini bād-ı nesįm süpürüp gök yüzine aġdırdı 

muĥaśśal kelām iźn-i yezdānį muǾciz-i Süleymānį birle bād-ı nesįm ferrāşlıķ idüp 

yiri süpürüp pāk eyledi ve ebr-i nįsān saķķālıķ idüp dįvān yirini śaĥrāsııyla śulanup 

nemnāk eyledi. Tā kim anda cemǾ olan ictimāǾ-ı insān dįv u perrį ve cinnį cān u vaĥş 

u ŧayr u mūr u mār u murġān muǾtedil hevā bulup rāĥat oldılar dillerince Süleymān 

nebįnüñ devām-ı devletine duǾā ķıldılar. Ger ķuds-i mübārek śaĥrāsında śuśuz olan 

ĥayvānāt ve behāyim çuķur yirlere iri gelen yaġmūr śularından içerler. Süleymān’uñ 

devletinde ħoş geçdiler. Bular bunda ammā ki bizüm ķıśśamuz ez įn cānib Ħayl 

cezįresinden atlar getüren cinnįler ser-heng meliki Dehneş’e geldi nite ol zemān ki 

melik-i Dehneş cezįre-i ħaylden biñ nefer ħāś atlar ayġırlar ve bedevį yündler ŧutup 

aǾvānlarına getürdüp vaķt-i şām olıncaya dek beytü’l-muķaddes saĥrāsı zeytünlüge 

kim yitürdiler [K-70b] ol giçe kim anda411 ķarār itdiler. Çünkim śubĥ-dem oldı göz 

gözi gördi şeb naŧıǾnı mihteri şems durup maġrib diyārına ki sürdi. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 
                                                           
410 Źikr itdügüm gibi daħı ziyāde ki turdı] Źikr olundı 
411 Kim anda] anda kim K. 
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Çün melik-i Dehneş görür kim itdi ŧañ412  

Ķuds-i mescidde müǿeźźin virdi pāñ 

Ötüşüp murġ-ı seĥer virdi āvāz 

Śubĥ-ı kāźibden belürdi öñ vü eñ [H-69b] 

Pās-pānlar çerüp idüp śubĥı fanūs 

Kān-ı ǾĮsādan çeler ruhbān-ı çāñ 

Ŧaġda ķaplan mįşede arslan naǾra urup413 

Ŧaġ u ŧaşlar virdi yanķu yañ yañ 

Ŧañ yiri aġardı çün śaçum bigi 

Gün śarardı hemçü beñzim oldı tañ 

MüstemiǾseñ gūşi ŧutup sözüme 

Vir śalavāt tįzcek imdi olmañ uśañ  

Neŝr: Ĥükemā ķavlince ķaçan ki ol gün seĥer-gāh ki yitdi. Süleymān nebį daħı taĥt-

gāhında dįvān ki ŧutdı. Andan melik-i Dehneş Ħabŧıķŧıķ tekvįne ve ĦımĦım ser-

heng-i cinne ve Ĥavcele-i tekvįne ĥükm itdi. Ne ķadar aǾvān cinn varsa ol ħāś atları 

getürdiler. Yirden ķaldırup dem çeküp uçup hevā yüzine yitürdiler. Melik-i Dehneş 

daħı öñlerince dem çeküp perrān olup gitdiler Ǿazm-i Süleymān itdiler ez ān cānib 
semǾ-i Süleymānįye müvekkel-i bād melik-i Naġmaġāyil Ǿaleyhi’s-selām ħaber virdi 

ki Yā nebiyyu’llāh melik-i Dehneş Ħayl Cezįresinden atları getürdi diyü ħaber virüp 

āgāh idicek Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām cin ser-henglerine emr itdi Melikü’l-
meymūnü’l-Ǿažm. ve Meyŧeŧerveş melik ve Şehmūreş melik ve Ŧālįĥan perrį ve 

Mālisħān perrį ķarşu varup taǾžįmle alup ol atları dįvāna getürdiler. Andan Süleymān 

nebį Ǿaleyhi’s-selām ĥükm itdi. Dįvān meydānın bir fersaħ geñitdiler ol atlar içün 

yaǾnį ki yir tozutdılar. Daħı melik-i Dehneş aǾvānlarıyla gök yüzinden dįvān-ı 

Süleymānį’ye indiler götürüp getürdikleri atlarıyla taħt-ı pā kenārına ķondılar. Atları 

yire ķoyup yönlerin Süleymān’dan yaña döndiler devletine duǾā ķılup ayaġın ŧurdılar 

ve atları getürdüklerin iǾlam ķılup devām-ı devletine alķış virdiler. Andan Süleymān 

peyġāmber Ǿaleyhi’s-selām nažar ķılup gördi ki meydāna getürdükleri atlaruñ ayaġın 

ŧurur yoġ ser-cümlesini yitürdiler suǿāl itdi ki Yā melik-i Dehneş bu atlar diridür çün 

n’içün ayaġ üzere ŧurmazlar. Eger uluysa getürenler n’içün śavtından ħaber 
                                                           
412 Vezin bozuktur. 
413 Vezin bozuktur. 
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virmezler? diyicek melik-i Dehneş cevāb virüp eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh icāzetüñle 

çünki Ħayl Cezįresinde varduķ. Yedi gün peyāmı bu atları ol cezįrede ķoduķ yil gibi 

pāyına düşüp yanına uyduķ Ǿāķıbet dutmayup Ǿāciz ķalduķ414 śoñra Ǿālį ĥażretüñ 

gönderdügi altun mücevvef elmaları giceyle çemen arasına pinhān itdük vaķtā ki 

gündüz oldı [K-71a] atlar Ǿādetince otlamaġa śaĥrāya geldi elmanuñ daruyı hoşberi 

yil ķuvvetiyle atlaruñ burunlarına girüp teǿŝįr itdi. ǾAķlları başlarından gitdi otlaķ 

yirinde yüzleri üstine düşdiler. Birini dutmaġa on cinni üşideler. Bį-hoş yaturken 

dutup getürdüm Ĥaķ teǾālā yarı ķıldı nažaruña getürdüm ammā ĥiźmete ķuśūr budur 

ki reǿįsü’l-ĥükemāya emr idesin Ǿaķl u ĥislerini yirine getüreler ĥiźmetüñ şerāyiŧin 

yitüreler. diyicek Süleymān peyġāmber Ǿaleyhi’s-selām şād olup ĥükm eyledi 

Loķmān ĥakįm ve Baŧlamyus ĥakįm [H-70a] ve Feylesof-ı Ekber yirlü yiründe 

ŧurdılar. Şākirdleriyle ol yatan atlar üzerine vardılar. Acı bādem yaġın śarup sirke ile 

ķarışdurup burunlarına ŧamzurdılar. Tā ki atlaruñ her birisinüñ uşaġı ve irisinüñ ĥiss 

ü idrākları başlarına gelüp gözlerin açup esneşdiler ve çevre yanlarında ādem görüp 

belikleşüp yirlü yirinden ŧurup kişneşdiler. Ādemį-zād ellerine girdüklerin bilüp śaf 

śaf olup bir birine śıķılup sedd-i sikender gibi ŧurdılar baş başa arķa arķaya yan yana 

virdiler ķulaķ peykān diküp boyun kemer ķılup gögüs gerüp ķuyruķ çenber ķılup 

çāpükligle415 çevre yana göz urdılar andan Süleymān Ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām 

nübüvvet kürsįsinden nažar ķılup atları gördi. Velį anuñ gibi maĥbūb-ı merġūb atlar 

ki boyu yüce gergedana beñzer yoġun inciķlü deve sıgırlu düz boyunlu pil ķarunlu 

peykān ķulaķlu dişleri sıķ aķlıķda dürri yatmaya beñzer uzun ŧuŧaķlu śöñüķ burunlu 

ķoç alınlu arslan omuzlu geyik odlu geyik śaġırlu uyluġa ŧolu küçüçük bögürlü ķulañ 

ogırlu ķulaķları arası geygiş bili ince ķatır ķınıķlu deve ŧabanlu ķamçı ķuyruķlu elma 

gözlü raǾd āvāzlu Ǿavret yüzlü ibrįşim yelllü kemer burunlu seddi iskender ŧurışlu yil 

yüriyüşlü Ǿaşķar cünbüşlü atlar ki miŝlini çeşm-i felek görmiş degül. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Segrise barķı geçer yilse pili 

Tavşanı yoķuşda işide sili 

Öñ ayaġın ķaldırup baśsa ķıçın 

Bir adım ide yedi meydān için 

                                                           
414 Ķalduķ] Ķalduķdan H. 
415 Çenber ķılup çāpüklıġla] Çenber çāpüklıġla H. 
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Baĥrı geçer yüzmegile çün neheng 

Ŧaġlara aġup çıķar hemçün peleng 

Cenge girüp urıcaķ atlar süheyl 

Gökde ķorķdı Merrįħ ile o süheyl 

Şeh Süleymān görüp oldı anda şād 

İtdi Ĥaķķ’a şükr ü secde key ziyād 

Atdan eşref nesne yoķ iy pāk-i źāt 

Kim gelüpdür şānına ve’l-Ǿādiyāt 

Der-Beyān-ı Āmeden-i Müvekkel-i Ħayl Be-Dergāh-ı Süleymān Ǿāleyhi’s-selām 

Ĥükemā ķavlince çünkim bu atları Süleymān nebį ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām ki gördi 

ġāyet begenüp istiĥsān ķılup server-i selāŧįn416 beglerle ĥükemāǿ u vüzerāyla sürüp 

[K-71b] atlaruñ yanına vardılar. Ammā ne ķadar ki cehd itdilerse Ǿalef ü arpa 

gösterüp dutmaġa ki ķaśd itdilerse çāre olup el virmediler. Şöyle ki Süleymān nebį 

Ǿāciz ķaldı daħı nübüvvet ħāteminde yed-i ķudretle mesŧūr olan Esmāu’llāh’uñ 

ĥayvān özüne müvekkel olan melek417 daǾvetin oķıyup tesħįr itdi. Hemān dem ĥükm-

i Rabbānį emr-i yezdānį muǾcize-i Süleymānį birle müvekkel-i Behāyim 

ǾAleŧmahāhāyil melek geldi ki bir ķolda adı ŞaǾyūkeliş’dür. Ħalķ gözinden nihān 

Süleymān nebį Ǿaynında Ǿayān ŧururken selām virdi. Süleymān Ǿaleyk alup Ǿizzet 

ķıldı andan müvekkel-i Bahāyim eyitdi Yā nebiyu’llāĥ Ǿaleyhi’s-selām418 ħayl 

cezįresinüñ atların nažaruña getürtmişsin mübārek olsun ki senden aķdem gelen 

Süleymān’lara Ĥaķ teǾālā celle celālehu [H-70b] bu atları naśįb itmedi. Zįrā kim 

atlaruñ ķadd ü ķālibi bir nevǾe daħı iyi idi. diyicek Süleymān ibni Dāvud suǿāl itdi ki 

Yā müvekkel-i Bahāyim ħaber vir bize ki ol muķaddem gelen Süleymānlaruñ şekl-i 

şemāyili niçeydi bencileyin her birisi zemānesi ħalķı şeklinde miydi niçe bilürsin? 

didi. Ħaber vir. diyince müvekkel-i Bahāyim-i Berrį cevāb virdi ki Ya nebiyyu’llāh 

senden aķdem ki yüz yigirmi üç biñ ŧoķuz yüz ŧoķsan ŧoķuz Süleymānlar ki cihān 

mülkine geldiler iźn-i Rabbānį birle ellerine ki nübüvvet ħātemin aldılar cihān 

ħalķına Ķaf’dan ķafā ki ĥükm ķıldılar. Her birinüñ zemānında rubǾi meskūn 

Ǿāleminde baĥr u berde biñ bir ümmet kim vardı. Hįç bir birine beñzemeyüp śıfat-ı 

                                                           
416 Selāŧįn] Selāŧįnlerle K. 
417 Müvekkel olan melek] Müvekkel-i Melek H. 
418Yā nebiyu’llāĥ Ǿaleyhi’s-selām ħayl cezįresinüñ] Yā nebiyu’llāĥ ħayl cezįresinüñ K. 
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heyǿet-i muġāyir idi. Her zemānında gelen Süleymānuñ āħir gelen Süleymān 

zemānına birisi ķalmadı. Helāk oldılar. İllā ki ervāĥ-ı melāyike śınıfı ķaldılar. Yine 

ol Süleymān zemānındaki biñ bir ümmet baĥr u berde ki vardı. Ĥiźmetine ki ser-

hengleri yüz sürerlerdi muķaddem gelen Süleymān zemānında anuñ zemānına 

kimsesi ķalmazdı. İllā ki her devrde Allāhü teǾālā bu cihān sarāyına biñ dürlü 

maħlūķāt ki getürdi. Ol zemāne maħlūķı zemānla Ǿömrlerine ġarra olup olup419 

dünyā devletine tekye ķılup Ǿaceb idüp ġurūr ķılduķları eclden tesbįħ-i Ĥaķķ’ı 

unutduķları sebebden ser-cümlesini Allāhü teǾālā ĥażretleri ol biñ bir ümmetüñ helāk 

iderdi ķalmazdı anlardan kimse illā ki zemānesi ħalķından tesbįĥ-i Ĥaķķ’ı 

unutmayanlar. Ĥaķķ’a ŧāǾat ķılup Ǿiśyān itmeyenler mā-bāķįsini ol Ķahhār-ı Ǿālem 

ķahrıyla helāk idüp yitürürdi. Bir niçe biñ yıllar420 cihān sarāyın issuz yatururdı. Bir 

niçe biñ yıldan śoñra ħellāķ-ı aǾžam dürlü daħı maħlūķ yaradup cihān sarāyına 

getürür. Baĥr u berrįnde biñ bir dürlü ŧāyife düridür. Muķaddem gelen ŧāyifeden 

evvel tesbįĥin unutmayup ŧāǾat iden bāķį ķalur ki ĥuffāž-ı Ĥaķ anları ĥıfž ķılur. 

Nitekim Śaħr-ı Nār zemānında Saħr-ı Nār ħalķınuñ baǾžı [K-72a] ķalduġı gibi ve 

Cān ķavminden Ķavm-i Cān u Cin śınıfından baǾżı cinnį śınıfı ķılduġı ve Ħayl 

ķavminden bu atlar śınıfı ķalduġı gibi ammā ki yā nebiyyu’llāh her zemāne ħalķınuñ 

Süleymān’ınuñ ol zemāne ķavminüñ içlerinden bir śāliĥ sevdüñ. Ķulına Süleymānlıķ 

naśįb kim iderdi. Başdan ayaġa pür-nūr oldı heyǿetde śıfatda ħalķına beñzemezdi illā 

ki melek-heyǿet, güneş-śūret, Ǿuŧārit-fıŧrat, Merrįħ-śavlet olurdı ve bir daħı buña nūrı 

enver-i Süleymānį iĥāŧa ķılurdı şekl-i şemāyili şems gibi enver-i şaǾşaǾdan 

görünmezdi bu degüldür ki Süleymān Ĥażreti zemānesi ħalķına beñzeye idi ki ol 

Süleymān ana raĥmine düşmesi ve yaradılması ve ne şeklde ħalķ olması sırrını 

Allāh’dan ġayrı kimse bilmezdi. Her Süleymān’uñ vażǾını yüzüni gözini nūrdan 

baķup farķ idemezdi. Hemān yüzinde niķāb aǾżāsında nūr per-tāb görinürdi ve 

aġzından çıķan laŧįf cevāb eglenürdi. Pes bu taķdįrce muķaddem gelen 

Süleymān’laruñ şekl ü şemāyili Ǿālį ĥażretüñ gibi žāhir görinmezdi [H-71a] ve 

zemānesi ħalķına beñzemezdi. Zįrā ki Süleymān geldi ki anuñ ħalķı Bahāyim 

şeklinde baǾżı fįl gūş gergedan-ser cāmūs-ten idi. BaǾżı ħarcınuñ pįl-pā idi ve baǾżı 

Ǿuķķāb ser-Bahāyim ķālib çār-pā idi. Fi’l-cümle yüz yigirmi üç biñ ŧoķuz yüz ŧoķsan 

ŧoķuz Süleymān’lar ki muķaddemen geldiler gitdiler. Her birisi zemānesi ħalķına ki 

iźn-i Rabbānį birle ki ĥükm itdiler hįç birisi Süleymān’laruñ ne zemānesi ħalķına 

                                                           
419 İki kere yazılmış 
420 Niçe biñ yıllar] Niçe yıllar H. 



262 
 

beñzer idi ve ne ħod muķaddem gelen ŧāyife śoñ gelen ħalķuñ śūretleri heyǿetleri 

beñzer idi. Bu taķdįrce bu ķadar biñ biñ maħlūķāt ki Ǿālem-i kāyināta ħallāķ-ı aǾžam 

ki getürüp gidere idi. Hįç cihān sarāyına ādem-i śafį şeklinde Ǿaleyhi’s-selām aĥsen-i 

taķvįm üzerine ħalķ yaratmadı. La-ķad ħalaķnā ale’l-insāne fį aĥseni takvįmü  diyü 

medĥ ķılup źikr itmedi ve muķaddem gelen Süleymān’laruñ cemāl-i ber-kemālini 

ežherü mine’ş-şems žāhir göziyle ħalķ-ı Ǿālem görmediler. O Ǿallāmü’l-ġuyūb 

keşşāfü’l-kurūb settārü’l-Ǿuyūb sırrına vāķıf olup hįç birisi irmediler. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Yā Süleymān Ĥażretüñden ġayrı pes 

Görmedi žāhir Süleymān hįç ü kes 

Çoķ Süleymān geldi gerçi Ǿāleme 

Ħalķı ammā beñzemedi ādeme 

İş bu ādem şeklidür ġāyet şerįf 

Gelmedi miŝli cihāna yā žarįf 

Ger kerāmet yā firāset müsteǾān421 

Ādemiye virdi Allāh bį-gümān 

Cümle ħalķuñ bihteridür ādemi 

Kim kerāmet birle ŧutdı Ǿālemi 

Biñ bir ümmet içre ādemdür şerįf 

ǾĀķil u kāmil mükemmeldür žarįf [K-72b] 

Ādemiçün oldı cennetle ceĥįm 

Ādemiçün bitdi niǾmetler delįm  

Böyle  diyüp sākin oldı ol melek 

Vir śalavāt Muśŧafā’ya bul dilek 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince ķaçan ki müvekkel-i Bahāyim böyle  diyüp muķaddem 

Süleymānlardan bu vech ile ħaber virüp Süleymān nebį daħı Ǿaleyhi’s-selām ġāyet 

taǾaccüb ķılup yine suǿāl itdi ki Yā müvekkel-i Bahāyim böyle  diyüp muķaddem 

gelen Süleymānlar ki źikr itdük. Her birisi bir devrde geldü ki maǾlūmumuz oldı. 

Ammā ki cemįǾ Süleymānlar ki gelüp gitdiler nübüvvet ħātemiyle ki ħalķa ĥükm 
                                                           
421 MüsteǾān] Bį-gümān H. 
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itdiler. Ol ħātem bu ħātem midür ki baña naśįb oldı ve daħı her Süleymānuñ taħtını 

yil ki götürdi ħayl u ħaşem ŧabl u Ǿalem birle meġārib u meşārıķa ki yitürdi ol taħt 

daħı bu taħt mıdur? Yā ġayrı mıdur ki her birine bir taħt naśįb olmış ola?  diyüp suǿāl 

idicek müvekkel-i Bahāyim aĥsen cevāb virüp eyitdi ki422 Yā nebiyyu’llāh Ǿālį 

ĥażretüñle ki cihān mülkine yüz yigirmi dört biñ Süleymān ki gelüp gitdiler 

zemānesi ħalķına nübüvvet ħātemiyle ki ĥükm itdiler. Her bir Süleymān’a cānib-i 

Ĥaķ’dan bir ħātem-i nübüvvet naśįb oldı anuñla cihān ħalķına kim ĥükm itdi āħir ol 

[H-71b] Süleymān’dan ol ħātem alınup ĥıfž olundı śoñ gelen Süleymān’a ħātem-i 

āħir naśįb ķılındı. Bu Taķdįrce her bir Süleymān’a virilen mühr-i ħātem birine naśįb 

olmadı ve bir ħātem cānib-i Ĥaķ’dan iki Süleymān’a śunulmadı. Nitekim Ǿālį 

ĥażretüñe virilen nübüvvet ħātemi muķaddem gelen Süleymānlar eline girmedi. Ĥaķ 

teǾālā celle celālehü barmaġuñda götürdügüñ mühri senden ġayrıya virmedi. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Yā Süleymān Ǿizzet it ki ħāteme 

Kim anuñlasın musallaŧ Ǿāleme 

İş bu mührüñ olmasa olmazdı ĥükm 

Dįv u cinn u vaĥş u ŧayr u ādeme 

Neŝr: Ammā ki yā nebiyyu’llāh her Süleymān kim Allāhu teǾālā Ǿāleme getürdi bu 

bir taħtdur ki cānib-i Ĥaķ’dan śunulan yil ol Süleymānį cünūd ile bu taħt-ı serįr 

üzerinde götürdi Ķāf’dan ķāfa diledügi yire yitürdi bu ol taħtdur ki Ǿālį ĥażretüñle 

yüz biñ yigirmi dört biñ Süleymānlar kim gelüp gitdiler ser-cümlesi bu taħt üzerine 

otururlar rubǾ-ı meskūnuñ dört kūşesinden dört dürlü yil ķopup taħta götürdiler. 

Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Yā Süleymān şöyle bil ki nįk u baħt 

Cümlesinden arta ķaldı işbu taħt 

İşbu taħta ġarra olma keyy saķın 

Kim ķalupdur çoķ Süleymāndan yaķın 

Saña baña ķala śanma salŧanat 

                                                           
422 Eyitdi ki] eyitdi H. 
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K’intiķāl ider daħı ya memleket 

Nevbetiyle dutılur mülki cihān 

Nevbetin sürmiş Süleymān keyy cihān 

Ne Süleymānlar gelüpdür Ǿāleme 

K’oldı ĥākim işbu taħt u ħāteme [K-73a] 

Müddeti Ǿömrin dükedüp Ǿālemi  

Dest-i mevt aldı elinden ħātemi 

Bu nübüvvet ħātemine itme mihr 

Kim beķāsı yoķ saña ķılmaz mühr 

Ġarre olma gerçi elüñde memleket423  

NefǾį nā-geh gider elden salŧanat  

Çün fenādur işbu mülki Ǿālemi 

Kişi n’itsün fānį taħt u ħātemi 

Taħt u ħātem fānį sevme memleket 

Dil beķāya baġla [ki]424 oldur āħiret 

Çün cihāndur Ǿālemi dādı fenā 

Ucdan uca ŧobŧolu renc ü Ǿanā 

Bu cihānuñ māhı degmez mihrine 

Mihri daħı degmez ey şeh ķahrına 

Ne Süleymān geldi mülki olmaz türāb425 

Ne ķaśr yapdı kim olmadı ħarāb426 

ǾĀķil iseñ virme göñül dehre sen 

Añ anı ki çāk idersin zehre sen 

Çün cihān mülki durur kevn u fesād 

Günde her gün ŧorġurur dürlü fesād 

Śunsa eźel şekker virür śoñra zehr 
                                                           
423 Vezin bozuktur. 
424 Vezne fazla. 
425 Vezin bozuktur. 
426 Vezin bozuktur. 
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Mihri evvel itse ider āħir ķahr  

Böyle  diyüp ol müvekkel anda pes 

Sākin oldı vir śalavāt ħoş nefes 

Der-Beyān-ı Ħilķat-i Ħayl 

Ĥükemā ķavlince müvekkel-i Bahāyim Süleymān Ĥażretine Ǿaleyhi’s-selām bu 

Ǿibretu’llāh sözleri kim söylediyse427 [H-72a] Muķaddem gelen Süleymānlaruñ 

ħātemlerin ve aĥvāllerin beyān eylediyse Süleymān işidüp taǾaccüb idüp ķādirüñ 

ķudret birle kemāline ve ele alup śāniǾüñ celāline ĥayrān ķaldı andan yine suǿāl itdi 

ki Yā müvekkel-i Bahāyim bunca Süleymānlar ki geldi ħātemlü ħātemüñi eline aldı 

ol ħātemler henūz ol Süleymānlaruñ barmaķlarunda mıdur yoħsa elinde mi? cevāb 

virüp eyitdi428 Yā nebiyyu’llāh hįç bir Süleymān’uñ barmaġında ħatem ķalmadı illā 

ki Allāh’uñ emri birle elinde ĥıfžı ħaźinesinde śaķlandı ol sırrı Ǿayān itmek olmaz 

inşā’allāh ol ħātemler sırrına vāķıf olasın şol maĥalde ki źerre ŧāġına viresin. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Źerre ŧāġına varıcaķ iy hümām 

Sırrı Ħālıķ ola maǾlūmuñ temām 

Bu Süleymān’lar yüzügin görüben 

Bilesin nedür ĥükm-i Rabbü’l-enām  

Neŝr: Ĥakįm ķavlince müvekkel-i Bahāyim böyle diyicek Süleymān nebį suǿāl idüp 

eyitdi ki Yā müvekkel-i Bahāyim ħaber vir baña ki Allāhü teǾālā ħayl cinsi neden 

yaratdı? cevāb virdi ki Yā nebiyyu’llāh Allāhü teǾālā bilür ki neden yaratdı ammā ki 

Ǿilmümüz irdükce buña Ĥażret-i Mįkāyil’den işitdük. Ĥaķķ teǾālā celle celālehü 

diledi kim atı yarada eyitdi ki Yā bād-ı şimāl senden dilerem ki bir nesne ħalķ idem 

ki ol ĥalķ itdügüm şeyǿi benüm yolumda māllerin ve cānların nafaķa idüp ġazā 

ķılalar benüm ve Ĥudā niyyetüme şirk getürenlerüñ [K-73b] cānına cezā ķılalar. Rįĥ 

nidā-yı Ĥaķķ’ı işidüp eyitdi ki Yā Rabbi emrüñe muŧįǾem yaratġıl ammā ķorķaram ki 

nārdan yaradılan Cān Ķavmi ve Cin Ķavmi gibi Ǿāśį olalar Ǿālį ĥażretüñün429 der-

gāhında şerm-sār olam. didi. Göñülden rıżā virmeyüp serd söz söyledügiçün Ħallāķ-ı 

Ǿālem bār-gįr cinsini ki ǾArabca aña berdūn dirler Rįĥ-i Şimālden yaratdı 
                                                           
427 Kim söylediyse] Söylediyse H. 
428 Virüp eyitdi] virüp K. 
429 Ĥażretüñüñ] Ĥażretüñ H. 
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ŧabįǾatlarinden tįzlik serdlik olduġı eclden ve ķatı yelden yaradılup göñülleri ķatı 

olduġı sebebden ve ķatı ki ķālib-i ādemi Ĥaķ teǾālā ki ħākden dürütdi ħaylüñ berdūnı 

racįm söziyle Ǿamel idüp ķālib-i Ǿādemi balcıġıñan çekinmege ķaśd itdi. Ĥaķ teǾālā 

kelbi ādem göbeginden ħalķ itdi. Bār-gįrleri ķovup ŧaġıtdı berdūn ol ata dirler ki atası 

anası ǾArab olmaya anuñçün ŧoġancılar altında zaĥmet çekerler aġır yük çeküp 

miĥnet görürler zįrā ki emr-i Ĥaķķ’ı śıyup ķālib-i Ǿādemi yüz ŧutup çekinmege ķaśd 

itdiler. Ĥaķ teǾālā žafer virmedi. Bu belāya giriftār itdi ki Ĥaķ teǾālā azġuna nuśret 

virmez miĥnet virür. Nitekim eydür Lā-žafer maǾa el-baġį430. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

ǾĀlem içre her kim ol azġun ola 

Baħt u devlet bulmayup śaġbun ola 

Azmışa mūnis olan oñmaz begüm 

Mülk ü māl elden gidüp medyūn ola 

Neŝr: Ve daħı yā nebiyyu’llāh Allahü teǾālā celle celālehu şimāl yilinden berdūn 

cinsin yaradıcaķ andan bād-ı cenūb ki öyle yilidür. Diledi kim andan daħı ħayl 

yarada Rįĥ-i Şimāl eyitdi ki Yā Rabbü’l-Ǿālemįn emr senüñ ki Ħallāķ-ı Ǿālemsin [H-

72b] Her dābbeyi yaradup rızķ virmege Ķādir u Rezzāķ aǾžamsın. Velį ħavf iderem 

ki benden yaratduġuñ nesne sañaǾāśį olalar. Ol sebebden baña ħecālet vāķıǾ ola. 

diyicek ol Ķādir-i ber-kemāl ķudretin ižhār idüp ol śāniǾ-i źü’l-celāl śunǾın gösterüp 

pes şimāl-i cānib yelinden ħayl cinsinüñ ikinci śınıfın yaratdı. Anlar şol atlardur ki 

racįm iġvāsın ki işitdiler ķālib-i ādemi çekinmege yüz ŧutdılar ammā ki berdūn śınıfı 

gibi ilerü varmadılar emri Ĥaķķ’ı śıyup ayaķların yerinden irmediler şübhe ile 

yirlerine ŧurduķlarıçün Allāhü teǾālā anlara dünyāda ġazā yolunda ġāźiler binmege 

bititmedi ve begler üzerine süvār olup emįr-i āħverleri Ǿizzetle ĥiźmet itmedi anlar 

şol atlardur ki ħūyları çirkindür. BaǾżı çıplaķdur ve baǾżı źençi ve baǾżınuñ boynı 

boşdur ve baǾżınuñ başı ķatı ve sürçek ve şeb-gūr u mehcūrdur. Ħūbı çirkin olduġı 

eclden ħalķ içinde iǾtibārı yoħdur kim ser-keşlik itmek ve Ǿaceb ķılmaķ eger 

ĥayvānda ve ger ādemde ġāyet çirkin ħūdur. ǾĀķıbet ol çirkin ħūdur Ǿāķıbet anı 

helāk ider. Nitekim Ǿuķalā eydür Helāk ider kişi Ǿucbı ve ħalķı çirkin [K-74a] 

kimseden ādem ürker ķamu hünerlerin Ǿayb gösterür. Nitekim eydür kelām-ı 

                                                           
430 Kötü niyetle zafer olmaz. 
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ķadįmde ve kitāb-ı kerįmdeki Ve lev künte fažžan ġalįža el-ķalbi le infažžū min 
ĥavli-ke431. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FaǾilün] 

ǾUcb idüp her kim göge gögsin gerer 

Hem çü şeyŧān özini kendü görer 

Ħalķ içinde ħor oluban bį-gümān 

İriser įmānına āħir źarar 

Neŝr: Ve daħı yā nebiyyu’llāh Ĥaķ tebāreke ve teǾālā çünki bu iki cins atları ki iki 

śınıf yillerden ki yaratdı. Andan bād-ı nesįme ħiŧāb ķılup eyitdi ki Yā nesįm senden 

bir sevgülü şeyǿi yaratmaķ dilerem ki der-gāhumda Ǿazįz ola ve sevgülü ķullarım 

üstine süvār olup ġazā ķıla ve anlaruñ sebebiyle mücāhidlerüm ŝevāb bula. diyicek 

bu ħiŧāb-ı Ǿizzeti ve nidā-yı ulūhiyyeti ki bād-ı nesįm işitdi. Yüz yire sürüp secde 

ķılup şükr itdi ki Yā Rabb şol nesne ki saña sevgülü ola benden anı yaratduġuña faħr 

iderem ve Ǿālį ĥażretüñden dilegüm budur ki ol rįĥ-i şimālden rįĥ-ı cenūbdan 

yaratduġuñ ħaylden bu żaǾįfden ħalķ idecegüñ432 ħaylüñi selįm u Ǿazįz ve şerįf-i 

ĥalįm ve maĥbūb u laŧįf hem ħulķı maŧlūb hem ħulķı merġūb ola kim ĥüsni ħulķı 

gökcek ola433 şeyǿüñ ħulķı daħı ĥasen u müstaĥsen olur. Zįrā ki güler yüzlülük ŝābit 

ber Ǿaŧādur. Ħuvį müntehā olmaġa delįldür. Nitekim eydür Ve beşāşetü’l-vech 
Ǿaŧiyyetü ŝābitehü434. ķaçan ki bād-ı nesįm bu tażarruǾ-ı niyāzı ki itdi. Ħallāk-ı Ekber 

śāniǾ-i Ǿālem bād-ı nesįmden ħaylüñ ħayrlusın yaratdı. Anlaruñ şol atlardur ki iblįsüñ 

telbįsine uymadılar ve iġvāsını ķulaġına ķoymadılar ve ādem-i śafi ķālibi üzerine 

varmadılar. Allāh’uñ emrine muŧįǾyüz. dimekden ġayrı cevāb virmediler ve yüzlerini 

göge ŧutup dillerince Ħālıķ’ı tesbįĥ [H-73a] idüp niyāz ķılup eyitdiler ki Yā Rabbü’l-

Ǿālemįn bu żaǾįf ķullaruñı ki yaratduñ kim bād-ı nesįmden ki dürütdüñ. Yir 

yüzindeki çayır çemenleri aķar śuları bize otlaķ ve sıvāŧ virüp yürütdüñ yā Allāhü’l-

Ǿālemįn ve yā ħayrü’n-nāśirįn eger ki Ǿādem oġlanlarına bizi binid virürseñ emrüñe 

muŧįǾüz arķamuzda götürelüm ġazā yolunda segridüp mucāhidleri maķśūdlarına 

yitürelüm diyüp ĥācet dileyicek Ĥaķ teǾālā tesbįĥ-i münācātların icābet idüp ġāzįler 

begler serverleri selāŧįn pehlevānlar vardı. Zemįn arasında ol ħāś ǾArabį atlar Ǿazįz ü 

                                                           
431 Ve eğer sen kaba katı yürekli olsaydın mutlaka senin etrafından dağılırlardı (Âli İmrân 159). 
432 İdecegüñ] İdicek H. 
433 Gökcek ola] Gökcek K. 
434 Güzel yüzlü olmak daima nimettir. 
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şerįf ķıldı ve ādemden śoñra hįç ĥayvān-ı şerįf ter yoķdur. İllā ki at nitekim kelām-ı 

ķadįm ve kitāb-ı kerįm içre gelür ki perverdigār-ı Ǿālem [K-74b] āferįdgār-ı aǾžam 

ķullarına minnet ķılup bu ħuśūśda buyurur ki Ķavlehu teǾālā Ve’l-ħayle ve’l-biġāle 
ve’l-ĥamįre li terkebū-hā ve zįnaten435. pes yā nebiyyu’llāh bu atlaruñ ĥayrlusı 

bunlardur ki saña naśįb oldı. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Böyle  diyüp ol ferişte virdi çün emleĥ cevāb 

Şeh Süleymān gūş idüben aldı Ǿibret kāmiyāb 

Diñle ĥāylüñ ķıśśasından bir Ǿacāyib ħoş ħaber 

Vir śalavāt Aĥmed’e ammā bulasın Ĥaķ’dan436 ŝevāb 

Der-Beyān-ı Ķavl-i Ĥükemā Bi-Ĥaķķ-ı Feres 

Ĥükemā ķavlince ķaçan ki Müvekkel-i Bahāyim ǾAlŧamahāhāyil Melek Süleymān 

Ĥażretine Ǿaleyhimü’s-selām bu üç śınıf atlaruñ her bir cinsini Ĥallāķ-ı Ǿālem neden 

yaratduġın aślı birle kim beyān itdi. Andan Süleymān bin Dāvud eyitdi Yā 

Müvekkel-i Bahāyim senden dilerem ki Müvekkel-i Ħayl getüresin bu atları baña 

rām idivire. Tā kim asanlıġla insāna muŧįǾ ola kim ġazāya gerekdür. Ġuzzātuñ sebeb-

i āletidür ve Bahāyim’üñ ħayrlusıdur mālüñ sevgülüsidür. Ve ācebet ĥübbe’l-ħayr. 
Süleymān Ǿaleyhi’s-selām böyle diyicek ol melek-i aǾžam SemiǾnā ve eŧeǾnā diyüp 

icāzet alup Müvekkel-i Ħayli ĥiźmetine göndermege gitdi andan Süleymān yüzin 

reǿįsü’l-ĥükemāya ŧutup eyitdi ki Hįç bilür misiz ki Allāhü teǾālā ħayli neden 

yaratdı? Atlara evvel kim süvār oldu?  diyüp suǿāl idicek reǿįsü’l-ĥükemā aǾķal-i 

Ǿuķalā Loķmān ibni ǾĀd cevāb virüp eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh Ĥaķ sübĥāne ve teǾālā 

ħayl cinsin cenūb yilinden yaratdı. Bād-ı cenūba emr itdi ki Men senden bir ħalķ 

yaraduram bāķį yiller birle cemǾ oluñ. Emr-i Ĥaķ mūcibince cemįǾ yiller bir yire 

gelüp cemǾ oldılar. Cümlesinden Cebrāyil Ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām emr-i Ĥaķķ’la 

gelüp bir avuc yil alup ķabż idüp Ĥażret-i Ǿİzzet’e Ǿarż itdi. Ĥaķ teǾālā ol yilden feres 

kemįni yaratdı. Ķızıl ķan renginde mahanūz ķızıl ķan renginde henūz ķızıl ķan 

renginde iken anda Ĥaķ teǾālā ĥażreti eyitdi ki Seni yaratdum Ǿazįz dürütdüm ve 

sāyir Bahāyim üzerine seni mufażżal ķoldum. diyicek at kişnedi şükr itdi vaķtā [H-

                                                           
435 Onlara binmeniz için ve de ziynet olarak (Süs hayvanı olarak) atlar katırlar ve merkepler (yaratır) 
(Nahl 8). 
436 Vezin gereği dan ekinin olmaması gerekir ancak anlam gereği bırakılmıştır. 
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73b] kim ħilķati temām olıcaķ at süheyl urdı Ĥaķ teǾālā ĥażreti didi ki Yā ħayl 

süheylüñle varġıl müşriklere ki seni Ǿazįz ķıldum sāyir ĥayvāndan müśannif kitāb-ı 

Firdevsį eydür kitāb-ı baĥrü’l-ĥayātü kebįrde gelür ki vaķtā ki Allāhü teǾālā ādemi 

kim yaratdı didi ki Yā ādem dābbeleri ki saña Ǿarż itdüm ķanķısın severseñ iħtiyār 

ķıl. Ve dābbe  diyü aña dirler ki cānı ola yir yüzinde deprene ŧayrdan ġayrı ki ŧayr 

dābbe degüldür ve behįme dört ayaķlu ĥayvāna dirler. Nitekim ĥayvān daħı dört 

ķısmdur biri yüzer biri uçar ve biri ayaġ üzre ŧurur ve biri yirde ķarnı üzerine yürür. 

Ammā yüriyen ĥayvān dört ķısmdur birisi [K-75a] nāsdur ikinci cindür üçünci 

sibāǾdur dördüncü Bahāyimdür ammā ki Bahāyimde ser-cümlesinden efđal-i ter 

feresdür. Feres anuñçün dirler ki firāseti vardur ve çünki Ĥaķķ teǾālā ĥażreti ādem-i 

śafįye cemįǾ ĥayvānātı Ǿarż itdi. Dābbeden cümlesinden ādem atı ķabūl itdi. Ādem 

atı iħtiyār itdügi eclden Ĥaķķ teǾālā eyitdi ki Yā ādem ķabūl itdüñ anı ki insāna 

yaķındur. Ķalan ĥayvāna nisbet firāseti gökcekdür. ve daħı kitāb-ı baĥrü’l-ĥayātda437 

gelür ki at evvel vaĥşdi ve ķatı ki İbrāhįm ile İsmāǾįl Ǿaleyhimü’s-selām KaǾbeyi 

yapdılar Ĥaķ teǾālā didi ki Bir genc vireyiz size ki sizüñçün śaķlayup ŧururdum 

İsmāǾįl’e vaĥy itdi ki var ol genci oķı çıķ di. Ne genc bilür ne ħod oķımaķ niçe gerek 

Ĥaķ teǾālā vaĥy itdi anlara çaġırdı arż-ı ǾArab’da at ķalmadı cemįǾ İsmāǾįl’e geldi 

muŧįǾ oldı anuñçün peyġamber Ǿāleyhi’s-selām dir ki Ata binüñ zįrā at dedügüz 

İsmāǾįl peyġāmberüñ mįrāŝıdur. Ĥadįŝ rivāyet ķılınur peyġāmberden Ǿaleyhi’s-selām 

her at her śabāĥ dir ki Yā Rabb beni kime virürseñ ehlinden mālinden beni aña 

sevgülü eyle. ve daħı at üçdür raĥmānįdür. Ol ki ġazāyıçüñ beslene peyġāmbere 

Ǿaleyhi’ś-śalavetü’s-selām śordılar kim Bu atdan murād kimdür? Ķavlehu TeǾālā 
Elleźįne yünfiķūne emvālehum bi’l-leyli ve’n-nehāri sırran ve Ǿalāniyeten fe lehüm 
ecruhum Ǿinde Rabbihim ve lā ħavfun Ǿaleyhim velā hum yanzenūn438. YaǾnį şunlar 

ki nafaķa iderler māllerin gice gündüz gizlü āşikāre anlaruñ ŝevābı Allāhü teǾālā 

ķatındadur. Anlara ķorħu yoķ ġuśśa daħı yoķ439 didi ki anlar at besleyenlerdür. Zįrā 

at besleyen şol kişiye beñzer ki elini śadaķa virmekçün açupdur yummaz tersi sidügi 

müşk gibi ola. Ķıyāmetde ŝevāb terāzūsında bile ŧartıla bir at insānįdür. Ol ki yolına 

maślaĥatına varmaġçün besler bir at şeyŧānįdür faħrıçün öcile segretmegçün [H-74a] 

beslerler ve daħı Kitāb-ı cāmiǾü’l-ĥikāyetde gelür ki Ĥaķ sübĥāne ve teǾālā ħayli 

                                                           
437 Kitāb-ı Bahrü’l-ĥayāt] Bahrü’l-ĥayāt H. 
438 Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya onların Rableri katında 
mükāfatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir (Bakara 274). 
439 Ġuśśa daħı yoķ] ġuśśalanmaz K. 
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kim440 yaratdı. Ġāyet şerįf nesne ādemden ġayrı atı dürütdi. Sāyir ĥayvānāt üzerine 

ħalķuñ ħayrlusı ħayldür. Kelām-ı tevĥįdinde ve kitāb-ı temcįdinde gelür ki Ķavlehu 
TeǾālā Ve eǾiddū lehum māsteŧaǾtum min ķuvvetin ve min ribāŧi’l-ħayli turhibūne 
bihi Ǿaduvve Allāhi ve Ǿaduvve-küm441. El-Ĥadįŝ Bir gün ĥażreti risālete o ser-heng-i 

ķıyāmete yaǾnį kim server-i enbiyāya Muĥammed Muśŧafā’ya śallā’llāhu Ǿaleyhi 
vesellem Ħālid bin Velįd suǿāl idüp didi ki Yā rasūlu’llāh ben atı sürerem kim ġazāyı 

dāyimā atla ķıluram Ĥaķķ teǾālā bize şehādet mertebesin virüp cenneti müyesser 

ķılursa cennetde daħı at var mıdur? Peyġāmber ĥażreti Ǿa.m. daħı cevāb [K-75b] 

virüp didi kim Cennetde atlar vardur yāķūtdan ķanadlusını diledügüñ yire dek iletür 

ħāteme anuñ aĥsen-i śāfināt-ı ciyāddur ki bir ķıçını ķaldırup üç ayaġın dike442. Yā 

Ħālid besleñüz atları ki burcaġında ħayr baġludur  diyüp Bu ĥadįŝ-i şerįfi naķl itdi. 

El-ħaylü maķruǾrūn binnevāśıhā el-ħayrü ilā yevmi’l-ķıyametihi ve ehlühā meǾāfūne 
Ǿaleyhā feǿmseĥū bin nevāśıhā veǿdǾū443. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Burcagında baġlu durur ħayr atuñ iy pāk-i źāt 

O ħaşįb bense Ǿaceb mi ata pes ehli ġazāt 

Ħayr-ı ħaylüñ ħayli vardur medĥ aña pesdür yiter 

Kim didi ĥaķķında ħaylüñ ol ħüdā ve’l-Ǿādiyāt 

Der-Beyān-ı Āmeden-i Ħayl Be-Ĥażret-i Süleymān Ǿaleyhi’s-selām  

Ĥükemā ķavlince Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām ĥükemā ile atlar ĥaķķında söz açup 

kelimāt iderken nā-gāh Müvekkel-i Ħayl geldi. Nite ol zemān ki müvekkel-i 

ĥayvānāt emr-i Süleymānį birle ki gitdi gelüp Müvekkel-i Ħayli tenbįh idüp 

Müvekkel-i Ħayl daħı gelüp Süleymān nažarına irdi selām virdi. Süleymān Ǿaleyk 

alup eyitdi ki Yā Müvekkel-i Ħayl iy melek-i Ŧavādyāyil seni anuñçün kıġırtdum ki 

bu atlar baña rām olalar ve dillerince bunlara söyle her birisine nüvāħet eyle ider. 

Añları ĥisleri irdükce fürśat el virdükce naśįĥat ķıl ser-keşlik itmesünler baña muŧįǾ 

olsunlar. Tā kim sünnįler boyunlarına Ǿinān arķalarına źįn urup baña getirüp 

                                                           
440 Ħayli kim] Kim ħayli H. 
441 Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah’ın düşmanını 
sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah’ın bildiği diğer düşmanları 
korkutursunuz. (Enfal 60). 
442 Ayaġın dike] Ayaġın H. 
443 Atın alnına kıyamet gününe kadar hayır bağlanmıştır ve atın sahibinden de Allah razı olur ve ona 
bakanın rızasını verir ona güzel davranır. 
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göstereler. Ben daħı anları ħoş ŧutup Ǿaleflerin ve śuların eksük itmeyem ve muraśśaǾ 

çullar örtüp ĥidmet ķılduram. İncitdürmeyem ve ġazāya vardıġum vaķtin ġāzįlere 

virem üzerlerine binüp kāfire ġazā ķılalar ve daħı bir niçesin ol ayġırlaruñ ǾArab 

saĥrāsına yündlerle ķoyup üzerlerine müvekkel ķoyam. Laŧįf otlu śulu śaĥrāların 

gözedüp güdeler her birisine kelle banlar ĥiźmet ideler. Tā kim atlardan üreyüp 

çoġala ġāziler binüp ġazālar ķıla ki Ĥaķķ teǾālā ķatında [H-74b] ġazādan sevgülü 

nesne yoķdur ki mucāhid bindügi ġazā atınuñ ŧoynaġına and içüp eydür ki Ķavlehu 
teǾālā Ve’l-Ǿādiyati đabĥā fe’l-mūriyāti ķadĥā fe’l-muġįrāti śubĥā fe eŝerne bihi 
naķǾa fe vesaŧne bihi cemǾā444. çünki Müvekkel-i Ħayl ĥükm-i Süleymānį kim işitdi 

emrine muŧįǾ-i münķād olup ħalķ gözinden nihān Süleymān Ǿaynında ve atlar 

gözlerinde Ǿayān sürüp atlar ķatına gelüp dillerince eyitdi N’içün bir biriñüze śıķılup 

ŧurursız? Süleyman peyġāmbere muŧįǾ olmazsız? Eger kim Allāhü teǾālānuñ emrine 

muŧįǾ olduñuz ise rasūline daħı muŧįǾ vü münķād oluñ kim ol Süleymān’uñ ceddi 

ādemį ħākden ve sizüñ cedd-i aǾlāñuzı bād-ı pākden yaradan rasūline daħı muŧįǾ oluñ 

kim ol Süleymān’uñ ceddi ādemį ħākden ve sizüñ cedd-i aǾlāñuzı bād-ı pākden 

yaradan rasūline445 [K-76a] kelām-ı ķadįminde ve kitāb-ı kerįminde buyurur ki 

Ķavlehu teǾālā AŧįǾū Allāhe ve aŧįǾū’r-rasūle ve ulū’l-emri min-küm446. Ĥükmine 

Ǿamel ķılup eger kim ol Ħayl Cezįresinden gidüp bu yire geldigüñüze447 ġam-

gįnsañuz hįç melūl olmañ ki bu maķām ķuds-i mübārekdür. Bu maķāmuñ ħoşlıġına 

söz yoķdur. Şerįf maķāmdur. Nitekim Ǿuķalā eydür MereǾį ve kellā kāle’s-seǾdāni448. 
ve eger ġuśśañuz buysa ki ol Cezįre-i Ħaylden vaķtümüz ħūş idi. Bu yire ki geldük 

ĥālimüz ne olur dirseñüz yaķın bilüñ ki ol Cezįre-i Ħayle nisbet bu geldügüñüz 

maķām ki der-gāh-ı Süleymānįdür mübārek yirdür ve yirlerüñ daħı devleti olur449 

dügelü yir yüzinde bir degüldür450. Nitekim eydür Fe inne lil-beķāǿ-ı devlān451. 
egerçe kim sizi getürden Süleymān’dur cemįǾ Ǿālem-i ħālķı ĥükmine fermāndur. Sizi 

güc ile ŧutdurmaķ Ǿinān urup ādem oġlanın bindürüp żabŧ itdürmek elinden gelür. 

Ammā ki Ǿadldür kimseye žülm itmez. Źįrā bilür ki Ĥaķ teǾālā žālimleri sevmez. 

                                                           
444 Soluk soluğa süratle koşan (Koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran sabah erkenden baskın 
yapan orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki (Âdiyât 1-
2-3-4-5). 
445 Oluñ kim ol Süleymānuñ ceddi ādemi ħākden ve sizüñ cedd-i aǾlāñuzı bād-ı pākden yaradan 
rasūline kelām-ı ķadįminde] Oluñ kim kelām-ı ķadįminde K. 
446 Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de (Nisâ 59). 
447 Geldigüñüze] Geldügüñde H. 
448 Daha iyileri için eskilerde kullanılan bir söz. 
449 Olur] Oldur H. 
450 Yüzinde bir degüldür] yüzinde H. 
451 Ölümden başka her şeyin çaresi vardır. 
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Ķavlehu teǾālā İnna’llāhe lā yuĥibbu’ž-žālimįn452. eyle olsa Süleymān Ĥażreti 

Ǿaleyhi’s selām sizleri gökcek śūret-i selįm ŧabįǾat olduġuñuz içün bunda getürtdi bu 

ĥüsn-i laŧįf ħulķuñuza göre n’içün ħulķuñuz yoķdur. Süleymāndan ķaçarsız? Zįrā 

Ǿuķalā dimişdür ki Ħulķı görgülü olandur ħalķı kendüye yaķışduran. Nitekim eydür 

Ħiyārüküm aĥsenüküm ħulķen453. sizlere lāyıķdur ki ol nebį-i mürsele Melek-i 

Ekmele yaķışasız. Ĥuśūśan ki bu ĥüsn-i ħulķla ki yüz ü göze baķan taĥsįn ider. 

Ammā ki bu vaĥşiliġüñüz görenüñ ķalbi sizden ürküp nefrįn ider. Nitekim Ǿuķalā 

eydür Ħalķı çirkinden ādem ürker ķamu hünerlerin Ǿayb gösterür. Nitekim eydür 

kelām-ı ķadįmde [H-75a] ve kitāb-ı kerįmde eydür Ķavlehu teǾālā Ve lev künte 
fažžan ġalįža’l-ķalbi lenfađđū min ĥavlike454. eyle olsa pes n’içün Süleymān’a muŧįǾ 

olmazsınız baña ħaber virüñ? Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Her ne şaħśuñ ħūb olursa śūreti 

Ħalķ-ı aĥsen ola gökcek sįreti 

Pes n’içün ser-keşlik itdüñüz bu dem  

Ħayli isterken Süleymān Ĥażreti  

Cevāb Dāden-i Ħayl ve Müvekkel-Rā 

Ĥükemā ķavlince ol atlar daħı Müvekkel-i Ħayl sözin kim işitdiler çevresine üşüp 

ortaya alup iĥāŧa itdiler ve yönlerin anlardan yaña dönüp atlar eyitdiler İy bizüm 

müvekkelümüz bu Süleymān didügüñ kimdür bilmezüz ve bunda geldügümüzi daħı 

farķ ķılmazuz hemān şunı bilürüz ki Ħayl Cezįresinde gezüp yürürdük otlanup 

śulanup dilümüzce Allāh tesbįĥ idüp ŧururduķ gözümüz açduķ kendümüzi bu yirde 

bulduķ bu sırra vāķıf olamayup ĥayrete varup Ǿibret aldıķ ammā şol ķadar bilürüz ki 

[K-76b] ol cezįrede bizi dutmaġa ĥaml iden ķavm bunda daħı bizi ŧutmaġ isterler. 

Pes yaķįn bildük ki bu ķavm bizi mekrle ŧutup getürdiler pes mekr ehlinden n’içün 

ķaçmayalum Ķavlehu teǾālā Ve mekerū mekran ve mekernā mekran ve hum lā 
yemkurūn455. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

                                                           
452 Muhakkak ki Allah zâlimleri sevmez (Şûrâ 40). 
453 En iyiniz en güzel ahlaklınız olandır. 
454 Eğer kaba katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. (Âli İmrân 3/159). 
455 Onlar bir tuzak kurdular. Farkında değillerken Allah da bir tuzak kurdu (Neml 50). 
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Mekr idenden Ǿārifān bį-zār olur 

Ħāśa ki ādem bed faǾl-i mekkār olur456 

Pes n’içün mekkāra tābiǾ olavuz 

K’ehl-i mākir žālim u cabbār olur 

Derbeyān-ı Cevāb Dāden-i Müvekkel-i Ħayl Be-Serhengān-ı Esbān 

Ĥükemā ķavlince Müvekkel-i Ħayl bu atlaruñ sözin kim işitdi bunlara key şimāl 

virüp teǿkįd itdi ki Bu ne sözdür ki söylesiz size ādem oġlanı ne vech ile mekr itdi. 

Mekr odur ki bir kişi ĥasūd aldayup belāya giriftār ide bu ādemį-zād ħod yā 

serverleri Süleymān nebį ħod mürsel peyġāmberdür mekr ehli degüldür. Sizi sevüp 

ervāĥdan ve cinden gönderüp daǾvet itdi. Tā ki sizi ele getüre Ĥaķ yoluna ġazāçün 

ġāźiler süvār ola müşrikler ķılıçdan geçe. Zįrā ki Süleymān Ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām 

ġāzįleri ve ġazā itmegi ġāyet sever ki müşrikleri ķılıçdan geçüre. Yir yüzin küfr 

şirkinden pāk ide. Zįrā ki islām pādişāhlarına vācibdür ki cān u dilden ġazā ķılmaġa 

durışalar ve sipāhiye yidügi etmek ol vaķt helāl olur457 ki kāfirlere ķılıc uralar 

şerlerini müslümānlar üzerinden defǾ ideler ve pādişāh çünkü ķıtāle iķdām 

eylemeyevüz. Yir kāmil gerekdür ki pādişāhla düşmen arasında śulĥ ide ve eger Ǿilāc 

aña bu nesnelerle olmazsa [H-75b] ķılıcla olursa pādişāh ġāzį odur ki ķorķmayup 

Ǿasker çeküp ol düşmen üzerine yüriye. Tā ki Ĥaķ teǾālādan fetĥ u nuśret yetişe. Eger 

ol pādişāhuñ göñline ķorķu yörenürse Āśaf bin Berħıyā gibi vezįr-i kāmil gerekdür ki 

ol pādişāhı ķıvandura. Ĥaķ teǾālādan fetĥ u nuśret yetişedür. Mekre ümįd-vār ķıla 

nitekim kelām-ı Rabbānįde ve kitāb-ı sübĥānįde gelür ki Ķavlehu teǾālā Alā inne 
ĥiźbe’llāhi humu’l-ġālibūn458. ve eger ki ol pādişāhuñ çerisi az olsa anuñ ķalbine bu 

āyet-i kerįme459 ile taķviyyet vire ki Ķavlehu teǾālā Kem min fįǿetin ķalįletin ġalebet 
fiǿeten keŝįraten bį iźni’llāh va’llāhü meǾa’ś-śābirįn460. Pes yā ħayl ser-hengleri bu 

muķaddemeden maķśūd odur ki Süleymān nebį ĥażretine Ǿaleyhi’s-selām muŧįǾ vü 

münķād olasız. Ġazāya mübāşeret idüp merkeb-i śāĥib-i mücāhid-cihād olasız. Bu 

degüldür ki ser-keşlik idüp Ǿinād ķılasız. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

                                                           
456 Vezin bozuktur. 
457 Olur] Ola H. 
458 İşte muhakkak ki Allah’ın taraftarıdır onlar gâlib olanlardır (Maide 56) 
459 Āyet-i Kerįme ile] Āyeti ile K.  
460 Allah’ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle 
beraberdir (Bakara 249). 
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Pendümi eyleñ ķabūl itmeñ Ǿinād  

Siz sebeb oluñ ķıla ġāzį cihād 

Ĥaķ ġazā içün yaratdı çün atı 

Dutuñ atı buyurur Rabbü’l-Ǿibād 

Der-Beyān-ı Esbān Dü Gürūh ki BaǾżı Ez-āşiyān-ı MuŧįǾ [K-77a] Şod BaǾżı Ne-şod 

Ĥükemā ķavlince Ķıśśa-i muħaśśara ķılalum Müvekkel-i Ħayl sözin ol biñ miķdārı 

ser-hengleri ve ayġırları ve iħtiyār pįrleri bir yire gelüp ĥāl dilince firāsetleri olduķça 

dānışdılar ve şol ki śāfiyātü’l-ciyāddur. Merkeb-i mücāhid ġāzį sebeb-i āleti 

cihāddur. Allāh’uñ emri mūcibince ġazāçün yaradılduķların ki bildiler yedi yüz 

miķdārı ol ħaylüñ ħayrlusı firāset ehli ve fikirlüsi gelüp Müvekkel-i Ħayli şefįǾ 

dutunup Süleymān nažarına geldiler. Emrine maĥkūm olup ĥükmine muŧįǾ vü 

münķād oldılar. Andan Süleymān nebį anları ħoş görüp yirinden ŧurup ķarşu varup ol 

atlardan daħı içlerinde cümlesinüñ ulusı yüregin ve yügrügi öñlerine düşüp 

Süleymān nažarına ki geldi. Ħiźmetine yüz sürüp dilince devām-ı devletine ve 

eyyām-ı rifǾatine duǾā ķılup eyitdi ki Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Şeh Süleymān alķış idüp didi anda ser-ħayl 

Devletine müstedām ol sürüben Ǿömr-i ŧavįl 

Biñ bir ümmet emrüñe fermān oluban her zemān 

Taħtuñı ħayl u ĥaşemle götüre gökde şemįl 

Ĥażrete rām olmayup itdügümüz ser-keşligi 

Luŧf idüp maǾźūr dutuñ itmişüz sizden havl461 

Cürmümüz çoķ ĥażretüñde ħiźmetüñde itdük ķuśūr462 

İy kerem kānı baġışla cürmümüz eyle meyil  

Böyle  diyüp ol feres çün istedi şehden Ǿöźür 

Şeh Süleymān Ǿafv idüben ķıldı anlara beźil [H-76a] 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince Süleymān Ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām ķaçan ki ser-heng-i ħaylüñ 

sözin ki işitdi firāsetine aĥsened idüp ilerü varup bürçekin śıġayup nüvāħet itdi. 

                                                           
461 Vezin bozuktur. 
462 Vezin bozuktur. 



275 
 

Andan śoñra yine ol feres eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh Ǿālį ĥażretüñ emrine muŧįǾ olduķ 

ammā ki be-şarŧ-ı ān ki bizümle Ǿahd idesin ve ādem oġlanlarına ıśmarlayasın kim 

yedi dürlü cefāya ķatlanamazuz itmeyeler ve hem yedi dürlü ĥiźmete ķāyilüz 

ķādirüz. Ol ħuśūśda biz daħı bu veche biz daħı Ǿillet463 itmeyevüz Süleymān 

Ĥażretleri Ǿaleyhi’s-selām eyitdi ki464 Söyle ne dirsin işidelüm aña göre tedbįr ķılup 

senüñle iş idelüm. ser-heng-i ħayl465 eyitdi ki Yā nebiyyu’llāh evvel dilegümüz budur 

ki Ǿalefsüz ķomayalar ki açlıġa ŧāķat getüremezüz ve ikinci dilegümüz budur ki 

vaķtiyle śuyumuz eksük itmeyeler ki teşne-leblük ĥarāretinde cigerimüz yanmaya 

ķuvvetümüz gitmeye ve ķatı ki śuyumuz vaķtiyle virilse cānumuz rāĥat olup 

tenümüz tįz semirür üçünci bizi besleyüp üç içün yarışa segritmeyeler kendüye 

mažleme olup uzaķ yarışlarda bize cefā ķılmayalar dördünci dilegümüz budur ki 

ayaġumuzı naǾlsüz ķomayalar ve śaġraġı kim eyer üstümüze urup yaġır itmeyeler 

vaķtā kim olsaķ tįmār ideler ve bir daħı biz anları yoķuşda466 [K-77b] götürelüm 

rāĥat olsunlar ammā ki inişde bize meyl idüp nüvāħet ķılsunlar. Beşinci dilegümüz 

budur ki vaķtā ki ġāzįler bizi ġazāya binmege dileseler evvel bahārda bizüm 

naǾlümüzi mįħımuzı ayaġumuzdan çeküp śaĥrāya śalıvirüp çemen yöresinde āb-ı 

revān arasında gökledeler. Ol envāǾ otlar yimekle derdümüze keffāret ola ve 

ŧaynamuzdan daħı şeb-nem havāsı seĥer-gāh yüriyicek teǿŝįr idüp bedenimüze śıĥĥat 

vire cānumuza rāĥat vire vaķtā ki bahār mevsimi geçe pāk yirde baġlayup śuyumuzı 

vāfir ve Ǿalefimüzi ĥāżır ve ķaşıyup tozumuz kįrümüz çıķarmaġa ķādir ve Aġustos 

arpasın virmege nāžır ola ķırķ gün miķdārı bizi besleyeler. Andan yarandırup yedege 

alup ġazāya gideler. Tā kim bizler daħı ol ġāzįler ġazā gününde arķamuza süvār 

olduġı demde Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Kişneşüp küffāra ķarş’urup süheyl  

İtmeyevüz müşrikāne hįç meyil 

Düşmen ardından yatavüz çün Ǿuķāb 

Merkebine diş urup ķılam Ǿuķāb [H-76b] 

Kāfir u ġālib öñünden ķaçavüz 

                                                           
463 Biz daħı Ǿillet] Mā-Ǿillet H. 
464 K-] Süleymān eyitdi ki 
465 Ser-heng-i ħayl] Ser-heng H. 
466 Biz anları yoķuşda] anları biz yoķuşda K. 
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Ġāzį ele virmeyüben uçavüz 

Her kimi ardundan ķovarsaķ yitevüz467 

Dut didügün aġzumuzla dutavüz 

Ķamçusı düşse yire biz alavüz 

Her ne ise ĥiźmetini ķılavüz 

Her ne ġāzį üstümüzde itse ġuzzāt468 

İsteyevüz Ĥaķ’dan aña biz necāt 

Neŝr: Ve daħı yā nebiyyu’llāh altıncı dilegümüz budur ki ādem oġlanlarına 

ıśmarlayasın bize Ǿavretler bindürmeyeler vaķt ola kim ol ħatun kişiler ĥayż görmiş 

olalar bizüm cinsümüz ħayl śınıfı ĥayż ķoķusından ġāyet incidürler. ǾAle’l-Ħuśūś ki 

Ĥaķ sübĥāne ve teǾālā celle celālehü ve Ǿamma nevāle ħayli ġāzįler içün yaratmış ola 

ħevātįn cinsi binmek cāyiz degül ve bir daħı yā Süleymān nebį469 ādemį-zāda ıśmarla 

ki bize süvār olduķları vaķtin ŧahāretiyle pāklıġla süvār olalar ki incinmeyevüz. Hem 

saġarı mübārek hem uġurı ħayr ola ve yedinci dilegümüz budur ki ādemį śafį nesline 

ķasem yād virüp ıśmarlayasın ve Ǿahd ideler ki ayġırı yünde çekicek anasına abasına 

çekmeyeler. Günāha mürtekib olmayalar kim ķiyametde aña daǾvācı oluruz. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Şeh Süleymān Ĥażretidür çünki mürsel Ĥaķ rasūl 

Luŧf idüp suyla sözüm şarŧı ķıla tā kim ķabūl 

İş bu Ǿahdüñ üzerine ger ķasem yād eyleye 

Cān u dilden ĥiźmetine yüz sürevüz pür-uśūl 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince atlar ser-hengi bu vech ile dilek dileyicek ser-heng-i ħaylüñ 

dilegini ĥażret-i Süleymān Ǿaleyhi’s-selām ķabūl ķıldı ve muķābelede istiĥsān idüp470 

ol yedi yüz muŧįǾ olan atlaruñ yüzüni kendü ķabūl idüp ŧavįlesine baġlatdı ve üç 

yüzini daħı471 server-i Selāŧįn dilāverlere baħş idüp ve üç yüzini daħı pehlevān u 

ķahramān u dilāverān-ı rūy-ı zemįn [K-78a] ü zemānlara472 [H-77a] ġazā ķılıcı 

                                                           
467 Vezin bozuktur. 
468 Vezin bozuktur. 
469 ve bir daħı yā Süleymān nebį ādemį-zāda] ve bir daħı ādemį-zāda K. 
470 Ķabūl ķıldı ve muķābelede istiĥsān idüp ol yedi yüz] Ķabūl ķıldı ve ol yedi yüz K. 
471 K-] daħı eskik 
472 Selāŧįn dilāverlere baħş idüp ve üç yüzini daħı pehlevān u ķahramān u dilāverān-ı rūy-ı zemįn ü 
zemānlara] Selāŧįnlere ve üç yüzini pehlevān-ı rūy-ı zemįnlere K. 
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mücāhede vü tįġ-i zen emįnlere ķısmet itdi ve her birisine and virdi ki ol atlaruñ yedi 

dürlü dileklerini ķabūl ideler Ǿādet üzerine besleyüp andan yaraķ ķılup ġazāya binüp 

gideler ve ol ser-heng-i ħayl ki yelesi ķuyruġı ķara ķır ayġır idi. Adını Ebu’l-Ĥavāriŝ 

ķoyup Ħinik-i İsĥāķ’uñ altı yanında ve BaǾlbek meliki gönderdügi Ebū Münfiź anuñ 

üstin yanında zerrįn zincįrle cevheri gül efsārla muraśśaǾ çul örtüp tįmār itdiler ve 

zerrįn naǾl urup gümüşden mįħle mįħlediler ve daħı ŧavįle-i evvelde ayġırlar cinsini 

baġladılar ve ŧavįle-i ŝānįde yünd cinsin baġladılar ki ol zemānda ol ħayl arasında at 

yoġdı ki at inmek ve dāġ çekmek Süleymān zemānında ol tārįħde vāķıǾ oldı. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

MüstemiǾseñ sözlerüme pāk-i źāt 

Diñle ayġır inanup niç’oldı at 

Lįki vir gil ħoş śalavāt Aĥmed’e 

Diñle andan sözlerüme beyyināt 

Der-Beyān-ı Aġvāǿ-ı Racįm Be-Ħayl-i ǾĀśį-Rā 

Ĥükemā ķavlince ķaçan ki Süleymān Ĥażreti Ǿaleyhi’s-selām ol biñ nefer ħayl 

śınıfınuñ yedi yüzüni ki kendüye muŧįǾ musaħħar ki itdi. Ħannās-ı melǾūn anı görüp 

āh u feryād itdi473 dem çeküp uçup ŧurfetü’l-Ǿayn içinde Racįm yanına geçüp Sürħ-

bād meclisinde bulup şeyŧānı ķażżiyyeden āgāh itdi ve āh-ı felek yüzin siyāh ķılup 

eyitdi ki Yā iblįs bunda ne ŧurursın ki ādem oġlanlarını Ĥaķ teǾālā günāhın 

yarlıġayup cennete ķoymasına haccile ġazā ŝevābıydı haccı şimdiye dek vaķthā bir 

iderlerdi ġazā ķılmaġa ħod bindileri yoġdı ki ġazāya gideler gidemeyüp terk 

iderlerdi. Zįrā ki ġazā anuñ āleti atdur. Andan geçse tende ķuvvet yürekde 

şecāǾatdür. İmdi āgāh ol ki ħayl cezįresinüñ atlarını ervāĥ-ı cinn śınıfı dutup 

Süleymān’a getürdiler. Nıśfından ziyādesi emri Süleymān’a muŧįǾ vü münķād 

oldılar. Üç yüz miķdārı bāķį ķaldı ki anlar rām olmayup Ǿinād ķıldılar. Yā iblįs-i pür 

telbįs iġvānuñ vaķtidür ki anlara iġvā idesin. Ādemį-zāda muŧįǾ olmayalar diyüp 

racįme ħaber viricek şeyŧān-ı laǾįn Sürħ-bād’dan icāzet alup çeşm-i nem-gįn göñli 

ġam-gįn dem çeküp ol erbaǾįn aǾvānlarla atlar ķatında bulundı hemįn andan sürüp ol 

Ǿāśį olan ħayl yanına vardı. Ħaylüñ daħı bir siyāh ser-heng ayġırı vardı.474 Racįmi 

görüp gögüs gerüp ķulaķların peykān diküp ŧurdı. Racįm daħı ilerü vardı ĥayvān 

                                                           
473 Āh u feryād itdi] Āh itdi H. 
474Ser-heng ayġırı vardı] Ser-heng ayġırı K.  
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dilince naśįĥat virdi eyitdi ki Hįç beni bilür misiz ki kimem ve n’içün bunda geldüm 

? Ser-heng-i Ħayl eyitdi Bilmezüz bize başumuz ķayusı [K-78b] [H-77b] seni farķ 

ķılmazuz. Racįm eyitdi Ben ol melek-i muķarrebem ki vaķtā kim Allāhü teǾalā 

ādemüñ ķālibinü yaratdı balcıġı śalśāl olmaġıçün ķırķ yıl Yemen’le Ŧāyif arasında 

yatdı. Ben sizüñ cedd-i aǾalāñuza varup ħaber itdüm ki Ĥaķķ sübĥāne ve teǾālā yir 

yüzine bir ħalįfe yaratdı. Nesli üreyüp cihān mülkini dutsa gerek475 ve sizüñ arķañuza 

aġac eyer urup aġzuñuza demür kem urup binüp arķasın yaġır itse gerek. didüm 

Sözüm eger dutarsañuz gelüñ ķālibi balcıġiken henūz çigneyüp ŧaġıduñuz şerrinden 

ħalāś olup otlamaġa śaĥrāya gidüñüz. didüm sözüm işitmediler naśįĥat ŧutup eyü iş 

itmediler ve bilmediler ki Ǿāķil oldur ki āħer kişinüñ naśįĥatine ķulaķ ŧuta. Nitekim 

eydür Es-SaǾįd men vuǾažı beġayre476. imdi ol didigüm günler oldı sizüñ başıñuza ol 

muśįbet geldi ve didigüm vāķıǾ oldı bu ādem-i śafį nesli ve İbrāhįm Ħalįl aślı 

Süleymān sizi getürtdi ādem oġlanlarına ķısmet ide. Her birisi uyan ve eyer urup 

binmekden arķañuz yaġır ķılup zaĥmet ide. Eger sözüm dutarsañuz zinhār 

Süleymān’a fermān olmañuz ādem-i zād eline düşüp ciger büryān ķılmañuz. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Böyle  diyüp ħayle virdi şer ħaber çünkim Racįm 

Virdi ħayl-i cinsi ħayrete be-ġāyet keyy delįm477 

Āh elinden ol laǾįnüñ śad hezārān veh dirįĥ 

K’olmışdur fitnesinden kimse emįn yā ĥakįm 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince Racįm-i laǾįn böyle diyicek ol ser-heng-i ħayl cevāb virdi ki 

Hįç senüñ sözüñi benüm Ǿaķlım ķabūl ķılmaz. Zįrā ki Müvekkel-i Ħayl şöyle ħaber 

virdi ki bu sözi Ħayl Cezįresinden ervāĥa ķapdırup götürden478 der-gāhına nübüvvet 

ķuvvetiyle getürden benį mürseldür. Ġāzį mücāhid Sulŧān-ı Ekmel’dür Ĥaķ teǾālā 

sizleri ġazāyiçün yaratdı ve sizi Süleymān bunda ġazā ķılmaġiçün getürtdi. Size 

yaħşį tįmār idüp ĥiźmet ķılalar ve ġāzįler üstüñüze binüp kāfire varup ġuzāt ķılalar. 

Emri Ĥaķķ’a Ǿāśį olmaķdan479 śaķınuñ didügiçün çoġumuz Müvekkel-i Ħayl sözin 

ŧutdılar. Süleymān nebįye iŧāǾat itdiler ammā ki bizüm śınıfımuz anlaruñ arķasına 

                                                           
475 Gerek] Gerekür H. 
476 Mutlu olan kişi başkalarının hatalarından ibret alandır. 
477 Metinde Ħayrete virdi ħayl-i cinsi be-ġāyet keyy delįm şeklindedir. Vezin gereği Virdi ħayl-i cinsi 
ħayrete be-ġāyet keyy delįm yazılmıştır. 
478 Götürden] Getürden H. 
479 Olmaķdan] Olmañ K. 
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eyer urulduġın480 ve aġzına kem geçdügin ki görürler. Ādem oġlanından ķorķup bir 

birine śıķılup ŧurdılar. Ammā ki bizüm göñlümüzden bu geçer ki emri Süleymān’a 

muŧįǾ olup ilerü varavüz başumuzda her ne kim yazıldıysa ħayr u şerden görevüz 

kim muķadder olan gelse gerek. Ķorķmaķ atdan bāŧıldur ki ķaçmaġıla kişi ķażādan 

ħalāś bulmaz. Nitekim eydür İźāĥallü’l-ķaderü baŧılü’l-ĥeźar481. ve eger ki evvel ħayl 

cezįresinde rāĥat olduġısaķ rāĥatuñ āħiri miĥnetdür kim cihān mülkinde [H-78a] 

ġamsuz rūzgār geçürmek kahrsuz mihr görmek ve cefāsuz [K-79a] śafā sürmek 

baǾįddür kim her cezaǾda şeref vardur ve her yemekde bir ġuśśa vardur. Nitekim 

eydür Fį külli cürǾetin şerefetü vemaǾ külli ekletin hammetü482. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Böyle durur Ǿādeti devri sipihr 

Key kişiye ķahr ide erüñe zehr 

Gāh rāĥat gāh miĥnet virür ol  

Gāh şekker śunar vü gāhį zehir  

Neŝr: Ĥükemā ķavlince ser-heng-i ħayl böyle diyicek racįm dülel fitne ķılamayup 

źelįl oldı. Daħı dönüp Ħannās’a eyitdi Müvekkel-i Ħayl bunları naśįĥatlemiş iġvām 

eŝer itmedi ammā ki bir ķaç yaġır ve uyuz bār-gįr getürüñ anları görüp ĥāllerin śorup 

ādemį-zāddan bįzār olalar diyü iġvā viricek483 anı vaķt içinde Ħannās ile Vesvās ve 

Denes ve Kenes dört arıķ yaġır uyuz gözi kör at getürdiler. Bār-gįr cinsinden bu 

ŧuran ħayl içine śalurdılar bu ŧuran atlar daħı ol yaġır bār-gįrleri gördiler taǾaccüb 

idüp göz urdılar her birisinüñ484 heyǿeti ata beñzer velį omuzları485 çalınmış uyuz 

olmış arıķ ite beñzer. Ve lākin bu ĥālde bunlar ki ne ite ve ne ata beñzer. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Eyl’arıķ kim çatılu söküñ ķafeś  

Meyyite beñzer velį virür nefes 

Gevdesinde atı yoķ dirhem ķadar 

Omız yaġır yir yiren şalġam ķadar 

                                                           
480 Urulduġın] Olduġın K. 
481 Kader gelirse tedbir tükenir. 
482 Hayatta her şeyde bir felaket vardır ve her adımda bir dert vardır. 
483 Diyü iġvā viricek] Diyicek K. 
484 Birisinüñ] Birinüñ K. 
485 Omuzları] Omzı K. 
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Üstine ķonar olursa bir siñek 

Bilin eger śarķıdup ŧuŧaķ eñek 

Arpa umuban yimediyse ayrıķ temām486 

Atla dökülmiş yili ķuyruķ temām 

Ne ķılı var kim mūtāb ala yeleñ 

Ne deri bu ten düze cengin eleñ 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince ser-heng-i ħayl bu yaġır arıķ atları kim gördiler atduġın bilüp 

tereĥĥüm idüp ĥāllerin śordılar eyitdiler ki Bu belāya neden mübtelāsız487 ādem 

oġlanı ķatında bu siyāsete müsteĥaķ ne günāh ķılduñuz? diyicek zārį zārį aġlayup 

iñleşdiler başlarına gelen belā vü ķażāyı488 söyledükçe ħayl śınıfı ķulaķ diküp 

diñleşdiler eyitdiler Bizüm günāhumuz budur489 ki śāĥibümüz ādemi arķamuza urup 

götürdük berr u yaban aşurup baĥr-i revān geçirüp diledügi menzile yitürdük. İnśāf 

itmeyüp aġır yük urmaķdan490 omuzumuz yaġır yaġır itdiler ve ŧoyunca Ǿalef śu 

virmeyüp cigerümüz491 yaķup baġır baġır itdiler. Anuñla daħı ķomayup yüklerümüz 

daħı aġır itdiler żaǾįflikden yüriyimedügümüz içün urup gözümüz çıķardılar uyuz ve 

yaġır ve kör olup işden ķalıcaķ bizi yabana śaldılar bu cefāyı bize zād ķıldılar. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Āh kim ādem đarb ucından ķan olupdur bu baġır [H-78b] 

Kim urupdur üstümüze ķara ŧaġca yük aġır 

Arpayı düşde görürdük düşimüzde az Ǿalef 

Gitdi at ķaldı süküñ binmekden arķamdur yaġır 

[K-79b] Neŝr: Ĥükemā ķavlince ser-heng-i ħayl bunlaruñ ki ĥālin gördiler ādemį-

zāddan iǾrāż idüp bir birine śıķılup ŧurdılar daħı bu bār-gįrler ħayl cinsini ĥüsn-i 

kemālde ve birbirine śıķılup bu ĥālde göricek suǿāl itdiler ki Ne ĥāldür ki sizüñ 

arķañuzda eyer ve aġzuñuzda kem yoķ ve ayaķlaruñuzda naǾl ve üstüñüzde ādem 

yoķ? diyicek ser-heng-i ħayl cevāb virdi ki Bizüm hįç birümüz ādeme daħı dönmedi 

anuñçün ādem üstümüze eyer śalup binmedi bir niçemüz döndügiçün üzerlerine aġır 

                                                           
486 Vezin bozuktur. 
487 Mübtelāsız] Mübtelā olduñuz K. 
488 Belā vü ķażā] ķażā K. 
489 Budur ki] Bu ki K. 
490 Urmaķdan] Virmekkden H. 
491 Cigerümüz] Baġrımuz K. 
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aġac eyer ve aġızlarına demür kem urup arķalarına ādem bindigiçün Ǿinād ķılup 

muŧįǾ olmaduķ. Zįrā ki Ǿāķil oldur ki kendüzini göz göre tehlükeye śalmaya. Nitekim 

Allāhü teǾālā buyurur kim Ķavlehu teǾālā Velā tulķū bi-eydįküm ilā’t-tehluketi492. ve 

ammā ki senüñ ķāmetüñ bizüm ķāmetümüzden geçdi ve şekl-i şemāyilüñ ķabįĥ 

bi’llāhi rāst söyleñ aślı nedür śaĥįĥ? diyicek bār-gįr aġlayup cevāb virdi Yā ser-heng-

i ħayl bizüm ķażżıyemüz sizüñle çetükle ķaplan ķıśśasına beñzer ki ķaplan çetügi 

görüp dimiş ki İy körbe n’içün böyle geçilmişsin şekl-i şemāyilüñ cinsimüze beñzer 

ve baǾżı yirüñ daħı bebr u şįr u ġarrāna beñzer ammā ki meymūn gibi ķāmetüñ küçik 

ve ĥareketüñ ziyāde ne ĥāl oldı ki bu śūrete girdüñ bize ħaber vir? diyicek aġlayup 

cevāb virdi ki Ya peleng ben daħı sencileyin bir vaĥşı cānver idüm. Göge gögüs 

gerici nehenge pençe urucı ejder idüm ve ammā ki ādem oġlanı eline düşdügiçün 

derde giriftār ve esįr ħūr u zār u ĥaķįr oldum eger ki sen ol ādem oġlanı eline493 

gireydüñ bence degül daħı ziyāde ķāmetüñ geçilüp ķuvvetüñ eksilüp miĥnetüñ 

artaydı cānverler içinde rüsvāy olayduñ bencileyin zār u ser-gerdān ķalayduñ ki 

ādemüñ kerāmeti çoķdur ve eclden ġayrı aña ġālib olur nesne yoķdur. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Ādemi yeñmez cihānda kimse ammā ki ecel 

Kim ecelden irişür insāna naķśile zelel 

SabǾ u ŝeǾbāna mužaffer olur ādemlige ĥayf 

Bulmaz ecel derdine dermān ider lā-büd ħalel  

Neŝr: Ĥükemā ķavlince ķaplan kedinüñ sözin işidüp eyitdi Ol ādemi baña göster tā ki 

ĥaķķından gelem. çetük didi ki Gelemezsin. Ādem oġlanı ol kişidür gökde uçan ķuşı 

ĥįle birle yire indürür ve balıġı aġla deñizden çıķarup evde yandurur ve eline oķ yay 

alup ŧaġ u ŧaşı gezer ŧaġda ķaplan mįşede arslan öldirüp derilerin śoyup yüzer. 

Ķaplan eyitdi Ben ol pelengim ki üzerümden gökde bulut geçse ķorħudan gözleri yaş 

döker [H-79a] ve naǾra ursam yir u gök zelzeleye gelüp ditreyüp yir alçaġına [K-80a] 

yüce ŧaġlar aşaġa geçüp ŧopraķ ŧaş döker ve üzerümden Ǿanķā uçsa per dökmeden 

geçmez ve öñümden bebr u ejder geçse der dökmedin geçmez diyüp ķaplan ĥįle bārį 

lāf urup kediyi ķulaġuz ķılup ādemi görmeġe gitdi. Ŧaġda bir odun kesiciyi ittifāķ ol 

maĥall gösterüp işāret itdi ķaplan baķup gördi ki bir żaǾįf terkįb ĥafįf tertįb ādeme 

                                                           
492 Ve kendi elinizle (kendinizi) tehlikeye atmayın (Bakara 195). 
493 Ādem oġlanı eline] Ādem eline K. 
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śordı ki Ādem oġlanı sen misin? Cevāb virdi ki Benüm. Dönüp sinnūra ķaķıdı ki Bu 

nedür ki fil ķadar ķadd u ķāmeti yoķ arslan ķaplan ķadar494 ķudreti yoķ. Çetük eyitdi 

Hüneri vardur. Andan ķorķaram. Ķaplan dönüp ādeme eyitmiş ki Senüñ ne hünerüñ 

vardur göster? Ādem fi’l-ĥāl ķaplanuñ ķafāsına defǾį çalar495. Elindeki keserden 

keskin keser496 teberle ķaplanuñ beynisini497 burnından getürüp498 çeñesin üzer andan 

derisini naçaġıla śoyup yüzer. İmdi Yā ser-heng-i ħayl ādemi yavuz kimsedür. Biz bu 

ĥāle ki giriftār olduķ. Ādem ucından  diyüp bār-gįri şiķāyet ķılıcaķ iblįs daħı furśat 

bulup ilerü gelüp eyitdi Yā ser-heng-i ħayl śaĥįĥ bildüñ mi ki ādem oġlanı bu atlara 

ne cefālar ķılmışdur? MuǾayyen budur ki size daħı ķılacaķdur. Bunlara olan belā size 

daħı olacaķdur. İmdi gelüñ sözüm ŧutuñ ādeme muŧįǾ olmañ vāǾižüñ sözin ŧutmayan 

śūfį oddan necāt bulmaz ve ĥakįmüñ didügin itmeyen marażdan ķurtılup tende śıĥĥat 

bulmaz. Nitekim eydür. ŞiǾr:  

  Fāśbir lidāike en cefūte ŧabįbehū 

  Ve aķneǾ bi-cehlike en zeccerte muǾallemā499 Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

VāǾižüñ ķulaķ ŧutanlar yaħşı reǿy u pendine 

Düşmenüñ düşmez cihānda mekr u zecr u bendine 

Ādemi mekkār olur inanmaġıl mekrine anuñ 

Zehri vardur şekkerinüñ virme göñül ķandına 

Der-Beyān-ı Ġażab Kerden-i Süleymān Ǿaleyhi’s-selām Be-Śınıf-ı Ħayl 

Ĥükemā ķavlince ķaçan ki iblįs-i laǾįn sözin kim atlar işitdiler ve ol yaġır bār-

gįrlerüñ ĥāllerine vāķıf olup nažar kim itdiler hemān-dem ādem oġlanından nefret 

ķılup Ǿinād idüp boyun virmeyüp ķaçmaġa ayaķ götürüp segritdiler öñlerince 

ayġırları ve Ǿaķablerince yündleri segridişüp gitdiler. Ķuds-i mübārek śaĥrāsına yüz 

dutdılar Süleymān Ǿaleyhi’s-selām çünki bunlaruñ bu vażǾi ķıldılar anlara500 incinüp 

cinnįlere emr itdi Ǿaķablerinden ol atlaruñ yetüp dönderüp getürdiler ve Müvekkel-i 
                                                           
494 Arslan ķaplan ķadar] arslan ķadar H. 
495 Ķaplanuñ ķafāsına defǾį çalar] Ķaplanuñ H. 
496 Elindeki keserden keskin keser] Elindeki keskin keser H. 
497 Ķaplanuñ beynisini] Beynisini H. 
498 Getürüp] Gelüp H. 
499 Eğer seni tedâvi edene ihanet edersen hastalığına sabret ve eğer senin bir alimi rahatsız edersen ve 
onu üzersen cahilliğine sabret. 
500 Süleymān Ǿaleyhi’s-selām çünki bunlaruñ bu vażǾi ķıldılar anlara incinüp] Süleymān Ǿaleyhi’s-
selām incinüp K. 
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Ħayl daħı ķarşu varup dillerince ne ķadar ki naśįĥat itdi sözin işitmediler. Süleymān 

nebį emrine iŧāǾat itmediler eyitdiler Oda yanmaġa rāżįyüz ādem oġlanlarına rām 

olmaġā Ǿār iderüz. Nitekim eydür En-nāru velā Ǿār501 diyüp bir birine śıķılup ŧurdılar 

ķażāya rıżā virdiler. Nažm: [H-79b] 

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Çünki şeyŧān elde dise ħayl-i pes [K-80b]  

İtmediler ādemiye meyl-i pes 

Birbirine śıķılup ŧurdı ķamu 

Kellesi ser-keşlik itdi ħayl-i pes 

Der-Beyān-ı Muǿcizāt-ı Süleymān Ǿaleyhi’s-selām 

Ĥükemā ķavlince meger ki ol zemān atlara Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām meşġūl 

olup ol yedi yüz atlar ki evvel rām olmışlardı. Üzerlerine eyer başlarına Ǿinān urup 

her birisini zeyn ķılup teferrüc seyrān itmegle ve yüz nefer atları kendü ŧavįlesine 

baġladup bāķįsin beglere ķısmet ķılup göñüllerin şā-dān idinceye dek ol ser-keşlik 

iden ħayl daħı yüz śaĥrāya ŧutup ķaçınça ķuş gibi uçup berr ü beyābān502 geçince 

cinnįler Ǿaķabinden irişüp dönderüp getürince ikindü namāzı vaķti geçüp gün 

maġribe yaķın ķalmışdı. Vaķt-i Ǿaśr geçüp aħşām olmışdı. Süleymān Peyġāmber 

güneşe nažar ķılup Ǿaśr namāzı vaķti geçdügingi gördi ġāyet incinüp Ǿaśr namāzın 

ķılamaduġına Ĥaķ ķatında günāh-kār olduġına ve bu atlara meşġūl olup Ǿinād 

itdükleri eclden rām olmasına fikri Ǿaķlı tār u mār olduġı cihetden emr itdi ki bu 

atları cemįǾ yanına dönderdiler ve ĥükm ķıldı ayġırların inediler ve yündlerine ve 

cemįǾne daġ urdılar daġ urmaķ ve at inemek ol zemāndan ķaldı. Andan Süleymān 

Ĥażret-i Ǿaleyhi’s-selām pāk śudan āb-dest alup iki rekǾat ĥācet namāzın ķılup Ĥaķ 

teǾālāya ŧażarruǾ eyledi. İtdügi cürm u günāhda Ǿafv diledi. Allāhü teǾālā ĥażreti 

Süleymān’uñ duǾāsın müstecāb idüp Müvekkel-i Āfitāb’a emr itdi. Gerdūn-ı şemsi 

çeküp öyle yirine gönderdiler Süleymān’la ħalķ-ı Ǿālem güneşi öyle yerinde görüp 

evvel Ādem āħir Muĥammed geçmiş mürsel peyġāmberler ervāĥına śalavāt virüp 

Allāh’a tekbįr getürdiler ve Süleymān nebį ĥāżır olan Enbiyā ve Etķiyā ile 

Ǿaleyhimü’s-selām öyle namāzın ķıldılar ve ol muǾciz-i Süleymān tevārįħ kitāblarına 

                                                           
501 Ateş yanlışı yapmaktan iyidir. 
502 Beyābān] Yabān K. 
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yazup Ǿibret aldılar ayruķ Süleymān Ĥażretine hįç bir kimse Ǿinād itmedi bildiler ki 

Ĥaķ Peyġāmberidür. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Bildiler mürsel nebįdür şeh Süleymān Ĥażreti 

Kim ġazāya binmek içün ister imiş ħāś atı 

MuǾcizātı žāhir oldı Ǿālem içre ol zemān 

Ħalķ-ı Ǿālem müzdine virür śalavāt key ķatı 

Neŝr: Ĥükemā ķavlince naķl-i eflāŧūn budur ki ve Tārįħ ibni Keŝįr’de gelür ki ħayl 

ķıśśasınuñ aślı oldur ki hem tefsįrde daħı gelür ki Ĥaķ tebāreke ve teǾālā kelām-ı 

ķadįmde ve kitāb-ı kerįmde buyurur ki Ķavlehu teǾālā İź Ǿurıđa Ǿaleyhi bį- el-
Ǿaşiyyi’ś-śāfitātü’l-ciyādü503. Bu āyetüñ maǾnāsında müfessirler tefāsirde bir niçe 

nevǾile beyān iderler. Evvel bu ki Süleymān nebįnüñ Ǿaleyhi’s-selām biñ tāzį atları 

vardı ki ǾArab beglerinden armaġān [H-80a] gelmişdi [K-81a] ĥażret-i Süleymān’a ol 

atları Ǿarż itdiler. Zįrā ki peyġāmberler bu cihāndan iki nesneyi dost dutundılar evvel 

eyü atı ikinci ġazāyiçün gereklü silāĥı. Nitekim bizüm peyġāmberimüz ĥażret-i 

risālet ser-heng-i ķıyāmet śallā’llāhu Ǿaleyhü ve sellem kim ķılıc peyġāmberidür ki 

ġazāyı severdi ki MecmaǾü’l-leŧāyif kitābında gelür ki ǾUķbe bin ǾĀmir rivāyet eyler 

Rasūlu’llāh’dan eydür Yā ǾUķbe ķaçan ġazāya gitseñ ķara at śatun al. Ol ķara at ki 

śafer ola öñ ayaġınuñ śaġı segil ola. Her ķanda varsañ śaġ selāmet olasın ve ķazanclu 

olasın Maśābįĥde işitdüm ki Rasūlu’llāh ĥażretinden Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām 

eydür Atuñ ħayrlusı oldur kim ķara ve sefer ola üstin dudaġı aķ ola yāħūd ķara saķar 

ola ve eger ķara olmaz ise ŧoru at ola ve didügümüz śūretlü ola Ebu Vahab eydür 

Rasūl ĥażretleri śalavātu’llāh Ǿaleyhi ve sellem buyurdı ki atlaruñuz ġazāyiçün 

semirdüñ ve baġlañ ve sāķların dāyim silüñ toz ķonmasun ve boyunlarına kirişden 

artuķ ne gerekse daķuñ ve boncuķ daķmaķ bidǾat olmaya. Cerįr ibni ǾAbdu’llāh 

eydür Rasūlu’llāh ĥażreti Ǿa.m. gördüm ki bir atuñ elini saçına yapışup barmaġın 

ŧolaşdurup oynar eydür ki Tā ķıyāmet günine degin atlaruñ elini sacında ħayr 

baġludur ve ol ħayr ķazancdur ve silāĥ cinsinde daħı ĥażret-i risālet Ǿaleyhi’s-selām 

keskin ķılıcı ve oķ atmaġı severdi. Nitekim muķaddem gelen peyġāmberler atı ve 

silāĥı severlerdi andan ötürü ki Allāhü teǾālā bunları ġazā ķılmaġa düşmān mefhūr 

                                                           
503 Ona akşamüstü bir ayağını tırnağı üstüne dikip üç ayağının üzerinde duran çalımlı ve soylu atlar 
sunulmuştu (Sâd 31). 
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itmege ālet-i esbār virmişdi ve beglerüñ daħı ŧabįǾatında hemçünān bu iki nesneyi 

dost dutmaķ kendü düşmenlerinden defǾ itmek içün ve tārįħde ve tefsįrde gelür ki 

Tevrāt şerįǾatinde bu namāzlar ve ġayrısı farįżaydı ve daħı bir namāz ki aña śalātü’l-

vusŧį dirler504 ve namāz-ı diger ki bu iki namāzuñ ortasındadur yaǾnį śubĥ namāzıyla 

öyle namāzınuñ ortāsında ola ve bir namāz daħı ki beyne’ś-śalātin namāzıdur ki 

ikindüyle öyle namāzı ortasıdur ve daħı aħşām namāzın ve yatsu namāzından ġayrı 

śalātü’l-vusŧįyi iki kerre buyurmışdur ki ħiŧāb-ı temcįdinde ve kitāb-ı teĥmįdinde 

gelür ki Ķavlehu teǾālā Ĥāfižū aǾlā’ś-śalavāti ve’s-śalāti’l- vusŧā505. yaǾnį ol Ǿaśr 

namāzı farįżaydı Süleymān’a ve daħı ümmetine Tevrāt ĥükmince Süleymān’a ki ol 

atları Ǿarż itdiler ki anlar biñ nefer tāzı atlar idi. Bir ķolda sabādan gelmişdi. Anlaruñ 

mülkin ĥarbile helāk idüp atların almışdı ve baǾżılar eydür ki Ol atlar Dāvud 

peyġāmberden Ǿaleyhi’s-selām ĥażreti Süleymān’a Ǿaleyhi’s-selām mįrāŝ ķalmışdı ki 

ĥażreti Dāvud ol atları ǾAmāliķa melikinden öldirüp almışdı ki506 Süleymān’a yüz 

atdı. Mįrāŝ degmişdi ol vaķt ki ĥażret-i Süleymān’a [H-80b] atları [K-81b] Ǿarż itdiler 

öyle vaķtiydi atlara meşġūl olup bürceklerin oħşayup bunları temām teferrüc 

idinceye dek āfitāb namāz vaķti yerinden geçmişdi. Süleymān peyġāmber Ǿaleyhi’s-
selām nažar idüp temām namāz vaķti gecdügini ki gördi. Kendüyi melāmet itdi ve 

atlara maĥabbet itdügine furśat geçdügine dil-perįşān oldı. Nitekim kelām-ı Rabbānį 

ve kitāb-ı sübĥānide gelür ki Fe ķāle in-nį āĥebebtü ĥubbü’l-ħayrį507. yaǾnį mālün 

ĥubbıdür. Ķavlehu teǾālā in tereke ħayren508 yaǾnį mālen Ǿan źikr-i Rabbį Ǿan śalāti 

Rabbį Li-ķavlehu teǾālā Lā tulhįhim ticāretün ve lā beyǾun Ǿan źikri’llāhi509 yaǾnį 

śalāt-ı ĥattį Tevrāt-ı bi’l-ĥicāb yaǾnį ġāyibü’ş-şems andan Süleymān Ĥażreti güneşüñ 

namāz yerinden geçdügine namāzı ķılmayup fevt itdügine ġāyet muttālim olup kendü 

kendüye eyitdi ki İy Dāvud oġlı Süleymān ĥiźmet-i Ĥaķ’ı terk itdüñ Allāh 

maĥabbetin unutduñ bu cihānı göñül virüp kendüñe dost dutduñ atlar zįnetine meşġūl 

olduñ namāz vaķti geçüp der-gāh-ı Ĥaķ’da günāh-kār ve şer-mesār ķalduñ diyüp emr 

itdi. Ol acıġla ol atları girü dönderüp getürdiler ve ĥükm itdi. Mıśrį ķılıçlarıyla ellerin 

ayaķların siñirlediler ammā baǾżı tefāsįr götüre müfessirler işbu āyet ĥaķķında 

                                                           
504 Aña śalātü’l-vustį dirler] Aña śalātü’l-vustį H. 
505 Salavata ve salat-ı vustaya hafız olun (Koruyun bu namaza kesintisiz devam edin) (Bakara 238). 
506 Melikinden öldirüp almışdı ki] Meliki Cālūtį öldüricek ele getürmişdi ki K. 
507 Süleymân Gerçekten ben malı Rabbimi anmamı sağladığından dolayı çok severim dedi (Sâd 32). 
508 Eğer bir hayır (mal) bırakmışsa (Bakara 180). 
509 Allah’ın yüceltilmesine ve içlerine adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaret ve hiçbir 
alışveriş kendilerini Allah’ı anmaktan alıkoymaz. (Nûr 24/37) 
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Kemā-ķālu’llāhu teǾālā Ruddū-hā Ǿaleyye ŧafiķa mesĥān bį-es-sūķi ve’l-aǾnāķi510. 
İbni ǾUbbād ve Muķātil bin Süleymān ve daħı baǾżı müfessirān eydürler ki 

Süleymān peyġāmber namāz vaķtin geçürüp sehv itdügine ol atlaruñ ne günāhları 

vardı ki anları öldürmek vācib ve yāħūd siñirleye bu niceleyin tāvįl nā-śevābdur. 

Çehār pāye sitem itmek ve zibānsuzlara rįĥ511 göstermek mekrūhdur ve daħı tefsįr-i 

kebįrde şöyle gelür ki Ķavlehu teǾlā İź Ǿurıđa Ǿalehi bi’l-Ǿaşiyyi’ś-śāfinātü’l-ciyād512 
İlā āħirü’l-āyetü rivāyet olunur kim Süleymān Peyġāmber Ǿaleyhi’s-selām ġazāya 

gitmek istedi atları getürüp gördi ol atlardur kim Ĥaķķ teǾālā Ķurǿān’daki śāfinātu 

ciyād dimişdür. Śāfinātdan murād oldur kim ŧurduġı vaķtde üç ayaġı üzerine ŧura bir 

ŧırnaġın dike ciyāddan murād oldur ki ġāyetde yürügen ola pes Süleymān atları 

getürdügi vaķt ikindü vaķtiydi Süleymān atlara ol deñlü meşġūl oldı kim seyisler 

dönderüp alup gidicek Süleymān gördü kim ikindü namāzı fevt olmış. Pes oldı kim 

incindi Daħı dönderüñ. didi dönderüp getürdiler yāħūd Süleymān’uñ Dönderüñ. 

didüginden murādı güneşi dönderüñ dimek idi. Pes Allāh emriyle melekler güneşi 

dönderdiler bir miķdār ķalķdı Süleymān Ĥażreti ikindü namāzın ķıldı ķılıç ele alup 

boyunların ve ayaķların urdı. YaǾnį çünki atlara meşġūl olduġı eclden [K-82a] ikindü 

namāzı fevt oldı pes Allāhü teǾālāya taķarrub itmekiçün ol daħı atları ķırdı ekŝer 

Ǿulemā böyle tefsįr itmişlerdür ve bu ĥikāyeti böyle rivāyet itmişler [H-81a] ammā 

tefsįr-i kebįrde şöyle dimiş kim bu rivāyet ķatı baǾįddür ve nihāyetde nā-maǾķūldur 

zįrā ĥażreti Süleymān’ı Ĥaķ sübĥāne ve teǾālā ĥażretleri ulu peyġāmber eylemişdür. 

Atdan ve sāyir ĥayānātdan olanlar peyġāmberidür513. Ħod dünyā esbābındandur. Hįç 

bir peyġāmbere münāsib midür ki dünyā esbābına şol ķadar meşġūl ola kim namāzın 

fevt eyleye. Ĥażreti rasūl Ǿaleyhi’ś-śalātu ve’s-selām ħod buyurmışdur Hubbü’d-
dünyā reǿsü külli ĥaŧįǿetin514. yaǾnį dimek olur kim dünyāyı sevmek her ħaŧānuñ 

başıdur ve bir daħı bu kim çünkim Süleymān’dan Ǿaleyhi’s-selām bunuñ gibi Ǿažįm 

günāh vāķıǾ oldı. YaǾnį atlara meşġūl olup namāz fevt oldı515. Pes münāsib oldı kim 

tevbeye ve istiġfāra meşġūl ola ve516 Ĥaķ sübĥāne ve teǾālā ĥażretlerine teferrüc517 

                                                           
510 Süleymân Gerçekten ben malı Rabbimi anmamı sağladığından dolayı çok severim dedi. Nihâyet 
gözden kaybolup gittikleri zaman onları bana getirin dedi. (Atlar gelince de) bacaklarını ve 
boyunlarını okşamaya başladı (Sâd 32-33). 
511 Rįĥ] Renc H. 
512 Hani ona akşamüstü bir ayağını tırnağı üstüne dikip üç ayağının üzerinde duran çalımlı atlar 
sunulmuştu (Sâd 31). 
513 Olanlar Peyġāmberi’dür] Olanlar H. 
514 Dünya sevgisi bütün hataların başıdır (Hadîs-i Şerif) 
515 Oldı] Eyledi H. 
516 Ve] idi K. 
517 Ĥaķ sübĥane ve teǾālā ĥażretlerine teferrüc] Allah’a tażarruǾ K. 
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ideydi. Bunuñ gibi günāhuñ Ǿaķabince atlaruñ boynın urup ve siñirleyüp depelemege 

meşġūl olmaġuñ ne maǾnāsı vardı ve bir daħı budur kim ĥayvānātı yaǾnį cānverleri 

Ǿabeŝ yire ķırmaķ ve depelemek menhįdür. Meger kim atları binmek içün yāħūd 

derileri geyilmek içün ve yāħūd Müslümānlardan żararları defǾ olmaġiçün yāħūd 

bunlaruñ gibi bir fāyide içün daħı ola ve illā Süleymān peġāmber bu atları ķırduġında 

ħod hįç bir fāyide yoķdur. Pes peyġāmber olan kişi fāyidesüz Ǿabeŝ yire bu deñlü 

atları siñirleyüp depelemek ne münāsebet. Bil ki bu āyet-i kerįmde518 münāsib tefsįr 

ve bu ĥikāyetde maǾķūl rivāyet budur ki Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selām ġazāya 

gitmelü oldı atların getürdüp gördi seyisler alup gitdikden śoñra Dönderüñ diyü emr 

eyledi. Ziyāde ihtimāmdan ötürü pes dönderüp yine Süleymān’a getürdiler kendü eli 

birle boyunların ve ayaķların śıġadı. Gördi ki Ķavlehu teǾālā Ruddū-hā Ǿaleyye ŧafiķa 
mesĥān bį-es-sūķi ve’l-aǾnāķi. didüginden murād budur. Ammā ki ķaldı 

Süleymān’uñ murādı atlara taǾžįm u teşrįf itmek idi ki kendü eliyle yapışdı. Zįrā at 

ġazānuñ ulu esbābındandur ve bir daħı dimişler kim Süleymān Ǿaleyhi’s-selām at 

āĥvālin ġāyet eyü bilürdi. Pes murādı buydı kim göreydi żararları var mıdur yāħūd 

yoķ mıdur? Pes oldı kim boyunların ve ayaķların sıġayup gördi. Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Çün mücāhiddi Süleymān Ĥażreti [K-82b]  

Oħşar idi göricek yaħşı atı [H-81b] 

K’atsuzın ġāzį idemez hįç ġazāt  

Ġāzinüñ atdur gereklü āleti 

 Der-Beyān-ı Temŝilāt-ı Dāsitān-ı Māżį 

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Şeh Süleymān Ĥażretüñdür ħoş nihād 

Ger dileseñ idesin ekber cihād 

Nefs-i kāfir şom olur iy pāk-i źād 

Tįġ-i tevĥįd urup eyle sen ġuzāt 

Nefs-i müǿmin itmeyince bį-gümān 

Cāna mesken olmaya cennet cenān 

                                                           
518 Āyet-i kerįmde] Āyetde K. 
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Ķıl riyāźet tįġ ile nefsüñ helak 

Mi ķavāsın tā olasın sen melek 

Nefsi ejder olmaz ammā’lur zebūn 

Var riyāżet ķıl k’ola vü ser-nigūn 

Çün ķuvāǿı nefs olur ĥırs u ĥased 

Cümlesin ŧaġıt ki ola pāk cesed 

Nefs-i murdār519 oldı çün ekber cihād 

Bu ġazāyı ide gör iy ħoş nihād 

Cehd idüp nefsüñ Müslümān eylegil 

Ĥaķķ’a lāyıķ ehli imān eylegil 

ǾĀķil iseñ egme baş bu ħāki sen 

Cehd idüben çıķa gör eflāke sen 

Ender DuǾā-yı Ħatmį Kitābı ve Der-Münācāt-ı Firdevsį 

İlāhi sen ol Ǿālemi esrār-ı ezel ve ebed u gird-gār her nįk u bedsin ki her ne cüzvį ki 

ħayālet evhāma gelür ve her ne küllį ki Ǿuķūl-ı efhāmında bilinür cümlesine Ǿālemsin 

ve diledügüñ gibi ĥākimsin. Her mevlūd ki ana raĥmine düşer ezelde bilürsin ki źikr 

midür yoħsa ünsį mi? Nām-ı ıŧlaķ mıdur ħafeşi midür? Ħaveşį mi Ħūb mı520 olur? 

Yoħsa zişt ehl-i dūzeh mi olur? Yoħsa ehl-i behşt-i Ǿāķil mi olur? Yā dįvāne āşinā mı 

olur? Ya bįgāne Ǿālem mi olur? Ya cāhil nāķıś mı olur? Yoħsa kāmil-i ġanį mi olur? 

Yāħūd faķįr-i şerįf mi olur? Yoħsa ĥaķįr-i Ǿömri uzun mı olur? Yāħūd ķaśįr cismi 

kebįr mi olur? Yāħūd śaġįr cemįǾsi Ǿilm-i ġayb muŧlaķuñda521 mevcūd ve cümlesi 

levĥ-i nefs-i küllįde mażbūŧdur. Pervāz-ı Ǿuķāb-ı Ǿuķūl-ı insān bālā-yı alā-yı āsitāne 

esrār-ı ġayb ķudretüñe yetişmez ki Ķavlehu teǾālā Ve Ǿindehü mefātiĥu’l-ġaybi lā 
yaǾlemuhā ilā huve522. ve ŧūl-i Ǿarżı ve defter-i ħayāl muĥāsebānı erķām-ı aǾdād 

ecnād-i celāl-i Ǿizzetüñe vefā itmez. Ve mā yaǾalemü cünūd Rabbike illā hū  

İlāhi Aĥmed u Maĥmūd u Muĥammed nūr-ı Ǿizzetçün ħūce-i dü-cihān server-i 

enbiyā ĥürmetiçün bu Süleymān-nāme-i kebįrüñ itmāmını muķadder [H-82a] it. Bu 

                                                           
519 Murdār] MiraǾāt K. 
520 Ħaveşį mi Ħūb mı olur] Ħūb mı olur H. 
521 Ǿİlm-i ġayb muŧlaķuñda] Ǿİlm-i muŧlaķunda H. 
522 Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak o bilir. (En’am 59). 
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altmış yedinci mücelled kitāb gibi bāķįsinüñ daħı iħtitāmın müyesser it. Bu żaǾįf 

Firdevsį’nüñ maķāmını cennet u firdevs ve şerbetini çeşme-i kevŝer it. Nažm:  

  [MüstefǾilün - MüstefǾilün - MüstefǾilün - MüstefǾilün] 

Gerçi’tmişem bį-ĥad günāh Estaġfiru’llāhü’l-Ǿažįm523[K-83a]  

ǾAfv eylegil iy pādişāh Estaġfiru’llāhü’l-Ǿažįm 

İy śāniǾ-i perver-digār lüŧfuñ ögüşdür bį-şumār524 

Raĥm eyle kim yaķmaya nār Estaġfiru’llāhü’l-Ǿažįm 

Emmāre nefs olmadı rām içdüm yidüm bį-ĥad ĥarām 

Yā Rab ĥelāli vir ŧaǾām Estaġfiru’llāhü’l-Ǿažįm 

İçüm ŧaşum zerķ virmeye itdüm siĥr ķıldum ħaŧā 

Yüzüm siyeh miski ħıŧā Estaġfiru’llāhü’l-Ǿažįm 

Ŧaşım sepįd içüm siyāh ħayrum dırāz çoķdur günāh 

ǾAfv it kerem ķıl yā İlāh Estaġfiru’llāhü’l-Ǿažįm 

Lā taķahžūdan ya mecįd yā Rabbi ŧutdum men ümįd 

Ķıl raĥmetüñ baña mezįd Estaġfiru’llāhü’l-Ǿažįm 

Yā raĥmeten li’l-Ǿālemįn Firdevsį’ye olġıl muǾįn 

Firdevs ile vir ĥūr-ı Ǿayn Estaġfiru’llāhü’l-Ǿažįm 

 Der DuǾāǿ-ı Pādişāhü’s-Selām Veǿl-Müslimįn Sulŧān Bin Sulŧān Bāyezįd Ħan Eŧāle 

Allāhü ǾÖmrehü525 ve Yedǿį Māliye İlā Yevmü’n-Nüşūr Āmįn Yā Rabbe’l-Ǿālemįn 

Şükr-i bį-ķıyās ol pādişāh-ı lem-yezele ki bu Süleymān-nāme-i kebįrüñ altmış 

yedinci cildinüñ itmāmını müyesser itdi ve ŝenāǿ-ı bā esās ol Sulŧān-ı bį-bedele ve 

ħaķan-ı bį-ħalele kim üç yüz otuz beşinci meclis-i ebvābuñ iħtimāmın muķadder itdi. 

BaǾd-ı ez ān inşā’llāhu teǾālā Ĥaķ’dan Ǿināyet evliyādan himmet olursa Ǿömr-i 

ecelden mühlet bulursa altmış sekizinci cildi daħı söyleyüp temām idüp bitürevüz. 

Žıllı Įzed’üñ Sulŧān bin sulŧān Sulŧān Bāyezįd’üñ Eŧāle Allāhü Ǿömrehü zįde 

ķadarehü ħazįne-i Ǿāmiresine teslįm idüp ĥidmet-i şerāyiŧin yirine yitürevüz. Egerçi 

kim bu bende-i żaǾįf ü ĥaķįrüñ Ǿāciz u dermānda ħor ü ĥāķįrüñ ne ķudreti vardı ki 

                                                           
523 Allah affetsin 
524 Bį-şumār] Bį-gümān 
525 Allah onun ömrünü uzun etsin 
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buncalayın aǾžam-ı kitābı teǿlįf ideydi ve ķırķ elli yıl Ǿömrini dercinde ħarc ķılup 

taśnįf ideydi ve ammā ki ol emįr-i muǾažžam server-i mufaħħam melik-i mülūkü’l-

Ǿālem mecmaǾ-ı meĥāsinü’ş-şeym ħüsrev-cihān rüstem-zemān sikender-i devrān 

nūşįn-revān-ı Ǿādil cevāb baħt-ı kāmil cihān baħş-ı fāżıl ķażā vü ķudret ķadar miknet 

[H-82b] keyvān-rifǾat melek-sįret Ǿuŧārid-fıŧnat Merrįħ-śavlet ħan-ı ħaķan şāh-ı şāhān 

himmetiyle ħaledu’llāh mülkehu ebbede devletehü Bu kitāb devām-ı devletinde ve 

eyyām-ı rifǾatinde ķaleme vü raķama gelüp imlā vü inşā oldı. Şol ķaśd üzerine ki ol 

Sulŧān-ı Ǿādillüñ merġūbü’l-ħaśāyil ve maĥbūbü’ş-şemāyil ĥāvį fünūn mekārim 

nāśibi rāyāt meǾālimi cāmiǾ-i riyāsat insi ekmel-i aśĥāb-ı nefs-i ķudsį bu Kitāb-ı 

Süleymān-nāme’yi birle nāmı Ǿālemde bāķį vü yādigār ola sūre-i Neml oķınduķça 

Ķıśśa-i Süleymān dillere yād olduķça bu nāme birle nām şerįf526 şāh-ı tārįħ rūzgār 

ķıla. Mesǿūl ĥażret-i ekremü’l-ekremįnden oldur ki bu biżāǾa-i müzcāt-ı pādişāh 

ĥażretinde ħayyiz-i ķabūlde ķılup meyāmın nažarıyla müzeyyen ü müvaşşaĥ ķıla. 

İnşā’llāhü teǾālā İnnehü Ǿalā mā yeşāǿ u ķadįr ve bi-taĥķįķü’l-āyyinetihi [K-83b] 

cedįrü Nažm:  

[FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilātün - FāǾilün] 

Žılli Įzed ali ǾOŝmān mülk-i Rūmuñ serveri 

Şāh u sulŧān527 Bāyezįd ol ki aldı heft kişveri 

RubǾ-ı meskūnı temāmet żabŧ idüpdür o melik 

Baĥr u berrüñ mālikidür o zemān İskenderi 

Çün Süleymān emrine meǿmūr olupdur ins u cin 

Lįk-i Ǿār ider elinde göstere engüşteri 

Behmen ü dārāb u dār ider gehį deryā n’ider 

K’oldı Ǿaśrında ferįdūn itdi çāker ķayśeri 

Ħinkinüñ naǾlį hilāl olur rikābı şems-i çarħ 

Rezminüñ Merrįħ-i tįġ zen ħayl-i ħāviz aħteri 

Desti ķulzüm baĥridür vaķti seħā cevher feşān 

Ħāk-i pāsı oldı aǾyān Ǿaynınuñ hem cevheri 

                                                           
526 Nāmı Ǿālemde bāķį vü yādigār ola sūre-i Neml oķınduķça ķıśśa-ı Süleymān dillere yād olduķça bu 
nāme birle nām-ı şerįf] Nām-ı şerįf H. 
527 Şāh u sulŧān] Şāh Süleymān H. 
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Serverā nevrūz rūz ola mübārek saǾd-ı dem 

Her giceñ ķadr u berāt u her künük Ǿįd-i ekberi 

Men ki maǾnā kişverinüñ olmışamdur māliki 

ŦabǾumuzdur baĥr-ı ķulzüm nažmumuzdur gevheri 

Dutaram cevher ziyāde lįke yoķ cevher şinās 

Farķ ider yoķ cevher ammā pādişāhdur cevheri  

Men hüner içre tüvānlarun direm içre faķįr 

ǾAybum ol ki ŧāliǾüm yoķ kemlerü kem kemleri 

Mūsā vaķtüm sözümdür nefħ-i Ǿİsā āb-ı ĥayāt  

Bānuñ urur cāhil528 göricek hemçü kāfir529 sāmiri530 

Her ķaśįde ķıŧǾa menden kim Ǿuŧārid gūş ider 

Meh beyāżın ider imlā ħažž-ı zerrįn caǾferi 

Her ġazel kim nāleyile semǾ-i eflāke irür  

Zühr’oķur sāzına düzüp müşterāsı müşterį 

Meŝnevį ki inşā iderven lūǿlūǿ menŝūr olur 

Kim feśāĥat içre Ǿaśrumda faķįrem Ǿunśurı 

ŦabǾuma taĥsįn ider ehli süħan śāĥib-kemāl 

Kim zemānuñ şeyħiyem hem çākerümdür enveri 

Lįk-i Ĥaķ’dan var ümįdüm şāh ola vü desti-gįr 

Himmet ide ben ķulına k’olmışamdur çākeri 

Anca kim śaĥnı çemende ġonç’açılup bite gül 

Nitekim gülşende nergis vire bū-yı seĥeri 

Devletiyle dāyim olup Şāh Süleymān Bāyezįd 

Ǿİzzetiyle ķāyim olup duta baĥrıyla beri 

Ħaśmınuñ reǿsi kesilsün hemçünān şemǾüñ dili 

Ĥāsidüñ baġrı ķararsun hemçü ħāli dilberi 

                                                           
528 Cāhil] Kāfir H. 
529 Kāfir] Cāhil H. 
530 Vezin bozuktur. 
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Ĥāceti Firdevsį’nüñ Ĥaķ’dan budur dāyim begüm 

Her ħaŧrdan ĥayy u ĥāfıž śaķlayasın serveri 

Āmįn Yā Rabbi’l-Ǿālemįn 
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SONUÇ 

Eski harflerle yazılan eserlerin latin harflerine aktarılması çalışmaları geçmişe ışık 

tutması bağlamında önemli bir fonksiyonu üstlenmektedir. Bunu temel alan bu 

yüksek lisans tezinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

Mehmed Fuat Köprülü üretken bir yazar olan Firdevsî’nin kırktan fazla eserinin 

olduğunu ancak bunların birçoğunun bu gün ortada olmadığını belirtmiştir. Bu 

çalışmada bunların yirmi beş tanesi tespit edilebilmiştir. 

Bu bağlamda Firdevsî’ye ait Süleymân’nâme’nin 67. Cildi tenkitli bir şekilde latin 

harflerine aktarılmıştır. 

Eserin kaynağının, Hz. Musa’ya indirilen Tevrat, Hz. Davud’a indirilen Zebur, Hz. 

İsa’ya indirilen İncil, Hz. Muhammed’e indirilen Kur’ân-ı Kerim, Yahudi ve Fars 

mitolojisi, Lokman hakim ve Eflatun-i Yunani olduğu tespit edilmiştir. 

İnsanlara ve insandışı varlıklara hükmetme yetkisi verilen Hz. Süleymân’ın 

hayatından bir kesidi, mucizeleri ve icraatları anlatılırken başta Hz. Muhammed 

olmak üzere birçok peygamberin, Kur’ân-ı Kerim, Zebur, Tevrat, İncil ve 

hadislerden hareketle mucizeleri anlatılmıştır. 

Firdevsî eserinin hemen hemen bütün sayfalarında Allah’ın 99 isminden mutlaka 

birini zikretmiş ve bütün nazım bölümlerinde Hz. Muhammed’e sevgisini belirtmiş, 

ona salavat istemiştir. Zaman zaman da kendisini övmeyi ihmal etmemiştir. 

Nazım nesir karışık olan eser halk anlatısı özelliği barındırmaktadır. Bölümlerin 

başlangıç ve bitişlerinde sürekli kalıp ifadelerin kullanılıyor olması bunun işaretidir.  
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Eserde birçok deyim, atasözü, özlüsöz, yöresel kelime ve günümüzde kullanımı 

bulunmayan Türkçe kelimeler geçmektedir. Bunların sözlükler yardımıyla tespit 

edilmesi Türkçenin söz varlığına ufak da olsa katkı sağlayacaktır. 

Eserde birçok hayvanın özelliklerinin verilmesi özellikle insanlara sadakat 

konusunda büyük bir öneme sahip olan atların özelliklerinin ayrıntılı olarak verilmesi 

eseri hayvan bilimi açısından önemli kılmaktadır. 

Yazar, devrin önde gelen nasirlerinden olmasına rağmen şairlik yeteneği bakımından 

oldukça eleştirilmiştir. 67. cildin manzum kısımlarının vezin noktasında yaşanan 

problemler bu eleştirilere başka bir delil olmaktadır. 

Eserde sıklıkla Arapça-Farsça ibareler, ayetler, hadisler ve kelam-ı kibarların 

kullanıldığı görülmüştür. Bu da müellifin dinî bilgisinin fazla olduğunun delilidir. 

Eser sarmal bir kurgu yapısına sahiptir. Eserde çoklukla anlatılan bir olay yarıda 

bırakılmış ve ona birkaç başlık sonra dönülmüştür. Yazarın bilinçli bir şekilde 

yapmış olduğunu düşündüğümüz bu durum, okuyucusunun dikkatini canlı tutmakta 

ve merak duygusunu arttırmaktadır. 

Son olarak aynı devirde yaşamamış olan kişiler hikaye içerisinde 

buluşturulmuşlardır. Örneğin metinde Hızır ve İlyas Peygamberin Süleyman, Musa 

ve İdris Peygamberler ile birlikte namaz kıldığı görülmektedir.
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DİZİN 
 

A 

Ādem, 28, 72, 126, 157, 200, 208, 
215, 251, 261, 263, 265 

Adunyā bin Dāvud: Eserdeki hayali 
kahramanlardan birisidir. İşlediği bir 
günahtan dolayı pişman olur ve Hz. 
Süleymân’ın dergahına gidip ondan 
af dilemek ister. Bu yolda şeytanın 
aldatmalarına da uymaz., 23, 92, 93, 
94, 96, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 
107 

 
Aġinyānūs Ĥakįm: Hz. Süleymân 

divanındaki ukaladandır., 229 
Aġrās Dįv: Hz. Süleymân divanındaki 

devlerdendir., 231 
AhįmāǾiŝna Fetālį: Hz. Süleymân 
devletinde, Cemaziyelevvel ayının 
hesabını tutan kimsedir. 

, 230 
Ahįnāźū bin ǾAźū: Hz. Süleymân 
devletinde, Rebiyülahir ayının 
hesabını tutan kimsedir. 

, 35, 230 
Aĥmed: Peygamber efendimizin 
isimlerinden. (sav) 

, 63, 87, 90, 94, 126, 153, 154, 171, 
172, 190, 250, 259, 270 

Allāh, 28, 32, 68, 74, 77, 87, 92, 95, 
100, 104, 109, 119, 120, 121, 126, 
129, 132, 134, 136, 143, 146, 156, 
158, 166, 168, 179, 180, 188, 199, 
200, 204, 208, 210, 216, 221, 222, 
223, 227, 244, 245, 247, 250, 254, 
256, 265, 267 

Aluban Ĥinnān: Hz. Süleymân 
devletinde, Muharrem ayının 
hesabını tutan kimsedir., 35 

Amįnāźū: Hz. Süleymân devletinde, 
Zilhicce ayının hesabını tutan 
kimsedir. 

, 35, 230 
Āśaf bin Berħıyā: Hz. Süleymân’ın 
has veziri ve en güvenilir 
adamlarından birisidir. Hz. 
Süleymân’a ve divanındakilere at 
beslemek hakkında fikirler 
vermektedir. 

, 102, 103, 104 
Aşuriş melek, 226 
Azūnįrān bin Avda: Hz. Süleymân 
devletindeki beylerbeyidir. 

, 230 

B 

Baĥreyn, 70, 145 
Baŧlamyus Ĥakįm: Miladi ikinci yy’da 
yaşamış İskenderiyeli coğrafyacı ve 
matematikçi. 

Hz. Süleymân divanındaki 
hakimlerden birisidir. Hz. Süleymân’la 
diyaloga girerek ona fikirler sunar. 

, 29, 101, 102, 104, 177, 197, 229 
Behrām: Hz. Süleymân’a sadık iri 
pehlivanlardandır. Hz. Süleymân 
yoluna bir çok gazaya katılmış ve 
başarılı olmuştur. 

, 23, 92, 149, 192 
Behrām bin Zehr: Şeytanla iş birliği 
yapan kötü komutanlardandır. 

, 192 
Behyūriş: İnsan organlarının 

müvekkeli olan melektir., 129 
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Belįnās Ĥakįm: Hz. Süleymân 
divanındaki ukaladandır. 

, 229 
Benāyāhū bin YehūyādaǾ: Hz. 
Süleymân devletindeki beylerbeyidir. 

, 230 
Bendekeri: Hz. Süleymân devletinde, 
Zilkade ayının hesabını tutan kimsedir. 

, 35, 230 
Benhūdį: Hz. Süleymân devletinde, 

Şevval ayının hesabını tutan 
kimsedir., 230 

BeǾnābin Āhįlūd: Hz. Süleymân 
devletinde, Safer ayının hesabını tutan 
kimsedir. 

, 230 
BeǾnābin Hūşį: Hz. Süleymân 
devletinde, Cemaziyelahir ayının 
hesabını tutan kimsedir. 

, 230 
Berehmen Şāh: Hind padişahıdır. 

Sâm-Süvâr’ın daveti üzerine Hz. 
Süleymâ, 70, 133, 135, 137, 145 

Beşįmer: İnsan organlarının müvekkeli 
olan melektir., 130 

Bilād Şāh: Asfer komutanlarındandır., 
228 

C 

Cābir-i Cinnį: Hz. Süleymân’ın 
tarafında olan cin 
komutanlarındandır., 182, 191, 194 

Cābir-i Perrį: Peri 
komutanlarındandır., 179 

Cāliyūs Ĥakįm: Hz. Süleymân 
divanındaki hakimlerden birisidir. 

, 141, 142, 151 
Cān: Kavim adı., 67, 93, 107, 115, 

143, 154, 164, 166, 168, 172, 184, 
185, 244, 248, 258 

Cān bin Cān: Kavim adı., 93, 107 
CaǾcaǾa-i Dįv: Hz. Süleymân 

divanındaki devlerdendir., 231 
Cāveris Dįv: Hz. Süleymân 
divanındaki devlerdendir. 

, 231 
Cebrāyil: İlahi emirleri meleklere ve 
peygamberlere ulaştıran vahiy 
meleğidir. Meleklerin reisi olarak 
geçer. 

Eserde Hz. Süleymân’la Allah (cc) 
arasında elçilik vazifesini yerine 
getirir ve Allah’ın (cc) emriyle 
insanlara ziraati öğretmek için 
cennetten bir çift öküz getirir. 

, 78, 80, 93, 97, 131, 215, 218, 251 
Celāmįşā: İnsan organlarının 

müvekkeli olan melektir., 130 
Cubĥįye bin Ceberrūt Cinnį: Elhinc-i 
Cinnî’nin halifelerindendir. 

, 231 
Cumhūr şāh: Horasan Şahıdır., 70, 145 

Ç 

Çįn, 74, 141, 145, 149, 183 

D 

Đarb, 183 
Dāris-i Cinnį: Hz. Süleymân’ın 
tarafında olan cin komutanlarındandır. 

, 182, 191 
Dāvud Peyġāmber: Hz. Davut, Yakup 
as’ın oğlu Yehûda’nın neslindendir. 
İş-muil as’ın vefâtından sonra 
kendisine peygamberlik verilmiş, 
kayın pederi Tâlût’un vefatından sonra 
da İsrailoğulları’na hükümdar 
olmuştur (Bilmen, 2003: 361).  

Eserde Davut peygamber şeriati 
geçmektedir ve zaman zaman 



301 
 

Süleymân’la aynı devirdeymiş gibi 
anlatılmaktadır. 

, 69, 71, 98, 128, 132, 134, 139, 237 
Dekkāl-i Ǿifrįt: Şeytanın 

işbirlikçilerindendir., 192 
Deķūķ-ı Cinnį: Hz. Süleymân’ın 
tarafında olan cin komutanlarındandır. 

, 191 
dem Dübesbe-i melek, 226 
Dermāyūs Ĥakįm: Sâm-Süvâr’ı 
canavarlar hakkında bilgilendiren 
hakim. 

, 149 
Diķķāķ-ı Cinnį: Hz. Süleymân’ın 
tarafında olan cin komutanlarındandır. 

, 182 
Dimir-bād-ı Cinnį: Şeytanla iş birliği 
yapan kötü cinlerdendir. 

, 181, 182 
Dūha: İnsan organlarının müvekkeli 

olan melektir., 130 
Duhūş: İnsan organlarının müvekkeli 

olan melektir., 130 
Düşāyil melek, 225 

E 

Ebr, 86 
Ebu Eyyūb: Hz. Süleymân’ın 
ahırındaki develerden birinin adıdır. 

, 203 
Ebū Münķįź: Balbek melikinin Hz. 
Süleymân’a hediye olarak gönderdiği 
Arap atının ismidir. 

, 202 
Ebū Źiyād: Hz. Süleymân’ın 
ahırındaki atlardan birisidir. 

, 203 

Eflāŧūn: Sokrat’ın öğrencisi. Aristonun 
hocası. İskenderin verizi Yunan 
filozof. 

, 69, 90, 119, 154, 177, 191, 224 
Eflāŧūn-ı Keĥĥāl: Dönemin 
ulemalarından biridir. 

, 177 
Efrāķ-ı Zengį: Eski zamanların 
bahadır serverlerindendir. 

, 71, 151 
Efrāsiyāb: Peşeng’in oğludur. 
Feridûn’un oğlu Türk bunun 
torununun torunudur. Nevrûz’u katl ile 
padişah olduysa da âkıbet Keyhüsrev 
elinde helâk oldu. Yıllarca İranîlerle 
ceng eden Tûrân’ın en büyük 
pâdişâhlarından birinin adı 
Efrasiyab’dır. Dîvânu Lûgat’taki Alp 
Er Tunga’nın bu zât olduğu mervîdir 
(Kurnaz, 2013: 31). 

Eserde U’ziret Şah’ın kardeşidir. 
Hümâ’yı Şehzade Ferrûh’a 
istemektedir.  

Aynı zamanda Tûrân melikidir. 

, 109, 121, 123, 129, 132, 228 
Efrāsiyāb Şāh, 109 
Ehremen: Eski Fars mecûsîlerinin 
itikat ettikleri zulmet ve şer İlâhî olan 
şeytandır (Kurnaz, 2013: 151). 

Şeytanın işbirlikçilerindendir. 

, 231 
Ekvān, 24, 107, 108, 182, 184, 185, 

187, 194 
Ekvān-ı Dįv: Salsâl-ı Dîv’in yiğenidir. 
Şeytanla iş birliği yapan devlerdendir. 

, 181, 182, 184, 187 
Elhinc-i Cinnį: Hz. Süleymân’ın 

divanındaki cinlerden birisidir. 
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Önceleri işlediği günahlara tövbe 
edip Hz. Süleymân’ın huzuruna 
gelmiştir. Bu yolda şeytanın 
aldatmalarına daha fazla 
uymamıştır., 23, 24, 29, 78, 90, 93, 
94, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 
104, 107, 230 

Elledūd Derver iyş, 225 
Emįr Śādıķ bin Şįşā: Hz. Süleymân 
devletindeki beylerbeyidir. 

, 230 
Enbiyā, 265 
Erhāliş: İnsan organlarının müvekkeli 

olan melektir., 130 
Erįnūş: İnsan organlarının müvekkeli 

olan melektir., 129 
Evyāŝer bin Çerüpā: Hz. Süleymân’ın 
divanındaki beylerbeylerinden 
birisidir. 

, 95, 98, 100, 101, 104 
Eyleyāv Şāh: Sâm-Süvâr’a tâbi olan 

şahlardandır., 134, 135, 144, 145 
Eyü Ħulūsį, 140 

F 

Ferruħ: U’ziret Şah’ın oğlu 
şehzadedir. Hümâ ile yaşadığı 
talihsizlikler ve destansı aşk anlatılır. 

, 113, 123, 125, 129, 130 
Feryād, 93 
Fiŝāġores Ĥakįm: Bir çok olayda 
geçmektedir. İlmi simya kuvvetine 
hakimdir. Gerek duyduğu zaman 
cinleri çağırabilmektedir. 

, 24, 28, 110, 113, 114, 115, 119, 121, 
123, 124, 125, 126, 127, 129, 175, 
177 

Firdevsį, 27, 63, 89, 94, 118, 129, 153, 
189, 222, 223, 251, 270, 271, 273 

Fitne, 90 

Fülvüne: İnsan organlarının müvekkeli 
olan melektir. 

, 130 

G 

Ġāfil, 71, 97, 151 
Ġażanfer-i Medenį: Sâm-Süvâr’ın 
komutanlarındandır. 

, 141, 150 
Gührām-ı Zengį: Zengistan padişahı 
Kahrâm Zengi’nin oğludur. Babasının 
Hz. Süleymân’a tâbi olmasına karşı 
çıkmış ve ona isyan bayrağını 
kaldırmıştır. Sâm-süvâr’ın Zengi 
kalesini fethetmesiyle Hz. Süleymân’a 
tâbi olmuştur. 

, 134, 136, 144, 146, 147 

H 

Ĥabeş, 30, 138 
Ĥafŧįyāş: İnsan organlarının 

müvekkeli olan melektir., 130 
Ĥaķ, 28, 62, 68, 69, 75, 90, 93, 94, 

100, 106, 113, 114, 115, 117, 118, 
120, 121, 123, 125, 126, 139, 147, 
153, 154, 156, 161, 166, 168, 170, 
180, 184, 186, 189, 195, 196, 198, 
199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 
210, 211, 214, 215, 222, 228, 231, 
233, 234, 235, 238, 239, 240, 242, 
243, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 
254, 255, 256, 258, 259, 260, 265, 
266, 268, 271, 273 

Ĥaķ teǾālā, 28, 69, 75, 90, 117, 118, 
120, 123, 149, 154, 156, 166, 168, 
170, 180, 186, 189, 195, 198, 200, 
203, 205, 206, 214, 242, 243, 246, 
248, 250, 251, 254, 255, 259, 260, 
265 

Ħāķān: Hz. Süleymân divanındaki 
Türk padişahıdır. 
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, 77, 228 
Ĥākim-ı Derdiyāyil: Melek, 227 
Ĥalāķįm-i Cinnį: Hz. Süleymân’ın 
tarafında olan cin komutanlarındandır. 

, 191 
Ħālıķ, 148, 152, 161, 166, 200, 209, 

248, 250 
Ħalįl: Hz. İbrahim’in diğer adı olduğu 
gibi, hâlis dost manasına da gelir. 
Şairlerimiz Halîl adlı mahbûblarının 
ismiyle hâlis dost manasını alarak bir 
hayli mazmunlar meydana 
getirmişlerdir (Kurnaz, 2013: 222).  

Eserde İbrahim Halil aslından diye 
geçer. 

, 32, 65, 157, 158, 198, 225, 260 
Ħalįl Peyġāmber: : Süleymân-nâme’de 
geçen peygamberlerdendir. Hz. 
Süleymân’ın divanında bulunmaktadır. 

, 225 
Ħalķ, 88, 155, 179, 239, 249, 254, 266 
Ħallāķ-ı Ǿālem, 248, 249 
Ħannās: Eserde iyileri yolundan 
etmeye çalışan hayali bir kişidir. 

, 29, 68, 95, 97, 101, 102, 103, 104, 
259, 261 

Ħānük-i Bendekį: Süleymân’ın 
divanındaki peri komutanlarındandır. 

, 157 
Hārūn Sādāt: Eserde evliyalar onun 

neslindendir., 228 
Ħaśħāś Dįv: Hz. Süleymân 

divanındaki devlerdendir., 231 
Ĥaŧlesfüvā: İnsan organlarının 

müvekkeli olan melektir., 130 
Ĥavcele-i tekvįn: Hz. Süleymân’ın 
divanındaki serverlerden birisidir. 

, 171, 241 

Ĥāyūş: İnsan organlarının müvekkeli 
olan melektir., 129 

Ĥażret-i Ǿİzzet, 251 
Ĥażret-i Süleymān, 25, 27, 29, 91, 92, 

94, 97, 104, 154, 156, 187, 208, 
216, 217, 224, 252 

Helşuyūne: İnsan organlarının 
müvekkeli olan melektir., 129 

Hemrākil Melek, 226 
Ĥıfŧāş-ı Cinnį: Hz. Süleymân’ın 
divanındaki cin komutanlarındandır. 

, 164 
Ħımħım-ı tekvįn: Hz. Süleymân’ın 
divanındaki serverlerden birisidir. 

, 171 
Ħıżr Peyġāmber: Kendisinin; Âdem 
as’ın oğlu veya Ays bin İshak as’ın 
oğullarından olduğu veya İbrahim as’a 
iman  ve Bâbil’den, Onunla birlikle 
hicret edenlerden birisinin, ya da 
Farslı bir babanın oğlu olduğu, kral 
Efridun ve İbrahim as devrinde 
yaşadığı, büyük Zülkarneyn’e 
kılavuzluk ettiği, İsrailoğulları 
krallarından ibni Emus’un zamanında 
İsrailoğullarına peygamber olarak 
gönderildiği, hale sağ olup her yıl, 
hacc mevsiminde İlyas as ile 
buluştukları rivayer edilir (Köksal, 
2016: 107). 

Âb-ı hayattan içerek ölümsüzlüğe 
kavuştuğu ve her yıl hacca gittiği de 
rivayetler arasındadır. 

Eserde Hz. Süleymân’ın divanındarır 
ve müezzinlik yapar. 

, 113, 132 
Hind, 46, 70, 93, 133, 135, 145, 158, 

207 
Hindusitān, 134 
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Ħinik İsĥāķ: Hz. Süleymân’ın ahırında 
bulunan atlardan biridir. Hz. Süleymân 
bir çok defa gazaya bu atla gitmiştir. 

, 155 
Ħūb, 63, 143, 152, 203, 270 
Ħudā, 94, 101, 152, 189, 223 
Huyūş: İnsan organlarının müvekkeli 

olan melektir., 130 
Hüdhüd: İbibik ve çavuş kuşu da 
denilen kuştur. Hz. Süleymân’la 
Belkıs arasında muhâbere vâsıtası 
olmuştur (Kurnaz, 2013: 218). 

Eserde Hz. Süleymân’ın emrinde olan 
kuşlardan birisidir. Hz. Süleymân’ın 
emirlerini yerine getirir. 

, 29, 36, 54, 91, 208, 216 
Ĥükemā, 27, 31, 63, 65, 70, 78, 91, 93, 

96, 98, 100, 101, 103, 107, 108, 
109, 111, 112, 113, 124, 126, 127, 
133, 135, 136, 146, 155, 161, 162, 
163, 168, 171, 181, 186, 201, 202, 
203, 204, 206, 208, 210, 211, 214, 
216, 217, 218, 219, 224, 225, 226, 
227, 228, 229,230, 231, 232, 234, 
235, 236, 237, 238, 239, 241, 243, 
245, 247, 250, 253, 254, 255, 256, 
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 
264, 265, 266 

Hümā: Sührâb Şah’ın kızıdır. Ferruh 
ile yaşadığı talihsizlikler ve destansı 
aşk anlatılır. 

, 69, 70, 72, 123, 125, 129, 130, 147, 
154 

Hümāĥākim Kesfiyāyil: Melek, 226 
Ħüsrev Şāh: Endelüs padişahıdır., 228 

İ 

İblįs-i laǾįn: Eserde iyileri yolundan 
etmeye çalışan hayali bir kişidir. 

, 36, 78, 95, 97, 101, 200, 202 

İbrāhįm Peyġāmber: : Hz İbrahim 
Kur’ân-ı Kerîm’de bildirilen ulü’l-azm 
olarak bilinen peygamberlerden 
üçüncüsüdür. Mezopotamya’daki 
Keldani kavmine gönderilmiştir. 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’den 
(sav) sonra Allah katında insanların en 
üstünüdür. Zira o Allah’ın varlığını 
kendi aklıyla bulmuştur. 

İbrahim as’ın kökenleri Nuh as’ın oğlu 
Şam’a dayanmaktadır. 

Eserde İshak nebî’nin babası olarak bir 
defa geçmektedir. 

, 174, 203 
İlāhį, 113 
İlyās Peyġāmber: “Yüce Allah 
tarafından gönderilen 
Peygamberlerdendi” (Sâffât 123). 
Kendisi dağlar ve çöller sahibi olup 
Rabb’ine ibadetle meşgûl olurdu. Hızır 
as’dan sonra İsrailoğulları içinde bir 
çok bid’atlar ihdas edilmiş onlar, Yüce 
Allah’ın, kendilerinden aldığı Ahd ve 
Mîsâkı, unutmakla kalmamışlar, putlar 
dikip onlara tapmaya başlamışlardır. 
Bunun üzerine Allâh onlara İlyâs as’ı 
peygamber olarak gönderdi (Köksal, 
2016: 136). 

Gûyâ Hızır ve İlyas bir Hıdırellez 
günü birleşmişler, bu cihetle o günün 
adı Hızır-İlyâs olmuş (Kurnaz, 2013: 
212). 

Eserde Hz. Süleymân’ın imamlık 
yaptığı cemaatte tekbir getirmektedir. 

, 113, 132 
İncįl, 223 
İǾtiśām: Sâm-Süvâr’ın 

komutanlarındandır., 23, 139, 149, 
190 

İǾtiśām-ı Erdebįlį, 140 
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I 

Įrān, 228 

İ 

İsĥāķ nebį, 78, 173 
İsĥāķ peyġāmber: İshak as, İbrahim 
as’in ikinci oğlu olup Hz. Sâre’den 
doğmuştur (Köksal, 2016: 239). Hz 
İbrahim’in vefatından sonra Şam 
bölgeine Peygamber olarak 
gönderilmiştir. 

“Biz ona (İbrahim’e) İshak ile 
(Torun’u) Yâkub’u ihsan ettik ve her 
birini hidayete erdirdik” (Em’am 84). 

Eserde atın üzerine ilk binenin İshak 
peygamber olduğu geçmektedir. 

“Ona (İbrahim’e) Sâlihlerden bir 
Peygamber olmak üzere de, İshak’ı 
müjdeledik. Hem ona (İbrahim’e), 
hem de İshak’a bereketler verdik. Her 
ikisinin neslinden iyi hareket edeni de 
vardır nefsine apaçık zülmedenler de 
vardır” (Sâfât 112-113). 

, 173 
İskenderi, 272 
İslām, 90, 105 
İsmāǾįl melek, 170 
İsrāfįl: Kıyametin kopacağı zaman 
Sûr’u üflemekle vazifelendirilen 
melektir. İlk üflediğinde kıyamet günü 
olacak, ikinci üflediğinde ise insanlar 
hesap vermek üzere dirilecektir. 

Eserde sadece mecaz ve teşbih unsuru 
olarak geçmektedir. 

, 33, 159, 196, 207 
İsteħir Cinnį: Eserde şeytanla iş birliği 

yapan kötü cinlerdendir., 79, 100, 
103, 104 

K 

Ķādir, 86, 249 
Ķāf, 32, 69, 91, 92, 93, 94, 103, 108, 

120, 121, 159, 237, 246 
Kāfir, 111, 258 
Ķahķahā bin Ķaĥĥāk: Şeytanla iş 
birliği yapan kötü komutanlardandır. 

, 192 
Ķahrām-ı Zengį: Zengistan 
Padişahıdır. Sâm-Süvâr’ın daveti 
üzerine Hz. Süleymân’a tâbi olmuştur. 

, 24, 30, 70, 74, 134, 135, 136, 144, 
145, 147 

Kāmil, 177, 255 
Ķāmūs Dįv: Hz. Süleymân 

divanındaki devlerdendir., 231 
Ķanŧĥār Dįv: Hz. Süleymân 

divanındaki devlerdendir., 231 
Ķāşiŧ bin Ķāmiŧ: : Şeytanın 
işbirlikçilerinden olan kötü bir 
komutandır. 

, 194 
Ķayśer, 77, 228 
Kebdüriş Gendüriş: : Hz. Süleymân 
huzurundaki tekvinlerdendir. 

, 231 
Kefdūş: İnsan organlarının müvekkeli 

olan melektir., 129 
KeliǾād-ı Barçalı: Süleymân’ın 
divanındaki peri komutanlarındandır. 

, 157, 161 
Kemĥlįş: İnsan organlarının 

müvekkeli olan melektir., 129 
Keykāvus bin Keyķubād: Adaletiyle 
nam salmış İran mülkü 
padişahlarındandır. 

, 228 
Ķırāŧ-ı Zengį: Kahrâm Zengî’nin 

elçisidir., 137 
Kibriyāyil melek, 209, 210, 211 
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Kiflįz Cinnį: Süleymân’ın divanındaki 
cin komutanlarındandır. 

, 155 
Kįlān-ı İklįl: Hz. Süleymân’ın 
tarafında olan cin komutanlarındandır. 

, 182, 194 
Ķįnāyūş: İnsan organlarının müvekkeli 

olan melektir., 129 
Kiźb, 98, 212 
Ķoķnūs: Hint adalarında yaşayan, 
kanatları nakışlı, gagaları delikli 
mevhûm bir kuş (Kurnaz, 2013: 241). 

Eserde Hz. Süleymân’ın divanındaki 
kuşlardan biridir. Diğer kuşlarla 
beraber devasa kanatlarıyla divan 
üstünde döner dururlar. 

, 34 
Ķosŧād Dįv: Hz. Süleymân 

divanındaki devlerdendir., 231 
Kūd bin ǾAvrį: Hz. Süleymân 
devletinde, Ramazan ayının hesabını 
tutan kimsedir. 

, 230 
kūh-ı Elbruz: Elbiruz dağı., 236 
Ķuŧāŧ Ĥan: Yunan melikidir., 77, 228 
ĶuŧŧāǾ-ı Zengį: Zamanın Zengî 
kabilesine mensup ermişlerindendir. 

, 139 
Kündek Eĥremen: Süleymân’ın 
divanındaki cin komutanlarındandır. 

, 155 
Kürd, 33, 159 

L 

Li-liǾaykelā: İnsan organlarının 
müvekkeli olan melektir., 130 

Loķmān Ĥakįm: Lokman as Dâvûd as 
devrinde yaşamıştır ve Mısır Nub 
kabilesine mensuptur. Medyen ve 

Eyke halkındandır. İsrail oğullarından 
bir adamın kölesi iken azad edilmiş ve 
kendisine mal da verilmiştir. (Köksal, 
2016: 229). Allah tarafından kendisine 
hikmet verilmiştir. 

Eserde Lokman hakim olarak geçer. 
Anlatılan olaylar genellikle Lokman 
hakim kavlincedir ve bir çok olayın 
içindedir. 

, 70, 72, 74, 78, 90, 109, 111, 112, 
113, 115, 122, 123, 124, 132, 161, 
162, 171, 173, 180, 191, 203, 212, 
214, 218, 220, 224 

Loķmān-ı Ekber ibni ǾĀd: 
Süleymân’ın divanında bir 
kahramandır., 119 

M 

Maġrib, 166 
Maĥmūd, 63, 87, 157, 165, 169, 203, 

232, 270 
Māl-i Amtūn-ı Emįn Aźeryāhū bin 
Şįşā: Hz. Süleymân devletindeki 
beylerbeyidir. 

, 230 
Mālisħān perrį, 241 
Manŧūş-ı Zengį: Zengubar şehrinin 

mimarıdır., 142 
Mār, 157 
Medāris Dįv: Hz. Süleymân 

divanındaki devlerdendir., 231 
Medįne, 209 
Mekke, 54, 156, 205, 209, 210, 211, 

238 
Melek-i AǾžam: Eserde geçen 

zamanın yıl meleğidir., 171 
Melek-i Dehneş: Ruhlar aleminin 
meleklerindendir. 

, 171 
Melik-i Aĥmer: Hz. Süleymân 

divanındaki cinlerden birisidir. 
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Zaman zaman diyaloglarda da 
bulunan bir kahramandır. Hz. 
Süleymân’ın saltanatı için mücadele 
eder., 23, 24, 29, 70, 76, 93, 97, 100, 
104, 106, 107, 108, 109, 131, 198, 
231 

Melik-i Ġābirį: Eserde Haveristan 
şahıdır. Can bin Can kalesinde 
Adunya bin Davud’un canına kasteder. 

, 93 
Melik-i Meyŧaŧavuş: Yedi yıldızdan 
birine tabi olan cindir. 

, 231 
Melik-i Sepįdü’l-Ǿažm: Yedi yıldızdan 
birine tabi olan cindir. 

, 231 
Melik-i Şehmūreş: Yedi yıldızdan 
birine tabi olan cindir. 

, 231 
Mengūşla: İnsan organlarının 

müvekkeli olan melektir., 130 
Mervhūş: İnsan organlarının 

müvekkeli olan melektir., 129 
Mesĥūr bin Yeħmūr: Şeytanla iş 
birliği yapan kötü komutanlardandır. 

, 192 
Meşlūleş: İnsan organlarının 

müvekkeli olan melektir., 129 
Meyŧeŧerveş melik: Hz. Süleymân 
divanındaki meleklerdendir. 

, 241 
Mıśr, 25, 69, 87, 90, 175, 178, 179, 

180, 182, 183, 184, 185, 191, 194, 
224, 228, 237 

Mikāyil: Tabiat olaylarını 
düzenlemekle vazifelendirilmiş 
melektir. 

Eserde sadece bir yerde meccaz ve 
teşbih unsuru olarak geçmektedir. 

, 196 
Muĥammed: Eserde Firdevsî sürekli 
Hz. Muhammed’e salavat ister. 

, 28, 30, 63, 104, 118, 223, 225, 227, 
252, 265, 270 

Mūsā Peyġāmber: İsrailoğulları’ndan 
İmran adındaki bir kimsenin oğludur. 
Hem yahudilik ve Hıristiyanlığa hem 
de İslâm’a göre büyük bir peygamber 
ve İsrâiloğlulları’nı Fiavun’un 
zulmünden kurtarıp özgürlüğe 
kavuşturan bir liderdir. 

Eserde bazı olaylar Musa Peygamber 
şeriatince ele alınır ve Musa 
peygambere münzel olan kitap 
bağlamında ele alınır.  

, 93, 109, 214 
Muśāf, 27, 235, 239 
Muśliĥįŝāhin: İnsan organlarının 
müvekkeli olan melektir. 

, 130 
Mücrim, 124 
Müflįz Cinnį: Süleymân’ın 
divanındaki cin komutanlarındandır. 

, 155 
Mühefhef-i Cinnį: : Elhinc-i Cinnį 
avanlarından olan bu cin iyilerin 
karşısındadır. 

, 101, 108 
Mürsel, 32, 115, 126, 127, 128, 158, 

186 
müvekkel-i Bahāyim: Hz. 
Süleymân’la diyalog halinde olan ve 
ona kendinden önce gelen 
Süleymân’lar hakkında bilgi veren 
melektir. 

, 226, 243, 245, 247, 248 
müvekkel-i Ħaşābeş Şānmulār: Melek, 

226 
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N 

Nāŝen Peyġāmber: Eserde geçen 
peygamberlerdendir. 

Eserde Hz. Süleymân’ın divanında 
bulunmaktadır. 

, 180, 227 
Nāşirāt-ı Dįv: Şeytanla iş birliği yapan 
kötü devlerdendir. 

, 192 
Nāvil bin Nāŝen: Hz. Süleymân 
devletindeki kilerci başıdır. 

, 230 
Nehye vü ǾUnuķ: Divandaki 

müvekkellerdendir., 129 
Nemrūd: Bâbil’in müessisi ve 
hükümdarıdır. İlahlık davasında 
bulunan ve İbrahim’in dine davetine 
ehemmiyet vermediği gibi İbrahim’i 
yakalayıp mancınıkla ateşe atan 
cabbardır. Rivayete göre İbrahim -
Allah’ın emriyle- ateşte yanmamış, 
ateş gülistan olmuş Nemrûd da 
sivrisinekler tarafından öldürülmüştür 
(Kurnaz, 2013: 221). 

Eserde Nemrûd-ı la’in diye geçer. 

, 78, 174, 203, 235 
Nįl, 191 

Ǿ 

ǾAcem, 177 
ǾAcilān Cinnį: Hz. Süleymân’ın 
tarafında olan cin komutanlarındandır. 

, 182 
ǾAciryāĥūben: Şeytan nesliyle savaşan 

cin komutanı., 179 
ǾAķriķarhā Cinnį: Hz. Süleymân’ın 
tarafında olan cin komutanlarındandır. 

, 191, 182 

ǾAluŧmahāhāyil: Hayvanlara melik 
olan müvekkel. 

, 165 
ǾAmāliķa: Yer ismidir. Meliki Sührâb 

Şah’tır., 110, 121, 228, 267 
ǾAngūş-ı Şāh, 142 
ǾAngūş-ı Zengį: Canını Azrailin aldığı 
ifade edilen Zengî ulularındandır. 

, 142 
ǾAnķā: İsmi olup da cismi olmayan bir 
büyük kuştur. Sîmurg, Zümrüdüanka 
da derler (Kurnaz, 2013: 58). Kaf 
dağıda yaşadığı rivayet edilir. 

Hz. Süleymân safında mücadele eden 
büyükçe kanatları olan bir kuştur. 

, 65, 91, 92, 93, 138 
ǾArab, 34, 67, 68, 120, 142, 156, 177, 

186, 200, 204, 205, 216, 234, 237, 
248, 251, 253, 266 

ǾĀśifāt-ı Dįv: Şeytanla iş birliği yapan 
kötü devlerdendir. 

, 192 
ǾAźeryāĥūben Nāŝen: Hz. Süleymân 
devletindeki beylerbeyidir. 

, 230 
ǾĮsā: İncil’in indirildiği Hristiyanlığın 

peygamberi, 33, 89, 154, 160, 240 
Ǿİzzet, 134 
ǾUleyānu melek: Melek, 226 

P 

Pihrūz Şah: Bedehşeh Şahıdır., 70, 
145 

R 

Rabbānį, 30, 62, 93, 100, 128, 157, 
165, 227, 235, 239, 243, 267 

Racįm: Eserde iyileri yolundan etmeye 
çalışan hayali bir kişidir. 



309 
 

, 23, 24, 27, 29, 32, 68, 94, 96, 97, 
101, 102, 104, 158, 259, 260 

Raħne: Hz Süleymân’ın emrindeki 
kuşlardandır., 91, 92, 93 

Raķįm bin ǾAķįm: Hz. Süleymân’ın 
tarafında olan cin komutanlarındandır. 

, 182 
Raķįm-i Cinnį: Hz. Süleymân’ın 
divanındaki cin komutanlarından 
birisidir. 

, 191, 193 
Rātūşāyil-i Ĥakįm: Divandaki 

müvekkellerdendir., 129 
Rāzıķ, 152, 200, 239 
Reşelāş: İnsan organlarının müvekkeli 

olan melektir., 130 
Rūĥ Şāh-ı Cinnį: Süleymân’ın 
divanındaki cin komutanlarındandır. 

, 155 

S 

Śādıķ, 228 
Śafśaĥa-i Cinnį: Şeytanın 

işbirlikçilerindendir., 35, 192 
Śaħar-ı Cinni: Şeytanla iş birliği yapan 
kötü cinlerdendir. 

, 182 
Śaħr-ı Nār, 30, 166, 244 
Saķlān-ı Şāh: Sâm-Süvâr’a tâbi olan 
şahlardandır. 

, 135 
Saķŧaŧnevā: İnsan organlarının 
müvekkeli olan melektir. 

, 130 
Śāliĥ peyġamber: Salih Peygamber 
Semud kavmi içinde Baba ve Ana 
soyu yönünden en seçkin ve üstün bir 
durumda idi.  

Semud kavmi işi büsbütün aızıtıp 
Allah’ın emrine aykırı olarak putlara 
tapmağa, yer yüzüne fesat çıkarmağa, 
taşkınlık etmeğe başladıkları zaman 
Yüce Allah Salih as’ı peygamber 
olarak gönderdi (Köksal, 2016: 126-
127) (Âraf 74; Hûd 61) 

Eserde Salih peygamber sadece 
Allah’ın ibreti verilmek suretiyle 
efsane olarak geçer. 

, 33, 160 
Śalśāl-ı Dįv:Ekvân-ı Dîv’in amcasıdır. 
Şeytanla iş birliği yapan devlerdendir. 

, 180, 181, 182, 184, 187, 195 
Śamśam-ı Cin: Şeytanın 
işbirlikçilerindendir. 

, 34, 192 
Sām-süvār: Meşhur İran 
kahramanlarından Nerîmân’ın oğlu 
olan Sâm, Ferîdûn zamanında 
yaşamıştır. Babası gibi pehlivan olan 
kahraman Tûrân’a karşı başarılar elde 
etmiştir. 

Eserde Hz. Süleymân’ın 
pehlivanlarından olan Sâm-süvâr 
anlaşıldığı üzere iyi bir kimsedir. İri 
yarı bir pehlivan olduğu anlaşılan 
hayali kahraman Hz. Süleymân adına 
bir çok savaşa girmiş ve başarılı 
olmuştur. 

, 24, 25, 34, 64, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 
91, 92, 93, 104, 133, 135, 136, 140, 
142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
154, 155, 188, 229 

SelāmāǾāyil: Hz. Süleymân’ın 
divanındaki melek komutanlarından 
biridir. 

, 166, 168, 169 
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Semendūn-ı Cinnį: Hz. Süleymân 
safında mücadele eden iyi 
cinlerdendir. Sürhbad cinni ile savaşıp 
Mısır halkının ayanlarını kurtarıp 
Hıms şehrine koyarak Hz. Süleymân’ı 
memnun etmiştir. Bir çok olayda 
geçen Semendûn-ı Cinnî, Hz. 
Süleymân ile bir çok defa diyaloga 
girmiştir ve bazı olaylarda Hz. 
Süleymân’ın fikirlerine etki etmiştir. 

, 25, 35, 74, 164, 165, 181, 183, 186, 
187, 190, 191, 193 

Semendūn-ı Hezār Yek-dest-i Cinnį, 
25, 163 

Sencāyil melek: Melek, 226 
Serŧāķ Dįv: Hz. Süleymân divanındaki 
devlerdendir. 

, 231 
Sįmurġ: Ankâ kuşuyla aynı olan 

Sîmurg eserde ikisi farklı olarak 
alınmıştır., 32, 91, 92, 93, 94, 120, 
159, 239 

Sind, 146 
Sindustān, 134 
Sulŧān Bāyezįd, 28, 62, 88, 224, 271 
Sulŧān Ildırım ħan: 1448’de 
Dimetoka’da doğdu. Fatih Sultan 
Mehmed’in Gülbahar Hatun’dan 
doğan büyük oğludur. Yedi yaşında 
iken Amansya sanak beyliğine 
gönderildi. 1457 baharında da kardeşi 
Mustafa ile birlikte Edirnede sünnet 
edildi. (İA, 1993, 5c. s. 234). 

Eser Yıldırım Han’a sunulduğundan 
sürekli saygı ifadeleriyle geçmektedir. 

, 224 
Sührāb şāh: Rüstem’in oğludur. 
Tûrân’da doğmuştur. Anası Türk’tü. 
Rüstem av için Semengân şehrine 
varıp, valinin kızını aldı. Bir oğlu 
oldu. Çocuk büyüdükten sonra 

Efrasiyab’ın askeriyle Keykavus 
cengine geldi. Orada babasıyla harbe 
tutuştu. Rüstem mağlup oluyorken bir 
hile ile Sührâb’ı devirdi (Kurnaz, 
2013: 33). 

Amâlika melikidir. Hz. Süleymân’ın 
divanında yeri vardır. Kendisine 
getirilen siyah name ile kurguya dahil 
olur. 

, 69, 70, 77, 110, 111, 113, 114, 115, 
123, 125, 131, 154, 228 

Süleymān bin Cān, 164, 166 
Süleymān Ĥażreti: Hz. Süleymân as 
Dâvûd as’ın oğludur. Babası 
Dâvûd’un vefâtından sonra tahta 
geçmiş ve aynı zamanda kendisine 
peygamberlik verilmiştir. 

Hz. Süleymân krallıkta ve kadılıkta 
babasından üstündü, babası ise Allah’a 
ibadette oğlundan daha ileride idi 
(Köksal, 2016: 206). 

Eserde Hz. Süleymân neredeyse bütün 
anlatıların içinde geçmektedir. Bir 
kısmında arabulucu iken bir 
kısmında meleklerle diyalog kurarak 
onlardan bilgi alır. Genel itibariyle 
Hz. Süleymân üzerine kurulu olan 
anlatılarda olayların gidişatına Hz. 
Süleymân yön vermektedir., 32, 63, 
65, 69, 70, 76, 91, 92, 94, 99, 100, 
101, 109, 113, 114, 116, 122, 124, 
125, 126, 128, 129, 154, 155, 158, 
164, 165, 169, 170, 171, 180, 181, 
188, 197, 199, 202, 208, 213, 217, 
218, 219, 224, 228, 229, 231, 234, 
237, 238, 242, 244, 247, 250, 
254,255, 257, 258, 259, 265, 266, 
267, 269 

Süleymān Nebį, 91, 96, 98 
Süleymān Peyġāmber, 29, 90, 93, 104, 

132, 140, 265, 268 
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Sündūs-ı Cinnį: Hz. Süleymân’ın 
divanındaki iyi cinlerdendir. Sâm-
Süvâr’ın mesajlarını karşı tarafa iletir. 

, 183, 186, 191 
Sünnį, 100 
Sürħ-bād-ı Cinnį: Şeytan’la iş birliği 

yapan kötü cinlerdendir., 25, 29, 35, 
74, 96, 97, 99, 102, 104, 107, 178, 
179, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 
190, 192, 193, 197 

Ş 

Şalkāyil melek: İnsanlara müvekkel 
olan melektir., 226 

Şefşefįŝā: İnsan organlarının 
müvekkeli olan melektir., 130 

Şehmūreş melik: Yedi yıldızdan birine 
tabi olan cindir. 

, 241 
Şekkāl-i Ǿifrįt: Şeytanın 

işbirlikçilerindendir., 192 
Şelşelāyil: İnsan organlarının 
müvekkeli olan melektir. 

, 130 
ŞemǾį bin AǾlā: Hz. Süleymân 
devletinde, Şaban ayının hesabını 
tutan kimsedir. 

, 35, 230 
Şerāŧāyil-i Melek: İnsanlara müvekkel 

olan melektir., 122 
Şįt Peyġāmber: Hz. Âdem as ve Hz. 
Havvâ’nın üçüncü oğlu olup Hâbil’in 
katlinden 5 yıl sonra dünyaya 
gelmiştir. Kâbe’yi inşa edenin Şit as 
olduğu rivayet olunur. Ölünceye kadar 
Mekke’de ikâmet etmiş, 912 yaşında 
vefat etmiştir. Âdem as, kendisinden 
sonra Şit as’i halife bırakmıştır (Huart, 
1993: 575-576). 

Eserde aba kaftanın giyenin ilk Şit 
Peygamber olduğu söylenir. 

, 173, 210 

T 

Taġarġurı Cinnį: Hz. Süleymân’ın 
tarafında olan cin komutanlarındandır. 

, 182 
Tehlgūş: İnsan organlarının müvekkeli 

olan melektir., 129 
Tenhimvāş: İnsan organlarının 

müvekkeli olan melektir., 130 
Tenįdşuyūş: İnsan organlarının 

müvekkeli olan melektir., 130 
Tevrāt, 32, 68, 102, 104, 109, 116, 

125, 126, 158, 223, 266 
Tūrān: Eserde olayların geçtiği 

yerlerden., 228 
Ŧahmūriş-i Melek: Melik-i Ahmer’e 
hükm eden meleklerdendir. 

, 131 
Ŧahŧuyū: Melek, 226 
Ŧālįĥan perrį, 241 
Ŧālisħān Mālisħān perrį, 231 
Ŧāŧūrıs ĥakįm: Hz. Süleymân 
divanındaki ukaladandır. 

, 229 
Ŧāvūs-ı Ķudsį: Hz. Süleymân’ın iki 

rekat hacet namazını kıldıktan sonra 
diyalog kurmak için Allah 
tarafından gönderilen melektir., 28, 
113, 115, 123, 171, 210 

ŦevǾadyāyil: Hayvanlara melik olan 
müvekkel., 166 

ŦevǾāriyāyil: Hz. Süleymân’ın 
divanındaki meleklerden birisidir. 

, 171 
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U 

UǾziret: Efrasiyab Şah’ın kardeşidir. 
Oğlusu olan Şehzade Ferrûh’un 
ölümünden büyük üzüntü duyar., 
68, 79, 109, 111, 112, 113, 115, 
121, 123, 125, 130 

V 

Y 

Yābir bin MenāşiǾ: Hz. Süleymân 
devletinde, Rebiyülevvel ayının 
hesabını tutan kimsedir. 

, 35, 230 
Yāŝer Peyġāmber: Eserde geçen 

peygamberlerdendir, 180 
Yehūŝāfet bin Asįlūd: Hz. Süleymân 
devletindeki beylerbeyidir. 

, 230 
Yehūŝāfet bin FārūǾ: Hz. Süleymân 
devletinde, Recep ayının hesabını 
tutan kimsedir. 

, 230 
Yelhįş: İnsan organlarının müvekkeli 

olan melektir., 129 
Yemlūn Ĥakįm: Hannas, Yemlûn 

Hakim sûretine girerek 
etrafındakileri kandırmaya çalışır., 
101, 102, 103, 104 

Yezdān, 93, 95 
Yūsuf Peyġāmber: Yusuf b. Yakub b. 
İshak b. İbrahim as’dır (Köksal, 2016: 
271). Yakup’un en sevdiği eşinden 
olan en sevdiği oğludur. Kur’an-ı 
Kerîm’de kendi adı ile bir sure vardır. 
Yusuf sûresi 111 ayettir. Ayetlerin 
98’i Hz. Yusuf’tan bahseder. 

Mısır azizinin hanımı Züleyhâ’nın 
zina yapma teklifini reddettiği için 
zindana düşer burada kralın gördüğü 
rüyayı güzel yorumlaması üzerine 
zindanda çıkarılır ve suçsuzluğu bu 
şekilde anlaşılır. Zamanla kralın baş 
danışmanı olan Yusuf ülkeyi kıtlıktan 
kurtarır. 

Eserde bir yerde geçer ve atlar 
hakkında bilgiler verir. 

, 175 
Yūsuf Śıddįķ, 175 

Z 

Zāl-i Destān: Hz. Süleymân tarafında 
olan bir kahramandır. Süleymân’ın 
divanında kendisinin de bir kürsüsü 
bulunmaktadır. 

, 91, 92 
Zebūr, 69, 102, 104, 193, 237 
ZedāǾ-ı Cinnį: Hz. Süleymân’ın 
tarafında olan cin komutanlarındandır. 

, 191 
Zemzeme-i ǾAyyār: : Sâm-Süvâr’ın 
komutanlarındandır. 

, 74, 134, 137, 147 
Zengį, 30, 71, 74, 134, 135, 136, 138, 

144, 145, 146, 147, 151, 190 
Zengūl: Kahrâm Zengî’nin büyük 

oğludur., 141, 148 
ZerāǾyįm-i Cinnį: Hz. Süleymân’ın 
tarafında olan cin komutanlarındandır. 

, 182 
Ziyāret-i ǾUşşāķ: Kubbe adı., 69, 155 
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