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DERVİŞ HASAN MEDHÎ VE TERCEME-İ ŞEH-NÂME ADLI ESERİ 

(1b-110a VARAKLAR ARASI)  
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ÖZET 

Terceme-i Şeh-nâme, XVII. yüzyılın başında Derviş Hasan Medhî tarafından kaleme 

alınan, Firdevsî’nin meşhur eseri Şeh-nâme’nin iki ciltlik mensur tercümesidir. 

Medhî’nin Osmanlı sultanı II. Osman’ın talebi üzerine kaleme aldığı Terceme-i Şeh-

nāme’si gerek Medhî’nin meddâh, kıssa anlatıcısı, tarih anlatıcısı ve şair olması, 

gerekse Şeh-nâme’ye ve Şeh-nâme  karakterlerine olan hakimiyetini eserlerinde de 

ortaya koymuş olması nedeniyle oldukça önemlidir. 

Çalışmaya konu olan Terceme-i Şeh-nâme’nin 1. cildinin yapılan taramalar sonucu 

Paris Bibliotheque Nationale ve Uppsala University Library’de bulunan nüshaları 

dijital ortamlardan temin edilmiştir. “Derviş Hasan Medhî ve Terceme-i Şeh-Nâme 

Adlı Eseri (1b-110a Varaklar Arası) (İnceleme-Tenkitli Metin)” isimli çalışma üç 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Derviş Hasan Medhî’nin hayatı ve eserleri, 

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

bölümde temin edilen iki nüshadan hareketle eserin tenkitli metni ortaya konulmaya 

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

Anahtar Kelimeler: DerviĢ Hasan, Medhî, Terceme-i ġeh-nâme, ġeh-nâme, klasik 

Türk edebiyatı. 
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DERVISH HASAN MEDHİ AND HIS BOOK NAMED TERCEME-I SEH-

NAME 

(1b – 110a BETWEEN SECTIONS) 

(EXAMINATION – TEXT OF CRITICISM) 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Institute of Social Sciences 

Turkish Langue and Litherature, Master’s Thesis, Januray 2019  

Supervisor: Prof. Filiz KILIÇ 

 

ABSTRACT 
 

Terceme-i Seh-name, the most famous book of Firdevsi is a two volumes translation 

of Seh-name by Dervish Hasan Medhi at the beginning of the 17th century. Terceme-

i Seh-name is so important that the Medhi's short narrator, narrator of history, poet, 

to show his dominance in the Şehname written at the request of Ottoman Sultan 2. 

Osman. 

Copies of Terceme-i Seh-name has in Paris Bibliotheque Nationale and in Uppsala 

University Library has obtained from digital media is result of scans performed in 

first volume. The book named “Dervish Hasan Medhi And His Book Named 

Terceme-i Seh-name (1b-110a Between Sections) (Examination – Text Of 

Criticism)”  consists of three parts. Dervish Hasan Medhi's life and works are in the 

first part. Shape, fiction, narrative and stylistic examination of the examined text is in 

the second part. Criticized text of the work has been tried to put forward in two 

copies provided in the last part. Study Result, Source and ends with Custom Names 

Directory. 

 

Keywords: Dervish Hasan, Medhi, Terceme-i Seh-name, Shah-nama, classical 

Turkish literature. 
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ÖNSÖZ 

Klasik Türk edebiyatı, yaşadığı toplumu etkileyebilmiş, manzum ve mensur her 

alanda çeşitli eserler üreterek, uzun soluklu bir edebiyat olabilmeyi başarabilmiştir. 

Klasik Türk edebiyatında, manzum eserlere olan ilgi her zaman daha fazla olmuştur. 

Fakat Klasik Türk edebiyatı mensur anlamda da ciddi eserler ortaya koyabilmeyi 

başarmıştır.  

Terceme-i Şeh-nâme, klasik Türk edebiyatı mensur metinleri arasında özellikle 

XVII. yüzyıda ortaya konulmuş önemli eserler arasında yer almaktadır. Terceme-i 

Şeh-nâme’nin gerek üslûbu, gerek konuları ele alışı, gerekse mütercimin meddâh, 

kıssa-hân, vassâf, tarih-hân ve şair vasıflarına sahip olması eseri farklı kılan 

özelliklerdendir. 

Bu çalışmada Derviş Hasan Medhî’nin Terceme-i Şeh-nâme adlı eserinin 1b-110a 

varaklar arası kısmın tenkitli metninin ortaya konulması amaçlamıştır. Ortaya 

konulan tenkitli metin, eserin bilinen her iki nüshası da incelenerek oluşturulmuş, 

çalışma toplam üç bölümden teşekkül etmiştir. 

Birinci bölümde mütercimin hayatı, eserleri ve bu eserler üzerinde yapılan 

çalışmalara kısaca yer verilmiştir. 

İkinci bölümde çalışmaya dahil edilen 1b-110a varaklar arası kısmın  kurgu, dil ve 

üslûp özellikleri incelenmiştir. 

Çalışmanın en hacimli kısmı olan üçüncü bölümde ise eserin 1b-110a varaklar arası 

kısmın, iki nüshadan hareketle tenkitli metni ortaya konulmaya çalışmış ve nüsha 

farklılıkları dipnotta gösterilmiştir. 

Çalışma, Sonuç, Kaynakça ve Özel İsimler Dizini ile birlikte sona ermmiştir. 

 

 

 

 



VIII 

 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa No. 

BĠLĠMSEL ETĠĞE UYGUNLUK ................................................................................ I 

TEZ YAZIM KILAVUZUNA UYGUNLUK ............................................................ II 

KABUL VE ONAY SAYFASI ................................................................................. III 

TEġEKKÜR ............................................................................................................... IV 

ÖZET........................................................................................................................... V 

ABSTRACT ............................................................................................................... VI 

ÖNSÖZ ..................................................................................................................... VII 

ĠÇĠNDEKĠLER ....................................................................................................... VIII 

GĠRĠġ ......................................................................................................................... 10 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

1.DERVİŞ HASAN MEDHÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ  

1.1. Hayatı .................................................................................................................. 10 

1.2. Eserleri ................................................................................................................ 11 

1.2.1. Divan ................................................................................................................ 11 

1.2.2. Hikâye-i Rıdvân ġâh ........................................................................................ 12 

1.2.3. ġîr-i Dilîr bâ-Mihr-i Münîr............................................................................... 12 

1.2.4. Kasîde-i Nev-bâve (Târîh-i Yemînî Tercümesi) .............................................. 12 

1.2.5. Menâkıb-ı DervîĢ Hâkî ..................................................................................... 13 

1.2.6. Esrâr-ı Hikmet (Hikâye-i Ebû Ali Sînâ ve Ebu’l-Hâris) .................................. 13 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

2. KURGU VE ŞEKİL ÖZELLİKLERİ 

2.1. Eserin Genel Kurgusal Özellikleri ...................................................................... 14 

2.2. Eserin Kurgusal AkıĢı ......................................................................................... 16 

2.3. Dil ve Üslûp ........................................................................................................ 27 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3.METĠN 

3.1. Nüshaların Tavsifi ............................................................................................... 35 

3.2. Nüshaların Değerlendirilmesi ............................................................................. 36 



IX 

 

3.3. Metnin KuruluĢunda Dikkat Edilen Hususlar ..................................................... 37 

3.4. Çeviri Yazı Alfabesi ............................................................................................ 39 

3.5. Terceme-i ġeh-nâme (1b-110a Varaklar Arası) Tenkitli Metni .......................... 40 

SONUÇ .................................................................................................................... 400 

KAYNAKÇA ........................................................................................................... 402 

ÖZEL ĠSĠMLER DĠZĠNĠ. ........................................................................................ 405 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

1. DERVİŞ HASAN MEDHÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ 

1.1. Hayatı 

Çalışmaya konu olan eserin müellifi Derviş Hasan hakkında kaynaklarda yeterli bilgi 

yoktur. Mahlası sebebiyle, genellikle Medhî mahlaslı diğer şairlerle karıştırılan 

Derviş Hasan’ın haricinde tespit edilebilen 11 Medhî mahlaslı şair daha vardır1 16. 

ve 17. yüzyıl tezkirelerinde bulunan Medhî mahlaslı şairler incelendiğinde de Derviş 

Hasan hakkında herhangi bir bilgi bulunamamıştır.  

Doğum ve ölüm tarihleri net olarak bilinmeyen Medhî’nin, yaşamış olduğu zaman 

aralığını anlayabilmek için müellifi olduğu Şeh-nâme tercümesine başvurulduğunda; 

Sultan III. Murad (1574-1595), Sultan III. Mehmed (1595-1603), Sultan I. Ahmed 

(1603-1617) ve son olarak Sultan II. Osman (1618-1622)’a hizmet ettiğini, özellikle 

Sultan III. Murad’ın huzurunda tarih anlatıcılığı ve kıssa-hânlık yaptığını söylemesi 

sebebiyle o dönemde belirli bir olgunluğa ulaşmış olduğu anlaşılmaktadır. Medhî’nin 

devrinin önemli isimlerinden olduğunu Banarlı şöyle belirtmiştir: 

“Böyle kıssa-hânlar, az çok Divan şiiri kültürüne de sahip şahsiyetlerdi. Meselâ 

Medhî mahlasıyla bir dîvân tertip edecek kadar şiir söyleyen Derviş Hasan böyle bir 

şahsiyetti 2.” 

Çalışmaya konu olan eserde ise Medhî, yer yer kendisinden kıssa-hân, vassâf, tarih-

hân ve meddâh olarak bahsetmiştir: 

“Şehün Medhiyâ bende vassâfiyem 

Ben ol kalbi sâfî olan sâfiyem3” 

                                                           
1 Diğer Medhîler için bkz. Edith Gülçin Ambros: So Many Medhîs, Türkische Miszellen Robert 
Anhegger Festschrift Armağanı, Melanges, Varia Turcica IX, İstanbul 1987, s. 25-33; Mustafa İsen: 
Latîfî Tezkiresi, Akçağ Yayınları, Ankara 1999, s. 296; Salim Efendi: Tezkiretü’ş-Şu‘arâ, Haz. Adnan 
İnce, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2005, s. 621-622; Nail Tuman: Tuhfe-i 
Nailî, c.2, s. 943-44; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî yahud Tezkire-i Meşahiri Osmaniyye, c. 4, s. 
353. 
2 Nihad Sami Banarlı: Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, MEB Yayınları 1997, C.1, s. 633-634. 
3 Terceme-i Şeh-nâme. 



11 

 

Derviş Hasan’ı diğer Medhîler içerisinde en farklı kılan özelliği mahlasının doğrudan 

mesleği ile bağdaşmasıdır. Medhî Terceme-i Şeh-nâme adlı eserinde kendisinden 

şahların meddâhı olarak bahsetmiştir.  

“…Medhî-i Meddâh-ı Şâhân Fermân-ı Fermâyân Âgâz-ı Dâsitân4” 

 

1.2. Eserleri 

Derviş Hasan Medhî’nin eserleri hakkında da kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Medhî 

Terceme-i Şeh-nâme’de yazmış olduğu eserlerden şöyle bahsetmiştir:  

“Sultan Murad zamanından Sultan Ahmed zamanına kadar 11 tane kitap yazdım, 

Edîb-nâme isimli kitabı Sultan Ahmed namına yazdım, 40 cüzdür ve bu kırk cüz 

kitabın içine Şeh-nâme ve Gürşâsb-nâme’yi kısaltarak tercüme edip ekledim. 

Süleyman-nâme-i Kebîr’den ve Ma’âricü’n-nübüvve’den dahi yazıp Hikâyet-i Âl-i 

Selçuk,  Hikâyet-i Âl-i Sâmân ve Hikâyet-i Âl-i Bûyâ’dan başka Tevârîh-i Âl-i 

Osman’ı ki Sultan Ahmed’e teslim ettim”.  

Daha sonra bu kitaplardan birini Sultan II.Osman’a sunduğunu böylece takdirini 

kazandığını ve padişahın huzuruna çağırıldıktan sonra padişahın arzusu üzerine Şeh-

nâme’yi Türkçeye tercüme etmeye başladığını belirtir. Bu çalışmaya konu olan 

eserde Medhî yazmış olduğu eserleri ve isimlerini bu şekilde anlatmıştır.  

Çalışmaya konu olan eserde Medhî 11 adet kitap yazdığını belirtmiştir. Terceme-i 

Şehnâme adlı eseriyle birlikte bu sayı 12 adete çıkmıştır. Bugün ise Medhî’ye ait 

olduğu tespit edilebilen yalnızca 7 adet eser mevcuttur. Medhî’nin günümüze ulaşan 

eserlerine bakıldığında yukarıda bahsedilenlerden başka eserleri de mevcuttur. 

 

1.2.1. Divan 

Derviş Hasan Medhî’nin şiirlerini topladığı Türkçe divanı Nezihe Seyhan tarafından  

doktora tezi olarak hazırlanmıştır. Divanın Süleymaniye ve Millet kütüphanelerinde 

olmak üzere bilinen iki nüshası vardır. Nezihe Seyhan’ın çalışmasında belirttiği 

üzere Medhî divanı yanlışlık üzerine bir başka şair olan Gelibolulu Medhî üzerine 

kaydedilmiştir. Eser içerisinde yapılan incelemelerde bu yanlış düzeltilmiş ve eserin 

Derviş Hasan Medhî’ye ait olduğu ortaya çıkmıştır. Medhî divanında adının Hasan 

olduğunu şu beyitle bildirir: 

“Mahlasum Medhî durur ey sîm-ten 

                                                           
4 Terceme-i Şeh-nâme. 
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Kıssa-hânam şâ‘irem nâmum Hasan” 

Nezihe Seyhan’ın çalışması aracılığla edinilen bilgilere göre Medhî divanında; 33 

kaside, 128 musammat, 572 gazel, 36 kıta ve 7 müfred bulunmaktadır5. 

 

1.2.2. Hikâye-i Rıdvân Şâh 

Adnan İnce tarafından çalışılan bu eser bir aşk hikayesi üzerine kuruludur. Eser konu 

itibariyle Rıdvân Şâh ve Erdevan olarak iki isimle anılan bir şehzade ile Hûrîzad  adlı 

peri kızının aşkını konu edinmiştir6. Eserin tam nüshası Muş İl Halk 

Kütüphanesi’nde kayıtlıdır7 

 

1.2.3. Şîr-i Dilîr bâ-Mihr-i Münîr 

Sultan III. Murad’a sunulmak üzere kaleme alınmış, manzum-mensur bir aşk ve 

macera hikayesidir. Eser Hanife Koncu ve Müjgan Çakır tarafından neşredilmiştir8. 

Eserin bilinen iki nüshası vardır ve bu nüshalar Nuruosmaniye Kütüphanesi9 ve 

Burdur İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu10’nda bulunmaktadır.  

 

1.2.4. Kasîde-i Nev-bâve (Târîh-i Yemînî Tercümesi) 

Eser Rieu’nun katoloğunda belirttiği üzere 1595 tarihinde yazılmıştır11.  Eser 

İngiltere British Museum’da bulunmaktadır12. Rieu’nun, Derviş Hasan Medhî’nin 

Kasîde-i Nev-bâve adlı eserinin 5b varağında Sultan III. Murad için bir yıl içinde 

yazdığını söylediği dört eserden ikisi Şehlân İbn Şîr, Sultân Mahmûd birle Bir 

Bengînün Bazı Letâifi adlı eserleri ile Hikâyet-i Ebû Alî Sînâ ve  Şîr-i Dilîr bâ-Mihr-

i Münîr adlı eserleridir (Rieu 1888: 42-43). 

 

 

 

                                                           
5 Ayrıntılı bilgi için bkz. Nezihe Seyhan, Medhî Divanı (İnceleme-Transkripsiyonlu Metin), I-II, 
Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2000, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. 
6 Ayrıntılı bilgi için bkz. Adnan İnce: Medhî’nin Rıdvan Şah Hikâyesi, Bir Türk Dünyası İncelemeleri 
Dergisi, Prof. Dr. Kemal Eraslan Armağan Sayısı, Sayı: 9-10, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı Yayını, 
İstanbul 1998, s. 273-276. 
7 Muş İl Halk Kütüphanesi, No. 379. 
8 Müjgân Çakır, Hanife Koncu: XVI. Yüzyıldan Bir Aşk Hikâyesi, Medhî’nin Şîr-i Dilîr bâ- Mihr-i 
Münîr’i, Kesit Yayınları, İstanbul 2010. 
9 Nuruosmaniye Kütüphanesi, No. 3764. 
10 Burdur İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, No.: 15, Hk. 659. 
11 Charles Rieu: Cataloque of The Manuscript In The British Museum, Longmans&Co., London, 
1888, s.42-43. 
12 British Museum, No. Or. 1134. 
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1.2.5. Menâkıb-ı Dervîş Hâkî 

Medhî, çalışmaya konu olan Terceme-i Şeh-nâme’sinde bu eserin adını 

anmamaktadır.  Esere ait tek nüsha Princeton Üniversitesi nr. 494’ de kayıtlıdır. Eser 

üzerine çalışma yapan Adnan İnce’nin verdiği bilgilere göre Medhî’nin bu eseri, piri 

Hakî Mehmed Dede’nin hayatını ve menkabelerini anlattığı bir mesnevidir. 1402 

beyitlik manzum bölümün içerisinde 4 gazel ve bir kıta da yer almakta, ayrıca 7 

mensur bölüm bulunmaktadır. Eserde Hâkî Mehmed Dede’nin Buhara’da başlayıp 

kırk yıllık seyahatin ardından 1617’de İstanbul’da sonlanan hayatı söz konusu edilir. 

Eser 2013’de neşredilmiştir (Kaya: 2013) 

 

1.2.6. Esrâr-ı Hikmet (Hikâye-i Ebû Ali Sînâ ve Ebu’l-Hâris) 

Eser İbn-i Sînâ’nın efsanevî ve menkıbevî hayatını konu edinmiştir. Eser üzerine 

Duygu Dikici yüksek lisans tezi hazırlamıştır13.  

Esrâr-ı Hikmet 1592/93 yıllarında tamamlanarak Sultan III. Murad’a sunulmuştur. 

Fakat eser Sultan tarafından beğenilmediği için reddedilmiş; 1595’te gözden 

geçirilmiş ve mukaddimesine III. Mehmet’in adı eklenerek kendisine sunulmuştur14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Ayrıntılı bilgi için bkz. Duygu Dikici, Derviş Hasan Medhî’nin Esrâr-ı Hikmet’i (Metin-İnceleme), 
Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2015, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
14 Ahmet Ateş, Türk Halk Hikâyelerinde İbn-i Sina, Türkiyât Mecmuası, c. XI, İstanbul, 1954; Ahmet 
Ateş, Türk Halk Hikâyelerinde İbn-i Sina, Türkiyât Mecmuası, c. XII, Osman Yalçın Matbaası, 1955 
İstanbul. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. KURGU ve ŞEKİL ÖZELLİKLERİ 

2.1. Eserin Genel Kurgusal Özellikleri 

17. yüzyılın başında Medhî’nin Osmanlı sultanı II. Osman’ın arzusu üzerine kaleme 

aldığı Terceme-i Şeh-nâme’si her ne kadar mensur bir tercüme olsa da, içerisinde 

barındırdığı orijinal Şeh-nâme’den şiirler ve Medhî’nin na’t, tevhit, övgü 

mahiyetindeki şiirleri esere manzum-mensur bir görünüm kazandırmıştır. Eserin 

birinci cildinin, çalışmaya dahil edilen kısmı incelendiğinde, genel olarak eserin 

kurgusal bağlamda, dili kullanma ve anlatım teknikleri bağlamında ideal bir yapısı 

olduğu görülmektedir.  

Eser Şeh-nâme tercümesi olması sebebiyle bölümleri de genel olarak Şeh-nâme’nin 

kurgusuna göre şekillenmiştir.  

Eser içerisinde anlatılan hikaye ile bağlantılı olarak gerek hikayenin başlığından 

hemen sonra, gerek hikaye kurgusuna paralel olarak Şeh-nâme’den şiirlere yer 

verilmiştir: 

“Đaĥĥāk ol civāna meyl idüp İblįs’e āferįn ķıldı ve anı  maŧbuħ-ı Ǿāmiresine taǾyįn  

eyledi. Nažm: 

 Kilįd-i ħoriş-ħāne-i pādşā 

 Be-dū dād destūr-ı fermān-revā” (s.104).  

“Suǿāl Kerden-i Ĥakįmān-ı Zāl-rā Der-pįş-i Minūçihr Şāh 

 Bi-pürsįd mer Zāl-rā mūbidį 

 Ez-įn tįzeş-i rāy-bįn beħredį 
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 Ki ān dehh ü dü tāh-ı serv-i sehį 

 Ki restest şādāb bā ferrehį 

 Ez ān her yekį ber-şude şāħ sį 

 Ne-kerded kem ü pįş bür Pārsį” (s.257). 

İyi bir tarih bilgisine sahip olduğu, tarih anlatıcısı olması ve tarihe olan  övgüsünden 

anlaşılan müellif, eser içerisinde çeşitli bilgiler verir: 

“Söz ķalur lākin  biz ceng-i Peşen’i muķaddem beyān idelüm. Peşen Türkistān’da bir 

śaĥrānuñ ismidür. Kūh-ı Lāvun nām bir ŧāġuñ öñünde vāķiǾ olmışdur” (s.58). 

“Şeh-nāme’nüñ iştihārı Rūm’da ve Türkistān’da ve Iśfahān’da ǾIrāķ u ǾIrāķeyn’de 

vesāǿir diyārda ĥadden bįrūndur” (s.73). 

“… SaǾādetlü pādişāh-ı žıllu’llāh ĥażretleri Sulŧān Ebį Eyyūb Enśārį  ķuddise sirruh 

ĥażretlerinüñ türbe-i şerįflerin ziyāret ve anda şemşįr ķuşanmaķ Ǿādet-i ķadįme ve 

ķāǾide-i meǿlūfe-i pādişāhān selef olmaġın anlar daħı merķad-ı münevvere ve 

meşhed-i muŧaharraların ziyāret itmege müteveccih ü revāne olduķlarında Tatar Ħān 

ĥürmetsizlük idüp Yediķulle’de maĥbūs iken ol gün fırśatı ġanįmet śayup kendü 

yanında olan ħidmetkār ve ķullarıyla atlanup mevżiǾ-i mezbūrdan çıķup firār  

eyledükde…” (s.44). 

Eser içerisinde Medhî, Şeh-nâme’nin yazarı olan Firdevsî’den genellikle “Firdevsî-i 

dânâ, Firdevsî-i üstâd, Firdevsî-i sühân-ârâ” gibi övgü dolu sözlerle bahsetmekte ve 

kendisini de zamanın Firdevsî’si olarak görmektedir: 

“ǾAnķā-yı ķulle-i ķāf maǾānį vü hümā-yı evc-i süħan-dānį, revnaķ-ı efzā-yı rivāyāt-ı 

dįrįne vü ziynet-ārā-yı ĥikāyāt-ı pįşįne, śāĥib-i ŧarz u įcād yaǾnį Firdevsį-i üstād…” 

(s.380). 

 “Şehüñ Medĥiyā bende vaśśāfiyem 

 Ben ol ķalbi śāfį olan śāfiyem 

 Zamānında ben daħı Firdevsį’yem 

 Ben ırmaġum ammā ki Firdevsį yemm” (s.78). 
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Medhî’nin Terceme-i Şeh-nâme’sinin, çalışmaya dahil edilen 1b-110a varaklar arası 

kısımında 65 adet başlık mevcuttur. Bu başlıkların her biri ve başlıklar altında ele 

alınan konulara eserin kurgusal akışı kısmında değinilecektir. 

2.2. Eserin Kurgusal Akışı 

“Klâsik Türk edebiyatı geleneği içerisinde kaleme alınmış eserlerin mukaddime ya 

da dibace olarak adlandırılan kısımlarda sanatçının gayesi, dile olan hakimiyetini ve 

sanatını göstermek olduğu için bu bölümlerde genellikle süslü bir üslûp tercih edilir” 

(Bülbül 2011: 40). Medhî, Terceme-i Şeh-nâme’sinde bu gelenek üzere eserin 

dibacesi olarak kabul edilebilecek giriş bölümüne, Şeh-nâme’nin de kalıbı olan, 

aruzun “Fe’ūlün / Fe’ūlün / Fe’ūlün / Fe’ūl” kalıbıyla yazılmış 24 beyitlik bir şiirle 

başlamaktadır. Bu şiir, Klasik Türk edebiyatı geleneğince yazılmış birçok eserlerde 

görülen Tevhid, Na’t ve padişah övgüsünü barındırmaktadır. Şiirde adı geçen 

padişah, eserin yazılmasını talep eden sultan II. Osman’dır.  

Şiirin hemen ardından Medhî, Terceme-i Şeh-nâme’nin yazılma sebebine geçmeden 

evvel kendi hayatından ve yazdığı eserlerden  bahsetmektedir: 

“Sulŧān Murād bin Sulŧān Selįm  bin Sulŧān Süleymān’uñ ĥużūr-ı şerįflerinde niçe 

rūzgār tevārįħ-ħˇānlıķ u ķıśśa-perdāzlıķ idüp evķāt-ı ħamsede ħayr duǾālarına meşġūl 

idüm. ǾĀķıbet ol şāh-ı śāĥib-nažar fenā-dārından beķā mülkine  güźer ķıldı. BaǾdehū 

Sulŧān Meĥemmed bin Sulŧān Murād’a irdüm dįdār gördüm ve bir niçe dem anuñ 

daħı gülşen-i kūyında bülbül-i naġme-serā oldum ve her birinüñ hezār  luŧf u 

iĥsānlarına mažhar düşdüm. Ŝāliŝen Sulŧān Aĥmed bin Sulŧān Meĥemmed’üñ 

zamān-ı Ǿadlinde niçe kitāblar yazdum. Zamān-ı Sulŧān Murād’dan zamān-ı Sulŧān 

Aĥmed’e gelince on bir pāre kitāb teǿlįf eyledüm. Edįb-nāme nām kitāb kim Sulŧān 

Aĥmed bin Sulŧān Meĥemmed nāmına yazdum. Ķırķ cüzǿdür. Ķırķ cüzǿ kitābda 

Şeh-nāme ve Gürşāsb-nāme’yi icmālen terceme eyledüm…” (s.42). 

Medhî, kendisinden bahsettikten sonra hemen ardından sultan I. Ahmed’e rahmet, II. 

Osman’a selamet mahiyetinde olan, aruzun “MefâǾîlün / MefâǾîlün / FeǾûlün” 

kalıbıyla yazılmış 14 beyitlik bir şiire yer vermiştir. Ardından sultan I. Mustafa’nın 

tahttan indirilişinden ve II. Osman’ın tahta çıkışından ve bu sırada gerçekleşen 

olaylardan ayrıntılı bir biçimde bahsetmiştir. Bu kısımda tarihî açıdan döneme 

şahitlik eden Medhî’nin şu sözleri önemlidir: 
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“…vüzerā-yı Ǿižām ve vükelā-yı kirām Sulŧān Muśŧafā Ħān’ı cülūs emrinde taķdįm 

itdüklerinde serįr-i salŧanat üzre cülūs idüp salŧanata mutaśarrıf olup lākin Ǿaķl u 

ferāsetinde ve fehm ü kiyāsetinde ħiffet ü mecnūn olmaġın Ǿalā muķteżā-yı dįn ü 

devlet ĥükm itmege imkān u iķtidārları olmaduġından şeh-zāde-i civān-baħt śāĥibü’l-

Ǿizzü ve’ş-şevket aǾnį Sulŧān ǾOŝmān Ħān-ı źü’l-Ǿažamet daǾvį-i mülk-i peder idüp 

serįr-i mülk-i ħüsrevānį ve taħt-ı ħilāfet-i śāhib-ķırānį her vechle benüm ĥaķķ-ı 

śarįĥüm vāriŝ-i istiĥķāķla ĥaķķımdur didüklerinde binā’en Ǿalā źālik vüzerā-yı dįn ü 

devlet ve vükelā-yı nāmūs-ı salŧanat ve Ǿulemā-yı kibār ve meşāyiħ-i Ǿālį-miķdār ve 

cümle śiġār u kibār ittifāk idüp rāy u tedbįr [U-3a] ve binįş ü baśįr itdüklerinde 

müşārü’n-ileyh merĥūmuñ ferzend-i saǾādet-mendleri ki Sulŧān ǾOŝmān Ħān-ı źü’l-

Ǿunvāndur żabŧ-ı meśāliĥ-i memleket ü rabŧ-ı umūr-ı dįn ü devlet anuñ şānına erzānį 

vü elyaķ görilür buyurduķlarında āġā-yı kām-kār ve ümmü lehü’l-Ǿazze ve’l-vaķār 

dārü’s-saǾādetü’ş-şerįfe āġāsı olup ĥaccü’l-ĥaremeyni’ş-şerįfeyn olan Muśŧafā Āġā 

dām-ı Ǿulüvve ve żāǾif-i sümüvve dįn ü devlet ve tekmįl-i Ǿarż-ı salŧanat bābında 

ittifāķ-ı cumhūr-ı küberā ile  dāmen-der-miyān idüp bir mübārek sāǾat ve eymen  

evķātde Sulŧān ǾOŝmān Ħān-ı śāĥib-i Ǿunvān ĥażretlerin Bāb-ı Hümāyūn’dan çıķarup 

işbu sene sebǾa ve Ǿışrįn ve elf  RebįǾü’l-evvelį’sinüñ ġurresinde Oda-ı Ħaśśa’da 

taħt-ı hümāyūn-ı baħt-ı meymūn üzre cülūs itdirdükleri ĥįnde ŧaşra çıķup cümle 

vüzerā-yı kirām u vükelā-yı bilād-ı intižām ve Ǿulemā vü śuleĥā ve erbāb-ı merātib ü 

aśĥāb-ı menāsıb cümle gelüp beyǾat u mutābaǾat idüp be-ġāyet rabbānį ve hidāyet-i 

śamedānį ke’l-evvel ħavāś u Ǿavām nižām-ı intižām ve refāh-ı bāl üzre olup reǾāyā 

vü berāyā ve fuķarā vü aġniyā žıll-ı ĥimāyetlerinde āsūde-ĥāl oldılar ve’s-selām” 

(s.44). 

Çalışmaya dahil edilen kısım içerisinde toplam 65 adet bölüm başlığı bulunmaktadır: 

Cildin 1. başlığı, “Der-beyān-ı Ĥāl-i Māżį-i Muśannif  Kitāb-ı Ĥikāyet Kerden-i 

Aĥvāl-i Ħod ve Sebeb-i Terceme-i Şeh-nāme” dir. Bu bölümde Medhî, Osmanlı 

sarayına davet edilişini ve Terceme-i Şeh-nâme’nin kendisine ısmarlanma sebebini 

detaylıca anlatmıştır. Bu bölümde önemli olan kısım Medhî’nin, padişahın 

ısmarlayacağı eser üzerinden, genç padişahın ikbaline fal tutmasıdır: 

“…Sāǿil olup didüm ki: Şehriyār-ı Ebū ǾAbd-i ħaķįr ü pür-taķśįr  ne gūne dāsitān 

taķrįr ideyin. Dāsitān-ı Ĥamża-i bā-śafā’dan veyā Süleymān-nāme-i Kebįr’den veyā 

Şeh-nāme-i Firdevsį’den ķanķısından fermān olınur diyüp cevāb-ı bā-śavāba çeşm ü 

gūş olup ŧurdum. Bu suǿālden benüm murādum fāl-i iķbāl-i pādişāhį idi…” (s.47). 
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Cildin 2. başlığı,“Der-Beyān-ı Evśāf-ı Pādşāh-ı Cihān” dır. Bu bölümde Sultan II. 

Osman’ın diğer padişahlarla mukayesesi, padişah övgüsünün yer aldığı ve yeni 

padişaha öğüt mahiyetinde olan şiirlere yer verilmiştir.  

 “Kelāmı gerekdür miŝāl-i güher 

 Be-ġāyet feśāĥat belāġat gerek 

 Bular cümle taĥśįl olur Medĥiyā 

 Ve lākin Ħudā’dan hidāyet gerek” (s.49) 

Bu bölümde Medhî, padişahın arzusundan ve bu arzunun tercümeden önce yalnızca 

Firdevsî ve Şeh-nâme’sinin hikayesinin yazılması olduğundan bahsedilmiştir. 

Cildin 3. başlığı, “Der-beyān-ı Sebeb-i Nažm-ı Firdevsį Kitāb-ı Şeh-nāme”  dir. Bu 

bölümde de Firdevsî öncesi Dakîkî’nin ve Unsurî’inin Şeh-nâme denemelerinin 

hikayesinden detaylıca bahsedilmıştir. 

Cildin 4. başlığı, “Der-Beyān-ı Aĥvāl-i Güźeştegān-ı Selāŧįn-i Cihān ve Bahādırān-ı 

Tįġ-zenān-ı Gįtįsitān Neberd Ez-Māyān Süvārān-ı Dilįrān-ı Zamān Terceme-i 

Medĥį-i Meddāh-ı Şāhān Fermān-ı Fermāyān-ı Āġāz-ı Dāsitān” dır.  Bu bölümde 

Firdevsî’nin çocukluğu, babası Mevlânâ Ahmed’in rüyası, şiirlerinin meşhur olması 

ve Gazne şehrine gidişine dek olan macerası anlatılmıştır.  

Cildin 5. başlığı,“Āmeden-i Firdevsį Be-Nezd-i Şehr-i Ġazneyn ve Mülāķāt Şüden-i 

Ū ŞuǾarā-yı Sulŧān Maĥmūd Der-Bāġ” dır. Bu bölümde Firdevsî’nin Sultan Mahmud 

tarafından görevlendirilen şairlerle karşılaşmasından, Sultan Mahmud huzuruna 

çıkmasından, Şeh-nâme’yi yazmasından, Bağdat’a gidişinden, Yûsuf u Züleyhâ 

hikayesinden, ölümüne dek olan macerasından ve ölümünden sonra türbesinin 

ahvaline, Şeh-nâme’sinin şöhretine değinilmiştir. Daha sonra Sultan II.Osman için 

bir kasideye yer verilmiştir: 

 “Rāyet-i śubĥ oldı seĥer der-feşān 

 Ħayl-i nücūm oldı o dem bį-nişān 

 Ķalmadı žulmetden eŝer źerreceh 

 Mihr-i felek olduġı demde Ǿayān  
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 YaǾnį ŧulūǾ itdi çıķup āfitāb 

 Ġārķa-i nūr olsa n’ola āsumān” (s.74). 

Daha sonra aklın ve sözün önemine değinildikten sonra eserin başlangıcına 

geçilmiştir. 

Cildin 6. başlığı, “Der-vaśf-ı Pādişāh-ı Cihān ve Ħalįfe-i Zamān Sulŧān ǾOŝmān 

Ħān” dır. Bu başlıktan hemen sonra padişah övgüsünün hakim olduğu 21 beyitlik bir 

şiire yer verilmiştir. 

“Anı kim ki medĥ itdi meddāĥiyem 

Anı kim ki ķadĥ itdi ķaddāĥiyem” (s.78). 

Cildin 7. başlığı, “Der-beyān-ı Bedįd Şüden Arż u Semā ve  Adem ü ǾAlem ve NaǾt-ı 

Peyġāmber ve Evśāf-ı Çār-yār-ı Güzįn Rıđvāna’llāhu ǾAleyhim EcmaǾįn” dir. 

Başlıktan hemen sonra 12 beyitlik peygambere ve dört halifeye övgü mahiyetinde bir 

şiire yer verilmiş, sonrasında peygamber ve dört halifenin özelliklerinden 

bahsedilmiştir.  

Cildin 8. başlığı, “Der-beyān-ı Dāsitān-ı Ādem ü Ĥavvā”  dır. Başlıktan hemen sonra 

7 beyitlik, Farsça bir şiire yer verilmiş, daha sonra Firdevsî’nin Adem ile Havva 

hakkında duyup, söylediklerinden bahsedilmiştir. Nüsha eksikliklerinden dolayı bu 

başlıktan sonra olması gereken Kiyûmers hikayesini tanıtan başlık ve hikayesinin 

tamamı iki nüshada da mevcut değildir. Kiyûmers’nin çocuğu olmamasının 

anlatılmasından önceki bölüm veya bölümler ve bunlara ait başlık veya başlıklar ne 

yazık ki mevcut değildir. Fakat devam eden kısımda Siyāmek’in doğumu ve Dîv-i 

Siyâh ile maceraları, ölümü, Siyâmek’in oğlu Hûşeng’in dedesi Kiyûmers’in tahtına 

geçişi ve  Dîv-i Siyâh ile olan mücâdelesi anlatılmıştır. 

Cildin 9. başlığı, “Der-medĥ-i Sulŧān ǾOŝmān bin Sulŧān Aĥmed bin Sulŧān 

Mehemmed Ħān” dır. Başlıktan hemen sonra 25 beyitlik bir şiir yer almaktadır. Şiir 

muhteva itibariyle II. Osman’a övgü içermekte ve padişahı Şeh-nâme’de geçen 

karakterlerle mukayese edip üstün göstermektedir. Şiirden hemen sonra Hûşeng’in 

hikayesi devam etmektedir. Hûşeng’in dünyada yaptığı işler, nasıl bir hükümdar 

olduğu ve ölümüne kadar olan macerası anlatılmıştır. 
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Cildin 10. başlığı, “Pādişāhį Ŧahmūrŝ Sį Śad Sāl Būd” dur. Bu bölümde Tahmûrs’un 

tahta geçişinden, karakterinden, dünyada yaptığı işlerden, İdrîs peygamberin dinini 

kabul edişinden, Dîv-i Asfer ile olan mücadelesinden bahsedilmiştir. 

Cildin 11. başlığı, “Pādişāhį-i Cemşįd Heft-śad Sāl Būd”  dur. Başlıktan hemen sonra 

Şeh-nâme’den 12 beyitlik bir şiire yer verilmiştir. Şiirden sonra Cemşîd’in tahta 

geçişi, dünyada yaptığı iyi işler, Nevrûz hikayesi ve Cemşîd’in ululuk sevdasına 

düşmesi anlatılmıştır. 

Cildin 12. başlığı, “Der-beyān-ı Dāsitān-ı Đaĥĥāk bin Merdās ǾArab” dır. Bu bölüm 

de Dahhâk’ın hikayesi, karakteri ve şeytana uyup babasını öldürmesine kadar 

anlatılmaktadır. Dahhak’ın hikayesi, babasını ölürümesi olayına kadar devam 

ettikten sonra Medhî kurgudan bağımsız bir başlıkla metne devam etmiştir. 

Cildin 13. başlığı, “Der-beyān-ı Evśāf-ı ǾOŝmāniyān” dır. Bu bölümde, Dahhak’ın 

yaptığı kötü işler anıldıktan sonra padişah II. Osman’a övgüye yer verilmiştir. Daha 

sonra “Der-vaśf-ı pādişāh” denilerek, II. Osman’a övgü barındıran 17 beyitlik bir 

şiire yer verilmiş, sonrasında herhangi bir başlık atılmadan Cemşîd ve Dahhâk 

hikayesine geçilmiştir: 

 “İlāhį şehriyārı ser-firāz it 

 Ġamın maǾdūm idüp Ǿömrin dırāz it 

 Baña da vir sükūn u śabr u ārām 

 Kitāb-ı bā-śavābum bula itmām”  

Neŝr: İmdi yine bizüm ĥikāyetimüz Cemşįd ile  Đaĥĥāk sözine  geldi. İşte Cemşįd 

daǾvā-yı ulūhiyyet ķıldı žālim oldı, Ħudā ol žālime bir žālimi ĥavāle ķıldı kim nāmı 

Đaĥĥāk’dur” (s.103). 

Cemşîd ve Dahhâk hikayesi detaylı bir şekilde anlatılmadan, Şeytanın oyunu üzerine 

Dahhâk’ın omuzlarında yılanların çıkması, Cemşîd’in yanlışa düşmesi sonrası, 

insanların Dahhâk’a sığınmaları, Dahhâk’ın İran üzerine yürümesi, Cemşîd’nin 

kaçması, yakalanıp infaz edilmesi, Ermâyil ve Kermâyil’nin hikayesi ve son olarak 

Dahhâk’ın yılanlarına yem olmaktan kaçan insanların oluşturuğu göçebe topluluktan 

bahsedilmiştir. 
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Cildin 14. başlığı, “Firdevsį Güft Pādişāhį-i Đaĥĥāk Ez-hezār Sāl Yek Rūzkem Būd” 

dur. Bu bölümde, Dahhâk’ın padişahlığının süresinden, zalimliklerinden kısaca 

bahsedilmiştir.  

Cildin 15. başlığı, “Der-beyān-ı VāķıǾā ve Beden-i Dāĥĥāk-ı Nā-pāk Kem-İdrāk” dır. 

Bu bölümde, Dahhâk’ın zalimlikle geçen bin yıllık saltanatının 960. yılında 

rüyasında Ferîdûn’u görmesi, Ferîdûn’un doğumu, Dahhâk’ın Ferîdûn’un babası 

Âbtîn’i ölüdürmesi, Dahhâk’ın Ferîdûn’u araması, Ferîdûn’un annesi Firânek’den 

gerçekleri öğrenmesi, Ferîdûn’un tahta çıkması, demirci Gâve’nin hikayesi, 

Ferîdûn’un Dahhâk’ın üzerine yürümesi ve Dahhâk’ın ölümü anlatılmıştır. 

Cildin 16. Başlığı, “Der-beyān-ı Ķaśd-ı Helāk Kerden-i Birāderān-ı Ħˇįş” dir. Bu 

bölümde Ferîdûn’un kardeşlerinin, Ferîdûn’u kıskanıp öldürmek istemeleri 

anlatılmıştır. Sonrasında Ferîdûn ve Dahhâk’ın hikayesi devam etmiştir. 

Cildin 17. başlığı, “Pādişāhį-i Ferįdūn Penc-śad Sāl Būd”  dur. Bu başlık altında 

kısaca Ferîdûn’un saltanatının 500 yıl olduğundan bahsedilmiştir. 

Cildin 18. başlığı, “Der-vaśf-ı Sįret-i Pādişāh-ı Cihān”  dır. Padişaha övgü, dua, sena 

içeren kısımdan sonra aruzun “Fe’ûlün / Fe’ûlün / Fe’ûlün / Fe’ûl” kalıbıyla yazılmış 

27 beyitlik bir mesnevîye yer verilmiştir. Sonrasında padişah II. Osman’ın karakteri 

anlatılmıştır.  

Cildin 19. başlığı, “Der-beyān-ı Zamān-ı Pādişāhį-i Ferįdūn ve Zāden-i Selm ü Tūr u 

Įrec ve  Aĥvāl-i Įşān Bā-yek-diger Ez-Terceme-i Medhį” dir. Bu bölümde, 

Ferîdûn’un yaptığı işlerden, Selm, Tûr ve Îrec’in doğumundan, bu üç şehzadenin 

evilik maceralarından, Ferîdûn’un oğullarını sınamasından, gelinlerinin isimleri 

vermesinden, oğullarına padişahlık vermesinden, Selm, Tûr ve Îrec’in 

maceralarından, Selm ve Tûr’un Îrec’i öldürmesinden, Îrec’in kızı ve Ferîdûn’un 

yeğeni Peşenk’in evliliğinden, Minûçihr’in doğumundan, Minûçihr’in Selm ve Tûr 

üzerine yürümesinden, Turan ve İran savaşından, Tûr ve Selm’in ölümüden, 

Ferîdûn’un ölümüden, Sâm ve Minûçihr’den etraflıca bahsedilmiştir.  

Cildin 20. başlığı, “Der-beyān-ı Dāsitān-ı Kākūy-ı Āşinā Kerden Bā-Selm” dir. Bu 

bölümde Minūçihr’in elinden kurtulan Selm’im Dahhâk’ın torunu Kâkûy ile 

karşılaşması, Selm’e büyük bir ordu ile yardıma gelen Kâkûy’un Minûçihr ile olan 

savaşı anlatılmıştır. 
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Cildin 21. Başlığı, “Dāsitān-ı Zāden Dāsitān-ı Sām” dır. Bir önceki hikayenin 

sonlarında bahsedilmeye başlanılan Sâm’ın hikayesi ayrıntılarıyla bu başlık altında 

yer alır. Hikayede Sâm’ın çocuğunun olmamasından, Zâl’ın doğumundan, Sâm’ın, 

Zâl’ı bir dağ başına bırakmasından, Zâl’a Sîmurg’un sahip çıkmasından, Zâl’ın 

yaşamından, Sâm’ın pişmanlık duyup, Zâl’ı aramaya gitmesinden, Sâm ile Sîmurg 

arasında geçen konuşmalardan, Sâm ve Zâl’ın kavuşmasından, Nevder Şâh’ın Zâl ve 

Sâm’ olan ziyaretinden, Zâl’ın Kâbil’e gidişinden bahsedilmiştir. 

Cildin 22. başlığı, “Āġāz-ı Destān-ı Sām Bā-Mihrāb-ı Şāh-ı Kābilį”  dir. Bu bölümde 

Kâbil şâhı Mihrâb’ın Zâl ile olan macerası, Zâl’ın Rûdâbe’den haberdar olması, 

Rûdâbe ile buluşması, Zâl’ın Rûdâbe ile evlenmek istemesi, Sâm’ın bu durumdan 

haberdar olması ve Zâl’ın Minûçihr Şâh’ın yanına gitmek üzere yola çıkması 

detaylıca anlatılmıştır. 

Cildin 23. başlığı, “Resįden-i Zāl Pįş-i Minūçihr ve Nevāħten-i Minūçihr Zāl-rā” dır. 

Bu bölümde, Zâl ve Minûçihr’in buluşmasından, Sâm’ın gönderdiği mektubu 

Minûçihr’e sunmasından, Minûçihr’in, Zâl’ın Rûdâbe ile evliliğine izin vermesinden 

bahsedilmiştir. 

Cildin 24. başlığı, “Suǿāl Kerden-i Ĥakįmān-ı Zāl-rā Der-pįş-i Minūçihr Şāh” dır. Bu 

bölümde Zâl’ın aklını ve idrakini sınamak isteyen Minûçihr Şâh hakîmlerinin Zâl’ı 

sınava çekmeleri anlatılmıştır.  

Cildin 25. başlığı, “Cevāb Dāden-i Zāl Bā-ĥakįmān” dır. Bu bölümde Zâl’ın, 

hakîmlerin sordukları sorulara tek tek cevap vermesi anlatılmıştır.  

Cildin 26. başlığı, “Hüner Nümūden-i Zāl Der-pįş-i Minūçihr” dir. Bu bölümde 

Minûçihr Şâh’ın, Zâl’ın hünerlerini denemesi, Rûdabe ve Zâl ilişkisine rıza 

göstermesi, Zâl’ın rıza aldıktan sonra Kâbil’e gitmesi, Rûdâbe ile evlenmesi 

anlatılmıştır. 

Cildin 27. Başlığı, “Resįden-i Zāl Be-nezdįk-i Sām ve Der-kenār Giriften-i Sām Zāl-

rā” dır. Bu bölümde Minûçihr’den Rûdâbe ile evlenebilmek için izin alan Zâl’ın 

Kâbil’e gitmesi ve Rûdâbe ile evlenmesi anlatılmıştır. 

Cildin 28. başlığı, “Güftār Ender Mevlūd-i Rüstem bin Zāl”  dır. Bu bölümde 

Rûdâbe’nin hamile kalması, hamileliği sırasında çektiği sıkıntılar, Sîmurg’un 
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Rûdâbe’ye yardımı, Rüstem’in doğumu, çoçukluğu, gençliği, dedesi Sâm ile 

buluşması ve Zâl ile Rüstem’in Sîstân’a gitmesi anlatılmıştır. 

Cildin 29. başlığı, “Küşten Rüstem Pil-i Sepįd Rā” dır. Bu bölümde Rüstem ve 

Zâl’nın ululara hediyeler sunması, Rüstem’in beyaz fili öldürmesi, daha sonra babası 

Zâl’ın arzusu üzerine atası Nerîmân’ın öcünü almak istemesi anlatılmıştır.  

Cildin 30. başlığı, “Reften-i Rüstem  Be-Kūh-ı Sipend Be-Ħūn-ı Nerįmān Ħˇāsten” 

dir. Bu bölümde Rüstem babası Zâl’ın planı üzerine Sipend Dağı’na atası Nerîmân’ın 

öcünü almak üzere yola çıkması, kaleye girip savaşması, kaleyi feth etmesi, babası 

Zâl’ın yanına dönmesi ve Sâm’ın olanlardan haberdar olması anlatılmıştır. 

Cildin 31. başlığı, “Vaśiyyet Kerden-i Minūçihr Nevder-rā” dır. Bu bölümde 

Minûçihr Şâh’ın oğlu Nevder’e olan nasihatleri, ölümü ve Nevder Şâh’ın tahta çıkışı 

anlatılmıştır.  

Cildin 32. başlığı, “Pādişāhį-i Nevder Heft Sāl Būd” dur. Bu bölümde Nevder Şâh’ın 

saltanatı, nasıl bir hükümdar olduğu, Nevder Şâh’dan rahatsız olan devlet erkânına 

Sâm’ın nasihat vermesi, Minûçihr Şâh’ın vefatı haberinin Turân memleketine 

ulaşması anlatılmıştır. 

Cildin 33. başlığı, “Āgāhį Yāften-i Peşenk Ez-merg-i Minūçihr ve Leşker Firistāden” 

dir. Bu bölümde Minûçihr Şâh’ın ölüm haberinin Peşenk’e varması, Peşenk’in Tûr 

ve Selm’in öcünü almak istemesi, Ağrîrez’in babası Peşenk’e nasihat etmesi, 

Efrâsiyâb’ın babası Peşenk’in izni ile İran üzerine sefere çıkmasını anlatmıştır.  

Cildin 34. başlığı, “Āmeden-i Efrāsiyāb-ı Türk Be-rāh-ı Dehistān Be-Įrān-zemįn” 

dir. Efrâsiyâb’ın büyük bir ordu ile İran’a yönelmesi, Efrâsiyâb’ın Sâm’ın ölüm 

haberini alması, iki ordunun Dehistân önünde buluşması ve savaşları ayrıntılı bir 

şekilde anlatılmıştır.  

Cildin 35. başlığı,  “Firistāden-i Nevder Ŧūs-rā Tā Şebistān Ū Be-Elburz Kūh Bürd” 

dür.  Bu bölümde Efrâsiyâb ve Nevder Şâh ın yeniden savaşması anlatılmıştır.  

Cildin 36. başlığı, “Giriftār Şüden-i Nevder Be-dest-i Efrāsiyāb” dır. Bu bölümde 

Efrâsiyâb’ın, Nevder Şâh’ın ardından gitmesi, Nevder Şâh’ı esir etmesi, Veyse’yi 

Kâren’in ardınca göndermesi, Veyse’nin Kâren ile savaşı, Zâl’ın Hazevrân ve 
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Şemâsâs ile savaşı, Nevder Şâh’ın ölümü, Efrâsiyâb’ın kardeşi Ağrirez’i öldürmesi  

ve Tahmâsb oğlu Jev’in tahta çıkışı anlatılmıştır. 

Cildin 37. başlığı, “Pādişāhį-i Jev bin Tahmāsb Penc Sāl Būd” dur. Bu bilümde 

Jev’in İran tahtına oturuşu, saltanatının süresi, Efrâsiyâb ile sulh yapması ve ölümü 

anlatılmıştrır. 

Cildin 38. başlığı, “Pādişāhį-i Gürşāsf bin Jev ve Āgāhį Yāften-i Türkān ve Āmeden-

i Efrāsiyāb Be-Ħˇārezį” dir. Bu bölümde Jev’in ölümü üzerine oğlu Gürşâsf’ın tahta 

geçmesi, Jev’in ölümü haberirin Türkân memleketine ulaşması üzerine Peşenk’in 

Efrâsiyab’ı İran üzerine sefere göndermesi, Zâl’ın bu haberi duyması ve Efrâsiyab’la 

savaşma görevini Rüstem’e vermesi anlatılmıştır.  

Cildin 39. başlığı, “Reften-i Rüstem Be-Ŧaleb-i Raħş Be-kelle-i Esb” dir. Bu 

bölümde Rüstem’in kendisine layık at bulma macerası anlatılmıştır. 

Cildin 40. başlığı, “Giriften-i Rüstem Raħş-rā” dır. Bu bölümde Rüstem’in kendine 

layık atı bulması, Rüstem’in toplanan orduya katılması, Zâl’ın büyük bir ordu ile 

Efrâsiyâb’ın üzerine yürümesi, Zâl’ın ordu için verdiği ziyafete Keykubâd’ı da davet 

etmek için Rüstem’i görevlendirmesi anlatılmıştır.   

Cildin 41. başlığı, “Reften-i Rüstem Be-Elburz Kūh Be-ŧāleb-i Keyķubād ve 

Āverden ve Nişānden-i Ū Be-pādişāhį ve Ceng-i Bā-Efrāsiyāb” dır. Bu bölümde 

Rüstem, Keykubâd’ı götürmek üzere Elburz Dağı’na yola çıkması, yolda 

Efrâsiyâb’ın adamlarıyla savaşması, Kalûn ile olan mücadelesi, Keykubâd’ın tahta 

çıkması ve Rüstem’in Efrâsiyâb ile olan savaşının belirli bir kısmı anlatılmıştır. 

Cildin 42. başlığı, “Girįħten-i Efrāsiyāb Ez-pįş-i Rüstem ve Śıfat-ı Ū Pįş-i Peşenk 

Güften” dir. Bu bölümde Efrâsiyâb’ın Rüstem elinden kaçması, Turan ve İran 

ordularının savaşının devamı ve Efrasiyab’ın barış talep etmeyi düşünmesi 

anlatılmıştır.  

Cildin 43. başlığı, “Nāme-i Peşenk Be-nezd-i Keyķubād Be-ŧarįk-i Āşti Kerden ve 

Rāstį” dir. Bu bölümde Peşenk’in sulh talebi, Keykubâd ile mektuplaşmaları, Ceyhun 

nehrinin sınır olarak belirlenmesi, Rüstem’in barışa şüpheli yaklaşması, Keykubâd’ın 

hükümdarlığı sürecince yaptıkları, oğlu Kâvus’a nasihatleri, ve ölümü anlatılmıştır.  
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Cildin 44. başlığı, “Pādişāhį-i Keyķubād Śad Sāl Būd” dur. Bu bölüm bir geçiş 

niteliğindedir. Kâvus’un saltanatına geçişten önce bazı öğütleri içermektedir. 

Cildin 45. başlığı, “Āġāz-ı Dāsitān-ı Kāvus” dur. Bu bölümde Keykâvus’un tahta 

geçişi, İran ulularının Kâvus’un etrafında toplanışı, Kâvus’un Mâzenderân’a merak 

salması, Zâl’ın bundan haberdar olması ve bunun üzerine Kâvus Şâh’ın yanına 

gitmesi anlatılmıştır. 

Cildin 46. başlığı, “Naśįĥat Kerden-i Zāl Kāvus-rā” dır. Bu bölümde Zâl’ın Kâvus’u 

Mâzenderân sevdasından vazgeçirmek için nasihat etmesi, Kâvus’un bu nasihatlere 

kulak asamaması anlatılmıştır. 

Cildin 47. başlığı, “Reften-i Kāvus Be-Māzenderān ve Giriftār Şüden-i Ū” dur. Bu 

bölümde Kâvus Şâh’ın Mâzenderân üzerine sefere çıkması, saltanatı Zâl ve Rüstem’e 

teslim etmesi, Kâvus’un Mâzenderân’ı yağmalaması, Mâzenderân şahının durumu 

Dîv-i Sepîd’de bildirmesi, Kâvus ve Dîv-i Sepîd’in savaşı, Kâvus’un esir düşmesi ve 

Zâl’a haber göndermesi anlatılmıştır. 

Cildin 48. başlığı, “Peyġām Firistāden-i Kāvus Be-Nezdįk-i Zāl-ı Destān” dır. Bu 

bölümde Kâvus’un Zâl’a gönderdiği haber ve Zâl’ın Mâzenderân’a meşakkatli 

yollardan gitmesi için Rüstem’i görevlendirmesi anlatılmıştır. 

Cildin 49. başlığı, “Reften-i Rüstem Be-Māzenderān Ez-Dünbāl-i Kāvus Şāh ve 

Įrāniyān Be-Fermān-ı Zāl Be-rāh-ı Heft-ħˇān” dır. Bu bölümde Rüstem’in zorlu 

yollardan Mâznderân’a gitme macerasının başlangıcı anlatılmıştır. 

Cildin 50. başlığı, “Ħˇān-ı Nüħustįn-i Rüstem Der-rāh-ı Māzenderān ve Küşte 

Şüden-i Şįr Ber Dest-i Raħş” dır. Bu bölümde Rüstem’in bir aslan yuvasının 

yakınında uyuması, Rüstem’in atının aslanı öldürmesi anlatılmıştır. 

Cildin 51. başlığı, “Ħˇān-ı Düvüm-i  Saħtį Keşįden-i Rüstem Ez-ġayet-i Teşnegį vü 

Bį-ābį” dir. Bu bölümde, bir  önceki bölümde uykudan uyanan Rüstem’in yola 

devam etmesi, yolun giderek zorlaşması, karşısına bir koyunun çıkması, koyun 

vasıtasıyla Rüstem’in bir çeşme bulması anlatılmıştır. 

Cildin 52. başlığı, “Ħˇān-ı Sivūm-i Ceng-i Rüstem-i Bā-ejderhā”dır. Bu bölümde, 

Rüstemin uyuması sırasında atı ve ejderha arasında geçen olaylar ve Rüstem’in 

ejderha ile olan mücadelesi anlatılmıştır. 
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Cildin 53. başlığı, “Küşten-i Rüstem Zen-i Cādū-rā” dır. Bu bölümde, Rüstem’in 

yolda giderken bir cadı ile karşılaşması ve cadı ile olan macerası anlatılmıştır. 

Cildin 54. başlığı, “Aĥvāl-i Rüstem Bā-Deştebān” dır. Bu bölümde Rüstem’in 

uykuya daldı bağın sahibi olan dîv ile karşılaşması, Ulâd adlı dîvin durumdan 

haberdar olması ve Rüstem ile olan mücadelesi anlatılmıştır. 

Cildin 55. başlığı, “Neberd-i Rüstem Bā-Ulād-ı Ġundį ve Şerĥ-i Ān Bā-tamāmį” dir. 

Bu bölümde, Rüstem’in Ulâd ve adamlarıyla savaşması, Ulâd’ı esir etmesi, Kâvus’u 

kurtarma yolunda Ulâd ile olan  maceraları anlatılmıştır. 

Cildin 56. başlığı, “Rezm-i Rüstem Bā-Erjeng Dįv ve Küşte Şüden-i Dįv” dir. Bu 

bölümde, Rüstem’in Erjeng ile olan mücadelesi ve Kâvus Şâh’a ulaşması 

anlatılmıştır.  

Cildin 57. başlığı, “Resįden-i Rüstem Be-nezd-i Kāvus Şāh Be-Māzenderān” dır. Bu 

bölümde Rüstem ve Kâvus buluşması, Rüstem ve Dîv-i Sepîd’in mücadelesi, Dîv-i 

Sepîd’i öldürmesi, Kâvus’un Mâzenderân tahtında oturması anlatılmıştır.  

Cildin 58. başlığı, “Nāme Nüvişten-i Kāvus Şāh-Be-Şāh-ı Māzenderān” dır. Bu 

bölümde, Kâvus Şâh’ın Mâzenderân şahına yazdığı nâme, Mâzenderân şahının olan 

bitenden haberdar olması anlatılmıştır. 

Cildin 59. Başlığı, “Pāsuħ-nāme-i Şāh Kāvus Ez-Şāh-ı Māzenderān” dır. Bu 

bölümde, Mazenderân şahının Nevder’e nâme yollaması ve bunun üzerine Rüstem’in 

Mâzenderân şahına elçi olarak gitmek istemesinden bahsedilmiştir. 

Cildin 60. başlığı, “Reften-i Rüstem Be-Şehr-i Māzenderān Ber-sūy” dur. Bu 

bölümde, Rüstem’in Mâzenderân şahının yanına gitmesi, Rüstem’in Külâhür ile 

karşılaşması, Mâzenderân şahıyla sohbet etmesi ve Mâzenderân şahının savaştan geri 

adım atmaması anlatılmıştır. 

Cildin 61. başlığı, “Rezm-i Kāvus Şāh Be-Şāh-ı Māzenderān Der-Įncā” dır. Bu 

bölümde, Mâzenderân şahının ordusunu toplaması, Kâvus’un bu durumdan haberdar 

olması, iki şahın savaşı, Rüstem ile Cûşâ’nın mücadelesi, Rüstem ile Mâzenderân 

şahının mücadelesi, Mâzenderân şahının ölmesi, Mâzenderân tahtının ölünceye dek 

Ulâd’a verilmesi, Kâvus’un İran’a doğru yol alması anlatılmıştır.  
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Cildin 62. başlığı, “Bāz Āmeden Keykāvus Be-Įrān” dır. Bu bölümde Kâvus’un 

İran’a gelmesi, sarayında ziyafet vermesi, Rüstem’e Nîmrûz memleketi ve türlü 

hediyeler vermesi, Rüstem’in Nîmrûz’a gitmesi anlatılmıştır. 

Cildin 63. başlığı, “Gerdįden-i Kāvus Pādişāhį-i Ħˇįşten” dir. Bu bölümde, Kâvus’un 

çeşitli memleketler üzerine yaptığı seferleri, Rüstem ile Zâbilistan’da buluşması 

anlatılmıştır. 

Cildin 64. başlığı, “Dāsitān-ı Hāmāverān” dır. Bu bölümde, Kâvus’un ortaya çıkan 

isyanları bastırmak üzere yola çıkması, isyancılarla olan şavaşı, barış görüşmesi için 

gelen elçinin Hâmâverân şahının kızından bahsetmesi, Hâmâverân şahının kızı 

Sûdâve’yi Kâvus Şâh’a vermeyi kabul etmesi, Kâvus’un Hâmâverân’a gitmesi, 

Hâmâverân şahının Kâvus’u esir etmesi, Kâvus’un esir olması üzerine dört taraftan 

düşmanların İran üzerine yürümesi, tüm bu olanlardan Rüstem’in haberdar olması, 

Rüstem’in Hâmâverân üzerine yürümesi, Rüstem’in Hâmâverân, Mısır ve Berber 

şahları ile savaşması, Kâvus’un esaretten kurtulması, Efrâsiyâb’ın durumundan 

haberdar olması, Turan ve İran savaşı, Kâvus’un Elburz Dağı’a gidişi ve orada 

yaptığı şeyler ve zamanla zalimliğinin baş göstermesi anlatılmıştır.  

Cildin 65. başlığı, “Bu Dāsitān İblįs’üñ Kāvus Şāhı Gümrāh İtdügidür ve Kāvus’uñ 

Āsmāna Çıķduġıdur”  Çalışmaya dahil edilen kısmın son başlığıdır. Bu bölümde 

İblîs’in Kâvus’u yoldan saptırması, Kâvus’u göğe çıkmaya ikna etmesi, Kâvus’un 

göğe çıkması ve sonrasında meydana gelen olaylar anlatılmıştır, Kâvus’un göğe çıkıp 

indikten sonra kaybolması, bulunup İran’a götürülmesi, kırk gün halvete çekilmesi 

ve adaleti yeniden tesis etmesi anlatılmıştır. 

 “İşte Keykāvus bu üslūbla ķarārda, şimden girü bir dāsitāna daħı şürūǾ 

olınur…” (s.399). 

2.3. Dil ve Üslûp 

Firdevsî’nin aruzun “Fe’ûlün / Fe’ûlün / Fe’ûlün / Fe’ûl” kalıbıyla yazdığı 60.000 

beyitlik Şeh-nâme’si, tarih yazılıcılığı başta olmak üzere birçok alanda derin etkiler 

yaratmıştır. Firdevsî’nin Şeh-nâme’si, yeni bir ekolün yani şeh-nâmeciliğin önünü 

açmıştır. Klasik Türk edebiyatı geleneği içerisinde Şeh-nâme, merak uyandıran bir 

eser olarak birçok kez tercüme edilmiş, birçok esere ilham kaynağı olmuş, klasik 

Türk edebiyatında, Şeh-nâme’nin derli toplu olarak ortaya koyduğu karakterler yer 
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bulmuş, hatta bazen bu kahraman karakterler Osmanlı sultanları için kaleme alınan 

şiirlerde, Osmanlı sultanlarının meziyetlerini ortaya koymada kıstas olmuşlardır. 

Terceme-i Şeh-nâme’nin müellifi olan Derviş Hasan Medhî, Türk kültüründe önemli 

bir yere sahiptir. Klasik Türk edebiyatı ve  Türk halk edebiyatında gerek mesleği, 

gerekse yazdığı eserlerle iz bırakan simalardandır. Medhî birçok türde eser 

üretebilen, meddâh, kıssa-hân, vassâf, tarih-hân ve divan sahibi bir şair vasıflarına 

sahip bir sanatkardır. Medhî tüm bu vasıflarını kaleme aldığı Terceme-i Şeh-nâme’de 

de ortaya koymuş, sanatının inceliklerini eserde göstermiştir. Medhî, edebiyata olan 

hakimiyetini eser içerisinde yer verdiği şiirlerle göstermiş, eser içerisinde kullandığı 

bu şiirlerde teknik olarak pek fazla hataya rastlanılmamıştır. 

“[Fe’ûlün / Fe’ûlün / Fe’ûlün / Fe’ûl] 

Bu taĥrįre ķıldum çü destüm dırāz 

Be-emr-i şehenşāh-ı gerden-firāz 

Melālet müdām ola andan baǾįd 

Ħudā Ǿömrin ide anuñ ber-mezįd 

Beni çünki pįr itdi çarħ-ı kühen 

Yine nev-civān ķıldı işbu süħan 

Benüm aħter-i baħtum itdi bülend 

Nažar ķıldı baña şeh-i ercümend 

Dilüm oldı gūyā ki ħürrem bahār 

Dilümden n’ola gevher itsem niŝār 

Göñül maħzen-i genc-ı sırr ilāh 

Şehüñ emri başumda zerrįn külāh 

Anuñ nuŧķ-ı pāki baña ĥırz-ı cān 

Cihān cisme beñzer o cān-ı cihān 

Budur şimdi Yezdān-ı pāke dilek 

Ŝenā-ħˇān ola aña ins ü melek 
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Anı kim ki medĥ itdi meddāĥiyem 

Anı kim ki ķadĥ itdi ķaddāĥiyem 

Aña kimle śıdķ ile eyler duǾā 

O lāyıķ duǾāya ŝenāya sezā 

Şu kim eyler aña duǾā Muśŧafā 

ŞefįǾ ola maĥşerde rūz-ı cezā 

Şehüñ Medĥiyā bende vaśśāfiyem 

Ben ol ķalbi śāfį olan śāfiyem 

Zamānında ben daħı Firdevsį’yem 

Ben ırmaġum ammā ki Firdevsį yemm 

Şehüñ emrine ben şitāb eylerüm  

Sözüñ her ĥurūfın kitāb eylerüm 

Tevārįħe māǿil olursañ şehā 

Gözüñ nūr u ķalbüñ ola pür żiyā 

Olur lāl ü gevher egerçi Ǿazįz 

Tevārįħ bulardan laŧįf ü leźįź 

ŦabįǾat ne-di kim ola imtilā 

Tevārįħ aña nūş-ı dārū ola 

Yine dāsitāna şürūǾ idelüm  

Bu bābı mufaśśalca naķl idelüm  

Olup bikr-i maǾnį yüzünden niķāb 

Sözüm vire dehre güneş gibi tāb 

Şehenşāh iderse bu eşǾārı gūş 

Dil-i Medhį andan olur pür ħurūş 

Umarum derūnı ola pür śafā 

Be-Ĥaķķ-ı cemāl-i Resūl-ı Ħudā” (s.77). 
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Medhî eserde bazı kısımlarda secili anlatımlara önem vermiş, bu seciler neticesinde 

nesirde akıcılığı ve ses uyumunu sağlamıştır. Eser meddâh Medhî’nin kaleminden 

çıktığı için, metin içerisinde özellikle övgü barındıran ve betimlemelerin yer aldığı 

bölümlerde bu tarz ifadeler daha fazladır. Genel olarak eserde bulunan secili ifadeler 

tek bir yükleme bağlanmaktadır. 

Eserde Türkçe fiillere bağlanan kelimelerin oluşturduğu seciler de mevcuttur. “YaǾnį 

Merdās pįr ki ol bāġa Ǿazm eyledi hemān ki çāhuñ üzerine geldi ser-nigūn oldı. Tā 

ķaǾrına düşüp vücūdı pest ü şikest oldı.” (s.100) ifadesinde “pest” ve “şikest” 

kelimeleri Tütkçe  “oldı” yüklemine bağlanmıştır.  

 “ǾĀķıbet ol şāh-ı felek-medār u kūh-ı vaķārı bu çārħ-ı nā-pāy-dār u nā-hem-vār 

rūzgārla  dār-ı fenādan, diyār-ı beķāya intiķāl u irtiĥāl  ķıldurdı.” (s.42) cümlesinde 

“medār” ile “vaķār”, “nā-pāy-dār” ile “nā-hem-vār”, “dār-ı fenā” ile “diyār-ı bekā” 

ve  “intiķāl” ile “irtihāl” ifadeleri seciyi ve parelel yapıyı oluşturmuştur. 

“İşte Sulŧān ǾOŝmān ol nažar-kerde-i Ħudā-yı raĥmān, mažhar-ı luŧf-ı Yezdān bu 

bende-i kemįneye terceme-i Şeh-nāme taǾyįn buyurduķlarında evāǿil-i Şeh-nāme’de 

vāķiǾ olan taķsįm-i eķālįm-i sebǾa-i şāhān-ı rūy-ı zemįn kim taĥrįr olınmışdur.” 

(s.50). 

“Şeh-nāme’nüñ Ǿizzet ü iǾtibārı tecdįd ve raġbet ü iştihārı ķıyāsda baǾįd olup feyż-i 

āŝār himmet-i şehenşāhį ile rūĥ-ı Firdevsį ĥayāt-ı tāze vü nutķ-ı pākį revāc-ı bį-

endāze bula. Belki ol şāh-ı maĥmūdü’l-ħıśāl ü keŝįrü’l-elŧāfuñ nažar-ı himmetleri bu 

faķįr-i ķalįlü’l-biżāǾa yaǾnį Medĥį-i vaśśāfį nažm-ı kelāmda Firdevŝį-i ŝānį eyleyüp 

āvāze-i güftār-ı muǾciz-āŝārı cihānı pür śįt u śadā ve āġāze-i eşǾār-ı dürer-bārı Ǿāleme 

velvele-ārā ola.” (s.74). Görüldüğü üzrere müellif, eserinde mütercimi olduğu alanlar 

dışında dahi seci ve benzetmelere yer vermiştir.  

Anlattıklarıyla dinleyenleri etkilemeyi hedef edinen meddâh, kıssa-hân ve vassâf 

vasıflarına sahip olan Medhî,  her ne kadar sözlerini yazıya dökmüş olsa da, metin 

içerisinde dahi tüm bu vasıflarının beraberinde getirdiklerini metne aktif olarak 

yansıtmıştır. 

 “İblįs Zenbūre’yi Dįv-i Siyāh’a eş eyledi. Gör anuñ ikisinden ne Ǿacāǿib žuhūra 
geldi” (s.82). 
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“İşte Medĥį-i duǾā-gūy u ŝenā-ħˇān Sulŧān ǾOŝmān Ħān’uñ medĥ ü ŝenāsından śoñra 

Firdevsį zebānından beyān idüp eydür ki”  (s.87). 

“Gör imdi Destān Sįmurġ’a ne didi, eyitdi” (s.208). 

“Tįġ ü ħiştek tāb u şuǾlesinden sen dirsin ki dükeli zemįn lāle-zār oldı” (s.386) 

Eser, içerik bakımından tercüme olması hasebiyle, eser içerisinde hikayelere 

başlanırken, veya herhangi bir konu izah edilecekken, Şeh-nâme hikayelerinden 

evvel genel olarak “rivâyetdür ki” ifadesi kullanılmaktadır. Şeh-nâme hikayelerinin 

başlıkları altında ise, genellikle “Firdevsî-i dânâ eydür, Firdevsî-i üstâd böyle rivâyet 

ider ki, Firdevsî-i sühân-ârâ eydür, üstâd eydür” gibi ifadelere yer verilmiştir. Eserde 

bazen mensur metinlerde sıklıkla görülen “râvî kavlince” ifadesi de yer almaktadır. 

“Bu kısımlarda amaç anlatılmak istenen olay ya da durumun okuyucuya 

aktarılmasıdır” (Bülbül 2011: 42). “Rāvį ķavlince bir ĥikāyet-i Ǿacįb ve dāsitān-ı 

ġarįb beyān olınur.” (s.204). “Firdevsį-i dānā ķavlince” (s.346).  

Birçok vasfının yanında divan sahibi bir şair de olan Medhî’nin, bazen alıntıladığı 

şiir kesitlerini şerh etme yoluna gitmesi esere farklı bir üslûb kazandırmaktadır.  

 “ǾArūs-ı dıraħşende çün āfitāb 

 Nihān lįk der-çādır-i müşk-nāb 

 Çü rūĥü’l-ķuds peykereş enverį 

 Ne įn Ǿālem-i Ǿunśur u ǾUnśurį 

 Dıraħşān zi-zįr-i niķāb-ı medād 

 Çü āb-ı Ĥıżır der-miyān-ı sevād 

Mażmūn-ı kelām belāġat-ı encām  bu vechle iǾlām olınur ki: Firdevsį-i rūşen-güftār 

buyururlar ki, benüm niķāb altında bir Ǿarūs-ı dıraħşendem vardur ki  güneş gibi 

ammā cemāli çādır-ı müşk-nāb içinde  gizlüdür. Anuñ cemāli Cebrāǿįl cemāli gibi 

enverįdür. Anuñ Ǿunśurı bir Ǿunśur-ı laŧįfdür bu dünyā Ǿunśurı gibi degildür. 

Firdevsį’nüñ çādır-ı müşk-nāb didügi ħaŧŧ-ı siyāhınuñ mürekkebidür. Ol ǾArūs kim 

zįr-i niķābdadur diyü buyurdılar. Ol Ǿarūs-ı zįbādan murād güftār-ı ġarrāsıdur ki 

mürekkeb-i niķābınuñ altında cemāli dıraħşāndur. Žulmet içinde āb-ı ĥayāt-ı Ĥıżr 

gibi.”  (s.60). 
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Eserde kelime uzunlukları değişkendir. Çok uzun kelimeler tercih edildiği gibi, çok 

kısa kelimelere de yer verilmiştir: “Ammā bir gün İblįs gördi kim Ādem Ǿaleyhi’s-

selām’uñ evlādı çoġaldı ve pādişāh taǾyįn oldı cān kelle-i bį-devletine śıçradı. Śalā 

idüp evlādını bir yire cemǾ eyledi.” (s.83). “Ammā Kiyūmerŝ ile leşker insān içinde 

bebr ü peleng ü şįr ve yırtıcı ve ķurd ve perrįler ve murġān ve ser-dār ise bahādırlıķ 

geyümleri ile leşkerüñ ardınca Kiyūmerŝ Şāh, Hūşeng leşkerüñ öñince sipāh-ı ceng-

āverānla āħir gelüp bir gün dįv ü şeyāŧįne muķābil oldılar.” (s.85).  

Eserde kelime başlarında “pes, nite ki, çün, çünkim” gibi ifadelere sıkça 

rastlanılmaktadır. “Pes ol vaķt ol tācir-i nįk-rāy vezįr-i müşkil-güşānuñ yanına irdi ol 

ħˇāce Firdevsį-i pür-hünerüñ hikāyetini Ǿale’l-infirād anuñ öñünde başdan başa beyān 

eyledi” (s.65). “Nitekim Ǿāķillerden kār žuhūr ider senüñ daħı kāruñ ejderi gördükde 

öyle śudūr itdi”. (s.159). “Çünkim gelüp ķarındāşlarınuñ yüzin gördiler mihribānlıķ 

gösterdiler” (s.170). “Çün Tūr’uñ ĥālini öyle gördi Selm cānibine göz ķulaķ ŧutup 

ķarār ķıldı” (s.193).   

Eserde eski Anadolu Türkçesi dil özellikleri görülmektedir. Eserde yer alan yardımcı 

fiiller dönem özelliklerine uygun olarak kullanılmıştır. “Ol cānibden Tūr daħı yüz 

biñ leşker alup geldi kim Įrāniyān’a şebįħūn idegördi ki kendünüñ gelecegi yire Įrān 

sipāhı müsellaĥ u āgāh ŧurmışlar.” (s.191).  “Andan Zāl-ı zer Rüstem’üñ cürǿet ü 

ĥarekātına taĥsįn idüp bunuñ dilāverāne sözlerine müteĥayyir ķaldı. Śafāsından cānın 

įŝār ideyazdı” (s.319). “Hemān ki iki Ǿaskerüñ miyānına geldi, bir naǾre öyle 

ĥayķırdı ki deryā vü kūh ol naǾreden ikişer pāre olayazdılar” (s.360). “Rüstem daħı 

aña yapışdı ve cüz’į teveccüh ile ĥarįfüñ eli ħurd olayazdı” (s.369), 

Eserde genel olarak Farsça başlıklar tercih edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen kısım 

içerisinde yalnızca bir tane Türkçe başlık mevcuttur: “Bu Dāsitān İblįs’üñ Kāvus 

Şāhı Gümrāh İtdügidür ve Kāvus’uñ Āsmāna Çıķduġıdur.”  (s.380). Bu başlık aynı 

zamanda çalışmaya dahil edilen kısmın son başlığıdır. 

Mütercim eser içerisinde “yani” bağlacını oldukça sık kullanmıştır. Bu bağlaçtan 

sonra mütercim bazen üstü kapalı anlatılan bir olayı detaylandırmış, bazen bağlaç 

öncesi kelimeyi sadeleştirmiş, bazen de şiirleri açıklama yoluna gitmiştir. “Sipāh-ı 

Įrān ziyāde zebūn olurlar bu üç gün üç gice vāķiǾ olan rezmde dāmād-ı Rüstem yaǾnį 

Gįv-i Destān elinden nįze-i cān-sitānın bıraķmayup sipāh-ı Türkān’a nįze urdı” 

(s.58). “Āfitāb-ı tābende rāz ķapusını açdı yaǾnį seĥer irişdi” (s.245). “Ulu köylerden 
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ve şehrilerden devābb ü sütūr yaǾnį çār-pā ķısmı ve insān ķaçan yirlerin ve yurdların 

ķoyup gitdiler” (s.250). 

“Ne-dįdem zi-ehl-i cihān hįç yār 

Dirįġā ki žāyiǾ bi-şüd rūzgār 

Neŝr: YaǾnį dimek olur ki cihān ehlinden hiç kendüme yār görmedüm dirįġā ki 

rūzgārum żāyiǾ oldı.” (s.59). 

Eski Anadolu Türkçesinde yer alan birinci çokluk eki “-vuz, -vüz” ve bu ekin “y” li 

şekli “-yuz, -yüz” metin içerisinde çok sık olmasa da yer almaktadır. “Bu ne işdür biz 

yaşda andan ulu olavuz ħalķuñ raġbeti bize olmıya aña ola.” (s.132). “İmdi bize 

lāzım geldi ki anı helāk idüp bu devlete biz vāśıl olavuz diyüp anuñ helāk olmasına 

bir bahāne isterler idi.” (s.132). “Đaĥĥāk-ı ejdehāyı esįr itdüm, imdi demidür ki 

varup ol ejdehādan rūy-ı zemįni pāk idevüz didi.” (s.142).  “İmdi bu ħuśūś içün 

gerekdür ki biribirimüz görevüz ve bir yire gelüp müşāvere eyleye ve her nice  

mümkün ise aña göre iş idevüz.”  (s.162). 

Tek bir anlatım içinde ekin her iki şeklinin de kullanıldığı görülmektedir. “Çünki ol 

dıraħt-ı tāze bu gökden bitdi. Bize daħı lāzım oldı ki göz yaşıyla perverde idevüz ve 

māl u mülk ve tāc u genci aña vireyüz diyüp sözi tamām ķıldılar.” (s.180). “İmdi 

lāyıķ olan oldur ki selefüñ yolına gidüp anlaruñ āyįnini gözedeyüz āb-ı Ceyĥūn 

mābeynimüzde miyāncı olsun ne siz beri cānibe ķadem baśasız ve ne biz ol cānibe 

ayaķ ķoyavuz.” (s.336). 

Aynı zamanda bu ekin, “-zuz, züz” şekli de metin içerisinde nadiren de olsa 

geçmektedir. “YaǾnį bunlar bir kerre didiler ki Peşen ķandadur ve ne nesnedür  biz 

Peşen’i bilmezüz anı bize ħaber vir didiler” (s.57). “Biz cümlemüz senüñ emr ü 

fermānuñdayuz her ķanda olursaķ senüñ peymānuñdan ŧaşra olmazuz didiler.” 

(s.203).  

Eski Anadolu Türkçesinde çok sık karşılaşılan “-layın, -leyin” eki metinde sıklıkla 

kullanılmaktadır: “İblįs didi kim işte ol peymān kim benümle muķaddeman itmiş 

idüñ yine ancılayın bir Ǿahd idesin.” (s.103). “Yanında olanlar eyitdi: Şol kim bir tįze 

ħāk üzre buncılayın ulu cāyį bir açıķ çuķur yirden āsmāna berāber ide.” (s.135) “Bir 

pādişāh sencileyin tāc-ı şāhį geymedi Ǿaķl u fehm ile ve Ǿadl u inśāfla ve mihr ü 

şefķatle bu mertebe kim Ǿālem senden şenlik buldı.” (s.210). “Ben merdlige kemer 
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baġladum ise zamānede niceleyin bir şehsüvār ħāne-i zįne ķadem baśmamışdur ve 

bir kimse benüm gürz ü tįġümi ķaldurmamışdur…” (s.317). 

Eski Anadolu Türkçesinde gelecek zaman eki olarak kullanılan “-ısar, -iser” eki 

metinde yalnızca birkaç yerde geçmektedir: “Hele şimdi mihmān yaraġın gör tā kim 

pehlevān-zāde bu gice mihmānuñ olısardur didiler.” (s.220). “Lākin bu baġlu 

ķapunuñ güşādı nite olısardur.” (s.230). “Pederüm daħı dedemden öyle ħūy ŧutmış 

pederüñ ki nişānı oġulda olmıya źātında gevheri alçaķ olısardur.” (s.242). 

Eserde kullanılan bir başka ek, “-ınca, -ince” ekidir. “Rivāyetdür ki ǾIrāķ ve Ħorāśān 

ve Iśfahān ve ser-ĥadd-i Zābilistān’a  varınca ol şehriyāruñ zįr-i destinde idi ve üstād 

eydür: Sulŧān Maĥmūd Sebüktigįn anuñ  ġulāmı idi.” (s.51) “Bu maĥalde śaĥrā 

cānibinden bir ejderhā peydā oldı ki pįl-i demān bile aña ħaśm olmıya ve tüvānālıgı 

ĥadden efzūn idi ve uzunluġı ol mertebe idi ki aġzından ķuyruġına varınca seksen 

arış idi” (s.353) 

Eski Anadolu Türkçesinde üstünlük bildiren ek olarak bilinen “-rek, rak” eki metin 

içerisinde yalnızca bir defa geçmektedir: “Meger Kiyūmerŝ’üñ yanında Siyāmek’üñ 

bir oġlı var idi. Ammā ġāyetde kiçirek idi.” (s.83)  

Terceme-i Şeh-nâme’de Eski Anadolu Türkçesinde sıklıkla rastlanan “işbu, şol, ol” 

gibi işaret, sıfat, zarf ve zamirlerine metin içerisinde sıklıkla  yer verilmiştir. “Şol 

hünerler kim şāhānedür ve şāhlara lāyıķdur” (s.178). “Ol bed-kārlar Ferįdūn’uñ 

ķapusında olan ululara daħı başķa başķa pįşkeşler gönderdiler kim  hįç vechle 

Ferįdūn’dan kendülere ziyān irmeye”  (s.179). “Pes baña Sām’uñ ħaberin ve Zāl’uñ 

armaġānın işbu dögüp ĥabs itdügin Ǿavrat getürdi didi” (s.240).   

Eserde mesafe belirtmede farklı anlatımlara yer verilmiştir. “Çünkim şeh-zādeler bir 

oķ atımı yir ilerü yürümişler idi hemān ki  ol maĥale geldiler” (s.152).  

Eserde anlamı pekiştirme ve söylemi güçlendirme açısından özellikle betimlelerde 

sıkça ikilemelere yer verilmiştir. “Ķalbleri perįşān, ġam ile güft ü gū ve elem ile 

ālūde ekŝerinüñ silāĥları ve kemerleri şikeste vü güsiste ve rįze rįze olmış ne ŧablları 

ve ne kūsları śaġ ķalmış ve’l-ĥāśıl cenge lāzım olan ālāt u esbābdan birisi ķalmamış” 

(s.334). “Cūş u ħurūşdan śoñra naǾlı ile ħāki göge śavurdı ve yiri çāk çāk itdi” 

(s.354).  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. METİN 

3.1. Nüshaların Tavsifi 

Uppsala University Library, Celsing, nr. 1 

Baş:  

Be-nām-ı Ħudāvend-i cān u ħıred  

K’ez-įn ber-ter endįşe ber ne-güźerd 

Son: Taĥrįren fį evāsıŧ-ı şehr-i RebįǾü’l-āħir min şuhūri seneti tiseǾ ve Ǿaşrįn ve elf 

mine’l-ĥicre en-nebeviyye ĥurrirrahu el-faķru’l-ĥaķr Cevrį15 ġafira źenbihu. 

1620 yılında, Nisan ayının 10-20 arasındaki günlerinde Cevrî tarafından yazılmıştır.  

Nüsha 23 satırda 300 varaktır. Ölçü: 39,3x25 cm. Bu 300 varağa nüshanın başında 

bulunan minyatürler de dahildir. Başlıklar kırmızıdır. Nüshada “nazım” ve “nesir” 

geçişleri belirtilmiş ve bu geçişler kırmızı mürekkep ile yazılmıştır. Eserde biri tam 

varak olmak üzere, 28 adet minyatür vardır. Bunların 27 tanesi yarım varak 

üzerindedir. Şemseli, zencirekli, köşebentli, bordo meşin ciltlidir. Yazı: Talik.  

Paris Bibliothhque Nationale, Suppl. Turc. 326 

Baş:   

Be-nām-ı Ħudāvend-i dünyā vü dįn 

U z’ān sū bi-yāmed kitāb-ı mübįn 

                                                           
15 İbrâhîm Çelebi, mahlası: Cevrî, 17. Yüzyıl divan şairi, hattat. Hattatlığını üstlendiği Terceme-i Şeh-
nâme’nin sonuna kendisine ait olan bir şiiri de eklemiştir. 
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Son: Įrāniyān ile gelüp ĥiśāruñ ķapusını yıķdılar içerü girdiler ve ġāret niyyetine 

miyānların. 

Nüsha 23 satırda 308 varaktır. Ölçü: 33x22 cm. Nüsha içerisinde 15 adet minyatür 

bulunmaktadır. Bordo-kahverengi, miklebli, damgalı, meşin ciltlidir. Yazı: Talik.  

St. Petersburg State University Library, 1378 

Baş: ? 

Son: Taĥrįren fį evāsıŧ-ı şehr-i RebįǾü’l-evvel min şuhūri seneti ŝelasūn ve elf ve 

mine’l-ĥicre en-nebeviyye ileyhi efđal el-teĥiyye ĥurrirrahu el-faķru’l-ĥaķįr İbrāhįm 

eş-şehįr be-Cevrį  ġafira źenbihu.  

373 varak. Ölçü: ?  Yazı: Talik. Nüsha içerisinde minyatürler bulunmaktadır. 

Nüshaya ulaşma imkanımız olmadı. Abdullaeva’nın paylaştığı bilgiler neticesinde 

nüshanın Uppsala nüshasının devamı ve eserin 2. cildi olduğu kesindir16.  

3.2. Nüshaların Değerlendirilmesi 

Uppsala nüshasının gerek süslemeleri, gerek minyatürleri ve gerekse dönemin ünlü 

hattatlarından olan Cevrî’nin eserin hattatlığını üstlenmesi, cildin sonuna bir şiirini 

dahil etmesi, bu nüshanın II. Osman’a sunulan nüsha olduğunu  kesinleştirmektedir.  

Uppsala nüshasının, dağılıp yeniden ciltlenmiş olması muhtemeldir. Nüshanın 

başlangıç varağının bulunduğu yere sonradan eklendiği, nüshalar arası mukayese 

sırasında ortaya çıkmıştır. Esasen her iki nüsha da müşterek bir şiir ile başlamaktadır. 

Metin içerisinde sonradan eklendiği anlaşılan bu yarım varak çalışmada “[Ek]”  

olarak adlandırıp metin tenkiti sırasında ait olduğu yere dahil edilmiştir.  

Paris nüshasında minyatürler için ayrılan yerlerin birçoğu boş bırakılmıştır. Nüshada 

kırmızı mürekkeple yazımda da düzensizlikler vardır. Uppsala Nüshasına oranla 

daha düzensiz bir nüshasıdır ve minyatürleri Uppsala nüshasına oranla daha vasattır.  

 

                                                           
16 F. I. Abdullaeva, "A Turkish Prose Version of Firdawsi's Shâh-nâma in the Manuscript Collection 
of the St. Petersburg State University Library," Manuscripta Orientalia: International Journal for 
Oriental Manuscript Research 3, 2 (June 1997): 49-57. 
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3.3. Metnin Kuruluşunda Dikkat Edilen Hususlar 

Çalışmada eserin bilinen Uppsala ve Paris olmak üzere her iki nüshası da görülmüş, 

tenkitli metin bu iki nüsha üzerinden kurulmuştur. Nüshaların eksik kısımları, 

birbirleri üzerinden tekmil edilmeye çalışılmıştır. Her iki nüshada da mevcut olan 

eksiklikler, metin içerisinde dipnotta eksik varak sayısı takriben bildirilerek 

belirtilmiştir. 

Metinde geçen Arapça ayet, hadis, gibi ibareler eğik olarak transkribe edilmiş ve 

anlamları dipnotta  eğik olarak verilmiştir. 

Metinde geçen Farsça şiir ve ibareler metin içinde transkribe edilmiş, anlamları 

dipnotta eğik olarak yazılmıştır.  

Metinde geçen Şeh-nâme şiirlerinin tercüme edilmesinde, Necati Lugal’ın çevirip, 

Kenan Akyüz’ün düzenlediği Şeh-nâme tercümesinden faydalanılmıştır. 

Uppsala nüshasının başına sonradan eklendiği anlaşılan yarım varaklık metnin yeri, 

nüshaların tenkiti sırasında tespit edilmiş ve bu yarım diğer varaklardan ayrı olarak 

“[Ek]” şeklinde isimlendirilmiştir. 

Metinde okunmasından şüphe duyulan kelimelerin yanına (?) konulmuştur. 

Çalışmada, Farsça “vâv-ı madule” “ ħˇ ” seklinde gösterilmiştir. 

Çalışmada, sayfa numaraları köşeli parantez içinde gösterilmiştir ( [U-3a], [P-10b] 

gibi). 

Çalışmada, “y”li ve hemzeli şekilleri olan kelimelerin hemzeli şekilleri tercih 

edilmiştir (dāǿimā / dāyimā , halāǿik / halāyık  gibi). 

Çalışmada, nüsha farkları gösterilirken, tercih edilen ifadeden sonra “]” işareti 

konmuş, bu işaretten sonra nüsha farkı gösterilmiştir. 

Çalışmada, imla birliğine dikkat edilmiştir. 

Nüshalarda bulunan minyatürlerden bir kısmına metin içerisinde görsel nesne olarak 

yer verilmiştir. 
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Metinde yer alan tüm şiirlerin vezinleri şiirlerin üst kısmına eğik bir şekilde köşeli 

parantez içerisinde yazılmıştır. 

Nüshalarda bulunmayan fakat anlam açısından olması gereken ibareler “[ ]” işareti 

içerisinde metne eklenmiştir. 

Metin içerisinde okunamayan kelimeler, eser içerisinde “[…]” şeklinde gösterilmiş 

ve dipnotta belirtilmiştir. 

Dipnotta kullanılan “-” işareti ibarenin söz konusu nüshada olmadığını 

göstermektedir (-U, -P gibi). 

Metnin okunmasında eski Anadolu Türkçesi dil özelliklerine dikkat edilmiştir. 
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3.4. Çeviri Yazı Alfabesi 

 a, ā ا

 ź ذ

 Ǿ ع

 ǿ أ

 ś ص

 ġ غ

 ŝ ث

 đ, ż ض

 ķ ق

 ĥ ح

 ŧ ط

  k, ñ, g ك

 ħ خ

 ž ظ

 ˇħ خوا
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3.5. Terceme-i Şeh-nâme (1b-110 a Varaklar Arası) Tenkitli Metni 

[U17-1b]  [P18-1b] 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Be-nām-ı Ħudāvend-i dünyā vü dįn 

V’ez ān sū bi-yāmed kitāb-ı mübįn 

Ħudāvend-i cān u ħudāvend-i źāt 

Yed-i ķudretinde ĥayāt u memāt19 

Odur hem ħudāvend-i arż u semā 

MuǾayyen degildür o sulŧāna cā 

Anuñ varlıġından olubdur Ǿayān 

Gerek kūh u śaĥrā gerek āsumān 

Gerek murġ u māhį gerek baĥr u ber 

MeǾādinde pinhān olan sįm ü zer 

Gerek ebr ü bārān gerek cūy-bār 

Gerek āb u āteş gerek rūzgār 

Gerek ħāk-i tįre gerek sebze-zār 

Gerek genc-i pinhān gerek āşikār 

Ķamunuñ Ħudāvendi ferd ü śamed 

Velį biñ bir esmāsı kendi eĥad 

Yaratdı behişt-i berįn ol Ħudā 

Anuñ ehline dirler ehl-i śafā 

Yaratdı celāl ile nār-ı ceĥįm  

Yine luŧfı çoķ ol kerįm ü raĥįm  

İki yol ķodı ol iki menzile 

Bize menzil oldı ikisi bile 

ǾAdālet ķılanlar cihānda hemįn 

ǾAźāb-ı cehennemden oldı emįn 

                                                           
17 Uppsala Nüshası. 
18 Paris Nüshası. 
19 Dünya ve dinin sahibinin adıyla bu aydınlık kitaba başladım. O canın ve bedenin  sahibidir. Hayat 
ve ölüm onun kudretiyledir. 



41 

 

İlāhį cemālüñ celālüñ ĥaķı 

Bizi ķullaruñ içre ķılma şaķį 

Ǿİnāyet hidāyet ĥimāyet senüñ  

Kerem ıssı sensin mürüvvet senüñ 

Şeh-i enbiyā şol Muĥammed ĥaķı 

Dilüm rūşen it nūr-ı Aĥmed ĥaķı 

Ebū Bekr-i śıddįķ içün yā Ħudā 

Gözüm rūşen eyle dilüm pür-śafā [U-2a] 

ǾAyāndur güneşden çü Ǿadl-i ǾÖmer 

ǾAdālet o şāhuñ belinde kemer [P-2a] 

Anuñ Ǿadl ü dādı içün ķıl nažar 

Behişt ola Ǿabd-i żaǾįfe maķar 

Ĥayāsıyçün ǾOŝmān-ı Ǿādil-dilüñ 

Ķuśūrına baķma bu āb u gilüñ 

ǾAlį’nüñ cemāl ü kemāli içün20  

ǾAdūya rezimde celāli içün21 

Daħı āl ü evlād u aśĥāb içün  

Muhācįr ü enśār u aĥbāb içün 

Ser-firāz ola şehriyār-ı zemįn  

Budur der-gehüñde duǾāmuz hemįn  

Kemāl ehline çünki ķıldı nažar 

Aña irmeye bed-nažardan żarar 

ŞecāǾatde Rüstem gibi merd ola 

Aña hįç nažįr olmıya ferd ola 

Neŝr: Uşbu kitāb-ı müsteŧābuñ ve bu dāsitān-ı pür-śavābuñ āġāz olınmasına bāǿiŝ ü 

bādį be-ġāyet hādį oldur ki bu bende-i bį-miķdār ve perįşān-ı rūzgār u dil-fikār aǾnį 

Medĥį-i nādire-kār-ı ķıśśa-güźār Sulŧān Murād bin Sulŧān Selįm22 bin Sulŧān 

Süleymān’uñ ĥużūr-ı şerįflerinde niçe rūzgār tevārįħ-ħˇānlıķ u ķıśśa-perdāzlıķ idüp 

                                                           
20 İçün] haķı, P. 
21 İçün] haķı, P. 
22 Selįm] Selįm Ħān, P. 
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evķāt-ı ħamsede ħayr duǾālarına meşġūl idüm. ǾĀķıbet ol şāh-ı śāĥib-nažar fenā-

dārından beķā mülkine23 güźer ķıldı. BaǾdehū Sulŧān Meĥemmed bin Sulŧān Murād’a 

irdüm dįdār gördüm ve bir niçe dem anuñ daħı gülşen-i kūyında bülbül-i naġme-serā 

oldum ve her birinüñ hezār24 luŧf u iĥsānlarına mažhar düşdüm. Ŝāliŝen Sulŧān 

Aĥmed bin Sulŧān Meĥemmed’üñ zamān-ı Ǿadlinde niçe kitāblar yazdum. Zamān-ı 

Sulŧān Murād’dan zamān-ı Sulŧān Aĥmed’e gelince on bir pāre kitāb teǿlįf eyledüm. 

Edįb-nāme nām kitāb kim Sulŧān Aĥmed bin Sulŧān Meĥemmed nāmına yazdum. 

Ķırķ cüzǿdür. Ķır cüzǿ kitābda Şeh-nāme ve Gürşāsb-nāme’yi icmālen terceme 

eyledüm. Ol kitābuñ içinde derc ķıldum ve Süleymān-nāme-i Kebįr’den ve 

MaǾāricü’n-nübüvve’den daħı25 taĥrįr idüp Ĥikāyet-i Āl-i Selçuķ ve Ĥikāyet-i Āl-i 

Sāmān ve Ĥikāyet-i Āl-i Būyā [U-2b]  taĥrįr olınduġından māǾadā [P-2b] Tevārįħ-i 

Āl-i ǾOŝmān tā Sulŧān Aĥmed bin Sulŧān Meĥemmed’üñ zamān-ı salŧanatlarına 

gelince taĥrįr olınmışdur ve ol Sulŧān-ı Sikender-kirdāra teslįm olınmışdur. 

Muķābelesinde ķılduķları luŧf u iĥsān ĥadden füzūn ve Ǿadedden bįrūndur. ǾĀķıbet ol 

şāh-ı felek-medār u kūh-ı vaķārı bu çārħ-ı nā-pāy-dār u nā-hem-vār rūzgārla26 dār-ı 

fenādan diyār-ı beķāya intiķāl u irtiĥāl27 ķıldurdı. Nažm: 

[MefāǾįlün / MefāǾįlün FeǾūlün] 

Ħuđā rūħını şād itsün o şāhuñ 

Cemālin tāb-nāk itsün bu māhuñ  

Bu deñlü āl-i ǾOŝmān oldı sulŧān 

Degildür birisinüñ nāmı ǾOŝmān  

Bu nažm-ı pāke ħoşca iǾtibār it 

Dür-i pākįzedür kim gūşvār it 

Süħan fehm eylemek lāzım çü merde  

Velį nādāna keşft olmaz bu perde 

Bu remzi fehm iderseñ ey süħan-senc 

Bulursın tā göñül şehrinde bir genc 

 

                                                           
23 Beķā mülkine] beķā-dārına, P. 
24 Hezār] -U. 
25 Daħı] -P. 
26 Nā-pāy … rūzgārla] nā-pāy-dār-ı rūzgārla, P. 
27 Diyār-ı … irtiĥāl] mülk-i bekāya irtiĥāl,  P. 
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Ki yaǾnį keşf olur bir gizlü esrār 

Ħaber-dār ol ħaber-dār ol ħaber-dār  

Gel imdi nažm-ı gevher-bārı gūş it 

Var andan śoñra deryā gibi cūş it 

Çü Sulŧān Aĥmed ol şāh-ı velāyet 

Ķoyup dār-ı fenāyı ķıldı rıĥlet 

Kibār itdiler anda rāy u tedbįr 

Ħilāf idi velį tedbįre taķrįr  

Var iken ol şehüñ pūr-ı güzįni  

Kiçi žann itdiler ol ħurde-bįni  

Didiler cemǾ olınca pįr ü bernā  

Şehüñ ķardaşı bir merd-i tüvānā  

Yaraşur Rūm’a sulŧān olsa lāyıķ  

Anı žann itdiler kim ola fāǿiķ 

Çü ħalķuñ sinne oldı iǾtibārı  

Buña rāżı degildür emr-i Bārį  

Ħudā’nuñ luŧfı sinn ü sāle uymaz 

Bu esrār-ı ħıfįyi kimse ŧuymaz 

Neŝr: İmdi bālāda meźkūr olan bundan aķdem saǾįdü’l-ĥayāt u şehįdü’l-memāt 

cennet-mekān firdevs-āşiyān merĥūm-ı maġfūrla28 Sulŧān Aĥmed Ħān Ǿaleyhi’r-

raĥmetehu ve’l-ġufrān irādet-i Ĥayy u Lā-yezāl ve daǾvet-i Ħudā-yı müteǾāl birle 

nişįmen-i fānįden sarāy-ı bāķįye rıĥlet ü intiķāl eyledüklerinde vüzerā-yı Ǿižām ve 

vükelā-yı kirām Sulŧān Muśŧafā Ħān’ı cülūs emrinde taķdįm itdüklerinde [P-3a] 

serįr-i salŧanat üzre cülūs idüp salŧanata mutaśarrıf olup lākin Ǿaķl u ferāsetinde ve 

fehm ü kiyāsetinde ħiffet ü mecnūn olmaġın Ǿalā muķteżā-yı dįn ü devlet ĥükm 

itmege imkān u iķtidārları olmaduġından29 şeh-zāde-i civān-baħt śāĥibü’l-Ǿizzü ve’ş-

şevket aǾnį Sulŧān ǾOŝmān Ħān-ı źü’l-Ǿažamet daǾvį-i mülk-i peder idüp serįr-i 

mülk-i ħüsrevānį ve taħt-ı ħilāfet-i śāhib-ķırānį her vechle benüm ĥaķķ-ı śarįĥüm 

vāriŝ-i istiĥķāķla ĥaķķımdur didüklerinde binā’en Ǿalā źālik vüzerā-yı dįn ü devlet ve 

                                                           
28 Merĥūm-ı maġfūrla] merĥūm u maġfūrla, P. 
29 Olmaduġından] olmaduġında, P. 
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vükelā-yı nāmūs-ı salŧanat ve Ǿulemā-yı kibār ve meşāyiħ-i Ǿālį-miķdār ve cümle 

śiġār u kibār ittifāk idüp rāy u tedbįr [U-3a] ve binįş ü baśįr itdüklerinde müşārü’n-

ileyh merĥūmuñ ferzend-i saǾādet-mendleri ki Sulŧān ǾOŝmān Ħān-ı źü’l-Ǿunvāndur 

żabŧ-ı meśāliĥ-i memleket ü rabŧ-ı umūr-ı dįn ü devlet anuñ şānına erzānį vü elyaķ 

görilür buyurduķlarında āġā-yı kām-kār ve ümmü lehü’l-Ǿazze ve’l-vaķār dārü’s-

saǾādetü’ş-şerįfe āġāsı olup ĥaccü’l-ĥaremeyni’ş-şerįfeyn olan Muśŧafā Āġā dām-ı 

Ǿulüvve ve żāǾif-i sümüvve dįn ü devlet ve tekmįl-i Ǿarż-ı salŧanat bābında ittifāķ-ı 

cumhūr-ı küberā ile30 dāmen-der-miyān idüp bir mübārek sāǾat ve eymen31 evķātde 

Sulŧān ǾOŝmān Ħān-ı śāĥib-i Ǿunvān ĥażretlerin Bāb-ı Hümāyūn’dan çıķarup işbu 

sene sebǾa ve Ǿışrįn ve elf  RebįǾü’l-evvelį’sinüñ ġurresinde Oda-ı Ħaśśa’da taħt-ı 

hümāyūn-ı baħt-ı meymūn üzre cülūs itdirdükleri ĥįnde ŧaşra çıķup cümle vüzerā-yı 

kirām u vükelā-yı bilād-ı intižām ve Ǿulemā vü śuleĥā ve erbāb-ı merātib ü aśĥāb-ı 

menāsıb cümle gelüp beyǾat u mutābaǾat idüp be-ġāyet-i Rabbānį ve hidāyet-i 

śamedānį ke’l-evvel ħavāś u Ǿavām nižām-ı intižām ve refāh-ı bāl üzre olup reǾāyā 

vü berāyā ve fuķarā vü aġniyā žıll-ı ĥimāyetlerinde āsūde-ĥāl oldılar ve’s-selām ve 

duǾā-yı devām-ı Ǿömr ü devletlerine meşġūl olduķları günden žāhir ve ķamerden 

bāhirdür fį-mā baǾdehu irtesi gün saǾādetlü pādişāh-ı žıllu’llāh ĥażretleri Sulŧān Ebį 

Eyyūb Enśārį32 ķuddise sirruh ĥażretlerinüñ türbe-i şerįflerin ziyāret ve anda şemşįr 

ķuşanmaķ Ǿādet-i ķadįme ve ķāǾide-i meǿlūfe-i pādişāhān selef olmaġın [P-3b] anlar 

daħı merķad-ı münevvere ve meşhed-i muŧaharraların ziyāret itmege müteveccih ü 

revāne olduķlarında Tatar Ħān ĥürmetsizlük idüp Yediķulle’de maĥbūs iken ol gün 

fırśatı ġanįmet śayup kendü yanında olan ħidmetkār ve ķullarıyla atlanup mevżiǾ-i 

mezbūrdan çıķup firār eyledükde saǾādetlü pādişāh-ı Ǿālem-penāh ĥażretlerine 

mezbūrun ķaçduġın ve Yediķulle’yi bıraġup gitdügin ħaber virdüklerinde bir yarar 

ve cihān-dįde vü kār-āzmūde vezįrlerden birini ardınca gönderüp hemān ki ardına 

varup birķaç gün ķovdılar. SaǾādetlü pādişāhumuz ĥażretlerinüñ  ŧāliǾ-i ħüceste ve 

baħt-ı meymūnları muķārenetiyle mezbūr Tatar Ħān’ı ŧutup ķayd-ı bendle der-

saǾādete getürüp mezbūrı yine ke’l-evvel33 ķayd-ı bend buyurdılar. Sulŧān-ı saǾādet-

mendüñ ŧāliǾ-i ferħunde-fāli ħaśm-ı bed-ħıśāli yine bend-i kemende getürdi. Nažm: 

 

                                                           
30 İle] birle, P. 
31 Eymen] yümn, P. 
32 Ebį Eyyūb Enśārį] Ebį Eyyūb, P. 
33 Mezbūrı yine ke’l-evvel] mezbūrı ke’l-evvel, P. 
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[MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün] 

Zamānında şular kim oldı bāġį  

Ururlar yine aña bend ü bāġı 

İdenler istiķāmet birle ħidmet 

Bulurlar dünye vü Ǿuķbāda Ǿizzet 

Kime kim istiķāmet oldı Ǿādet 

Zehį Ǿizzet zehį devlet saǾādet 

Der-beyān-ı Ĥāl-i Māżį-i Muśannif  Kitāb-ı Ĥikāyet Kerden-i Aĥvāl-i Ħod ve Sebeb-i 

Terceme-i Şeh-nāme  

Muķaddeman źikr olınmış idi ki selāŧįn-i Rūm’dan dört dāne pādişāhlaruñ nažar-ı 

şerįflerine vāśıl oldum. Zamānlarında on bir pāre kitāblar kim yazdum. Ol kitāblaruñ 

birini Sulŧān ǾOŝmān-ı dānā-dil ü rūşen-żamįre śundum. [U-3b] Ol şehriyār-ı 

Ķahramān-śūret ü Rüstem-śalābetüñ dįde-i idrākle nažar-ı pāki düş olduķda bu 

kitābuñ muśannifi şol muĥibb-i fuķarā ve muǾayyen-i ehl-i kemāl ŧabǾ-ı şerįflerinde 

buġż u ĥased maĥāl-ender-maĥāl olan āġā-yı Ǿažįmü’ş-şān aħlāķ-ı pesendįdesi 

meşhūr-ı cihān ĥaccü’l-ĥaremeyni’ş-şerįfeyn olan Muśŧafā Āġā ĥażretlerinden suǿāl 

buyurduķlarında anlar daħı bu gedā-yı ħāk-sāruñ keyfiyyet-i aĥvālini ĥaķįķat üzre 

beyān iderler. Andan śoñra şehriyār-ı Ǿālį-tebār u kūh-vaķār ve felek-medāruñ nažar-ı 

şerįflerine daǾvete sebeb oldılar. Çünkim ol serįr-i salŧanatda ķarār iden žıll-ı 

Ħudā’nuñ dįdārını gördüm sāye-veş ol āsitān-ı gerdūn-iǾtibāra düşüp yüz urdum. 

Devām-ı Ǿömr ü devleterine duǾādan śoñra Ǿarż-ı ĥāl-i faķįr ve ĥaķįr-i pür-taķśįr 

böyle vāķiǾ oldı. [P-4a] Nažm:  

[MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün] 

Didüm ey pādişāh-ı cümle Ǿālem  

Güzįn-i iftiĥār-ı nesl-i ādem 

Saña dāǿim nigeh-dār olsun Allāh 

Yavuz gözden seni dūr itsün ol Şāh 

Hümā-yı salŧanat ŧursun ķoluñda 

ǾAdūlar pāy-māl olsun yoluñda 

Süvār olduķça ey şāh-ı hüner-ver 

Öñüñde ĥażret-i Ĥıżr ola rehber 
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GN34, GNN35: 1, Minyatür: P-4a 

 

 

                                                           
34 Görsel Nesne. 
35 Görsel Nesne Numarası. 
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[P-4b] Neŝr: Devām-ı devlet-i pādişāhįden ve duǾā vü ŝenā-yı şehenşāhįden śoñra 

pādişāh-ı Sikender-kirdaruñ  ŧabǾ-ı şerįflerini36 ve Ǿunśur-ı laŧįflerini bilmek ve rūĥ-ı 

pür-fütūĥları śafā idecek dāsitānı naķl eylemek murād idindüm. Sāǿil olup didüm ki: 

Şehriyār-ı Ebū ǾAbd-i ħaķįr ü pür-taķśįr37 ne gūne dāsitān taķrįr ideyin. Dāsitān-ı 

Ĥamża-i bā-śafā’dan veyā Süleymān-nāme-i Kebįr’den veyā Şeh-nāme-i 

Firdevsį’den ķanķısından fermān olınur diyüp cevāb-ı bā-śavāba çeşm ü gūş olup 

ŧurdum. Bu suǿālden benüm murādum fāl-i iķbāl-i pādişāhį idi. Ħātırumda münderic 

olan maǾnį bu idi ki38 eger Şeh-nāme murād iderse aĥvāl-i Ǿālemi bilmege ve Ǿadl u 

dād ķılmaġa ħāŧır-ı şerįfleri māyil olur didüm. Çünki dürc-ı ħāŧırda derc olan maǾnā 

bu idi. Ol dem lafž-ı dürer-bārlarından bu kelām-ı dil-peźįr ü bį-nažįr śādır oldı. 

Buyurdılar ki:39 Şeh-nāme-i Firdevsį’den naķl eylesün tā ibtidā-yı sebeb-i 

teǿlįfinden40 intihāsına dek. Nažm: 

[Mefāǿįlün / Mefāǿįlün / Feǿūlün] 

Bu sözden oldı ħātırum41 feraĥ-nāk 

ŞürūǾ itdüm bu kāra ben de bį-bāk  

Neŝr: İşte42 ibtidādan Şeh-nāme’yi naķl eyledüm. Zamān-ı Keyķubād’a dek şehriyār-ı 

Ǿadālet-şiǾār ve pādişāh-ı pākįze-güftāruñ bir saǾd sāǾatde bu gedā-yı müste-mende 

emr-i şerįfleri böyle vārid43 oldı ki: Benüm nāmıma Şeh-nāme’yi Türkį dile terceme 

eylesün. Her  ne murādı var ise cenāb-ı ĥażretümde maķbūldür, ammā taķśįrāt 

ķılmasun44 diyü fermān-ı hümāyūnları vārid olduķda ben gedā der-i devlet-i pādişāha 

yüz urdum zemįn-būs idüp duǾā ķıldum. Ol sulŧān-ı Ǿādilüñ ve ħāķān-ı rūşen-dilüñ 

fermānına45 inķiyād ķıldum ammā anlaruñ lisān-ı dürer-bārlarından  aǾyān olan 

cevāb-ı bā-śavāblarını fāl-i iķbāl idindüm ve yümn ü saǾādet46 bildüm. BaǾdehu Şeh-

nāme-i Firdevsį’nüñ tercemesini taĥrįr ü takrįre āġāz eyledüm47 itmām u encāmını48 

                                                           
36 Şerįflerini] şerįfleri, U. 
37 Ĥaķįr ü pür-taķśįr] ĥaķįr -i pür-taķśįr, U. 
38 Ki] kim,P.  P. Nüshasında genellikle  “kim”  şeklinde olan “ki” bağlaçları buradan itibaren dipnotta 
belirtilmeyecektir. 
39 Buyurdılar ki] didiler  kim, U.  
40 Te’lįfinden] te’lįfden, P. 
41 Oldı ħātırum] ħātırum oldı, P. 
42 İşte] üşte, P. 
43 Şerįfleri böyle vārid] şerįfleri vārid, U. 
44 Ĥażretümde … ķılmasun] Ĥażretümde maķbūldür buyurdılar. Ammā taķśįrāt ķılmasun, U. 
45 Sulŧān-ı…fermānına] sulŧān-ı Ǿādilüñ fermānına, P. 
46 Cevāb-ı … bildüm] cevāb-ı bā-śavāblarını fāl-i iķbāl-i saǾādet bidüm,  P. 
47 BaǾdehu … eyledüm]  baǾdehu Şeh-nāme’nüñ taĥrįr ü taķrįrine āġāz ķıldum, P. 
48 İtmām u encāmını] itmāmını, P. 



48 

 

ol Rabbü’l-enām ħayr ile49 müyesser ü muķadder ķıla bi-ĥürmetehu Sultān-ı kevneyn 

ve Resūl-i ŝaķaleyn āmįn yā muǾįn yā erĥame’r-rāĥimįn ve yā ħayrü’n-nāśirįn [U-4a]  

Der-Beyān-ı Evśāf-ı Pādşāh-ı Cihān50  

Ol şehriyār-ı gįtį-sitān u fāris-i meydān, İskender-i zamān, Ferįdūn-ı Ǿadālet-nişn u 

Süleymān-mekānuñ evvelā Ǿālem-i bülūġıyyete ķadem baśmazdan muķaddem rūy-ı 

zemįnde olan selāŧįne hüner bābında ve iźǾān u maǾārifde, erlikde ve serverlikde 

fāǿiķu’l-aķrān51 [P-5a] olduġı bu vechle güneşden Ǿayāndur kim  meŝelā muķaddem 

gelen sulŧānlarun sāl u sinleri otuz veyā ķırķ yıla irmek gerekdür kim fāris-i meydān 

olup nām u neng ĥāśıl ideler. Ol miķdār pādişāhlıķ iden sulŧānlardan her vechle 

fārislikde ve sipāhįlikde fāǿiķu’l-aķrān ve nādire-i devrān, merd-i meydān-ı cihāndur 

ve daħı52 āyįn-i śāĥib-ķırānį vü üslūb-ı cihān-bānįyi kendü źāt-ı pākine maĥkūm 

ķılduġı meşhūr-ı cihān ve güneş gibi Ǿayān idi53 ve ol pādişāh-ı dārā-nişān yaǾnį 

āfitāb-ı ŧalǾat Sikender-i menķabet ĥażretleri Ǿālem-i bulūġiyyete ķadem 

baśdıķlarında taħta cülūs idüp tesħįr-i memālik-i düşmen-i dįne ŧālib ve şecāǾat ü 

serverlikde ġālib ve her vechle ķulūb-ı sipāh u Ǿaskeri cālib bir pādişāh-ı melek-

ħaślet idi. Sinnleri on ŧoķuza irmek gerek idi kendünden evvel taħt-ı fįrūze-baħta 

saǾādetle cülūs iden sulŧānlardan her vechle fārislikde ve sipāhįlikde Ǿadįmü’l-aķrān 

bir ħāķān-ı Ǿažįmü’ş-şān idi54. Ķaçan55 ol Sulŧān-ı dāver-i ĥaşem ve Cemşįd-i Cem ve 

Ħüsrev-i Ǿalem esb-i śabā-reftār-ı sebük-Ǿināna süvār olsa yüz yıl fārislik itmiş 

erlerden ve Ǿömri at üzerinde geçmiş serverlerden fāris olduġını görenler yüz yire 

ķoyup ellerin Ǿinān u sināndan ve ayaķların rikābdan tehį ķıldılar. Nažm: 

[FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün] 

Kimse dem urmazdı erlikde şehā 

Görseler raħş üzre cevlānuñ senüñ 

Niçe yüz biñ kelleler ġalŧān olur 

Açıla şol demde meydānuñ senüñ 

 

                                                           
49 Ol Rabbü’l-enām ħayr ile] Ħudā yümnle, P. 
50 Der-beyān-ı … Cihān]  Der-beyān Merātib-i Sulŧān ǾOŝmān Ħān bin Sulŧān Aĥmed bin Sulŧān 
Mehemmed Ħān, P. 
51 Fāris-i meydān … aķrān] -U. 
52 Ve daħı] ĥāśılı, U. 
53 ǾAyān idi] Ǿayāndur, P. 
54 Ve ol pādişāh … Ǿazįmü’ş-şān idi] -P. 
55 Ķaçan] ķaçan kim, P. 
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Saña nisbet itmek olmaz şehenleri  

Cümleden Ǿālį durur şānuñ senüñ 

Neŝr: Ol sulŧān bin56 sulŧān, Sulŧān ǾOŝmān Ħān57 bin Sulŧān Aĥmed Ħān’uñ evśāf-ı 

ĥamįdesi ve aħlāķ-ı pesendįdesi58 lisānla taķrįr ve ķalem-i dü-zebānla taĥrįr olınmaz 

zįrā her ne ki pādişāhlaruñ şān-ı şerįflerine lāyıķ u sezā-vārdur. Cümlesinüñ 

taĥśįlinde daķįķa fevt olınmamışdur be-ġāyetu’llāhu teǾālā59. Nažm:60 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Şehenşāh olanda se  Ǿādet gerek 

ǾAdālet mürüvvet seħāvet gerek  

Yüzin görse aǾdā revān cān vire 

Mehābet śalābet şecāǾat gerek 

ǾAdālet-peźįr ü memālik-sitān 

Kerem ıssı śāĥib velāyet gerek 

Hem itmeye aśĥāba buġż u ġaraż 

Derūnında mihr ü muĥabbet gerek 

Şu kim çār-yāra Ǿadūdur dilā 

Aña cān u dilden Ǿadāvet gerek  

Muĥaśśal müselmānlaruñ üstine 

Ħalįfe olanda diyānet gerek 

Dil ü cāna teǿŝįr ide sözleri 

Bürūdet gerekmez ĥarāret gerek 

Kelāmı gerekdür miŝāl-i güher 

Be-ġāyet feśāĥat belāġat gerek 

Bular cümle taĥśįl olur Medĥiyā 

Ve lākin Ħudā’dan hidāyet gerek  

                                                           
56 Bin] ibn, P. 
57 Ħān] -P. 
58 Aĥmed … pesendįdesi] Aĥmed Ħān’uñ aħlāķ u evśāf-ı ĥamįdesi ve aħlāk-ı pesendįdesi, P. 
59 Be-ġāyetu’llāhu teǾālā] beġāyetu’llāhu, P. 
60 Nažm] ġazel, U. 
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[P-5b] Neŝr: İşte61 Sulŧān ǾOŝmān ol nažar-kerde-i Ħudā-yı raĥmān, mažhar-ı luŧf-ı 

Yezdān bu bende-i kemįneye terceme-i Şeh-nāme taǾyįn buyurduķlarında evāǿil-i 

Şeh-nāme’de vāķiǾ olan taķsįm-i eķālįm-i sebǾa-i şāhān-ı rūy-ı zemįn kim taĥrįr 

olınmışdur. İcmālen anlaruñ taĥrįr ü taķrįr olması veyā62 olmaması bābında icāzet 

ŧaleb ķılduķda anlaruñ taĥrįr ü taķrįri lāzım degildür hemān [U-4b] sebeb-i te’lįfden 

āġāz olınmasını revā gördiler, ben daħı fermān-ı celįlü’l-ķadr-ı pādişāhįye inķıyād 

idüp ol vechle āġāz ķıldum. [Nažm:]  

[MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün]  

ŞürūǾ itdüm hemān-dem bu kitāba 

Külāhum şuǾle śaldı āfitāba63 

Der-beyān-ı Sebeb-i Nažm-ı Firdevsį Kitāb-ı Şeh-nāme64 

[FāǾilātün / FāǾilātün / fāǾilün] 

Rāvį-i aħbār belāġat-ı nižām 

Nāķil-i esrār fuśāĥat-i peyām 

Neŝr:65 Rāviyān-ı aħbār ve nāķılān-ı āŝār-ı rūzgār şöyle rāviyet ü beyān eylemişler 

ki66 zamān-ı evāǿilde kitāb-ı Şeh-nāme āl-i Sāsāniyān’dan bir pādişāhuñ ġāyet 

maķbūlü olmaġın67 Daķįķį maħlaś olan şāǾire emr eyledi ki ol kitābı nažm eyleye68. 

Ammā şāǾir-i meźbūr tāze-ġulām-ı güzel-sūret69 ile mihr ü muĥabbet üzre idi. Āyįne-

i ķalbinde ol civān-ı ħüsnden70 özge śūret yoġıdı. Ol zamān kim Şeh-nāme’yi nažma 

getürmege āġāz ķıldı biñ ebyāt-ı pākįze nažma getürdi ol ĥālde ittifāķ öyle vāķiǾ oldı  

ki bahā ile bir ġulām-ı Türkį-nijād almış idi. Anuñla bazıca eydürken ĥadd-i ādābdan  

tecāvüz idüp ġulāma el śundı71. Ġulām gördi ki ħülāśa çāre ve imkān yok, Farsį:   

                                                           
61 İşte] üşte, P. 
62 Veyā] yā, U. 
63 Sebeb-i teǿlįfden … āfitāba] Maķśūd-ı bi’ź-źāt olana ne ise bu terceme-i leŧāfet-i iştimālde ancaķ bu 
menķıbeyi yād idüp beyān eyle diyü fermān eyleyüp,  fürūġ-ı kelām-ı ħüsrevāneleri ile reşk śaldı 
āfitāba, U. 
64 Der-beyān-ı … Şeh-nāme] Der-beyān-ı Muķaddemāt  Sebeb-i Telįf-i Şeh-nāme 
65 Neŝr] -U. 
66 Rāviyān-ı … eylemişler ki] şöyle naķl eylemişler kim. P. 
67 Kitāb-ı Şeh-nāme … olmaġın]  kitāb-ı Şeh-nāme nažm olınmamış idi. Tā şol zamāna dek kim Naśr 
bin Aĥmed Ebu’l-Fażl Bermekį, P.   
68 Ki ol kitābı nažm eyleye] Şeh-nāme’yi nažma getüre, P. 
69 Ammā …güzel-sūret] ammā bu Daķįķį-i şāǾir bir merd-i rindį idi bir ġulām-ı ġılmān śūret, P. 
70 Civān-ı ĥüsnden] civānuñ naķşından, P. 
71 İdüp ġulāma el śundı] itdi, P. 
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Kārdį ber şikem-i ū zed ū-rā helāk gerdānįd72.  

YaǾnį anuñ ķarnına bir bıçaķ urdı anı helāk eyledi. Andan śoñra bu Şeh-nāme 

dinilmeyüp nā-güfte ķaldı. Zamān mürūr eyledi ol sulŧān kim nām-ı pāki Naśr bin 

Aĥmed’dür kitāb anuñ nāmına başlanmış idi. Rivāyetdür ki ǾIrāķ ve Ħorāśān ve 

Iśfahān ve ser-ĥadd-i Zābilistān’a73 varınca ol şehriyāruñ zįr-i destinde idi ve üstād 

eydür: Sulŧān Maĥmūd Sebüktigįn anuñ74 ġulāmı idi. Ammā ġāyette Ǿāķil ü dānā bir 

merd-i tüvānā idi. Bütün Ħorāśān’ı Naśr bin Aĥmed aña virmiş idi. Kuvvet ü ķudret 

ve Ǿilm ü kemāl ve maǾrifet śāĥibi idi. Ehl-i tevārįħi sever idi. ŞuǾarāya meyli 

kemālinde idi. Āŝār-ı devlet ve envār-ı ķudret cebhesinde75  bāhir ü žāhir idi. ǾĀķıbet 

anuñ ħudāvendi yaǾnį Naśr bin Aĥmed bu cihān-ı fenādan mekān-ı beķāya irtiĥāl76 

eyledi. Andan śoñra ol şāhuñ vāriŝi olmamaķ ile Sulŧān Maĥmūd77 vāriŝ-i memālik-i 

külliye olup [P-6a] Hind ü Ħorāśān’ı ķabża-i tesħįre getürdi. Ġazneyn şehrini 

kendüye taħt-gāh idinüp ķarār ķıldı. Farsį: 

Mecālis-i bisyār kerdį78.  

YaǾnį çoķ meclisler ider idi, Farsį: 

Nedįmān-ı ū heme şāǾir budendį79.  

YaǾnį anuñ nedįmleri cümle şāǾirler idi.80 Farsį: 

Kār-ı ū be-cayį resįde būd ki81. 

YaǾnį anuñ kārı bir maķāma irmiş idi ki anuñ cümle ħˇāceleri ve erkān-ı devleti şiǾr 

dirler idi. ŞiǾr bahānesiyle anları kendüye yaķın ider idi. Anuñ zamānında82 tevārįħ ü 

eşǾāra83 muĥabbetini görüp herkes şiǾr ü inşā ve ķıśaś söyler idi ve kitāblar yazarlar 

idi. Her kişi şiǾrini pādişāh öñünde gelüp kendü oķur idi. Ol daħı cümleye iĥsān u 

luŧf ider idi84. Üstād eydür: Bu cümle şuǾarādan85 biri Kārāsį-i şāǾirdür kim Hezār 

                                                           
72 Karnınına bir bıçak saplayıp onu öldürdü. 
73 Zābilistān’a] Zābil’e, P. 
74 Ve üstād eydür; Sulŧān Maĥmūd Sebüktigįn anuñ] Sulŧān Maĥmūd Sebüktigįn ol şāhuñ, P. 
75 Cebhesinde] cebįninde, P. 
76 Cihān-ı fenādan mekān-ı beķāya irtiĥāl ] cihan-ı bį-bekādān dārü’l-beķāya rıĥlet, P. 
77 Andan śoñra ol şāhuñ vāriŝi olmamaķ ile Sulŧān Maĥmūd] andan soñra Sulŧān Maĥmūd ol şāhuñ 
vāriŝi olmamaķ ile, P. 
78 Çok toplantılar yapardı. 
79 Onun sohbet arkadaşlarının çoğu şairdi. 
80 ŞāǾirler idi] şāǾir idiler, P. 
81 Onun işi bir mertebeye ermişti ki. 
82 Anuñ zamānında] zamānında anuñ, P.  
83 Tevārįħ ü eşǾāra] tevārįħe ve eşǾāra, P. 
84 Ol daħı cümleye iĥsān u luŧf ider idi] -U. 
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Efsāne nām kitāb anuñ taśnįfātındandur ol daħı Sulŧān Maĥmūd’uñ muķarreblerin86 

idi. Ve ǾUnśurį-i şāǾir kim cümle şuǾarādan anuñ eşǾārı Sulŧān Maĥmūd yanında 

maķbūl idi. Anı sulŧān-ı şuǾarā oķurlar idi. [U-5a] Sulŧān Maĥmūd anı cümleden 

ziyāde sever idi. Ol sebebden ǾUnśurį’nüñ gün-be-gün Ǿizzet ü ĥürmet87 ve devlet ü 

ĥaşmeti ziyāde olmaķda idi. Her şeb ki Sulŧān Maĥmūd’uñ nažarında ķarār iderler 

idi. Kārāsį-i şāǾir ayaġ üzre ŧursa ǾUnśurį oturur idi. İttifāķ bir gice Sulŧān 

Maĥmūd’uñ ħāŧır u Ǿāŧırına bu ħuŧūr itdi ki benüm ħidmetümde  bu ķadar şuǾarā vü 

büleġā var iken niçün bu Şeh-nāme nažma gelmeye didi ve hem tertįb olınmamış idi. 

Bunun tertįb olup nažma gelmesin murād ķıldı. ǾĀķıbet ǾUnśurį’ye buyurdı88 Farsį: 

ǾUnśurį rā güft Ǿaceb-est ki įn Şeh-nāme rā be-nažm ne-yāverde end89.  

YaǾnį Sulŧān Maĥmūd ǾUnśurį’ye eyitdi:90 ǾAcebdür ki bu Şeh-nāme’yi nažma 

getürmemişler Farsį:  

ǾUnśurį ĥikāyet-i Daķįķį ve sergüźeşt-i ū baz güft91.  

YaǾnį ol maĥalde ǾUnśurį ĥikāyet-i Daķįķį’yi ve  anuñ sergüźeştini92 girü naķl 

eyledi. Sulŧān Maĥmūd  ǾUnśurį’ye emr eyledi ki Şeh-nāme’yi nažm ide. Ammā 

ǾUnśurį Ǿözr idüp didi ki: Şehriyārā bende ol ķadar ķudret ü ķuvvet93 yoķdur ki 

tamām Şeh-nāme’yi nažm idem lākin94 ben bir dihķānį ħaberin95 aldum  çoķ tevārįħ 

bilür ve  selef hikāyetlerin ezber eylemiş  ve ebyāt u eşǾārı şuǾarā beyninde maķbūl ü 

merġūbdur diyüp Firdevsį’yi vaśf eyledi. Ammā ol söz  Sulŧān Maĥmūd’a güc geldi. 

Didi kim: Yā benüm sāye-i ĥimāyetümde bu ķadar şuǾarā var iken revā mıdur ki ben 

bir rūstāyįye minnet idem didi. Aħir ǾUnśurį rıžā gösterdi şol şarŧla ki baña iki yār u 

hevā-dār gerekdür ve anlar daħı ehl-i tevārįħ olalar96 [P-6b] ve daħı bize bir cāy-ı 

śafā-baħş u feraħ-fezā gerekdür tā kim ol maķām-ı cān-baħşda rūz u şeb bu kāra 

şürūǾ idelüm diyüp şāha duǾālar ķıldı. Andan śoñra ol şāh-ı žafer-kirdār Ferruħį ve 

                                                                                                                                                                     
85 Üstād eydür: Bu cümle şuǾarādan] bu cümle şuǾarādan, P. 
86 Muķarreblerin] muķarreblerinden, P. 
87 Ĥürmet] ĥürmeti, P. 
88 ǾĀķıbet ǾUnśurį’ye buyurdı] -U. 
89 Unsurî’ye dedi ki: “Gariptir ki bu zamana kadar neden Şeh-nâme’yi yazmamışlar?” 
90 YaǾnį Sulŧān Maĥmūd ǾUnśurį’ye eyitdi]  yaǾnį ǾUnśurį’ye eyitdi, P. 
91 Unsurî ona şair Dakîkî ve hikayesini anlattı. 
92 Daķįķį’yi ve  anuñ sergüźeştini] Daķįķį’yi ve sergüźeştini, P. 
93 Ķudret ü ķuvvet] ķudret, P. 
94 Lākin] ammā pādişāhum, P. 
95 Ħaberin] ħaberini, P. 
96 Olalar] ola, P. 
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ǾAscedį nām97 şaǾįrlere emr eyledi ki98 ǾUnśurį’ye muǾāvenet idüp Şeh-nāme’yi 

taĥrįr ü taķrįr ķılmada99 iķdām-ı tām ve ihtimām-ı tamām ideler100 ve andan śoñra 

Sulŧān Maĥmūd101 şehr ķurbunda bunlara bir bāġ-ı cennet-miŝāl Ǿaŧā ķıldı. Ġulāmān-ı 

bisyār ve māl-ı bį-şümār virüp anlara şol resme iltifāt u riǾāyet102 ķıldı kim cümle 

ħalāǿiķ anlara olan ĥürmet ü iĥtirāmı ve Ǿizzet ü iǾtibārı görüp her vechle reşk 

eylediler103.  

Der-Beyān-ı Aĥvāl-i Güźeştegān-ı Selāŧįn-i Cihān ve Bahādırān-ı Tįġ-zenān-ı Gįtįsitān 

Neberd-āzmāyān Süvārān-ı Dilįrān-ı Zamān Terceme-i Medĥį-i Meddāh-ı Şāhān 

Fermān-ı Fermāyān-ı Āġāz-ı Dāsitān 

Rivāyetdür ki evvelā Firdevsį-i dānānuñ mevlūd-i şerįfi ve peder-i büzürg-vārınuñ 

nām-ı pākini bu vechle Ǿayān idüp104 ve maǾrifet-i külliyesini bu resmle beyān 

ķılmışlar ki105 Firdevsį-i dānānuñ ol merd-i tüvānānuñ peder-i vālā-güherlerinüñ 

nām-ı pāki Mevlānā Aĥmed bin Feruħ’dur ve daħı pūr-ı güzįni yaǾnį Firdevsį-i 

pākįze-güftāruñ nām-ı şerįfleri Manśūr’dur ve künyetleri Ebu’l-Ķāsım’dur. Üstād 

eydür:106 Gicelerden bir gice peder-i Ebu’l-Ķāsım ħˇāba vardı. ǾĀlem-i ħˇābda  pūr-ı 

güzįni Firdevsį’yi107 gördi ki108 bir yüce bāmuñ üzerine çıķmış yüzini ķıbleye ķarşu 

ŧutmış nā-gāh bir naǾre-i bülend109 urdı şöyle kim Ǿāleme zelzele ve nevǾ-i benį-

ādeme velvele düşdi. [U-5b] Ķubbe-i nüh-āsmān bir zamān pür-śįt u śadā oldı. 

Felegüñ tāsı çekildi ve taĥt-ı ŝerāda gāv-ı zemįn beliñledi. Peder-i Ebu’l-Ķāsım bir 

zamān deng ü ĥayrān olup ķaldı. Zamāndan śoñra anı gördi cevānib-i erbaǾadan ve 

Ǿālem-i bālādan āvāzeler peydā oldı bu śįt u śadādan bu āvāzelerden peder-i Ebu’l-

Kāsım bįdār oldı. Bu vāķıǾanuñ sırrına  düşündi ķaldı. Seher çün āfitāb-ı Ǿālem-ārāya 

kūh u śaĥrāya nūr u žiyā110 virdi peder-i Ebu’l-Ķāsım yirinden ŧurdı. Bir vāķıǾa taǾbįr 

ider ulunuñ nažarına irdi. Gördügi Ǿaceb vaķıǾayı aña beyān ķıldı. Çün ol muǾabbir 

                                                           
97 Ferruħį ve ǾAscedį nām] üç dāne şāǾirlere, P. 
98 Eykedi ki] eyledi, P. 
99 Şeh-nāme’yi taĥrįr ü taķrįr ķılmada] taĥrįr ü taķrįrlerinde, P. 
100 İķdām-ı tām ve ihtimām-ı tamām ideler] İķdām-ı tām ideler, P. 
101 Ve andan śoñra Sulŧān Maĥmūd] Ol şāǾirler bunlardur kim źikr olınur; Ferruħį, ǾAscedį, ǾUnśurį 
bu üç dāne şāǾirlere Sulŧān Maĥmūd Sebüktigįn, P. 
102 İltifāt u riǾāyet] riǾāyet, P. 
103 Ĥürmet … reşk eylediler] Ǿizzet ü iǾtibāra reşk eylediler, P. 
104 Bu vechle Ǿayān idüp] beyān u Ǿayān idüp , P. 
105 Ve … ķılmışlar ki] andan śoñra anuñ maǾrifet-i külliyesini zebānla taķrįr ve ķalem ile taĥrįr ķılam. 
İmdi maǾlūm-ı şerįf ola ki, P.  
106 Üstād eydür] ve’s-selām rivāyetdür kim, P. 
107 Firdevsį’yi] Ebu’l-Ķāsım Firdevsį’yi, P. 
108 Gördi ki] gördi, P. 
109 NaǾre-i bülend] bülend naǾre, P. 
110 Żiyā] fer, P. 
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ol pįr-i tüvānādan bu vāķıǾayı istimāǾ eyledi aña müjde idüp didi ki:111 Ey pįr-i sāl-

ħurde şād ol ve ġamdan āzād ol kim senüñ ol pūr-ı güzįnüñ ve ol mihr-i Ǿālem-ārā-yı 

[P-7a] meh-cebįnüñ112 ol bülen-bām üzerine çıķup  yüzini ķıbleye dönüp bülend āvāz 

ile naǾre urduġınuñ113 taǾbįri oldur ki114 anuñ neşet-i nažm-ı dürer-bārı ve eşǾārınuñ 

keyfiyyet-i esrārı tamām Ǿāleme münteşir ola ve ol āvāzeler kim çehār sūdan istimāǾ 

eyledük. Aña Ǿalāmetdür ki nuŧķ-ı pāk-i Ebu’l-Ķāsım  her diyāra ki irişür. Ol diyāruñ 

büleġāsı  anuñ nuŧķ-ı pākine istiķbāl ideler didi. Aĥmed bin Ferruħ bu cevāb-ı bā-

śavābdan şād u kām115 olup gelüp kendü dār-ı ķarārında bir zamān muķįm oldı. 

Ammā bu cānibde Firdevsį-i dānānuñ mürūr-ı eyyāmla sinn-i şerįfleri ķābiliyyet-i 

taǾlįme lāyıķ oldı. Meger şol zamān ki taĥśįl-i Ǿulūma meşġūl oldılar. EnvāǾ 

kemālātda fāǿiķu’l-aķrān ve nādire-i devrān olup evķātını dāǿimā naĥv u śarfa  ve 

Ǿulūm-ı ǾArabiyyeye ve eşǾār-ı ķadimāya ve tevārįħ-i ķadįmeye ve aĥvāl-i rūzgārı ve 

gerdiş-i çarħ-ı devvārı hem-vāre bilmege saǾy-ı belįġ ider idi. Az zamān içre keŝret-i 

gūşiş ile manžūm kelām söylemede meşhūr-ı āfāķ olup Ǿāleme śįt u śadāsı pür oldı. 

Lįk māder ü pederi faķr u fāķaya mübtelā idiler.116 Çün bir zamān mürūr eyledi eşǾār-

ı Ebu’l-Ķāsım lüǿlü-i ter miŝāl dilden dile ve elden ele düşüp şiǾr-i dürer-bārı mürde 

dillere ĥayāt baħş oldı. Ammā merķūmuñ dāǿimā ķarār-gāhı kenār-ı cūy-bār ve śaĥn-

ı sebze-zār idi. Meger anuñ dāǿimā ķarār itdügi kenār-ı cūy-bār fuśūl-ı bahārda 

ŧuġyān idüp Ŧūs ırmaġı daħı gelüp aña dāħil olur idi. Vilāyet-i Ŧūs’a andan ziyāde 

zarār müstevlį olur idi. Ebu’l-Ķāsım bu ħuśūśda dāǿimā ġam-nāk idi. Muttaśıl  

ħāŧırası bu idi117 ki baña Ħudā118 bir miķdār vüsǾat virse119 ben bu cūy-bāruñ żararı 

defǾine bir sedd çekem ve bir muĥkem cisr bünyād idem tā ki ħalāǿiķ  āsūde-ĥāl 

olalar dir idi. Üstād eydür: İttifāķ bir gün120 Firdevsį Ŧūs’uñ121  vālįsinden žulm ü 

sitem gördi şikāyet itmek içün taħt-gāh-ı Sulŧān Maĥmūd’a Ǿazm ķıldı. Tā kim 

birgün yolı geldi şehr-i Ġazneyn’üñ ķurbına122 irişdi ve kenār-ı şehrde bir bāġ-ı 

                                                           
111 Müjde idüp didi ki] müjde ķıldı didi kim, P. 
112 Meh-cebįnüñ] māh-cebįnüñ, P. 
113 NaǾre urduġınuñ ] ĥayķırduġınuñ,  P. 
114 TaǾbįri oldur ki] sebeb-i aślı oldur kim, P. 
115 Şād u kām] şād kām, P. 
116 İdiler] oldılar, P. 
117 Ħāŧırası bu idi] ħāŧırına bu ħuŧūr ider idi, P. 
118 Ħudā] Ħudā-yı TeǾālā, P. 
119 VüsǾat] dįnār virür ise, P. 
120 Dir idi. Üstād eydür: İttifāķ bir gün] dir idi. İşte  Firdevsį bu ħāŧırada idi bunuñ üzerine bir niçe 
zamān mürūr eyledi. Bir gün, P. 
121 Firdevsį Ŧus’uñ] Firdevsį-i üstād vilāyet-i Ŧūs’uñ, P. 
122 Ķurbına] yaķınına, P. 
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cennet-miŝāl gördi ve ol bāġda123 ol üç şāǾirler ki źikr olınmış idi Şeh-nāme’yi 

anda124 taĥrįr iderler idi.  

Āmeden-i Firdevsį Be-Nezd-i Şehr-i Ġazneyn ve Mülāķāt Şüden-i Ū ŞuǾarā-yı Sulŧān 

Maĥmūd Der-Bāġ125  

Üstād eydür: Meger126 ol gün bunlar niǾmet ü şarāb müheyyā idüp soĥbete meşġūl 

olmışlar idi. İttifāķ Firdevsį [P-7b] ol bāġa [U-6a] [boş]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 Ol bāġda] ol bāġuñ derūnında, P. 
124 Üç şāǾirler…Şeh-nāme’yi anda] üç dāne şāǾirler Şeh-nāme’yi, P. 
125 Āmeden…Der-Bāġ] Ĥikāyet- Āmeden-i Firdevsį Be-Nezd-i ŞuǾarā, P. 
126 Üstād eydür: Meger] meger, P. 
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[U-6b] (Bu maĥal Sulŧān Maĥmūd Sebüktigįn ǾUnśūrį ve Ferruħį ve ǾAscedį muĥliś 

şāǾirlerine bir bāġ-ı ferruħ-fezā virüp iĥsān-ı firāvānla anlar ol maķāmda Şeh-nāme 

yazarlar iken Firdevsį gelüp gelüp gedā şeklinde anlar ile müşāǾare ķılduġı 

meclisdür) 

 

GN, GNN: 2, Minyatür: U-7a 
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[U-7a] yaķįn geldi hemān ķapusından içerü Ǿazm eyledi.127 Meger128 ol diyārda Ǿādet 

bu idi ki her ne yirde129 şarāb u niǾmet yinilse lā-büdol niǾmeti ve ol meclisi gören 

gelüp dāħil olup bile yir ve içer130 idi  gerek āşinā ve gerek bį-gāne. Ol sebebden 

Firdevsį daħı bāġ ķapusından içerü girdi. ŞāǾirler anı görüp derd-i ĥāśıl ķıldılar131. 

Biribirlerine işāret idüp Firdevsį’yi gösterdiler. Gördiler bir uzun ķara ve ħıra 

başında bir eski destārçesi var arķasında bir köhne ħırķa bu üslūbla ŧoġrılup 

kendülere geliyor hemān132 bunlar bunun defǾine şāǾirāne bir Ǿilāc gördiler. [U-7b] 

Bunı revā gördiler ki her biri bir mıśrāǾ söyleyeler ķāfiyesin ve baĥrin taǾyįn ķıldılar 

tā ki Firdevsį meclise ķarįb olınca bunlar birer mıśrāǾ tedārik ittiler. İttifāķ bunuñ 

üzerine idi ki Firdevsį gelüp oturmaķ murād idinürse māniǾ olup diyeler ki bu şuǾarā 

meclisidür şiǾr söylemeyen bu meclise dāħil olmaz diyüp ol birer mıśrāǾı oķıyalar iki 

şāǾirüñ birer mıśrāǾı bir beyt olur ve bir mıśrāǾ tek ķalur eger sen daħı bu mıśrāǾa bir 

mıśrāǾ söyleyüp beyt itmege ķādir iseñ bizümle hem-śoĥbet olup muśāĥabet idersin 

diyeler. Bunlar bu tedārikde iken Firdevsį gelüp bunlara selām virdi murād eyledi 

kim otura ammā bunlar menǾ eylediler didiler ki: Ey merd-i Ħudāyį bu meclis kim 

sen geldüñ şuǾarā meclisidür. Bu meclise şiǾr söylemeyen dāħil olmaz diyüp;  

ǾUnśurį güft: Çün Ǿārıż-ı tü māh ne-bāşed rūşen133. 

Ferruħį güft:  Hem-reng-i ruħet gül ne-būd der-gülşen134. 

ǾAscedį güft:  Müjgānet hemį güźer küned ez cevşen135. 

Firdevsį güft: Mānend-i sinān-ı Gįv der-ceng-i Peşen136  

Fārsį:  Įşān yek-bār güften ki Peşen küdāmest137.  

YaǾnį bunlar bir kerre didiler ki Peşen ķandadur ve ne nesnedür138 biz Peşen’i 

bilmezüz anı bize ħaber vir didiler. Firdevsį anlara ceng-i Peşen’i bildürdi ammā yine 

ĥikmet bu ki ceng-i Peşen n’idügi maǾlūm olmadı. Zįrā Firdevsį ceng-i Peşen’i 

                                                           
127 Hemān ķapusından içerü Ǿazm eyledi ] hemān bāġuñ derūnına müteveccih oldı, P. 
128 Meger] Üstād eydür: Meger, P. 
129 Yirde] yirde kim, P. 
130 Yir ve içer] yir içer, P. 
131 Ķıldılar] idüp, P. 
132 Arķasında… geliyor hemān] üzerlerine ŧoġruldı, P. 
133 Unsurî dedi ki: “Senin yüzün gibi aydınlık ay yoktur.” 
134 Ferruhî dedi ki: “Gül bahçesinde senin yanağına benzer gül olmaz.” 
135 Ascedî dedi ki: “Kirpiklerin tün zırhları delip geçer.” 
136

 Firdevsî Peşen savaşında Gîv’in mızrağını hatırladı ve dedi ki:  “Peşen savaşındaki Gîv’in mızrağı 
gibi.” 
137 Onlar Peşen nedir ve nerededir diye sordular. 
138 Ķandadur ve ne nesnedür] ķandadur ne nesnedür, P. 
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zamān-ı Keyħüsrev’de yād ider. Bu maķāmda bunlara ceng-i Peşen-i bildürdi 

diyüp139 söz ķalur lākin140 biz ceng-i Peşen’i muķaddem beyān idelüm. Peşen 

Türkistān’da bir śaĥrānuñ ismidür. Kūh-ı Lāvun nām bir ŧāġuñ öñünde vāķiǾ 

olmışdur. Efrāsiyāb-ı Türk Kūh-ı Lāvun’dan Peşen śaĥrāsına yüz ŧutup sipāh-ı Įrān’a 

şebįħūn ider üç gün üç gice iki cānibden Ǿažįm ķıtāl vāķiǾ olur. Sipāh-ı Įrān ziyāde 

zebūn olurlar bu üç gün üç gice vāķiǾ olan [P-8a] rezmde dāmād-ı Rüstem yaǾnį Gįv-

i Destān elinden nįze-i cān-sitānın bıraķmayup sipāh-ı Türkān’a nįze urdı şol resme 

kim ne seng ve ne sindān ne zırh ve ne ħaftān ħāǿil olmadı müteyaķķįn141 maǾrekesi 

olmaġla Firdevsį-i üstād ol maǾrekeyi ħāŧır-nişān idüp bu maĥalde įrād ider. Şol 

zamān ki ǾAscedį:  Müjgānet hemį güźer küned ez cevşen didi, ol ĥįnde dest-i ħāŧır-ı 

Firdevsį sinān-ı Gįv’e yapışdı. İki mıśraǾlar kim bu mıśraǾdan muķaddem ǾUnśurį ve 

Ferruħį dimişler idi. Biribirlerine muŧābıķ u muvāfıķ śūret-i bezmde vāķiǾ olmış idi. 

MıśraǾ-i ŝāliŝ daħı bezmde vāķiǾ olmaķ gerek idi. Śūret-i rezmde vāķiǾ oldı. Firdevsį 

gördi ki üçünci mıśraǾda müjgān añladı  hemān sinān-ı Gįvį miŝāl getürüp mıśraǾ-ı 

evvelįnüñ ĥaķķını mıśraǾ-ı ŝānįde icrā ķıldı çehār mıśraǾ dürüst oldı Firdevsį 

cümlenüñ tekmįline bāǿiŝ ü bādį oldı. Biz geldük ebyātuñ mażmūnı beyānına,  

ǾUnśurį dimiş idi ki: Çün Ǿārıż-ı tü māh ne-bāşed rūşen MaǾnā-yı mıśraǾ budur ki 

senüñ cemālüñ gibi rūşen māh olmaz. Ferruħį dimiş idi ki: Hem-reng-i ruħet gül ne-

būd der-gülşen MaǾnāsı budur ki gülşende senüñ yañaġuña hem-reng gül olmaz. [U-

8a] ǾAscedį dimiş idi ki: Müjgānet hemį güźer küned ez cevşen. MaǾnāsı budur ki 

senüñ müjgānuñ dükeli cevşenden güźār142 eyler. Firdevsį daħı mıśraǾ-ı ŝālise cevāb 

virüp dimiş idi ki: Mānend-i sinān-ı Gįv der-ceng-i Peşen. MaǾnāsı oldur ki Peşen 

śaĥrāsınuñ cenginde Gįv-i Destān’uñ sinānı gibi işte ceng-i Peşen’den murād 

maǾlūm oldı. Āħir şuǾarā birbiriyle işāretleşüp Firdevsį’yi ŧoluya ŧutdılar tā kim mest 

olup yıķıldı. Bunlar Firdevsį’yi ol yirde ķoyup gitdiler gelüp Sulŧān Maĥmūd’uñ 

ķapusına yetdiler. Der-bānlara Firdevsį’nüñ şeklini taǾyįn ķıldılar ve didiler ki:143 Şol 

śūretli bir kimse gelürse zinhār içerü ķomañ ki size andan çoķ ziyān irişür diyüp 

kendü Ǿālemlerinde oldılar. Bu cānibde Firdevsį ħˇāb-ı şarāb-ı nābdan bįdār olup baş 

götürdi nažar śaldı şuǾarā ve rindān-ı mey-nūşān ol bezmden ayaķ çekmişler deyyār 

kimse görmedi nā-çār sürüp şehre geldi. Meger ol gün rūz-ı cumǾa idi. Gelüp bir 

                                                           
139 Diyüp] dir de, P. 
140 Lākin] ammā, P. 
141 Müteyaķķįn] müteǾayyin, P. 
142 Güźār] güźer, P. 
143 Ķıldılar ve didiler ki:] ķıldılar, P. 
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cāmiǾe girdi cumǾa namāzını ķıldı. Namāzdan śoñra kendünüñ ŧāliǾ-i ber-geştesini 

ħāŧıra getürdi ve kendü144 ĥasb-i ĥāli bu145 şiǾr-i [P-8b] ciger-sūzı oķıdı. Nažm:  

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ne-dįdem zi-ehl-i cihān hįç yār 

Dirįġā ki žāyiǾ bi-şüd rūzgār146  

Neŝr: YaǾnį dimek olur ki cihān ehlinden hiç kendüme yār görmedüm dirįġā ki 

rūzgārum żāyiǾ oldı. Çün Firdevsį bu beyti oķıdı meger Firdevsį’ye yaķįn bir merd 

oturmış idi. Pādişāhuñ nedįmlerinden idi. Nāmına Māhek dirler idi. Firdevsį’nüñ 

oķuduġı beyti gūş idüp Firdevsį’den suǿāl ķıldı: Bu beyt kim oķıduñ kimüñ 

eşǾārındandur didi. Firdevsį cevāp virüp eyitdi: Zāde-i ŧabǾ-ı nā-şādumdur. Māhek 

aña didi ki: Daħı şiǾrüñ var mıdur. Firdevsį eyitdi kim: Belį niçe bikr şiǾrüm vardur 

bā-niķāb ne çeşm-i nā-maĥrem147 yüzin görmiş ve ne gūş-ı merdüm148 sözin 

işitmişdür didi. Māhek Firdevsį’nüñ şiǾr-i ciger-sūzını ve kelām-ı dil-firūzını gūş 

idince anuñ sözlerinüñ sūzı dil ü cānına teǿŝįr ķıldı. Māhek ol maķāmdan Firdevsį’yi 

alup kendü maķāmına geldi149. ǾĀlį żiyāfet ķıldı. Bir zamāndan śoñra eŝnā-yı 

kelāmda150 Firdevsį Māhek’den Şeh-nāme yazan şuǾarāyı suǿāl ķıldı. Anlaruñ 

merātibin ve şiǾrlerinde olan letāfetin ve tevārįħ-şināslıķların her vechle suǿāl 

ķılduķda Māhek cümle-i şuǾarādan ǾUnśurį’yi tercįĥ idüp ziyāde medĥ eyledi. 

Firdevsį eyitdi: Hiç yāduñda anuñ eşǾārından var mıdur. Māhek eyitdi: Vardur 

Sührāb ile Rüstem ĥaķķında iki beyt söylemişdür. Sulŧān Maĥmūd ġāyetle pend idüp 

Şeh-nāme’nüñ tekmįlini  anlara buyurmışlardur ile’l-ān yazmaķdadur. Firdevsį ol 

Sührāb u Rüstem ĥaķķında olan ebyātı Māhek’den den suāl ķıldı. Māhek Daħı bu 

gūne cevāb virdi. Farsį:  

Çün Rüstem ber-Sührāb žafer yāft, der-ān dem Sührāb endįşe-i ān büved ki men-ū rā 

zinhār dādem. Ū nįz merā zinhār dehed çün Rüstem ħancer ber-keşįd, ve sįne-i 

Sührāb rā bi-zed  Sührāb der zįr-i ħancer güft151. Nažm: 

                                                           
144 Getürdi ve kendü] getürdi kendü, P. 
145 Bu] bir, P. 
146 Dünyada bana yar olacak kimse bulamadım. Yazık ki zamanım boşa geçti. 
147 Çeşm-i nā-maĥrem] çeşm-i merdüm, P. 
148 Gūş-ı merdüm] gūş-ı nā-maĥrem, P. 
149 Geldi] getürdi, P. 
150 Kelāmda], kelāmdan, U. 
151 Rüstem Sührâb’a karşı zafer kazanınca endişelendi, o an Sührâb endişelendi ki ben onu 
bağışlamıştım, o da beni bağışlar mı? Fakat Rüstem hançerini çıkartıp Sührâb’ın göğsüne sapladı. 
Sührâb hançerlenince şöyle söyledi. 
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[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Her ān geh ki teşne şüdį dil be-ħūn 

Biyālūd ān ħancer-i ābgūn  

Zamāna be-ħūn-ı tü teşne şeved [U-8b]  

Be endām-ı tü mūy-ı deşne şeved152 

Māhek eyitdi: İşte bu iki dāne ebyāt sulŧāna ġāyet laŧįf görindi didi. Ammā Ebu’l-

Ķāsım yaǾnį Firdevsį-i eşk-būsuñ Rüstem ile rezmini yazup bir nice ebyāt eyledi.  

Lākin bu maĥalde153 bu ķįl ü ķāli ferāmūş itdürmek içün [P-9a] Māhek’den mey ŧaleb 

ķıldı ve didi kim şimdi mey-i ħoş-güvār içmek gerek ki nāfiǾdür154. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Kunūn ħord bāyed mey-i ħoş-güvār 

Ki mey būy-ı müşk āred ez-cūy-bār155 

Neŝr: YaǾnį mey-i cūy-bārdan dimāġ-ı mey-nūşāna misk rāyiĥasını getürür diyüp 

şarāb-ı nāb getürtdi andan Ǿıyş u nūşa meşġūl oldı. Bundan śoñra bir gice Firdevsį 

Māhek’e eyitdi: Egerçi bu Şeh-nāme-ħˇānlar Şeh-nāme’yi yazmışlar ammā esās 

tevārįħi ve leŧāfet-i eşǾārı müstaĥkem ķılmamışlar ve saǾy u iķdām itmemişler 

didükde Māhek eyitdi: Mümkün olmaz bundan artuķ ķābil degildür156. Eger sen ķādir 

iseñ görelüm birķaç ebyāt söyle Sulŧān Maĥmūd’a gösterelüm eger pend iderse siz 

muĥkem esās idüñ didi. Firdevsį eyitdi: Ĥālā benüm söylenmiş eşǾār-ı dürer-bārum 

vardur ki her bir ĥarfi bir gevher-i pür-māyedür manžūm u maŧbūǾ fikr-i bikr-i 

maǾānį śadef-i sįnemde pinhāndur157. Niķāb-i seĥāb içinde āfitāb-ı Ǿālem-tāb gibi gāh 

pinhāñ ve gāh peydādur diyüp bu ebyātı oķıdı Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

ǾArūs-ı dıraħşende çün āfitāb 

Nihān lįk der-çādır-i müşk-nāb 

 

                                                           
152 Sen ne zaman kana susasan ve o su rengindeki hançerini kana bulamak istesen, zaman da senin 
kanına susar ve vücudunun her kılı bir hançer kesilir. 
153 Lākin bu maĥalde] ve anı ħāŧır-nişān itmiş idi lākin ol maĥalde, P. 
154 Gerek ki nāfiǾdür] gerek,  P. 
155 Şimdi güzel kokulu şarabı içmeli, çünkü bu içki ırmaklardan misk kokusunu getirir. 
156 Degildür] degildür ve didi ki, P. 
157 Pinhāndur] pinhāndur kim, P. 
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Çü rūĥü’l-ķuds peykereş enverį 

Ne įn Ǿālem-i Ǿunśur u Ǿunśurį 

Dıraħşān zi-zįr-i niķāb-ı midād 

Çü āb-ı Ĥıżır der-miyān-ı sevād158   

Neŝr: Mażmūn-ı kelām belāġat-ı encām159 bu vechle iǾlām olınur ki: Firdevsį-i rūşen-

güftār buyururlar ki benüm niķāb altında bir Ǿarūs-ı dıraħşendem vardur ki160 güneş 

gibi ammā cemāli çādır-ı müşk-nāb içinde  gizlüdür. Anuñ cemāli Cebrāǿįl cemāli 

gibi enverįdür. Anuñ Ǿunśurı bir Ǿunśur-ı laŧįfdür bu dünyā Ǿunśurı gibi degildür. 

Firdevsį’nüñ çādır-ı müşk-nāb didügi ħaŧŧ-ı siyāhınuñ mürekkebidür. Ol ǾArūs kim 

zįr-i niķābdadur diyü buyurdılar. Ol Ǿarūs-ı zįbādan murād güftār-ı ġarrāsıdur ki 

mürekkeb-i niķābınuñ altında cemāli dıraħşāndur. Žulmet içinde āb-ı ĥayāt-ı Ĥıżr 

gibi. Çünki Māhek Firdevsį’nüñ bu deñlü eşǾārla işǾār-ı maǾāni ķılduġını istimāǾ 

eyledi ol gice śubĥ-ı śādıķ olınca bu eşǾāruñ keyfiyyetiyle mest olup göz yummadı. 

Çünki seĥer irdi161 āfitāb-ı Ǿālem-tāb rūy-ı zemįne żiyā-baħş oldı Māhek yirinden 

ŧurdı Sulŧān Maĥmūd’uñ nažarına geldi aĥvāl-i Firdevsį’yi bir bir Ǿayān u beyān 

ķıldı. Āħir nažar-ı şehriyāra getürdi ol biñ beyt kim Siyāvuş ĥāķķnda söylenmiş idi 

anı sulŧāna Ǿarż eyledi162. Sulŧān bu nažm-ı pāki görince şād olup [P-9b] ol nažmuñ 

her beytine bir dinār virdi biñ altun iĥsān eyledi163 ve buyurdı: İmdi Şeh-nāme’yi 

benüm nāmuma taĥrįr eyle ĥażret-i Ādem’den tā benüm zamānuma gelince didi ve 

her beytine bir altun virmegi vaǾde ķıldı ve suāl ķıldı kim: Bu deñlü Şeh-nāme ne 

miķdār ebyāt olur. Firdevsį altmış biñ ebyāta ķārār virdi. Sulŧān Maĥmūd daħı altmış 

biñ dinārı virmege muķarrir oldı. Andan māǾadā sarāylar ve cāriyeler ve ġulāmlar 

[U-9a] virdi. Firdevsį daħı ol şevķe Şeh-nāme’yi taĥrįre āġāz ķıldı tā kim otuz yılda 

tamām eyledi. Teslįm-i pādişāhį olduķda Sulŧān Maĥmūd emr eyledi164 ħazįneden 

altmış biñ altun vireler ammā Sulŧān Maĥmūd’uñ vezįr-i aǾžamı ki nāmı Ĥasan 

Meymendį’dür bu iltifāta ĥased ķıldı gelüp sulŧān öñünde baş ķodı ve eyitdi: 

Şehriyārā siz Fridevsį’ye kitāb tamām olmazdan muķaddem şol ķadar iĥsān 

                                                           
158 Benim güneş gibi parlayan bir gelinim vardır ama saf misk kokulu çadır altında gizlidir. Onun 
yüzü Cebrail yüzü gibi aydınlıktır ve onun unsurları bu dünya unsurlarına benzemez. O parlaklık 
mürekkeb  örtüsünün altındadır. Tıpkı karanlık içindeki Hızır’ın suyu gibi. 
159 Encām] nižām, P. 
160 Vardur ki] vardur, P. 
161 Seĥer irdi] seher irüp, P. 
162 Āħir … sulŧāna Ǿarż eyledi] -U. 
163 Biñ altun iĥsān eyledi] -U. 
164 Sulŧān Maĥmūd emr eyledi] emr eyledi, P. 
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eyledüñüz ki altmış biñ altun ķadar oldı şimdi bir şāǾire altmış biñ altun virmek ne 

lāzımdur. Altmış biñ aķçe virmek kifāyet ider didi. Sulŧān Maĥmūd daħı itdügi Ǿahdi 

ferāmūş idüp emr eyledi altmış biñ aķçe ĥāżır ķılup165 bir ġulāmla Firdevsį’ye 

gönderdi. Meger ol vaķt Firdevsį ĥamāmda idi henūz çıķmamış idi ve şerbetciden bir 

fuķāǾį şerbet alup içdi. Ol dem ġulām gelüp Firdevsį’ye altmış biñ aķçeyi teslįm 

eyledi. Firdevsį ol ĥāli görüp ĥayrān ķaldı sulŧānuñ Ǿahd-şikenligine ġam-nāk oldı. 

Ol ıżŧırābla altmış biñ aķçeyi üç ĥiśśe eyledi. Yigirmi biñ aķçeyi ĥamāmcıya ve 

yigirmi biñini şerbetciye ve yigirmi biñini getüren ādeme virdi. Etegin166 silküp 

revāne oldı. Ammā bu ħaberi sulŧāna didiler. Sulŧān ġażab-nāk olup emr eyledi  

Firdevsį’yi meydān-ı siyāsete getürdiler167. ǾUnśurį ve ġayrı şāǾirler168  ve büleġā vü 

fuśaĥā169 şefāǾat ķıldılar yine ħalāś oldı. Ammā Firdevsį ol yirden ki gitdi ol gice ol 

ĥarāretle Sulŧān Maĥmūd’ı hicv eyledi. Rūzgārda bir eŝer daħı ķodı170 kim ķıyāmete 

dek ve171 Firdevsį bu maĥalde vaśiyyet itmişdür ki172 her kim benüm Şeh-nāme’mi 

yazar kitāb-ı evvelinde bu hicvi yazmaz ise Ħuda’nuñ laǾneti anuñ üzerine olsun. Ol 

sebebden hiçbir şeh-nāme yoķdur ki evvelinde bu hicv yazılmaya. Çün Firdevsį hicvi 

tamām itdi bir gün Ayās ile mülāķāt idüp yanında zād u zevādesi yoķ idi. Birķaç 

aķçe ħarc-ı rāh alup dest-i Ayās’a bir ŧomar virdi ve tekrār tekrār emānet idüp gitdi. 

Rivāyetdür ki: Firdevsį’nüñ aĥbābından çoķ kimesneler ardına düşüp [P-10a] aña 

imdād itmek murād idindiler ammā Sulŧān Maĥmūd’uñ ġażabından ve Ĥasan 

Meymendį’nüñ ĥįle vü mekrinden ħavf idüp fāriġ oldılar. Bu cānibde bir gün 

Firdevsį173 gelüp174 vilāyet-i Ŧūs’a dāħil oldı yine anda sūz-ı derūnla  niçe şiǾr-i āteş-

bār daħı yazdı. Vilāyet-i Ġazneyn’de Naśr bin Muĥteşem’e irsāl eyledi. ŞiǾr-i 

Firdevsį gelüp Naśr bin Muĥteşem’e vāśıl oldı. Ol gün rūz-ı CumǾa idi. İttifāķ Sulŧān 

Maĥmūd CumǾa namāzını Firdevsį’nüñ şiǾri yazılan cāmiǾde ķıldı. Naśr bin 

Muĥteşem de anda idi. Ǿİbādetden śoñra Sulŧān Maĥmūd cāmiǾ dįvārına nažar ķılup 

Firdevsį şiǾrini gördi. Hemān ol dem bir āh-ı serd çekdi. Firdevsį’yi yād eyledi 

Ayās’dan anı suǿāl ķıldı. Hemān Naśr bin Muĥteşem ayaġa ŧurup sulŧāna duǾā ķıldı 

                                                           
165 Ķılup] idüp, P. 
166 Etegin] etegini, P. 
167 Getürdiler] getürdiler ammā, P. 
168 Ġayrı şāǾirler] ġayrı şuǾarā, P. 
169 Büleġā vü fuśaĥā] büleġā, P. 
170 Rūzgārda bir eŝer daħı ķodı] bir eŝer daħı ķodı rūzgārda, P. 
171 Ķıyāmete dek ve] ķıyāmete dek ķaldı, P. 
172 Vaśiyyet itmişdür ki] vaśiyyet idüp dir kim, P. 
173 Firdevsį] Firdevsį-i Ŧusį, P. 
174 Gelüp] bir gün gelüp, P. 
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didi kim: Şehā baña Firdevsį’den hedāyā bir niçe  eşǾār geldi Tūs şehrinden 

göndermiş diyüp ol nāmeyi sulŧānuñ destine śundı. Sulŧān ol nāmeye daħı nažar ķıldı 

anı daħı Ǿalā ŧarįķü’l-ĥikāyet pür-şikāyet gördi.[U-9b] Ol nāme-i sūz-nāk u āteş-

bārda175 taĥrįr ü taķrįr olınan ebyāt-ı dürer-bār budur ki źikr olınur176. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Be-Ġažneyn merā gerçi ħūn şüd ciger  

Zi-bidād-ı ān şāh bįdād-ger 

Hemį ħˇāstem tā fiġān hā künem 

Be-gįtį ez-ū dāsitān hā künem 

K’ez-ū hįç şüd renc sį sāle’em  

Şenįd ez-zemįn āsmān nāle’em177 

Neŝr: MaǾnā-yı beyt178 budur ki: Egerçi179 benüm diyār-ı Ġazneyn’de cigerüm ħūn 

oldı. Ol şehriyār-ı bįdād-gerden  ben daħı muttaśıl isterüm ki nāle vü efġānlar ķılam 

pādişāhuñ žulm ü bįdādını dünyāya andan dāsitānlar idem yaǾnį cihān ħalķına 

şehriyāruñ180 cevr ü sitemini181 Ǿayān u beyān idem zįrā anuñ žulm ü bįdādından 

benüm otuz yıllıķ renc ü miĥnetüm hįç oldı. Ol sebebden rūy-ı zemįnde benüm 

istedügüm nāle vü efġānı182 āsmān-ı bālā istimāǾ eyledi183. Muķābele-i iĥsānı baña 

žulm u bįdād oldı. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Eger bāşed įn nüktehā nā-śavāb 

Be-sūzān be-āteş be-şūy ān be-āb 

Güźeştem men ey server-i pāk-rāy 

Ez-įn dāverį tā be-dįger sarāy  

 

 

                                                           
175 Āteş-bārda] āteş-bārede, P. 
176 Olınan…olınur] olınan ebyāt-ı dürer-bār budur, P. 
177 Gazne şehrinde yüreğim kanla doldu. O zalim şahın adaletsizliğini destan yapıp feryad ile dünyaya 
bildireyim. Benim otuz senelik emeğim boşa gitti. Benim bağrırıp çağırışımı gökyüzü bile işitti. 
178 MaǾnā-yı beyt] maǾnā-yı ebyāt, P. 
179 Egerçi] Şehriyārā egerçi, P. 
180 Şehriyāruñ] pādişāhuñ, P. 
181 Cevr ü sitemini] žulm ü bįdādını, P. 
182 Nāle vü efġānı] ñāleyi, P. 
183 Eyledi] eyledi. Nažm: 
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Resed luŧf-ı Yezdān be-feryād-ı men 

Sitāned be-maĥşer ez ū dād-ı men184  

Neŝr:  Ve yine bu ebyātı daħı ol Şikāyet-nāme’de Firdevsį yazmış. MaǾnāsı oldur ki 

naśįĥat yüzinden [P-10b] Sulŧān Maĥmūd185 eydür ki: Nāmemde saña yazup 

gönderdügüm nükteler cevāb-ı bā-śavābdur. Eger bu nükteler senüñ ķatuñda nā-

śavāb oldı ise anı āteşe yaķ veyā śuyla yuyup pāk it. Ey server-i pāk-rāy ben andan 

geçdüm senüñ mülküñden ve pādişāhlıġuñdan fāriġ oldum rūz-ı ķıyāmete dek zįrā 

Ĥaķ TeǾālā’nuñ luŧfı benüm feryāduma irişür. Rūz-ı maĥşerde benüm dādumı andan 

alur zįrā şāhla186 gedā ol yirde yeksān olur didi. Rivāyetdür ki Sulŧān Maĥmūd bu 

ebyātı ki oķıdı cigeri ħūn oldı. Ķılduġı işlere peşįmān oldı andan sürüp sarāyına 

geldi. Bilür idi kim Firdevsį’nüñ bu eŝerine sebeb Ĥasan Meymendį olmış idi aña 

ġażab ķıldı zįrā bir yaramaz ādem biñ eyü kişinüñ eylügini bir demde żāyiǾ ider. 

Naķkāş-ı ķażā anuñ eylügi nāmını śaĥįfe-i Ǿālemden terāş ider getürüp yaramazlıķ 

defterine yazar. Ol nām-ı zişt tā rūz-ı ĥaşra dek ķalur. Sulŧān Maĥmūd bu maǾnāyı 

yādına getürüp ġażab-nāk olup Ĥasan Meymendį-i bed-kārı siyāset-gāha getürüp 

ķatl187 eyledi. Sulŧān Maĥmūd’uñ aķśā-yı murādı ol idi ki Meymendį’nüñ helākı 

ħaberi Firdevsį’nüñ semǾine ire yine ħidmet-i Sulŧān Maĥmūd’a müteveccih olup 

dįdār-ı şerįfiyle188 müşerref ü muġtenem  ola ammā Firdevsį Ĥasan Meymendį’den ol 

deñlü žulm ü bįdād görmiş idi ki Firdevsį’nüñ Ǿömri anlardan şikāyet itmekle geçdi. 

Üstād eydür: Bu cānibde bir gün Firdevsį-i Ŧūsį Ŧūs diyārından diyār-ı 

Māzenderān’a gitdi. Gelüp şehr-i Māzenderān’a  kim dāħil oldı. Vālį-i Māzenderān 

anı meclisine daǾvet idüp Şeh-nāme’sini ve kemāl-i maǾrifetini  görüp şol deñlü 

iĥsān itdi kim Sulŧān Maĥmūd’ı ferāmūş ķıldurdı. [U-10a] Ammā Firdevsį ol 

diyārdan daħı çıķup vilāyet-i Baġdād’a Ǿazm itdi.189 Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Girift ān Ǿaŧā-rā besį şād şüd  

V’ez ān cāygeh sū-yı Baġdād şüd  

                                                           
184 Eğer gönderdiğim namedeki sözler hoşuna gitmediyse ateşte yak veya yıka. Ey temiz fikirli sultan, 
ben senin sarayından ve padişahlığından geçtim. Allah feryadımı işitir ve benim hakkımı mahşerde 
senden alır. 
185 Maĥmūd] Maĥmūd’a, P. 
186 Şāhla] şāh ile, P. 
187 Ķatl] helāk, P. 
188 Dįdār-ı şerįfiyle] dįdārıyla, P. 
189 ǾAzm itdi] gitdi, P. 
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Neŝr: Firdevsį çünki190 vālį-i Māzenderān’uñ Ǿaŧā ķılduġı dirhem ü dįnārı ķabż u basŧ 

idüp şād-kām oldı. Ol yirden cānib-i Baġdād’a gitdi bir gün gelüp Baġdād şehrine 

dāħil oldı. Ammā Baġdād ħalķından hiç bir kimse ile āşinālıġı yoķ kendünüñ kemāl-i 

maǾrifetinden kimsenüñ āgāhı yoķ. Bir nice zamān Baġdād diyārında geşt ü güźār 

ķıldı. Tā kim [P-11a] bir gün bir tācir ile mülāķāt eyledi. Meger anuñ ile ĥuķūķ-ı 

sābıķası var idi. MaǾārifi sebebi ile Firdevsį’yi gördi ikrām u iĥtirāmla anı alup 

menziline gitdi. Ve’l-ĥāśıl zaĥmet-i sefer ber-ŧaraf oldı. Firdevsį-i dānā ol yirde 

dıraħt-ı iķāmet diküp ve dāmeninden ġubār-ı meşaķķat silküp andan śoñra kendü 

ĥikāyetini ol tācire beyān eyledi. Her şol nesne kim derūnunda var idi ol merde 

āşikāre ķıldı.191 Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Be-tācir ĥikāyāt-ı ħod bāz güft 

Her ānçe nihān bud ez-ū bāz güft192 

Neŝr: Tācir bunuñ aĥvāl-i ser-encāmına vāķıf oldı. Aña naśįĥat ķılup didi kim: 

Serverā  sen şimden girü ġam yime ki193 dün dār-ı miĥnetde idüñ şimdi194 dārü’s-

selāma195 irdüñ ħalįfe-i Baġdād’uñ mihr-i Ǿadlinde ārām idersin diyüp ħalįfe-i 

Baġdād’ı medĥ eyedi. Yine didi ki196: Evvelā varayın anuñ bir vezįri vardur. Senüñ 

aĥvālüñi aña beyān ideyin diyüp197 vezįre Ǿazm itdi. Pes ol vaķt ol tācir-i nįk-rāy 

vezįr-i müşkil-güşānuñ yanına irdi ol ħˇāce Fridevsį-i pür-hünerüñ hikāyetini Ǿale’l-

infirād anuñ öñünde başdan başa beyān eyledi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Pes ān gāh şüd tācir-i nįk-rāy 

Be-nezdįk-i destūr müşkil-güşāy 

Ĥikāyāt-ı Firdevsį-i pür hüner 

Beyān kerd der pįş-i ū ser-be-ser198 

                                                           
190 Çünki] çünkim, P. 
191 Ol merde āşikāre ķıldı] āşikāre söyledi, P. 
192 Tacire kendi macerasını tekrar anlattı, tüm gizli sırları ortaya çıkardı. 
193 Yime ki] yime, P. 
194 Şimdi] bugün, P. 
195 Dārü’s-selāma] dārü’s-selāmete, P. 
196 Yine didi ki] ve didi kim, P. 
197 İdeyin diyüp] ideyin didi andan, P. 
198 O iyi fikirli tacir izin alıp hemen problemini çözmek istedi. Hünerli Firdevsî’nin hikayesini baştan 
başa anlattı. 



66 

 

Neŝr: Çünki199 vezįr anuñ aĥvāline vāķıf oldı. Fażl u dāniş ve Ǿaķl u idrākde ol vezįr 

be-ġāyet bį-nažįr idi. Meger ol mažhar-ı dįn-i  vidād olan tācirden Firdevsį-i pāk-

zādı200 ŧaleb ķıldı. Ol tācir201 daħı varup Firdevsį’yi vezįrüñ202 nažarına götürdi. 

Firdevsį’nüñ maǾārif-i külliyesi ol maĥalde şöyle Ǿayān oldı ki gūyiyā ol zamāna dek 

Firdevsį’nüñ maǾārifi ħalāǿiķe203 maǾlūm olmamış idi. Ol gün büleġā-yı ǾArab 

Firdevsį’yi ŧarįķ-i imtiĥāna çekdiler. Baġdād’uñ büleġā vü fuśaĥāsını bir nāmede 

ilzām ķıldı. Ol nāmenüñ derūnında inşā ve muķattaǾāt ve rubāǾiyyāt ve ġazeliyyāt ve 

ķaśāǿįd ve tesdįsāt ve taħmįsāt ve śanāyiǾ-i eşǾārda olan tecnįsāt zebān-ı Farsį de ve 

lisān-ı tāzįde ol ĥakįm-i pesendįde ol ķadar ebyāt-ı sencįde derc eyledi. Ol güzįde-i 

rūzgār ol şāǾir-i pākįze-kār mevālį-i ǾArab’ı deng ü lāl eyledi204. Ol merd-i süħan-gūy 

Ǿulūm-ı ǾArabiyyede ol ķadar fażįlet ižhār itdi ki bir nāmenüñ içinde Ǿilm-i 

maǾānįden bedįǾ ve beyāndan205 muvaşşaĥ u meşĥūn şol dürr-i āb-dār miŝāli beyaż 

śadef içinde derc ķılup cümlesin bir mektūb idüp vezįre virdi. Vezįr büleġā-yı 

ǾArab’ı [U-10b] bi’l-külliye cemǾ eyledi cümlesi Firdevsį’nüñ fażįletini ve kemāl-i 

maǾrifetini imżā itdiler. [P-11b] Vezįr  alup ol nāmeyi ħalįfe-i Baġdād’a  gitdi.206 Çün 

ħalįfe-i Baġdād Firdevsį’nüñ bu kemāl-i maǾrifetin ve şiǾr ü inşāda fażįletin gördi. 

Bi’ż-żarūre derūn-ı pākinden muĥabbet ķıldı ve meclisine daǾvet eyledi. Firdevsį-i 

dānā meclis-i ħalįfeye dāħil olmazdan muķaddem ħalįfenüñ medĥinde biñ beyt 

söylemiş idi. Ol hedāyā ile meclis-i ħalįfeye vuśūl buldı. Ħalįfe tekrār bu eşǾār-ı 

ġarrāyı daħı görince Firdevsį’ye cān u dil birle muĥabbet ķılup śadr-ı Ǿāliye teklįf 

eyledi ammā vezįr207 pādişāh nažarında Firdevsį’nüñ sözlerin Ǿalā ŧarįķü’l-ĥikāye 

beyān eyledi. Sulŧān Maĥmūd’uñ Firdevsį’yle maǾrekesini208 ol şemşįr-i ġażab209  bu 

tįġ-i zebān çekdügini ġażab şemşįrinüñ acısı gidüp ammā tįğ-i zebān zaħmınuñ acısı 

cānda ķalur ve dillerde dāsitān olur. Nažm: 

 

 

                                                           
199 Çünki] çünkim, P. 
200 Fridevsį-i pāk-zādı]  Firdevsį’yi, P. 
201 Tācir] -U . 
202 Vezįrüñ] anuñ, P. 
203 Ħalāǿiķe] ħalķa, P. 
204 Eyledi] eyledi ki, P. 
205 Ǿİlm-i maǾānįden bedįǾ ve beyāndan] maǾānįde ve bedįǾ ü beyānda, P. 
206 Gitdi] getürdi; P. 
207 Eyledi ammā vezįr] idüp riǾāyet ķıldı andan aĥvālin su’āl idince ol-dem vezįr, P. 
208 Sulŧān Maĥmūd’uñ Firdevsį’yle maǾrekesini] Sulŧān Maĥmūd ile Firdvsį mācerāsını, P. 
209 Ġaźab] ġażab çeküp, P 
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[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Süħan-hā-yı sulŧān u perħāş-ı ū-y 

Ez-ān renc sį sāl u pādāş-ı  ū-y 

Ve ger ķaśd-ı Meymendį-i sifle-cūy  

Bed-endįş ü bed-sįret ü herze-gūy 

Be-pįş-i ħalįfe heme bāz güft 

Ki derd ez-ŧabįbān ne-şāyed nühüft210  

Neŝr: Bu211 ebyāt-ı dürer-bāruñ mażmūnı budur ki pādişāhuñ sözlerini ve anuñ 

cengini andan otuz yılda ĥāśıl itdügi renc ü miĥneti muķābelede anuñ Ǿivażını 

Meymendį-i süfle-cūyuñ212 kendüye ķaśdını yaǾnį şol bed-endįş ü bed-sįret herze 

söyleyici Ĥasan Meymendį’nüñ kendüye ķılduġı ihāneti ħalįfenüñ öñinde dükeli 

tekrār söyledi. Zįrā ki derd ŧabįblerden gizli olmaķ lāyıķ olmaz.213 Çün Firdevsį’nüñ 

kelāmı bu maķāma irişdi ve źikr olınmış idi ki bundan muķaddem ħalįfeye214 biñ 

dāne ebyāt virmiş idi. Ħalįfe-i Baġdād daħı anuñ muķābelesinde bāb-ı cūd u saħānuñ 

kilįdine dest urup ħazįne-i Ǿāmireden Firdevsį-i üstāda altmış biñ dįnār Ǿaŧā ķıldı. 

Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Pes ān geh ħalįfe girāmįş kerd 

Neh elŧāf-ı şeh-nāme nāmįş kerd215 

Neŝr: Bundan māǾadā ħalįfe buyurdı kendü sarāyı ķurbında anā cāy-ı āsāyiş virdiler. 

Sarāy-ı Ǿālį ve pāye-i bülend ve esbāb-ı devlet ve niǾmet-i bį-ĥadd ü ķuvvet-i lāyuǾad 

iĥsān ķıldı. Ammā Firdevsį’nüñ kemāl-i maǾrifine pend itdiler lākin Şeh-

nāme’sinden źevķlenmediler. Anuñ içün kim medĥ-i Keyāniyān idi. Keyāniyān216 

bi’l-külliye āteş-perestān idiler. Ħalįfenüñ217 Şeh-nāme’ye raġbeti az olduġına sebeb 

bu idi. Çün Firdevsį-i dānānuñ bu esrār-ı ħafiyye218 maǾlumı oldı. Derĥāl Kitāb-ı 

                                                           
210 Padişahın sözlerini ve onun savaşını, otuz yıllık emeğini, kötü düşünceli, yalan söyleyen alçak 
Meymendî’nin kendisine yaptığı işleri, tabiplerden dert gizlenmeyeceği için, bir bir halifenin önünde 
anlattı. 
211 Bu] yaǾnį bu, P. 
212 Meymendį-i sifle-cūyuñ] Ĥasan Meymendį-i dūn-himmetüñ, P. 
213 Lāyıķ olmaz] münāsib degildür, P. 
214 Muķāddem ħalįfeye] muķaddem Firdevsį ħalįfeye, P. 
215 O an halife onu yüceltti. Adını şeh-nâme koyup hediye etti. 
216 Keyāniyān] Keyāniyān ise, P. 
217 Ħalįfenüñ] işte ħalįfenüñ, P. 
218 Çün Firdevsį-i dānānuñ bu esrār-ı ħafiyye] Çün bu esrār-ı ħafiyye Firdevsį-i dānānuñ, P. 
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Yūsuf u Züleyħā’ya āġāz ķıldı ve dibācesinde Şeh-nāme’mi ve Şeh-nāme’de olan 

şāhānı ķadĥ eyledi [P-12a] teǾessüf çeküp didi kim: Ĥayf kim otuz yıllıķ Ǿömri Ĥaķ 

TeǾālā’nuñ bir peyġamberi vaśfına śarf itmedüm. Sulŧān Maĥmūd’uñ riǾāyet-i ħāŧırın 

murād idinüp otuz yıllıķ Ǿömri andan dünyā ümįd itmek hevāsında geçürdüm didi219 

ve ol Yūsuf u Züleyħā dįbācesinde olan ebyātdan bu maĥalde bu ebyāt-ı ġarrā źikr 

olınur.220 Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ĥikāyāt-ı ān dāsitān bes ħoşest 

Süħan-hā-yı cān-perver ü dil-keşest 

Bi-yā ķıśśa ez-ķavl-i Dādār ħˇān [U-11a] 

Ki bistāyidet merd-i bisyār dān 

Elif lām rā tilke āyāt221-rā 

Bi-ħˇān tā be-dānį ĥikāyāt-rā222 

Neŝr: Rivāyetdür ki Firdevsį-i dānā-dil223 ķıśśa-i Yūsuf ǾAleyhi’s-selām’ı bir āyet 

yire dek tefsįr idüp baǾdehu Yūsuf u Züleyħā’yı224 tamām idüp ħalįfeye teslįm ķıldı. 

Ħalįfe vesāǿir erbāb-ı nažm Ǿulemā vü fużalā ve büleġā ol kitāb-ı müsteŧābı225 el üzre 

ŧutup taǾžįm ü tekrįm ķıldılar. Oķumaġa ve yazmaġa āġāz eylediler.226 Ammā bir gün 

bu śįt u śadā velvele  ārā-yı ķubbe-i mįnā olup  Sulŧān Maĥmūd’uñ semǾine 

münǾakis oldı. Firdevsį’nüñ ĥālin görenler ve aña ħalįfe-i Baġdād’uñ227 ķılduġı 

iĥsāna vāķıf olanlar cümle Sulŧān Maĥmūd’a bu gūne ħaber virdiler. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü der-žıll-ı vālį u rā cāy şüd 

Çü ŧūŧį be-şekker şeker-ħāy şüd 

 

 

                                                           
219 Didi] diyüp kendüyi peşįmānlıķda gösterdi, P. 
220 Ve ol … źikr olınur] ve ol kitāb ki Yūsuf u Züleyħā ĥikāyesidür ibtidā-yı dįbācesinde olan ebyāt-ı 
muǾciz āyāt budur, P. 
221 Elif, lâm, râ, bu ayetleri, (Yusuf 1). 
222 O hikayeyi anlatmak çok güzeldir, o sözler ki gönül alıcı ve can besleyicidir. Gel o yaratıcının 
sözlerini anlat, Çünkü o,  o adamı çok övmüştür ve bu hikayeyi anlamak için Yusuf suresini oku.  
223 Dānā-dil] kirāmį, P. 
224 Yūsuf u Züleyħā’yı] ol kitāb-ı müsteŧābı, P. 
225 Kitāb-ı müsteŧābı] kitābı, P. 
226 Āġāz eylediler] raġbet gösterdiler, P. 
227 Ħalįfe-i Baġdād’uñ] Baġdād ħalįfesinüñ, U. 
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Zi bįdād-ı sulŧān u cevr-i zamān  

Ber-āsūd der-žıll-ı emn ü emān228  

Neŝr: Sulŧān Maĥmūd’a didiler ki: Şehriyārā229 vālį-i Baġdād’uñ žıll-ı ĥimāyeti aña 

menzil-gāh230 oldı. Ŧūŧį miŝāl şeker ile perverde olup vücūdı şeker-ħāy231oldı. 

Pādişāhuñ žulmünden ve zamānuñ cevrinden žıll-ı emn ü emān-ı ħalįfede232 āsūde-

ĥāl233 oldı didiler. Çün Sulŧān Maĥmūd bu dāsitānı gūş ķıldı ġażab-ı tāmla fermān 

eyledi.234 Bir nāme yazup ol nāmeye mührin235 urup vālį-i Baġdād’a irsāl ķıldı. 

Garrālanup bālālanmakla Firdevsį’yi andan ŧaleb idüp dimiş idi ki:236 Eger ol ķarįmet 

(?) baña irsāl itmeyesin şöyle maǾlūmuñ ola ki senüñ vilāyetüñi fillerüñ ayaġı altında 

pāy-māl iderüm dimiş idi237. Çünki bu nāme ħalįfe-i Baġdād’a irdi mefhūmını 

maǾlūm idindi ol dem238 Ħalįfe daħı kātiblerine [P-12b] buyurdı ki: Ol gelen 

mektūbuñ žahrında elif ve lām ve mįm yazuñ239 bu emr üzre yazılup girü Sulŧān 

Maĥmūd’a irsāl olındı. Bir gün ilçi ol mektūbı getürüp pādişāhuñ destine śundı. 

Pādişāh buyurdı ki anı oķıyalar maķśūdı ne ise ifāde ideler. Dįvān-ı pādişāhįde ne 

ķadar münşiyān-ı belāġāt-niśāb ve kātibān-ı feśāĥat-iktisāb240 var ise ol üç ĥārfüñ 

maǾnāsını fehm idemediler. Āħir bir civān-ı ķābil-vücūd žāhire geldi241 ki fenn-i 

bedįǾ ü beyānį ve tefsįr-i āyāt-ı Ķur’ānį ve sāǿir242 Ǿulūm-ı edeviyye ile üstāddan 

görüp her cānibde yed-i ŧūlāsı var idi. İlerü gelüp eyitdi ki: Ben bu üç ĥarfüñ remzini 

ve maǾnāsını ĥall243 iderin eger fermān olursa. Eyitdiler ki: ǾAžįm luŧfdur buyuruñ. 

Civān eyitdi: Şāh ħalįfeye ħiŧāb itmiş ki Baġdād’ı fillerüñ ayaġı altında pāy-māl 

iderin244 ħalįfe daħı cevābında remzle įmā itmiş ki: Elem tere keyfe feǾalā rabbüke 

bi’aśĥābi’l-fįl245 hemān ki Sulŧān Maĥmūd ol civāndan bu cevābı işitdi Ǿažįm inǾām u 

                                                           
228Valinin himayetinde, şeker yiyen papağanlara döndü. Zamanın sultanının eziyetinden onun 
yardımlarının gölgesinde mutlu mesut oldu. 
229 Şehriyārā] pādişāhum ĥālā Firdevsį’ye , P. 
230 Aña menzil-gāh] menzil-gāh, P. 
231 Miŝāl … şeker-ħāy] vücūdı şeker ile perverde olup şeker yiyici, P. 
232 Emn ü emān-ı ħalįfede] emn ü emānda, P. 
233 Āsūde-ĥāl] āsūde ĥāl ve müreffehü’l-bāl, P. 
234 Eyledi] ķıldı, P. 
235 Mührin] mühr, P. 
236 Ġarrālanup… idi ki] Firdevsį-yi andan ŧaleb ķıldı.Mażmūn-ı nāmede böyle vāķiǾ oldı ki, P. 
237 İderüm dimiş idi] iderüm, P. 
238 Çünki bu nāme … ol dem] -U. 
239 Yazuñ] yazuñ ve’s-selām, P. 
240 Ne ķadar … feśāĥat-iktisāb] münşį-i küttāb belāġat-niśāb, P. 
241 Ķābil-vücūd žāhire geldi] ķābil-vücūd ol dįvānda žāhire geldi, P. 
242 Ve sāǿir] sāǿir, P. 
243 Ĥall] ĥall ü beyān, P. 
244 İderin] itmem muķarrerdür, P. 
245 Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine! (Fil 1) 
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baħşiş-i246 mālā-kelām eyledi. El-ĥaķ hüner bir Hümā meŝābesindedür kime kim 

sāye-güster ola  lā-büd anı pāye-i Ǿālįye yetişdürür. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Hüner pāye-i merd efzūn küned 

Ser ez-cįb-i iķbāl bįrūn küned 

Hüner her kücā efkend sāye-i 

Çü žıll-ı Hümāyeş dehed pāye-i 

Kücā bį-hüner şüd esįr-i niyāz [U-11b] 

Hüner-mend ancā büved ser-firāz 

Be-sū-yı hüner-ver ez-ān tāftem 

Ki kām-ı dü gįtį ez-ū yāftem 

Bedān-rā zebān künd şāyeste-ter 

Hüner ez-ħıred hest āheste-ter247 

Neŝr: Üstād-ı hüner-ver bu maĥalde hüneri taǾrįf ifüp eydür ki:248 Hüner, merdüñ 

pāyesini efzūn249 eyler ve cįb-i iķbālden serini bįrūn eyler yaǾnį başı girįbān-ı 

devletden görinür250. Hüner her ķanda ki sāye śala251 žıll-ı Hümā gibi ol yire pāye 

vire yaǾnį mertebe-i Ǿālįye irgüre ve hünersiz her ķanda ki esįr-i niyāz oldı. Hünerlü 

ol yirde ser-firāz ola. Śāĥib-i nažm eydür: Ben daħı anuñ içün hüner-verler cānibine 

döndüm ki iki cihān murādını andan buldum ve yaramazlaruñ zebānı künd olsa 

lāyıķdur tā ki hüner ehline ŧaǾn itmeyeler. Biz geldük yine maķśūd-ı aślı olan 

kelāma252, üstād eydür: [P-13a] Sulŧān Maĥmūd’uñ birķaç günden śoñra ser-ĥadd 

beglerinüñ birisiyle ceng ħāŧırasına düşdi ve añā mektūb ki göndermek istedi. 

                                                           
246 Baħşįş] aǾŧā, P. 
247 Hüner insanın derecesini yükseltir, başını talihin yakasından çıkararı. Hüner nereye gölge bırakırsa, 
Hüma kuşunun gölgesi gibi gölge verir.  Hünersiz olan kişi ihtiyaçlarına esir oluri hünerli ise ondan 
çok daha yüce olur. Hünerli kişiye yöneldim, iki dünya muradına kavuştum. Şunu bil ki onların dilinin 
keskin olmaması iyidir, çünkü hüner akıldan daha yavaştır. 
248 Üstād-ı hüner-ver … eydür ki] yaǾnį bu ebyāt-ı laŧįfüñ mażmūn-ı belāġat meşĥūnı oldur ki, P. 
249 Efzūn] ziyāde, P. 
250 Eyler ve … görinür] ider ve başını iķbāl yaķasından ŧaşra eyler ve, P. 
251 Sala] bıraġa aña, P. 
252 Žıll-ı Hümā… olan kelāma] žıll-u Hümā gibi mertebe ve pāye vire. Her ķanda ki bį-hüner esįr-i 
niyāz oldı. Śāĥib-i hüner ol yirde ser-firāz oldı. Hüner-verler cānibine anuñ içün döndüm ki iki cihān 
murādını andan buldum. İşte üstād  hüner vaśfını böyle eydür. Biz geldük imdi maķśūd-ı aślı olan 
kelāma çünki Sulŧān Maĥmūd  ol nāmenüñ mażmūnın bidi Firdevsį daǾvāsından fāriġ oldı bunuñ 
üzerine bir niçe eyyām mürūr eyledi, P. 
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Vezįrüñ birisiyle253 müşāvere ķıldı ki bunuñ tehdįdine ne yazalum. Vezįr eyitd: İşte 

Ebu’l-Ķāsım Firdevsį įrād itmiş anı irsāl idüñ. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Eger cüz be-kām-ı men āyed cevāb  

Men u gürz u meydān u Efrāsiyāb254 

Neŝr: YaǾnį Firdevsį bu beyti bir nāmede münāsebetle getürmiş idi Şeh-nāme 

ebyātındandur yaǾnį dimek olur ki: Eger benüm murādumdan ġayrı cevāb gele 

hemān cenge mübāşeret idüp ben ve gürz ve meydān ve Efrāsiyāb ola yaǾnį daħı 

mābeynimüze kimse girmiye. Çün Sulŧān Maĥmūd vezįrden Firsevsį nāmını işitdi255, 

Sulŧān Maĥmūd eyitdi256: Ol bį-çāre bizden behre-yāb olup mütemettiǾ olmadı ve 

otuz yıl Şeh-nāme’ye renc ü meşaķķat çekdi tā kim ser-ĥadd-i iħtitāma irişdürdi 

baĥr-ı ħāŧırdan bunca leǿālį ki çıķardı ve girān-tā-girāna beźl eyledi didi ve fi’l-ĥāl 

buyurdı altmış biñ dįnār-ı kāmilü’l-Ǿayār ħazįneden çıķarup ħilǾat-i fāħir ile 

Firdevsį’ye gönderdi257. Firdevsį ol ĥālden ki mütenebbih oldı. Baġdād’dan Tūś’a 

Ǿavdet ķıldı. Bir gün geçerken reh-güźārda258 bir ŧıfl bu beyti oķıdı. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü Rüstem peder bāşed u men püser 

Be-gįtį ne-māned yekį tāc-ver259 

Neŝr: Mefhūmı bu ki Rüstem peder ola ve oġlı ben olam lā-cerem dünyāda bir tāc-

ver ķalmaz. Firdevsį’nüñ bunca saǾy-ı cemįli ki žuhūra geldi yine ol saǾy 

muķābelesinde ĥirmānın ve pādişāhuñ260 Ǿahd şikenligini fikr idicek derūn-ı dilden 

bir āh-ı cān-gāh idüp bį-hūş olup261 yıķıldı anı ħānesine iletdiler derĥāl murġ-ı rūĥı 

ķafes-i ķalbinden ŧayerān itdi. Ĥikmet-i İlahį ol gün ki anı defn itdiler. Sulŧān 

Maĥmūd’uñ kendüye gönderdügi eger ħilǾat ve eger dįnār262 şehr-i Ŧūs’a dāħil oldı. 

Firdevsį’nüñ öldügini maǾlūm idicek meger bir duħter-i rūşen-aħteri var idi. Ol 

                                                           
253 Mektūb … birisiyle] mektūb göndermek lāzım geldi vezįrle, P. 
254 Eğer isteğimin dışında bir cevap gelirse, aramıza kimse girmesin; yalnızca ben, meydan, gürz ve 
Efrâsiyâb olsun.  
255 YaǾnį Firdevsį … nāmını işitdi] -U. 
256 Sulŧān Maĥmūd eyitdi] eyitdi, P. 
257 Ħazįneden çıķarup ħilǾat-i fāħir ile Firdevsį’ye gönderdi] ve ħilǾat-i fāħir ile gönderdi, P. 
258 Reh-güźārda] yol üstinde, P. 
259 Rüstem babam olsun, ben de onun oğlu olayım, şu dünyada taç sahibi hiç kimse kalmaz. 
260 Ve pādişāhuñ] ve hem pādişāhuñ, P. 
261 Olup] oldı, P. 
262 Eger ħilǾat ve eger dįnār] eger dįnār ve eger ħilǾat, P. 
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inǾāmātı aña arża  ķıldılar. Ķız ķabūl itmedi āħįr rūĥı içün ħānķāha ve baǾż evķāfa 

śarf263 itdiler ve baǾżılar dirler ki duħteri degil idi belki ħˇāheri idi. Ol tecemmülātı 

aña Ǿarż itdiler eyitdi ki: Birāderüm dāǿimā dir idi ki Ĥaķ TeǾālā ħazįne-i 

ġāybiyyesinden baña bir miķdār māl virse anı Ŧūs’uñ śuyına ħarc idüp [P-13b] ŧaş u 

kirec ile bir muĥkem sedd yapdururdum264 dir idi. İmdi münāsib budur ki265 buña śarf 

olına didi. El-ĥaķķ ol ħātunuñ tedbįri ile ol śuya bir Ǿažįm bend yapdılar El-ān āŝārı 

yine bāķįdür [U-12a] ve Ĥakįm Nāśır Ħüsrev’de266 Žafer-nāme’sinde įrād itmiş ki 

dört yüz otuz yedi tārįħinde Serħas’dan Ŧūs’a gitdüm ķaçan ki Ķarye-i Cām’a 

uġradum bir Ǿažįm ribāŧ-ħāne gördüm eyitdiler ki: Bu ribāŧ-ħāne ol dįnār ki Sulŧān 

Maĥmud Firdevsį’ye gönderdi anuñla yapılmışdur ve Firdevsį’nüñ bir laŧįf bāġı var 

idi kendüyi anda defn itdiler ve bütün dünyā anuñ vefātıyla maĥzūn  u maġmūm 

oldılar. Ammā ol tārįħde Ebu’l-Kāsım Gürgānį ki meşįħü’l-meşāyiħ267 idi ve iǾtibārı 

ħalķ ķatında fevķa’l-ĥadd idi. Firdevsį’nüñ cenāzesine varmadı ve eyitdi ki: Ol bir 

merd-i ĥakįm-meşreb idi ve Ǿömrini bir ālāy āteş-perestler268 medĥine śarf 

eylemişdür. Ben anuñ namāzın ķılmazum dimiş269 ĥikmet-i Rabbānį ol gice 

vāķıǾasında bir ķaśr gördi ki ŧāķ u revāķı  eflāke çekilmiş içerüye girdi gördi ki tā 

śadr-ı Ǿālįde yāķūtdan bir serįr vażǾ olınmış ve üzerinde270 Firdevsį neşāt-ı ŧāmla 

ķarār itmiş271 başında bir tāc-ı muraśśaǾ dürr ü yāķūt u zebercedden taǾbiye olınmış 

üzerine bir dürrāǾa almış şeyħ anı bu Ǿālem ile  göricek ħacel oldı. Diledi ki girüye 

döne. Ol dem Firdevsį272 ayaġa ŧurup aña selām virdi273 ve eyitdi ki: Ey şeyħ sen 

bizüm namāzumızı ķılmaduñ ammā Ĥaķ TeǾālā niçe biñ firişte gönderdi tā 

namāzumuzı ķıldılar ve bi-ĥamdüli’llāh ki rūĥumı firdevs-i berįne iletdiler ve ĥālā bu 

maķāmı ki görürsin baña bu beyt muķābelesinde virilmişdür Nažm: 

 

 

 

                                                           
263 Śarf] śabr, P. 
264 Yapdururdum] yapduram, P. 
265 İmdi münāsib budur ki] münāsib bu idi ki, P. 
266 Ĥakįm Nāśır Ħüsrev’de] Ĥakįm Nāśır, P. 
267 Meşįħü’l-meşāyiħ] şeyħü’l-şüyūħ, P. 
268 Āteş-perestler] bį-dįn ve āteş-perestler, P. 
269 Ķılmazum dimiş] ķılmazın didi, P. 
270 Serįr vażǾ olınmış ve üzerinde] serįr üzerinde, P. 
271 Neşāt-ı ŧāmla ķarār itmiş] neşāt-ı ŧāmla geçmiş ķarār itmiş, P. 
272 Ol dem Firdevsį] Firdevsį, P. 
273 Aña selām virdi] selām virdi, P. 
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FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Cihān-rā bülend-i ū pestį tūyį 

Ne-dānem çeǿ mer çi hestį tūyį274  

Neŝr: Mefhūm-ı beyt bu ki cihānuñ yüksekligi ve alçaķlıġı senüñdür ve źātuñı275 

yaķįn idemem ki ne mevcūddur ve her ne ki varlıķ ile276 muttaśıfdur ol sensen ve 

sāǿir mümkünāt Ǿadem-i śarf meŝābesindedür. Üstād eydür: Şeyħ ki ol gice bįdār oldı 

pā-bürehne277 giryān u nālān Firdevsį’nüñ mezārına gitdi ve ķabrinde namāz ķıldı ve 

niçe gün anda iǾtikāfa girdi ve mādām ki ĥayātda idi her gün ziyāretine gider idi ve 

dirler ki arslan-ı Ǿādį Firdevsį’nüñ üzerinde bir ķubbe yapdı tā ol zamāna dek ki278 

Gāzġān Ħān Gürgürüz nām ħānı Ħorāsān ĥükūmetine gönderdi ammā kendüsi 

Ŧus’da279 ķarār ŧutmış idi. Ol ķubbe ŧurur idi280. Lā-cerem ol maĥalde şehrüñ ķalǾası 

yıķılmış idi ol ķubbeyi yıķdılar ŧāşını ol ķalǾanuñ taǾmįrine śarf itdiler nice 

zamāndan śoñra salŧanat Ġāžġān’a degdi ve Emįr İstefiǾ ki  Ŧūs’uñ żābıŧı ve 

muĥaśśılı idi. Firdevsį’nüñ mezārı üzerine bir Ǿažįm Ǿimāret yapdı henūz na-tamām 

iken Emįr İstefiǾ vefāt itdi ol Ǿimāret nā-tamām ķaldı ve’l-ĥāśıl Firdevsį-i pāk-zād 

civār-ı Ĥaķķ’a vāśıl olup Şeh-nāme andan yādgār ķaldı. Mādām ki zebān-ı Fārsį 

mütedāvil ola ol kitāb ne metrūk [U-12b] ve ne mehcūr olur ħuśūśen bu ŧavr-ı süħan 

yaǾnį źikr-i mülūk u selāŧįn ve ĥikāyet-i meśāf u maǾreke ve rivāyet-i memleket ü 

cihāngįri anda ħatm olmışdur. Andan śoñra şuǾarā ne ķadar ki kūşiş ü iķdām itdiler 

ki aña peyrevlik ideler ve anda olan selaset ü feśāĥati icrā ideler, çāre olup ol rütbe-i 

Ǿālįye vāśıl olımadılar. Bi’l-cümle Şāh-nāme-i belāġat ü feśāĥatüñ mertebe-i 

aǾlāsında idügine çūn-u-çirā yoķdur. Eger böyle olmasa idi andan śoñra teǿlįf olınan 

kitāblar iǾtibār u iştihār bulur idi. Meŝelā Gürşāsb-nāme gibi ve Behmen-nāme gibi 

ve Dārāb-nāme gibi ve Selçuķ-nāme gibi ve Şehenşāh-nāme gibi kitāblar anı mensūħ 

ideler idi ve muķarrerdür Şeh-nāme’nüñ iştihārı Rūm’da ve Türkistān’da ve 

Iśfahān’da ǾIrāķ u ǾIrāķeyn’de vesāǿir diyārda ĥadden bįrūndur ve vilāyet-i 

mezbūrede bir ķıśśa yoķdur ki anda mükemmel nüsħa-i Şeh-nāme bulunmaya ve ĥālā 

dört yüz yıldan mütecāviz anuñ zamān-ı teǿlįfinden mürūr itmişdür yine ĥālā muttaśıl 

yazarlar ve  ħāśśa-i külliyesi vardur cümleden bir ħāśśası budur ki ne vechle her ne 

                                                           
274 Dünyanın yüksekliği ve alçaklığı senindir ve seni herhangi bir varlıkla tarif edemem. 
275 Źātuñı] źātuñı nice bileyin, P. 
276 İdemem ki ne mevcūddur ve her ne ki varlıķ ile] hestįlik ile, P. 
277 Pā-bürehne] yalın ayaķ, P. 
278 Dek ki] dek ki meger ki, P. 
279 Ammā kendüsi Ŧus’da] ammā Ŧus’da, P. 
280 Metnin P. Nüshasında bu kısımdan sonra 1-2 varak eksiklik vardır. 
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maǾnį isterlerse anda ebyāt-ı  ħūb u merġūbla bulınur ve ǾAlį bin Aĥmedü’l-Ķāđį, 

Sulŧān Mübārek Şāh nāmına bir kitāb teǿlįf itmişdür ki her bābında Şāh-nāme 

ebyātından įrād idüp derc eylemiş şimdi ol kitāb-ı  pesendįde Ǿuķalā vü fużalā vü 

büleġādur ve yine ĥālā Haķ sübhānehu ve teǾālā ĥażretlerinüñ  elŧāf-ı bį-nihāyesi yār 

u yāver olup bu kitāb-ı müstetāb pādişāh-ı cihān [ve] şehriyār-ı zamān ve ħüsrev u 

devrān Es-sulŧān ibnü’s-sulŧānü’s-sulŧān ǾOŝmān Ħān ĥażretlerinüñ nām-ı şerįflerine 

ki terceme olınur,  Şeh-nāme’nüñ Ǿizzet ü iǾtibārı tecdįd ve raġbet ü iştihārı ķıyāsda 

baǾįd olup feyż-i āŝār himmet-i şehenşāhį ile rūĥ-ı Firdevsį ĥayāt-ı tāze vü nutķ-ı 

pākį revāc-ı bį-endāze bula. Belki ol şāh-ı maĥmūdü’l-ħıśāl ü keŝįrü’l-elŧāfuñ nažar-ı 

himmetleri bu faķįr-i ķalįlü’l-biżāǾa yaǾnį Medĥį-i vaśśāfį nažm-ı kelāmda Firdevŝį-i 

ŝānį eyleyüp āvāze-i güftār-ı muǾciz-āŝārı cihānı pür śįt u śadā ve āġāze-i eşǾār-ı 

dürer-bārı Ǿāleme velvele-ārā ola. Ħuśūśen bu bir şehriyār-ı Ǿādil ü Ǿālį-nijād ve bir 

pādişāh-ı rūşen-dil ü pāk-nihāddur ki, zamānında cevāhir-i maǾārif bāzār-ı iǾtibārda 

girān-bahā ve eśnāf-ı Ǿavārif ķadr ü iĥtirāmda evc-i felekden bālādur. Ol śubĥ-dem ki 

taħt-ı hümāyūn-baħt üzerine cülūs eyledi, ġūyiyā Ħūrşįd-i āsmān idi ki burc-ı 

saǾādetden Ǿarż-ı dįdār eyleyüp Ǿāleme żiyā-baħş oldı. Müşāhede-i cemāl-i tāb-nāki 

dįde-i Ǿālemiyānı pür-nūr u fer ve ķulūb-ı cihāniyānı śafā vü sürūra maķar ķıldı. El-

ĥaķķ āyįne-i Ǿālemden žulmet-i küdūret refǾ olup envār-ı ŧalǾatından cihān şevķle 

ŧoldı ve ol rūz-ı fįrūzda maşrıķ-ı ŧabįǾatden bu ķaśįde-i cihān-sūz nümāyān oldı. 

Ķaśįde:  

[MüfteǾilün / MüfteǾilün / FāǾilün] 

Rāyet-i śubĥ oldı seĥer der-feşān 

Ħayl-i nücūm oldı o dem bį-nişān 

Ķalmadı žulmetden eŝer źerreceh 

Mihr-i felek olduġı demde Ǿayān  

YaǾnį ŧulūǾ itdi çıķup āfitāb 

Ġārķa-i nūr olsa n’ola āsumān281 [Ek] [Nažm:] 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Be-nām-ı Ħudāvend-i cān u ħıred 

K’ez-įn ber-ter endįşe ber ne-güźerd 

                                                           
281 Lā-cerem ol maĥalde … āsumān] -P. 
Metnin U. nüshasında bu kısmından sonra 1-3 varaklık eksiklik vardır. P. nüshasında da eksiklik 
mevcuttur. 
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Ħudāvend-i cān u Ħudāvend-i cāy 

Ħudāvend-i rūzį deh u rehnümā 

Ħudāvend-i keyvān u gerdān-sipihr 

Fürūzende-i māh u nāhįd u mihr282 

Neŝr: Firdevsį-i dānā buyururlar kim “Ben bu kitāba ol Ħudā’nuñ nāmıyla başladum 

ki Ǿaķl u cānuñ śāĥibidür. Fikr ü endįşe bundan yücerek maķāma güźer ķılmaz.” 

Firdevsį-i dānā kitābuñ evvelinde cānla Ǿaķlı bile yād ķılduġından murād-ı şerįfleri 

budur kim “Şol dem ki Ħudā rūĥı  ħalķ eyledi. Aña ĥażret-i Cebrāǿįl Ǿaleyhi’s-

selāmla dört armaġan gönderdi; Ǿaķl u edeb ve ĥayā vü įmān. Emr-i Ħudā böyle 

vārid oldı ki cān bu dördüñ birini ķabūl eyleye ve üçini girü redd eyleye. Çünkim ruĥ 

bu emri istimāǾ eyledi bu dördüñ biri kim Ǿaķldur anı ķabūl idüp üçini redd eyledi. 

Ammā ĥayā vü įmān ve edeb gitmediler. Didiler kim: Biz Ǿaķlsız ķanda giderüz? 

ǾAķl ķanda ise biz andayuz. Rūĥ çünkim Ǿaķlı ķabūl ķıldı Ħudā rūĥa edeb ü ĥayā ve 

įmānı Ǿaŧā ķıldı. Ol sebebden Firdevsį-i ĥakįm Ǿaķlla cānı maǾnen yād ķıldı. İmdi ol 

Ǿaķl u cānı ħalķ iden Ħudā mekānuñ śāĥibi ve rızķ u naśįb virmenüñ ve śırāŧ-ı 

müstaķįm göstermenüñ śāĥibidür ve daħı sipihr-i gerdānuñ ve necm-i süheylüñ 

śāĥibidür ve daħı  güneş ü ayı ve zühreyi şuǾlelendiricidür. Nāzm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Zi-nām u nişān u gümān ber-terest 

Nigārende-i ber şüde gevherest 

Be-bįnendegān āferįnende-rā 

Ne-bįnį mercān-ı dü bįnende-rā 

Ne-yābed bedū nįz endįşe rāh 

Ki ū ber-ter ez-nām u zi-cāy-gāh283 [P-14a]284 

Süħan herçi z’įn gevherān bügźered 

Ne-yābed bedū rāh-ı cān u ħıred285 

                                                           
282 Bu kitabın yazılışına akıl ve canı yaratan Tanrı’nın adı ile başlarım. Çünkü düşünce, ondan üstün 
bir ilahın varlığını kavrayamaz. En güzel isimlerin ve en yüce makamın sahibi O’dur. Rızkı verir, 
doğru yolu O gösterir. Dünyayı da, bu dönen göğü de yaratan; aya, güneşe ve çoban yıldızına ışık 
veren hep O’dur. 
283 Be-nām-ı Ħudāvend … zi-cāy-gāh] -P. 
284 Paris nüshasında metnin bu kısmından önce 1-2 varak eksiklik vardır. P-14a numaralı sayfanın 
başında bulunan beyit, Uppsala nüshasının başında bulunan ve “[EK]” olarak adladırılan yarım 
varağın asıl yerinin tespitine yardımcı olmuştur. 
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Neŝr: Daħı ol Ħuda nām u nişān u gümāndan yücerekdür. Böyle iken gevher üzerine 

naķş idicidür yaǾnį insānuñ śūretini aĥsen-i taķvįmde yaradıcıdur286. Ammā sen bu 

göriciler ile yaǾnį iki görici gözler ile ol yaradıcıyı göresin hemān ol iki görici gözleri 

rencįde itme ve endįşe daħı aña yol bulımaz ki ol nām u cāy-gāhdan yücerekdür. 

İmdi endįşe her ne ķadar daķįķa-dān u mū-şikāf olsa aña yol bulmaz287. YaǾnį ŧarįķ-i 

Ĥaķķ’a sālik olmaķ āsān degildür. Her nice söz bu gevherlerden geçer Ǿaķl u cān aña 

yol bulmaz yaǾnį şol kişi kim bu cevāhir-i süħandan geçer söz  cevāhirine müşterį 

olmaz. Eger Ǿaķl kelāmuñ güzįdesini yaǾnį ġāyet aǾlāsını bulup cemǾ eylese hemān 

ancaķ ol inticāb idüp cemǾ eyledügi miķdārı bilür Ĥaķ TeǾālā’nuñ Ǿažametine Ǿaķl 

irmez. Nažm:  

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Sütūden ne-dāned kes āver ki mest 

Miyān bendegį-rā be-bāyed bi-best  

Ħıred-rā u cān-rā heme senced ū 

Der-endįşe-i sāħtegį genced ū 

Be-dįn ālet u rāy u cān u zebān 

Sütūd āferįnende-rā çün tevān 

Çü pūyende bāşį u cūyende rāh 

Be-fermānhā jerf kerden nigāh 

Tevānā büved her ki dānā büved 

Zi-dāniş-i dil pįr-i bernā büved288  

Neŝr: Firdevsį-i dānā buyurur kim: Kimse ol Ħudā’yı medĥ itmegi bilmez yaǾnį anuñ 

vaśfına beşer ķādir degildür. Hemān lāzım olan anuñ ķulluġuna bil baġlamaķdur. 

ǾAķl u cānı cümle ol vezn ider. Senüñ bu derme ve çatma ve düzme ve ķoşma 

                                                                                                                                                                     
285 Onun, tanınmak için ne isme ihtiyacı vardır, ne de bir belgeye. O’nun varlığından kimse şüphe 
edemez. Gökyüzünü yıldızlarla süsleyen O’dur. Sen, bu gözlerinle, Yaradanı göremezsin, gözlerini 
boş yere yorma! Düşünce de ona varan yolu bulamaz: çünkü O; ne bir isme muhtaçtır, ne de oturmak 
için bir yere… Belki sözün, Tanrı’nın değerlerini anlatmaya gücü yeter. Fakat akıl ve can, ona giden 
yolu bir kere bulabilseydi! 
286 Yaradıcıdur] ħalķ idicidür, P. 
287 Be-nām-ı Ħudāvend-i … yol bulmaz] [Ek] olarak numaralandırılmış bu yarım varaklık metin U. 
nüshasının başına sonradan eklendiği anlaşılan kısımdır. Yapılan nüsha karşılaştırmaları neticesinde 
yeri tespit edilebilmiştir. 
288 Onu, olduğu gibi, kimse övemez. Bunun için senin yapacağın şey sadece ona kulluk etmektir. Akıl, 
ancak gördüğü bir şeyi anlatmak için söz bulabilir, Hiç canla, ruhla, düşünce ile veya bunlara benzer 
şeylerle Yaradanı övmeğe imkân var mı? Onun buyruklarını iyice gözet;  Ona giden yolu ara ve tapın! 
Bilgili olan güçlü olur. Kocamışların gönlünü bile ancak bilgi dinçleştirir.  
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fikrüñe ol ķaçan śıġar bu ālet ile ve bu Ǿaķlla, bu cānla ve bu zebān ile Ħālıķ’ı medĥ 

itmege nite ķudret yeter. Çünkim yol dileyici olasın ve yelüp yügürici anuñ 

buyurduķların görmege nažarı dirseñ itmek gerek. Türkį Terceme: Tüvānā olur her ki 

dānā olur, Ǿilmden dil pįr-i bernā olur. Nesr: İmdi cenāb-ı Ĥaķķ’a bu perdeden yüce 

söz yiri yoķdur. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Künūn ey ħıred-mend-i vaśaf-ı ħıred 

Be-dįn cāy ki güften-i ender ħored 

Künūn tā çi dārį be-yār ez-ħıred 

Ki gūş-ı sitāyende z’ū ber-ħored289 

Neŝr: İmdi hemān şimdi ey Ǿāķil ü dānā Ǿaķlı vaśf eylemek bu maĥalde edā olınsa 

lāyıķdur. İmdi [P14b] Ǿaķl u dānişden şimdi her ne kim vardur getür, yaǾnį ižhār-ı 

kemāl ü maǾrifetüñ vaķtidür. Söz aħź idici yaǾnį maǾārif-i müşterįsi nažarda 

mevcūddur yānį sulŧān-ı gįtį-sitān ħüsrev ü Ǿālį-mekān Sulŧān ǾOŝmān-ı cihāniyān 

içün taĥrįr olınan kitābuñ ibtidāsı Ǿayān olına. 

Der-vaśf-ı Pādişāh-ı Cihān ve Ħalįfe-i Zamān Sulŧān ǾOŝmān Ħān 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Bu taĥrįre ķıldum çü destüm dırāz 

Be-emr-i şehenşāh-ı gerden-firāz 

Melālet müdām ola andan baǾįd 

Ħudā Ǿömrin ide anuñ ber-mezįd 

Beni çünki pįr itdi çarħ-ı kühen 

Yine nev-civān ķıldı işbu süħan 

Benüm aħter-i baħtum itdi bülend 

Nažar ķıldı baña şeh-i ercümend 

Dilüm oldı gūyā ki ħürrem bahār 

Dilümden n’ola gevher itsem niŝār 

Göñül maħzen-i genc-ı sırr ilāh 

Şehüñ emri başumda zerrįn külāh 

                                                           
289 Ey, akıllı kişi! Üzerinde söz söylenebilecek konuya şimdi geldik... Akıldan yana ne biliyorsan 
söyle de, dinleyenlerin kulağı söylediklerinden faydalansın. 
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Anuñ nuŧķ-ı pāki baña ĥırz-ı cān 

Cihān cisme beñzer o cān-ı cihān 

Budur şimdi Yezdān-ı pāke dilek 

Ŝenā-ħˇān ola aña ins ü melek 

Anı kim ki medĥ itdi meddāĥiyem 

Anı kim ki ķadĥ itdi ķaddāĥiyem 

Aña kimle śıdķ ile eyler duǾā 

O lāyıķ duǾāya ŝenāya sezā 

Şu kim eyler aña duǾā Muśŧafā 

ŞefįǾ ola maĥşerde rūz-ı cezā 

Şehüñ Medĥiyā bende vaśśāfiyem 

Ben ol ķalbi śāfį olan śāfiyem 

Zamānında ben daħı Firdevsį’yem 

Ben ırmaġum ammā ki Firdevsį yemm 

Şehüñ emrine ben şitāb eylerüm  

Sözüñ her ĥurūfın kitāb eylerüm 

Tevārįħe māǿil olursañ şehā 

Gözüñ nūr u ķalbüñ ola pür żiyā 

Olur lāl ü gevher egerçi Ǿazįz 

Tevārįħ bulardan laŧįf ü leźįź 

ŦabįǾat ne-di kim ola imtilā 

Tevārįħ aña nūş-ı dārū ola 

Yine dāsitāna şürūǾ idelüm  

Bu bābı mufaśśalca naķl idelüm  

Olup bikr-i maǾnį yüzünden niķāb 

Sözüm vire dehre güneş gibi tāb [P-15a] 

Şehenşāh iderse bu eşǾārı gūş 

Dil-i Medhį andan olur pür ħurūş 

Umarum derūnı ola pür śafā 

Be-Ĥaķķ-ı cemāl-i Resūl-ı Ħudā 
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Der-beyān-ı Bedįd Şüden Arż u Semā ve  Adem ü ǾAlem ve NaǾt-ı Peyġāmber ve 

Evśāf-ı Çār-yār-ı Güzįn Rıđvāna’llāhu ǾAleyhim EcmaǾįn 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Nigeh kün ser-encām-ı ħod-rā bibįn 

Ne-dānįm rāh-ı Cihān-āferįn 

Süħanhā ki māye ne-dāred zeben 

Ne-dāned huşū-mendān-rā süħan290 

Tü ħˇāhį ki yābį zi-her bedrhā 

Seret-rā ne-yārį be-dām-ı belā 

Be-güftār-ı peyġambered rāh cūy 

Zi-dil-i tįregįhā bedį āb şūy  

Çi güft ān ħudāvend tenzįl ü vaĥy 

Ħudāvend-i emr ü ħudāvend-i nehy 

Ki ħūrşįd baǾd-ez resūlān-ı mih 

Ne-tābįd ber-kes zi-Būbekr-i bih 

ǾÖmer kerd İslām-rā āşikār  

Biyā rāst-ı gįtį beyān-ı bahār 

Pes ez-merd-vān būd ǾOŝmān güzįn 

Ħudāvend-i şerm ü ħudāvend-i dįn 

Çehārüm ǾAlį būd cüft-i Betūl 

Ki ū-rā be-Ħaķ mį-sitāyed resūl 

Ki men şehr-i Ǿilmem ǾAlį’yyem derest 

Dürüstįn süħan ķavl-i peyġamberest291 

                                                           
290 İşte bak kendi sonunu gör, dünyayı yaratan Tanrı’ya şükretmenin yolunu bilemeyiz. Temeli 
olmayan sözün faydası yoktur. Akıllı kişi onu sözden saymaz. 
291 Bütün kötülüklerden kurtulmak, bela tuzağına düşmemek istiyorsan: Peygamberinin sözlerine 
giden yolu ara ve gönlünün kirlerini o su ile yıka. O emir ve nehiy, tenzil ve vahiy sahibi ne söylüyor, 
biliyor musun? Diyor ki: “Güneş, büyük peygamberlerden sonra, Ebubekir’den başkasının üzerine 
doğmamıştır!” İslam dinini yayıp dünyayı, ilkbaharda çiçeklerle süslenmiş bir bağ haline getiren de 
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Egerçi kütübhā besį dįde-i 

Ez-įn ħūb-ter ķıśśā ne-şenįde-i 

Velįkin be-müjd-i heme ĥāżırān 

Śalāvat bidih ber-Muĥammed zi-cān292  

Neśr: Firdevsį dimiş idi ki: Cihānı yoķdan var eyleyen Ħudā’nuñ medĥ ü ŝenāsı 

ŧarįķini ĥaķįķati üzre bilmezsin hemān sen kendü ser-encāmuñı gör, şol sözlerüñ ki 

aślında māyesi olmıya Ǿāķil anı söylemez yaǾnį söz yirine ĥesāb eylemez. İmdi sen 

ister iseñ her belādan ħalāś olasın başuñı dām-ı belāya getürmeyesin. Resūl-i 

ekremüñ ĥadįŝi ile yol iste göñlüñden bu ķarañuları bu śu ile yuyup pāk eyle. İmdi ne 

didi ol tenzįl ü vaĥy śāĥibi ve ol şerm ü dįn śāĥibi buyururlar kim: Cümle 

peyġamberlerden śoñra āfitāb-ı Ǿālem-tāb bir kimsenüñ üstine żiyā-baħş olmadı. Ebū 

Bekir’den laŧįf [P-15b] ve dįn-i İslām’ı ĥażret-i ǾÖmer āşikār eyledi, Ǿālemi bahār 

gibi ārāste ķıldı. Bu iki ulu sulŧāndan śoñra ĥażret-i ǾOŝmān güzįn idi ve hem śāĥib-i 

şerm ü ĥayā vü dįn idi. Dördünci ĥażret-i Fāŧımatü’z-zehrā rađiya’llāhu Ǿanhā’nuñ 

cüfti ki ǾAlį keremu’llāhu veche idi. Anı resūl-i ekrem medĥ idüp ĥaķķında böyle 

buyurdı ki: Ben Ǿilmün şehriyüm ǾAlį ķapusıdur. Tamām bu söz peyġamberüñ 

ķavlidür. Egerçi çoķ kitāblar gördük ammā ki bundan küçük ķıśśa işitmedük ammā 

cümle ĥāżırlarımuz döne cān u dilden ĥażret-i Muĥammed’e śalavāt vire ve’s-selām. 

Der-beyān-ı Dāsitān-ı Ādem ü Ĥavvā 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Şenįdem ki Ĥavvā çihil bār zād 

Ner u māde dįn-dār u ferruħ-nijād 

Heme cüft cüft āmed ez-baŧn-ı ū-y 

Be-cüz Şįt-i peyġāmber-i nįk-ħūy 

Ki ū ferd āmed be-emr-i Ħudāy 

Firişte-ħaśāǿil bedū reh-nümāy293 

 

                                                                                                                                                                     
Ömer’dir. Bu ikisinden sonra, din ve haya sahibi Osman gelir. Dördüncüsü ise, Betül’ün eşi Ali’dir. 
Peygamber , onu ne güzel övüyor: “Ben bir bilgi şehriyim, Ali onun kapısıdır.”  
292 Gerçi çok kitaplar gördük ama bundan daha güzek hikaye işitmedik. Cümle hazır olanlara müjde 
verdi ki;  Muhammed’e candan salavat verin. 
293 Havva kız ve erkek olmak üzere soylu ve dindar kırk evlat doğurdu. Bunların hepsi ikizdi fakat 
güzel huylu Şît hariç. Zira o Tanrı’ın peygamberiydi, melek huylu bir yol göstericiydi. 
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Çü bį-miŝl-i ū būd bā-āferįn 

Nübüvved bedū dād-ı Yezdān-ı dįn 

Pes-ez ŧāǾat u emr-i Perverdigār  

U-rā kār būdį heme kişt-zār294 

Zi-dānā şenįdem u der-defterest 

Ki ħar muǾciz-i Şįt-i peyġamberest 

Çünān dān ki rūzį der-ān rūzgār 

Sū-yı deşt şüd Şįt-i Ǿālį-tebār295  

Neŝr: Mażmūn-ı süħan böyle beyān u Ǿayān olur kim Firdevsį-i dānā buyururlar ki 

şöyle istimāǾ eyledüm ki: Ĥażret-i Ĥavvā ĥażret-i Ādem Ǿaleyi’s-selām’dan ķırķ 

evlād ŧoġurdı. Erkek ve dişi ve dįn-dār u ferruħ-nijād cümlesi anuñ ķarnından ikişer 

ikişer geldi. Ol aħlāķı laŧįf olan Şįt peyġamberden māǾada Ħudā’nuñ emri ile ol tek 

geldi. Zįrā ol firişte-ħasāǿil idi ve reh-nümā idi. Ol sebebden yalıñuz geldi. 

Yaradılışda ol bį-miŝāl idi. Yezdān-ı dįn aña peyġamberlik virdi. Ħudā-yı 

perverdigāruñ ŧāǾat u Ǿibādetinden śoñra anuñ kārı ekincilik idi. Her zamān cift 

sürmege gider idi. Firdevsį-i dānā buyurur ki: Ben bu sözi dānādan işitdüm ve hem 

kitāb içindedür çehār-pāy ķısmından  ħar Şįt peyġamberün muǾcizesidür yaǾnį anuñ 

ħalķ olınmasına sebeb ol olmışdur296. [P-16a] Otuz yıl mürūr eyledi. Ĥikmet-i Ħudā 

bu otuz yılda anuñ bilinden evlād gelmedi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Der-āħir cihān-dār-ı rūzį-resān 

Be-ferzend-i gerdiş hemį şādmān 

Siyāmek şeheş kerd Kiyūmerŝ nām 

Ser-i ħüsrevān şāh-ı bā-nām u kām 

Be-ruħsār çün gül be-leb çün şeker 

Be-ķāmet śanavber be-Ǿārıż ķamer 

 

                                                           
294 Yaratılışta ona benzer yoktu. Dinin sahibi Tanrı ona peygamberlik verdi. Yarattıklarını besleyen 
Tanrı’ya ibadetten sonra onun işi ekincilik yapmaktı.  
295 Alim kişilerden işittim ve kitapta da yazmaktadır ki eşeğin yaratılması, Şît peygamberin 
mucizesidir. Şöyle bil ki günlerden birgün soyu yüce olan Şît peygamber çöle yöneldi.  
296 Paris nüshasında arapça rakamlarla numaralandırılmış olan 17 numaralı varak eksiktir. Yaklaşık 1 
varaklık eksiklik mevcuttur.  
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Çü şįr-i jiyān bed berū yāl-i ū 

Çü bebr-i beyān tįz-i çengāl-i ū297 

Neŝr: Üstād eydür: ǾĀķıbet Dādār-ı cihān-dār naśįb yetürdi göñlini bir ferzend ile 

şādmān ķıldı. Kiyūmerŝ anuñ nāmını Siyāmek Şāh ķodı. Ser-ħüsrevān-ı nām u kām 

śāĥibi dilāver oldı. Kāmeti śanavber, Ǿārıżı ķamer meŝelā şįr-i jiyān idi. Yāl u bālla 

çengāl-i tįz ile bebr-i beyān idi. İşte Siyāmek bu śıfatlu dilāver olup gün-be-gün 

rūzgārdan kām almaķda ammā bu eyyāmda Kiyūmerŝ ġāyetde pįr olmış idi. 

Kendüler ķuyūd-ı māsivādan el çeküp cümle kār u bār ve dār u diyārı Siyāmek’e 

teslįm eyledi. Ammā ol eyyāmda bir dįv-i bed-śūret [ü] iblįs-ŧıynet žuhūr eyledi. 

Haķķ TeǾālā anı cehennem duħānından ħalķ eylemiş idi. Nāmına Dįv-i Siyāh dirler 

idi. Ol dįv İblįs’den ĥāśıl olmış idi. İblįs’üñ ibtidā ĥāśıl olan oġlıdur. İkincisi ǾAynihi 

binti Lāķįs’dür. İblįs Lāķįs nām melǾūnuñ vücūdıyla iftiħār ider idi. Bundan śoñra 

Zenbūre nām bir ķızı var idi ki Dįv-i Siyāh’uñ hemşįresi idi. İbtidā siĥr āleme andan 

münteşir oldı. Ġāyetde sāĥire idi. Dįv-i Siyāh’uñ çünki babası İblįs ve hemşįresi 

Zenbūre ola dükeli çayları ve ırmaġları siĥrle ŧoñdururdı İblįs Zenbūre’yi Dįv-i 

Siyāh’a eş eyledi. Gör anuñ ikisinden ne Ǿacāǿib žuhūra geldi. Nažm:  

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Yekį ner yekį mādde dü dįv-i dūn 

Be-ten hemçü kūh u be-ruħ hemçü ħūn298 

Neŝr: Üstād eydür: Zenbūre’den Dįv-i Siyāh’uñ iki evlādı ĥāśıl oldı, biri erkek ve biri 

dişi. Bu iki dįv-i dūnuñ vücūd-ı nā-pākleri ŧaġa beñzer idi. Śūretleri ķan renginde idi. 

Bunuñ daħı ikisini biribirine virdi. Bunun ikisinden Dįv-i Aśfer ĥāśıl oldı. Vücūdı 

zaǾferāna beñzer idi. Muķaddeman źiķr olınmış idi ki Kiyūmerŝ pādişāhlıġı oġlı 

Siyāmek’e virdi. Amma mādām ki kendü śaġ idi ħalķ anuñ ķatına cemǾ olurlar idi. 

[P-16b] Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Kiyūmerŝ çün şüd cihān-ı ketħudāy 

Nüħustįn be-kūh ender āverd pāy  

                                                           
297 Tanrı nasip etti kalbini bir evladın mutluluğuna kavuşturdu. Kiyûmers onun adını Siyâmek koydu. 
hükümdarlara yaraşan nama ve şana sahib oldu. Yanakları gül gibiydi, dudakları şeker gibi ve çam 
ağacı gibi aya uzanan boyu vardı. Kuvveti ve yapısı vahşi aslana ve çabuk pençeli kaplana benzerdi. 
298 Bir kız, bir de erkek iki soysuz dev doğurdu. Bunların vücutları dağa ve yüzleri kan rengine 
benzerdi. 
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Bi-pūşįd ten-rā be-çerm-i peleng 

Ki cevşen ne-būd ender āyįn-i ceng299  

Neŝr: Çünkim Kiyūmerŝ ketħudā-yı cihān oldı ibtidā ayaġını kūh u śaĥrāya götürdi 

yaǾnį ķarār-gāhı kūhistān idi ve arķasına geydügi bebr ü peleng derileri idi. Zįrā cebe 

vü cevşen yoġıdı. Anuñ zamānında āyįn-i cengde cümle evlād-ı ādem ķoyun ve keçi 

ve ayı ve ķurd ve dilki ve çaķal ve bebr ü peleng postları geyerler idi. Ammā bir gün 

İblįs gördi kim Ādem Ǿaleyhi’s-selām’uñ evlādı çoġaldı ve pādişāh taǾyįn oldı cān 

kelle-i bį-devletine śıçradı. Śalā idüp evlādını bir yire cemǾ eyledi. İnsān üzerine 

ĥavāle ķıldı. Gitdükçe bunlardan insān rencįde oldılar. Gelüp ādem evlādı 

Kiyūmerŝ’e anlardan şikāyet ķıldılar. Kiyūmerŝ Siyāmek’i ser-dār idüp dįv ü şeyāŧįn 

cengine gönderdi. Siyāmek leşker çekdi yola girdi. Öte cānibden İblįs daħı Dįv-i 

Siyāh’ı cinnį vü Ǿifrįt leşkerine ser-dār idüp gönderdi. İnsān u şeyāŧįn bir śaĥrāda 

biribirlerine muķābil olup cenge ŧurdılar. Ŧaş ve aġacla uġraş eylediler. İnsānla dįv 

biribirlerine ķarışdılar. Siyāmek Ǿüryān cenge girdi dįv ü şeyāŧįn içinde şol resme 

ceng eyledi kim bį-ĥesāb dįvler helāk eyledi. Āħir ceng içinde Dįv-i Siyāh ile 

buluşdı, muĥkem ceng eyledi Ǿāķıbet Dįv-i Siyāh Siyāmek üzerine ġāfil irişüp aña 

bir niçe urdı. Ķāmet-i bālāsını ħam ķıldı. Sįnesini çāk idüp şehįd ķıldı. İnsān leşkeri 

anı görüp inhizām buldı firār eylediler. Āħir gelüp Kiyūmerŝ Şāh öñinde feryād u 

fiġān ķıldılar. Nažm:  

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü āgeh şüd ez-merg-i ferzend-i şāh 

Zi-tįmār-ı gįtį ber u şüd siyāh300 

Neŝr: Üstād eydür: Kiyūmerŝ kim bu ħaberi gūş ķıldı rūzgāruñ acı şerbetini nūş 

eyledi. Kendiler ġāyetde pįr olmışlar idi intiķāma ķādir olmadı. Bunun üzerine bir 

zamān mürūr eyledi. Meger Kiyūmerŝ’üñ yanında Siyāmek’üñ bir oġlı var idi. 

Ammā ġāyetde kiçirek idi. Nāmına Hūşeng dirler idi. Dedesi ümįd-vār idi ki ol yigit 

ola Dįv-i Siyāh’dan pederi ķanını ala. Bu ümįd ile ol nev-civānı cānı gibi śaķlayup 

besler idi. Nažm: [P-17a] 

 

 

                                                           
299 Kiyûmers cihana yönetici olunca, ilk olarak dağlara gitti. Onun zamanında savaşlarda zırh 
giyilmiyordu, vücutlarına kaplan derisi giyerlerdi. 
300 Padişah Kiyûmers oğlunun ölümünü haber alınca, kederinden, dünya gözlerine karanlık oldu. 
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[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Siyāmek ħuceste yekį pūr būd 

Bi-ne-zed niyā cāy-ı düstūr būd 

Girān-māye-rā nām-ı Hūşeng būd 

Tü güftį heme hūş u ferheng būd301 

Cihān-dār-ı Hūşeng bārā-yı vidād 

Be-cāy-ı niyā tāc ber-ser nihād 

Bi-küşt ez-bereş çarħ sāl-i çihil 

Pür ez-hūş u maġz u pür ez-dād-ı dil302 

Neŝr: Üstād eydür: Siyāmek helāk olınca üşte Hūşeng-i cihān-dār Ǿadl ü dād ile 

dedesi yirine geçüp başına tāc urup ķarār eyledi. Andan śoñra bunun üzerine bir niçe 

rūzgār mürūr eyledi. Tā kim Dāver-i kird-kārdan ħaber geldi yaǾnį Hūşeng’e bir 

melek gelüp cenāb-ı Ħudā’dan peyām getürdi. Eyitdi: Ey Hūşeng Ħudā şöyle emr 

eyledi ki leşker cemǾ idüp düşmenüñ üzerine […]303 çirkin Ǿamellü dįvlerden rūy-ı 

zemįni pāk eyle śaĥįfe-i Ǿālemden anlaruñ vücūdlarını dād […]304 śoñra göñlüñi 

kįneden beri eyle didi. Ol daħı leşker cemǾ eyledi. Nazm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Perį vü peleng encümen kerd ü şįr 

Zi-derrende k’ān gürg ü bebr ü dilįr 

Sipāhį derū dām u murg u perį 

Sipeh-dār-ı bā-kibr ü kend-āverį 

Pes-i püşt-i leşker Kiyūmerŝ Şāh 

Nebįre be-pįşenderūn bā-sipāh  

Bi-yāmed siyeh dįv-i bį-ters ü bāk 

Hemį b’āsmān ber perākende ħāk305 

                                                           
301 Siyâmek’in bir oğlu vardı. Büyük babasının yanında vezirlik yapıyordu. Bu büyük yaradılışlı 
şalızadenin adı Hûşeng’ti. Akıl ve zekânın bir örneği sanılırdı. 
302 Cihan padişahı, akıllı ve adaletli olan Hûşeng, saltanat tacını başına koydu, büyük babasının yerine 
geçti. Başı akıl ve yüreği adaletle dolu olarak, kırk yıl padişahlık etti. 
303 Metnin bu kısmı silik çıktığı için okunamamıştır. 
304 Metnin bu kısmı silik çıktığı için okunamamıştır. 
305 Böylece, bu ulu padişahın idaresi altında türlü, türlü hayvanlar, kuşlar ve perilerden ibaret bir ordu 
hazırlandı. Padişah Kiyûmers ordunun arkasında, torunu Hûşeng de önünde bulunuyordu. Kara yağız 
dev, korku ve helecanla, bastığı yerlerden toprakları havaya savurarak geldi. 
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Zi-her rāh-ı derrendegān-ı ceng-i dįv 

Zi-dendest ber-çeşm-i keyhān ħıdįv 

Be-hem ber-fütādend her dü gürūh 

Şüdend ez-dü vü dām-ı dįv-i sütūh306 

Neŝr: Ol zamān kim leşker çeküp Kiyūmerŝ ü Hūşeng dįv ü şeyāŧįn üzerine Ǿazm 

ķıldılar. Ammā Kiyūmerŝ ile leşker insān içinde bebr ü peleng ü şįr ve yırtıcı ve ķurd 

ve perrįler ve murġān ve ser-dār ise bahādırlıķ geyümleri ile leşkerüñ ardınca 

Kiyūmerŝ Şāh, Hūşeng leşkerüñ öñince sipāh-ı ceng-āverānla āħir gelüp bir gün dįv 

ü şeyāŧįne muķābil oldılar. İki cānibden cenge ŧurdılar biribirlerine hücūm idüp 

Ǿažįm neberd ķıldılar. Her kūşeden dįv ü insān biribirlerine ĥamle ķılmaķda Hūşeng 

Şāh daħı ceng içinde dįv ü cinnį Ǿaskerine fenā virmekde iken nā-gāh Dįv-i Siyāh’a 

rāst geldi. Dįv-i Siyāh [P-17b] ol dem Hūşeng’üñ üstine sürdi ĥamle ķıldı. Hūşeng 

daħı anuñ ĥamlesini śavundı. Bir kerre naǾre urdı śavundı anuñ bir uyluġını ķapdı 

yirden getürüp baǾdehu yire urdı. Ol dem dizini Dįv-i Siyāh’uñ gögsi üzerine ķoyup 

başını iki eliyle ŧutdı zūr itdi çekdi ķopardı. Ŧop gibi dįv leşkerine pertāb eyledi. Dįv 

ü şeyāŧįn [P-18a] anı görince tārmār oldılar. İnsān leşkeri anları ķırup ķovmaġa 

başladılar. Ħudā çünki insānı dįv leşkerine ġālib ķıldı. Kiyūmerŝ ve Hūşeng śaġ u 

selāmet mekānlarına irüp ķarār ķıldılar ve Hūşeng Şāh’uñ zamān-ı salŧanatı ķırk 

yıldur vallahu’l-Ǿalem bi’ś-śavāb. 

Der-medĥ-i Sulŧān ǾOŝmān bin Sulŧān Aĥmed bin Sulŧān Mehemmed Ħān 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ħudavend-i Ǿādil şeh-i kāmurān 

Ġılāmān-ı ū şüd kihān u mihān 

Ser-i baħt-ı ū şüd be-evc-i felek 

Ŝenā-ħˇān aña ins ü cinn ü melek307 

Ola zįr rānende esb-i murād 

Gözi rūşen ola anuñ göñli şād 

 

                                                           
306 Cihan padişahı, yırtıcı hayvanların bağırmaları ile devin pençesinin gevşediğini, kuvvetini 
kaybettiğini gördü. İki taraf birbirine girdiler. Devler, yırtıcı hayvanların karşısında yorgun bir hale 
geldiler. 
307 Küçükler ve büyükler, adalet sahibi, bahtlı şahın kölesidir. Onun talihli başı feleğin zirvesindedir, 
insanlar, cinler ve melekler ona duacıdır.  
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Nažar ķılsa ħāke olur müşk-i ter 

Kelām-ı dürer-bārı dürr ü güher 

Aña ķul olan Mıśr’a sulŧān ola 

ǾAceb mi ǾAcem şāhı der-bān ola 

Umarum Ħudā’dan şeh-i kām-kār 

Ķıla taħt-ı devletde yüz yıl ķarār 

Niçe Ħüsrev ü Cem niçe dāverān 

Niçe Keyķubād u niçe Erdevān 

Öpeler ayaġını miŝl-i rikāb 

Niçe niçe ħāķān u Efrāsiyāb 

Ne dem sürse raħşın iderler firār 

Niçe Gįv ü Gūderz ü İsfendiyār 

Zamānında geleydi ger Erdeşir 

Nic’olur göreydi süvār-ı dilįr 

Ala destine ger o tįr ü kemān 

Diyeydi hemān Ķahramān el-emān 

Yed ilen yedükler öñince bile 

Kimi raħşa beñzer kimi Düldül’e 

Anuñ her biri bir neheng-i dijem 

Ħudāvend-i esbān şeh-i muĥteşem 

Süvār olsa anlara sen şöyle bil 

Anuñ zįr-i rānende gürbe degil 

Aña Medĥiyā dāǿim eyle duǾā  

MuǾįn ola ol şehriyāra Ħudā 

Nite kim żiyā-baħş ola mihr ü māh 

Anı dūr ide bed-nažardan ilāh 

Budur şimdi şāha duǾāmuz hemįn 

Olasın belādan ķażādan emįn 

Sever Ĥaķķ anı ey şeh-i baĥr u ber 

Āġā kim seni cān u dilden sever 
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Anuñ nām-ı pāki ola Muśŧafā 

Zehį merd-i fāǿiķ zehį pür śafā [P-18b] 

Hele biz de az pādişāh görmedük 

Senüñ gibi Ǿādil-dile irmedük 

Bunuñ gibi āġā-yı ehl-i kerem 

Eger biñ yıl Ǿömrüm olursa görem 

Cihān içre va’llāh bir dānedür 

Şehüñ şemǾ-i rūyine pervānedür 

Be-Ĥaķ Muĥammed şeh-i enbiyā 

Odur ehl-i taķvā odur bį-riyā 

Āġālar kim olmış ķatuñda muķįm 

Anuñ her birisi ĥalįm ü selįm 

Süreler śafā  devletüñde delįm 

MuǾįn ola saña kerįm ü raĥįm 

Neŝr: İşte Medĥį-i duǾā-gūy u ŝenā-ħˇān Sulŧān ǾOŝmān Ħān’uñ medĥ ü ŝenāsından 

śoñra Firdevsį zebānından beyān idüp eydür ki: Çünkim Ĥūşeng Şāh Dįv-i Siyāh’ı 

ķatl eyledi gelüp taħtında ķarār idüp Ǿıyş u nūş ve seyr ü şikāra ve Ǿadl ü dāda ve 

aĥvāl-i Ǿālemi añlayup bilmege meşġūl u muķayyed olup cihānı ābād ķılmaġa āġāz 

eyledi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

V’ezān pes cihān yek-ser-ābād kerd 

Heme rūy-ı gįtį pür ez-dād-kerd 

Nüħustįn yekį gevher āmed be-ceng  

Be-āhen cüdā kerd āteş zi-seng 

Çü ez-seng-i ħārā keşįden birūn 

Ser-i māye kerd āhen-i āb-gūn 

 

 

 

 



88 

 

Çü  bişnāħt āhengerį pįşe kerd 

Terāzū teber erre vü tįşe kerd308 

Neŝr: Firdevsį-i üstād eydür ki: Hūşeng Şāh tamām dünyā yüzini Ǿadl ü dādla pür 

ķıldı. Muķaddem bir gevher ele getürdi ŧaşla demürden āteşi ayırdı, andan āhen-i āb-

gūnı sermāye eyledi. Çünkim bunları bildi demürcilik śanǾatin Ǿilme getürdi. 

Demürden terāzū vü teber ü ķāzma vü bıçaġı düzdi. Bundan śoñra ırmaķlardan śu 

ayırdı arķlar peydā ķıldı. Terāzūyla alçaķ yirlerden yüce yirlere śular çıķardı ve 

çeşmeler düzdi. Ħalķ-ı Ǿālem aña duǾā ķıldılar. Pādişāhlıķ ķuvvetiyle ħalķı renc ü 

miĥnetden ħalāś ķıldı. Cümle ħalāǿiķ āsūde-ĥāl oldılar. Bundan śoñra cift sürdi toħm 

ekdi, ħalķa toħm virdi. Ekmek ve biçmek ŧarįķini gösterdi. Herkes nān u niǾmet ele 

getürmege ve kūşiş itmege başladılar. Ser ü sāmān śāĥibi oldılar. Ammā yiyecek 

ķısmından ħudāyį meyveden ġayrı nesne yoġıdı. [P-19a] Libāsları berg-i dıraħt ve 

post-ı ĥayvanāt idi. İşte bālāda źikr olınmış idi ki Hūşeng ŧaş içinden āteşi çıķardı 

ammā ne vechle çıķardı böyle beyān olınur ki: Bir gün Hūşeng bir ŧaġa bir gürūhla 

Ǿazm ķıldı. Nā-gāh ıraķdan bir uzun nesne āşikār oldı. Şol resme ki: Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Dü çeşm ebr zi-ser çü dü çeşme ħūn 

Zi-dūd-ı dehāneş cihān ser-nigūn 

Nigeh-ger u Hūşeng-i bā-nām u neng 

Girifteş yekį seng ü şüd tįz-i ceng 

Be-zūr-ı Keyānį rehāned zi-dest 

Cihān-sūz-ı mār ez-cihān cūy [u] cüst 

Ber āmed be-seng-i girān seng-i ħurd 

Hemān u hemįn seng bi-şikest ü ħurd309 

Neŝr: Üstād eydür: Hūşeng kim şikār üzerinde uzun alaca nesne gördi. Meger 

gördügi yılan idi. Ol zamāna dek yılan görmemişler idi. Başında iki gözi iki kan 

çeşmesi dehānı dūdından cihān ser-nigūn hemān anı Hūşeng ol śūretde gördi 

                                                           
308 Bundan sonra dünyayı baştanbaşa donattı, yeryüzünü adaletle doldurdu. Bilgisi sayesinde, henüz 
taşla karışık bulunan demiri taştan ayırdı. Su rengindeki demiri esas bir madde olarak kullandı ve onu 
sert taştan çekip çıkardı ve demircilik sanatını icat ederek, demirden keser, testere ve balta yaptı. 
309 Bunun iki gözü kan çeşmesi gibiydi; ağzından çıkan dumandan dünyayı bir karaltı kaplıyordu. 
Hûşeng, kendini toplayıp, tedbir ile eline bir taş aldı, onunla savaşmaya hazırlandı. Elindeki taşı, 
şahlara yaraşan bir kuvvetle, ona savurdu. Bunun üzerine, dünyayı ateşe veren yılan kaçmaya başladı. 
Padişahın attığı bu küçük taş, büyük bir taşa isabet etti ve bu taşların her ikisi kırılıp parça, parça oldu. 
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pençesini tįz idüp destine bir seng aldı. Pādişāhlıķ zūrı ile ŧaş kim elinden rehā buldı 

ol mār-ı cihān-sūz ol şāh-ı cihān-cūdan cüst deprendi firār eyledi. Ol seng-i girān 

geldi bir ŧaşa ŧoķındı ħurd oldı bu ŧaş ve ol ŧaş ikisi daħı ħurd oldı. Ol iki ŧaşuñ 

arasından bir Ǿalev žāhir oldı her şol kişi kim demüri ŧaş üzerine urdı āteş žāhir oldı. 

Ol şāh-ı cihān-dār yaǾnį Hūşeng-i nām-dār ol āteşi ķıble idüp aña ķarşu Ħālıķ’a 

Ǿibādet ķıldı. Didi kim: Nev-bār, nev-rįz-i dānįdür didi. Gice geldi ŧaġda āteş yaķdı ol 

şevķe bir Ǿālį cemǾiyyet ķıldı. Şarāb içdi. Ol vaķtüñ nāmını çeşn-i ferħunde ķodı. 

Bundan śoñra şikār ķaydını gördi gerüh-ı ħayvanātdan ķoyunı ve śıġırı ve ħarı ayırdı. 

İnsāna anları rām ķıldı. İnsāna sūd-mend olanları ayırdı. Andan śoñra ipek ķurdunı 

besledi ĥarįr peydā ķıldı. Kendü içün ĥarįrden bir tāc peydā eyledi ve daħı anları 

yinmeyen ĥayvānātuñ postların çıķardı. Hengām-ı şitāda ħaftān idüp arķalarına 

geydi. Sincāb gibi ķakum gibi rubah gibi vaşaķ gibi gürg gibi bunlaruñ kürklerini her 

kişi [P-19b] şikār idüp avlamaġa başladı. Zaĥmetini çekdi, yidi ve içdi ve örtündi ve 

döşendi cihāndan bir eyü nāmdan ġayrı hergiz bir nesne daħı alup gitmedi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Besį renc bürdend zi-ān rūzgār 

Be-efsūn-ı endįşe-i bį-şümār 

Çü pįş āmedeş rūzgār-ı behā 

Bedį-ger ez-ū mānd taħt-ı mihā 

Zamānį ne-dādeş zamāne direng 

Şüdān renc-i Hūşeng-i bā-hūş-ı teng 

Ne-peyvest ħˇāhed cihān bā tü mihr 

Ne-nįz āşikārā nümāyed çihr 

Püser bed merāv-rā yekį hūş-mend 

Girān-māye Ŧahmūrŝ-i dįv-bend310 

Pādişāhį-i Ŧahmūrŝ Sį Śad Sāl Būd 

Firdevsį-i üstād eydür kim: Hūşeng-i şehriyār çoķ renc eylendi. Hemāñ çoķ renc 

ĥāśıl itdi dimek olur. Ol eyyāmda efsūnla ve endįşe-i bį-şümār ile çünkim anuñ 

                                                           
310 İşleri idare etmek için birçok efsunlar yapmak ve fikirler düşünmek hususunda büyük zahmetler 
çekti. Eceli gelip ebedî hayata kavuşanca, tahtı bomboş kaldı. Zaman, bir an bile fazla yaşaması için 
ona izin vermedi. O akıllı, o zeki padişah dünyadan geçti, gitti. Dünya sana ne sevgi ve bağlılık 
gösterir, ne de hakikî yüzünü… Hûşeng’in, çok değerli ve Devbağlıyan Tahmûrs adlı, akıllı bir oğlu 
vardı. 
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eylügi eyyāmı öñinde geldi yaǾnį andan her ne ķadar eyilük āşikār oldı āħiret yolında 

anuñ öñinde aña reh-nümā vü delįl oldı. Ululuķ taħtı andan ġayra yādiġār ķaldı. 

Zamāne aña bir zamān eglenmek virmedi. Hūşeng’üñ nām u neng ile Ǿaķl u hūşı 

gitdi cihān anuñ ile muttaśıl mihr ü muĥabbet ve aña çehresini āşikāre gösterür. 

Ammā anuñ Ǿāķil ü dānā bir oġlı var idi. Ol civān-ı girān-māyenüñ nāmı Ŧahmūrŝ-i 

dįv-bend idi. Ŧahmūrŝ Şāh’uñ pādişāhlıġı otuz yıl idi. İşte Hūşeng kim cihāndan 

güźer ķıldı Ŧahmūrŝ beline kemer-i şāhį baġlandı. Geçdi peder taħtında ķarār ķıldı ve 

uluları yanına daǾvet ķıldı. Didi kim: Bugün taħt u külāh u tāc [u] bār-gāh baña 

yaraşur. Cihānı yaramazlıķlardan yuyup pāk idem. Bār-gāh-ı devlete andan śoñra pā-

nihāde olam şol nesne ki cihān içinde fāǿidelidür anı āşikār idem. Her cānibden 

dįvüñ elini kūtāh idem didi. Andan śoñra bāzuñ, sunķuruñ çaķıruñ ŧoġanuñ 

atmacanuñ yavrılarını āşiyānından şikār idüp gözlerin diküp baǾdehu şikāra śalup 

şikār-bāzlıķ ŧarįķini icrā eyledi. Andan śoñra śamsun ve zaġr ve tāzį ve pārs ķısmını 

şikāra taǾlįm eyledi. Ördek ve ķaz ve tavuķ bunlar śaĥra-nişįnler idi. Anları sarāyına 

getürdi. Yem virdi kümes [P-20a] yapdı yumurdalarını yadurdı baśdurdı yavrılar 

ĥāśıl oldı. İnsān elinde ĥāśıl olup ķıyāmete dek insāndan dūr olmadılar. Ħānegį 

oldılar ammā yine bi-emr-i Ħudā Ŧahmūrŝ Şāh’uñ bir vezįr-i kār-dānı var idi yanında 

Ǿāķil ü dānā vü dįn-dār nāmına Şöhrest dirler idi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Heme rūz beste zi-ħorden dü leb 

Be-pįş-i cihān-dār ber-pāy-ı şeb311 

Neŝr: İşte Ŧahmūrŝ’üñ vezįri kim Şöhrest nāmdur. CemįǾ günlerde śāǿim idi. Giceler 

śubĥa dek ķāǿim idi. Pādişāhuñ devletine sermāye idi. ǾUlūm-i külliye śāĥibi idi. 

Pādişāha Ǿadālet yolların gösterür idi. Yükrek atlara zeyn urup süvār olmaķ anuñ 

įcādıdur. İdrįs Ǿaleyhi’s-selām anuñ zamānında daǾvet-i dįn eyledi. Ol vezįr sebebi 

ile Ŧahmūrŝ ĥażret-i İdrįs’üñ dįn ü şerįǾatini ķabūl idüp dįn ile şeref buldı. Anuñ 

zamānında dįv ü şeyāŧįn baş ķaldudılar. Ŧahmūrŝ anları ķırar idi. Kimini esįr ider idi 

ol sebebden aña dįv-bend didiler. Ammā bir gün Dįv-i Aśfer şeyāŧįn leşkerini cemǾ 

eyledi. İnsān üzerine hücūm eyledi. Ŧahmūrŝ andan ħaber-dār oldı. Ol daħı leşker 

çekdi iki ŧarafdan birbirlerine hücūm ķıldılar, cenge girdiler. Āħir dįv [ü] şeyāŧįn 

ĥādden füzūn idi. Nā-gāh insān leşkerine şikestelik irişdi. Ŧahmūrŝ ol ĥāli gördi. 

Nažm: 

                                                           
311

 Her gün oruç tutar ve geceleri Tanrı’nın katında ayakta durup tapınırdı. 
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[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Be-ferr-i cihān-dār besteş miyān 

Be-gerden ber-āverd-i gürz-i girān 

Heme nerre dįvān u efsūn ger-ān 

Bi-reftend cādū vü şāh-ı girān 

Yek-ā-yek bi-yārāst bā-dįv-i ceng 

Ne-bed cengşān-rā firāvān direng 

Ez-įşān dü behre be-efsūn bi-best 

Diger ber be-gürz-i girān kerd pest 

Keşįdendşānbeste vü küşte-ħˇār 

Be-cān ħˇāstend āngehį zįnhār312 

Neŝr: İşte Ŧahmūrŝ şol dem insānuñ şikest olduġını gördi Ħudā-yı cihānuñ virdügi 

zūr ile gürz-i girānı gerdeninüñ üzerine getürdi dükeli dįvler ve efsūn-gerler 

üzerlerine hücūm ķıldı. Ammā ceng içinde iki sengįn pādişāhlar yaǾnį Ŧahmūrŝ ile 

Dįv-i Aśfer bulışup ceng ārāste ķıldı. Yek-ā-yek Dįv-i Aśfer’i zebūn idüp ķaçırdı. 

Andan śoñra [P-20b] dįv leşkerine kendüyi urdı. Anlaruñ cenginde çoķ ķarār ķılmadı 

anı girü iki kerre efsūn ile bende getürdi. Bir kerre daħı gürz-i girānla zįr ü zeber 

ķıldı. Anlardan ķayd u bend olanlarını çeküp keşān-ber-keşān alup gitdiler ve 

küşteler ħˇār u ħāk-sār olup ķaldı. Ol maķāmdan Ŧahmūrŝ kendü mekānına irdi. 

Geçüp taħtında ķarār ķıldı. Meger anuñ bendinde iki dāne esįr dįvler var idi anları 

siyāset yirine getürdiler. Anlar Ŧaħmūrŝ’e didiler ki: Şehriyār sen eger bizi 

bendden313 [U-13a] ħalāś iderseñ saña bir Ǿilm taǾlįm idelüm kim insānuñ ol Ǿilmden 

ħaberi olmaya didiler. Ŧahmureŝ eyitdi: VāķıǾan eger bilmedügümüz Ǿilm ise sizi 

āzād iderüm didi ve hem emr eyledi bendlerini aldılar anlar daħı bir deri üstine yazı 

yazdılar ol āna dek adem oġlanı yazı yazmamışlar idi. İbtidā Ŧahmureŝ aĥvāl-i 

kitābeti dįvlerden ögrendi. Andan śoñra herkes ögrendiler yazdılar ve oķıdılar bu 

sebeble ol iki dįvler āzād oldılar ve otuz ŧoķuz ĥurūf yazdılar. Rūmį ve Tāzį ve Pārsį 

ve SaǾdį ve Çįnį ve Pehlevį lisānları cümle bu otuz ŧoķuz ĥurūfla yazıldı ve oķındı ve 

                                                           
312 Padişahlığın verdiği büyüklükle kemerini kuşandı, ağır gürzünü omuzuna vurdu. Savaşa hazırlandı. 
Bütün erkek devler, büyücüler ve cadılar birleşip büyük bir ordu topladılar. Bir tarafta ağızlarından 
ateş ve duman saçan devler, diğer tarafta da cihan padişahı Tahmûrs’un yiğitleri duruyordu. 
Aralarında teke tek savaşmağa başladılar. Fakat, bu savaş pek uzun sürmedi. 
313 YaǾnį ŧarįķ-i Ĥaķķ’a …bendden] -U. 
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Ŧahmureŝ Şāh bu üslūb üzre cihānda otuz yıl pādişāhlıķ eyledi. Otuz yıl içinde 

bundan ziyāde ne hüner āşikār iderdi. Nažm:  

Pādişāhį-i Cemşįd Heft-śad Sāl Būd 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Bi-reft u ser-āmed bedū rūzigār 

Heme renc-i ū mānd ez ū yādigār314 

Girān-māye Cemşįd ferzend-i ūy 

Kemer best u yek-dil pür ez-pend-i ūy 

Ber-āmed ber-ān taħt-ı ferruħ peder 

Be-resm-i Keyān ber sereş tāc-ı zer 

Kemer best u bā-ferr-i şāhenşehį 

Cihān ser-be-ser geşt-i ū rā rehį 

Zamāne ber-āsūde ez-dāverį 

Be-fermān-ı ū murġ u dįv ü perį315 

Menem güft-i bā-ferre-i İzedį 

U hem şehriyārį vü hem mūǿbedį [P-21a] 

Bed-ān rā zi-bed-dest-i küteh künem 

Revān sū-yı rūşenį-i reh künem 

Nuħust ālet-i ceng-rā dest bürd 

Der-i nām-ı cüsten be-gerdān süpürd316 

Be-ferr-i Keyį nerm kerd āhenā 

Zi-ħod u zirih  kerd çün cevşenā 

Çü ħaftān-ı derǾ u çü ber-güstvān 

Heme kerd peydā be-rūşen revān 

 

                                                           
314

 Onun da vakti de sona erdi, o da ölüp gitti ve geriye çektiği emeklerden başka bir şey kalmadı. 
315 Tahmûrs’un oğlu çok değerli Cemşîd, yüreği babasının öğütleriyle dolu olduğu halde, Tahta çıktı. 
Padişahlara yapılan törenle, basma altın tacını giydi, Beline kemerini kuşandı. Dünya baştan başa 
onun hükmüne girdi. Herkes, onun adaleti sayesinde rahata kavuştu. Devler, periler, kuşlar hep onun 
buyruğuna girdi. 
316 “Ben, Tanrı’nm yardımı ile, hem padişah hem de mûbidim. Kötülere kötülükten el çektireceğim, 
insanların ruhunu temizliyeceğim, nurlandıracağım!” dedi. Evvelâ, savaş aletlerini yapmağa girişti, bu 
suretle savaş erlerine ün aramanın yolunu açtı. 
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Be-dįn enderūn sāl-i pencāh u penc 

Be-dįd āvered çādır u taħt u genc 

Diger pence endįşe-i cāme kerd 

Ki pūşed heme-gāh neng ü neberd317 

Neŝr: Üstād-ı dāna böyle rivāyet318 ider ki: Şol zamān ki Ŧahmureŝ cihāndan geçdi 

bir ferzend-i girān-māyesi var idi. Nāmına Cemşįd dirler idi. Pederinüñ pendi ile 

yek-dil olup beline kemer-i şāhį baġlanup pederi taħtına geçdi. Pādişāhlıķ āyini üzre 

başına tāc-ı zer urındı.319 Andan śoñra şol resme Ǿadl  ü dāda meşġūl oldı ki ħalķ-ı 

cihān aña muĥabbet eylediler ve anuñ ibtidā kārı bu oldı ki ipegi ve ibrişįmi ħaftān  

eyledi ve elvān-ı Ǿacįbe ile anları renge çekdi ve penbe ve kettānį iplük idüp anlaruñ 

daħı śanǾatların ħalķa gösterdi. Elli yılda bunları tamām eyledi. Andan śoñra ħalķı 

birbirinden ayırdı meŝelā sipāhla dihķānįyi ayırdı çift süren çiftin bıraġup sipāhį olsa 

Cemşįd anı helāk eyler idi. Babuccı başmaķ dikse ve başmaķçı babuc dikse helāk 

eyler idi. Her kişi kendü kārını başa çıķarır idi. Bunuñ üzerine  zamān mürūr eyledi 

elli yıl daħı [U-13b] şükūfe-zāra muķayyed oldı. Gülden gül-āb çıķardı gül-be-şeker 

peydā eyledi benefşe şarābı ve nįlūfer şarābı peydā ķıldı. Dįnār şarābınuñ uśūlini 

buldı ve her birinüñ nefǾini buldı ve Ǿilmiyle Ǿāmil oldı. Elli yıl daħı320 Ǿilm ĥikmeti 

tekmįl ķıldı Ǿūd u Ǿanber ü śandal u Ǿabįr ü müşk žāhire getürdi elli yıl daħı aĥcār u 

cevāhir maǾdenini āşikār eyledi321 ve anlara ķadr ü ķıymet virdi cevāhir daħı raġbet 

buldı. Andan śoñra elli yıl daħı gemiler düzdi deryā seyrin eyledi ve cezįreler temāşā 

ķıldı ve ħarābe yirleri ve muǿtedil cāy-gāhları maǾmūr eyleyüp ādemler ķodı322 andan 

śoñra gelüp taħt-gāhında ķarār eyledi.323 Andan śoñra pādişāhlıķ ķuvvetiyle bir taħt 

peydā eyledi çünkim kemāl mertebe Ǿālemi kendüye mülk idindi ve bunca hünerler 

āşikār eyledi. [P-21b] Andan śoñra ġurūr el virüp ĥadden tecāvüz itmege başladı ve 

cümle hünerlerinden birisi daħı ĥammāmdur vücūdını rāĥat itmek içün ĥammām 

peydā ķıldı ve bir sarāy daħı yapdı şitānuñ324 şiddetini325 defǾ itmek içün ve bālā 

                                                           
317 Padişahlığın büyüklüğü ve kudreti ile demiri yumuşak, işlenmesi kolay bir hale getirdi. Ondan 
tulga, zırh ve zırhlı gömlek yaptı. Parlak zekası sayesinde, yine demirden, zırhlı kaftan ve elbise 
yapabildi. İlk elli yılda çok zahmet çekti ve bu sayede hazinelerini doldurdu. Diğer elli yılda da savaş 
günlerinde giyilecek elbiseleri yapmak fikrine düştü. 
318 Rivāyet] beyān, P. 
319 Urındı] geydi, P. 
320 Daħı] tamām oldı, P. 
321 Eyledi] idüp çıķardı, P. 
322 Eyleyüp ādemler ķodı] eyledi tā kim elli yıl tamām oldı, P. 
323 Andan śoñra gelüp taħt-gāhında ķarār eyledi] andan gelüp yirinde ķarār ķıldı, P. 
324 Şitānuñ] şiddet-i şitānuñ, P. 
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ķaśrlar binā eyledi. Yazlarda kesb-i hevā326 içün ve źikr olındı ki bir taħt peydā eyledi 

ve ol taħtı cevāhir ile ārāste ķıldı ki anuñla çıķup āsmānı seyrān eyleye. Dįvleri 

kendüye musaħħar itmiş idi emr eyledi ol taħtuñ eŧrāfına yapışup dem çeküp hevāya 

ķaldurdılar Cemşįd ol taħtla bir niçe dem eflāki seyrān eyledi ħalķuñ gözinden nihān 

oldı. Anı görmege teşne oldılar327 bir gün kim yir yüzine indi Cemşįd’üñ başına 

cevāhir niŝār itdiler ve ol günüñ adını Nev-rūz oķıdılar Įrān içinde Nev-rūza iǾtibār ol 

günden328 beridür. Andan śoñra Cemşįd uluları yanına daǾvet idüp rūz u şeb Ǿıyş u 

Ǿişrete āġāz eyledi329. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Büzürgān be-şādį bi-yārāstand 

Mey u cām u rāmişgerān ħāstend 

Çünįn ceşn-i ferruħ ez-ān rūzigār 

Be-māned ez-ān ħüsrevān yādigār 

Çünįn sāl-ı sį śad hemį kirdigār 

Ne-dįdend merg ender-ān rūzgār 

Zi-renc u zi-bed-şān nebūd āgehį 

Miyān-beste dįvān be-sān rehį330 

Cihān ser-be-ser geşt-i ū-rā rehį 

Nişeste cihān-dār-ı bā-ferehį331 

Yek-ā-yek be-taħt mehį bingerįd 

Be-gįtį cüz ez-ħˇįşten-rā nedįd332 

Ez-ān Ǿucb-rā şāh-ı Yezdān-şinās 

Zi-Yezdān bi-pįçįd u şüd nā-sipās333 

                                                                                                                                                                     
325 Şiddetini] żararını, P. 
326 Kesb-i hevā] hevā kesb itmege yüce köşk peydā eyledi, P. 
327 Anı görmege teşne oldılar] ħalķ anı görmege ārzū çekdi, P. 
328 Günden] zamāndan, P. 
329 Cemşįd … eyledi] Cemşįd-i śāĥib-i taħt u külāh ve ekābür-i aǾyān u sipāh, Ǿıyş u nūşa meşġūl 
oldılar, P.  
330

 Ulular bugünü sevinçle kutlamak için şarap ve çalgı getirttiler, çalgıcılar topladılar. İşte, Nevruz 
denilen bu mesut gün o zamandan, o padişahtan yadigar kalmıştır. Böylece üç yüz yıl geçti. Bu 
müddet zarfında insanlar ölüm yüzü görmediler. İnsanların kötülükten ve zahmetten haberleri yoktu. 
Bütün devler, bir köle gibi, hizmetlerine hazır duruyorlardı. 
331 Cihān … bā-ferehį] -U. 
332

 Bütün yeryüzü bu bahtiyar padişahın sayesinde rahata kavuşmuştu ve zaman zaman ona Tanrı’dan 
yeni yeni haberler gelmekte idi. Geçen bu müddet zarfında, hiç kimse, padişahtan iyilikten başka bir 
şey görmedi. 
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Çünįn güft bā-sāl-ħurde mihān 

Ki cüz ħˇįşden-rā nedānem cihān  

Hüner der-cihān ez-men āmed bedįd 

Çü men nām-ver-i taħt-ı şāhį ki dįd [P-22a] 

Cihān-rā be-ħūbį men ārāstem 

Be-rūy-ı zemįn geşt men kāştem334 

Büzürgį vü dehįm ü şāhį merāst 

Ki gūyed ki cüz men yekį pādişāst335  

Neŝr: Üstād eydür: Ol336 zamān ki Cemşįd eflāki temāşā idüp yir yüzine indi337 ve 

ulular ile Ǿıyş u śafāya mübāşeret eyledi338 bu zamāna gelince üç yüz yıl geçdi339. Bu 

üç yüz yıl içinde kimse merg ü maraż ve renc ü miĥnet ü belā görmedi340. Dįvler 

ħidmetinde miyān-beste [U-14a] ħidmetkār341 gibi idi. Cihān başdan başa pür-leŧāfet 

idi. Ol dem Cemşįd342 ululuķ taħtına nažar ķıldı. Dünyāda kendi vücūdından ġayrı 

görmedi ol Ǿucb u tekebbürden343 ol şāh-ı Yezdān-şinās Ħudā’dan rū-gerdān olup nā-

sipās oldı.344 Andan büzürgān-ı cihāna ižhār-ı dāǾvā-yı bāŧıl idüp bu gūne ħiŧāb-ı nā-

śavāb idüp eyitdi345: Pādişāhlıķ taħtı benden Ǿažįmü’ş-şān346 kimi gördi cihānı ħūbluķ 

ile ben āraste itdüm347 rūy-ı zemįne toħm-ı zindegānįyi348 ben ekdüm ve cümle nāsa 

rızķ baħş iden benüm didi349. Ammā350 Cemşįd Ǿadl ü dādı şol maķāma yetürmiş idi 

                                                                                                                                                                     
333 O , Tann’ya tapan padişah benlik gösterdi, Tanırı’sından yüz çevirdi, nankörlükte bulundu. 
334 Bir gün devlet adamlarına: “Ben, dünyada kendimden başka kimseyi tanımıyorum. “Hüner, sanat 
benim sayemde meydana geldi. Saltanat tahtında benim gibi bir padişahı kim görmüştür? Dünyayı 
güzellikle süsleyen benim. Dünyayı istediğim hale ben getirdim” 
335 Büyüklük, taç ve padişahlık benimdir. Benden başka birisinin padişah olduğunu kim söyleyebilir? 
336 Üstād eydür: Ol] üstād bu eşǾār-ı pür-Ǿuburda olan mażmūn-ı feśāĥat-i maķrūn burada ki şol, P.  
337 Eflākı temāşā idüp yir yüzine indi] yir yüzine ķadem baśdı, P. 
338 Ve ulular … eyledi] ulular şādįliķ ārāste ķıldılar cām-ı mey ve söz ü sāza meşġūl oldılar bunuñ gibi 
ķutlu bayrām ve Ǿıyş u śafā ol eyyāmdan ol ħüsrevlerden bize yādgār ķaldı, P. 
339 Bu zamāna … geçdi] ve bu ķadar işleri üç yüz yıl içinde eyledi, P. 
340 Bu … görmedi] ol eyyāmda maraż merg görmediler renc ü belā ve miĥnetden  ve yaramazlıķdan 
ħaber-dār degil idi, P. 
341 Miyān-beste ħidmetkār gibi idi] ħidmetkār gibi idi, P. 
342 Ol dem Cemşįd] Cemşįd yek-ā-yek, P. 
343 ǾUcūb u tekebbürden] Ǿacebden, P. 
344 Olup nā-sipās oldı] oldı Ħudā’ya namāz u nüyāzdan ve Ħudā’nuñ medĥ ü ŝenāsından fāriġ oldı, P. 
345 Andan … eyitdi] sāl-ħūrde ululara eyitdi ki, P. 
346 ǾAžįmü’ş-şān] ulu, P. 
347 İtdüm] ķıldum, P. 
348 Toħm-ı zindegānįyi] ekini, P. 
349 Ben ekdüm … benüm didi] ben ekdüm ululuķ ve tāc u taħt-ı pādişāhį benümdür kimdür kim 
benden ayru bir kimse pādişāhdur, P. 
350 Ammā] -U. 
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kim351 bu daǾvāyı ķılduķda kimse lā dimege ķādir olmadı352. Cümlesi sözlerüñ 

ĥaķdur didiler zįrā ol şāh Ǿadl ü dādı bir maķāma yetürmiş idi ki mümkün degil idi 

bir kimse aña muħālefet itmege ķādir ola. Andan śoñra Cemşįd ol şevķe nevbet 

çaldurdı ŧabl u nefįr ü kūs u surnānuñ śadāsı353 āfāķa ġulġule vü velveleler śaldı.354  

Der-beyān-ı Dāsitān-ı Đaĥĥāk bin Merdās ǾArab355  

Firdevsį-i üstād böyle rivāyet ider ki: Çünkim Cemşįd356 daǾvā-yı ulūhiyyet eyledi, 

Taķrįr-i ilāh ile ol günden āfitāb-ı devleti zevāle yüz ŧutdı. Bu vechle ki357 meger ol 

eyyāmda ǾArab diyārında bahādırlardan bir merd var idi358. Nāmına Merdās dirler 

idi. Yemen berriyesinde sākin idi. Bir ķabįlenüñ serveri idi359. Pāk meşreb ve dįn-dār-

ı meşhūr-ı rūzgār idi. Ħavf-i Ħudā’dan360 baġrı başlu ve gözi yaşlu idi ve bu 

merdüñ361 śaġılur çehār-pāy ķısmından her gürūhdan yılda biñ döl ĥāśıl olur idi. 

Anlaruñ südini ve yoġurdını ve yaġını ħalķa beźl ider idi. Ħudā Ǿaşķına [P-22b] 

rāygān virür idi ve daħı ķoyunından ve ķuzısından śadaķa virür idi362. Ammā bu pāk-

dil serverüñ bir nā-pāk oġlı363 var idi. Bį-behre vü bed-çehre bir bį-dįn idi364. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Cihān-cū-yı rā nām-ı Đaĥĥāk būd 

Dilįr ü sübüksār u nā-pāk būd 

Hemān bįver-esbeş hemį ħˇāndend 

Çünįn nām ber Pehlevį rāndend 

Kücā bįver ez-pehlevānį şümār 

Büved ber-zebān-ı Derį deh hezār365 

                                                           
351 ǾAdl ü dāddı şol maķāma yetürmiş idi kim] -U. 
352 Dimege ķādir olmadı] dimedi, P. 
353 Ŧabl…śadāsı] śūr-nā vü ŧabl u nefįr ü kūs śadāsı, P. 
354 Āfāķa ġulġule ve velveleler śaldı] cihānı ŧutdı. P. 
355 Arap Merdâs oğlu Dahhâk’ın hikayesi beyanındadır. 
356 Firdevsį … çünkim] āħir Cemşįd, P. 
357 Eyledi … vechle ki] ķıldı andan śoñra devleti źillete mübeddel oldı andan śoñra rūz-ı rūşen 
Cemşįd’üñ çeşmine tār oldı. Üstād eydür, P. 
358 Meger ol…var idi] meger ol eyyāmda bir merd var idi, P. 
359 Sākin idi. Bir ķabįlenüñ  serveri idi] olurdı, ulu śoydan, P. 
360 Ħavf-i Ħudā’dan] Tañrı ķorkusından, P. 
361 Bu merdüñ] bu źikr olınan merdüñ, P. 
362 Virür idi] ider idi, P. 
363 Oġlı] veled-i nā-ħalefi, P. 
364 Bį-behre ve bed-çehre bir bį-dįn idi] ġāyet ile bed-çehre ve bį-behre idi, P. 
365 Şöhrete tapan bu Dahhâk adlı çocuk, çok cesur ve çevikti. Fakat, çok kötü huylu idi. Onu Pehlev 
dilinden olan bîver-esb adı ile çağırırlardı. Derî dilinde bîver on bin demek idi. 
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Neŝr: Üstād eydür: Ol źikr olınan ferzend-i nā-pāküñ366 nāmı Đaĥĥāk idi. Ziyāde 

ħiffet üzre idi ve anuñ laķabına ǾArab içinde367 Bįver-esb dirler idi368. Bunuñ gibi 

nāmı zeban-ı Pehlevį’den aħź iderler zebān-ı Derį’de369 taǾdāda dāħildür yaǾnį Ǿaded 

ü şümārdā on biñ dinecek zamānda bįver taǾbįr iderler. Bu Đaĥĥāk-ı kem-idrāk370 on 

biñ ata mālik idi. Anuñ içün bįver-esb dirler idi ve bu atlaruñ her biri altun egerlü idi 

günüñ iki baħşında at üzerinden inmez idi ve dāǿimā Ǿıyş u nūş ve seyr ü şikārdan 

ħālį olmaz idi. Üstād eydür: Bir gün İblįs bir ħūb-śūret insān şekline girdi. Gelüp 

Đaĥĥāk’a muśāĥib oldı. Şol resme kim Daĥĥāk’uñ göñlinde şeyŧānuñ muĥabbeti 

ķarār baġladı. Bir gün yine şeyŧān Đaĥĥāk’a gelüp eyitdi ki371: server benüm saña bir 

gizlü sözüm var söylerüm ammā şol şarŧla ki muķaddem senden [U-14b] peymān 

isterüm ki saña372 didügüm sözi kimseye dimeyesin373. Đahhāk and içdi ki kimseye 

söylemiye374. Şeyŧān eyitdi: İmdi ey server senüñle375 bir sarāy içinde iki ketħudā 

n’eyler Bir sarāyda ketħudā daħı bir gerekdür” didi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Bed ü güft cüz tu kesį ketħudā-yı 

Çi bāyed hemį bā tü ender sarāy 

Çi bāyed peder çün püser çün tü būd 

Yekį pendet ez-men be-bāyed şünūd 

Zi-yāne ber-in ħˇāce-i sāl-ħurd 

Hemį dįrmānd tü ender nūrd376 

Firdevsį-i üstād eydür: İblįs Đaĥĥāk’a ķasem virdükden śoñra didi kim: bir sarāy 

içinde iki ketħudā ne lāyıķdur377 senden ayru ve kimse ol sarāyda yaraşmaz378 bir 

                                                           
366 Üstād eydür:  Ol Źikr olınan ferzend-i nā-pāküñ] ol źikr olınan nā-pāküñ, P. 
367 Ve anuñ laķabına ǾArab içinde Ziyāde ħiffet üzre idi] hįncek başlı idi dilįr ü nā-pāk idi hem anı, P.  
368 Dirler idi] oķurlar idi, P. 
369 Zebān-ı Derį’de] Pehlevįler zebānından Ǿaded ü şümār zebān-ı Derį’de, P. 
370 Bu Đaĥĥāk-ı kem-idrāk] ĥesābda bįver-esb, P. 
371 Bir gün yine şeyŧān Đaĥĥāk’a gelüp eyitdi ki] bir gün şeyŧān geldi Đaĥĥāk’a didi kim, P. 
372 Ki saña] yaǾnį benüm saña, P. 
373 Dimeyesin] dimeyesin didi, P. 
374 Ki kimseye söylemiye] hergiz kimseye dimeyeyin didi, P. 
375 Ey server  senüñle] ey server, P. 
376 Bunun üzerine şeytan: “Ey, şanlı padişah! Bu sarayda, senden bankasına ne lüzum var? Senin gibi 
bir oğul varken babaya ne hacet? Benden sana öğüt olsun: Bu yaşlı adam, kolay kolay ölmeyecek. Bu 
müddet zarfında da sen unutulur gidersin.” 
377 Bir sarāyda … ne lāyıķdur] -U. 
378 Yaraşmaz] n’eyler, P. 
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senüñ gibi379 oġul var iken peder ne lāzım. İmdi benden bir naśįĥat işitmeñ gerek380. 

bu ħˇāce-i  sāl-ħūrde ki pederüñdür, şimden girü anuñ pāy-ı ĥayātı adımını keç atar 

oldı381. Sen henūz yügürmekdesin imdi saña lāyıķ382 olan oldur ki pederüñüñ [P-23a]  

ol yüce bār-gāhını383 sen żabŧ idesin bu cihān içinde anuñ devlet ü cāhı saña384 

yaraşur benüm bu cevābum üzre vefā idesin bir pādişāh-ı cihān-dār olasın. İmdi385 

pederüñi ķatl iderseñ ser-ā-ser-i cihān senüñ ķabża-i tesħįrüñde ola didi. Çünkim 

Đaĥĥāk İblįs’den bu sözleri gūş eyledi endįşe baĥrine ŧaldı. Peder ķanına göñli pür-

derd oldı döndi Đaĥĥāk İblįse eyitdi386: Ey pįr-i pür-ħıred bu iş eyü kār387 degildür bir 

ġayrı sözüñ var ise anı söyle ķabūl ideyin didi. İblįs eyitdi388: İmdi ey server şöyle 

maǾlūmuñ olsun ki eger sen benümle itdügüñ peymāndan389 dönesin bu anduñ günāhı 

ve benüm peymānumuñ390 vebāli senüñ boynuñda ķalur saña bār olur ve sen 

ħˇārluķda ķalursın. Pederüñ ercümend olur didi 391ve daħı ol ķadar iġvā eyledi ki 

đarben Đaĥĥāk’ı kendü sözine rāżı eyledi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ser-i merd-i tāzį be-dām āverįd 

Çünān şüd be-fermān-ū negźerįd392 393 

Merān pādişā-rā der ender sarāy 

Yekį būstān bed-girān-māye cāy 

Girān-māye şebgįr ber ħāstį 

Zi behr-i perestiş ber ārāstį 

Ser ü ten bi-şüstį nühufte be-bāġ 

Perestende bā ū bi-bürdį çerāġ394 

                                                           
379 Senüñ gibi] senceleyin, P. 
380 Bir naśįĥat işitmeñ gerek] Naśįĥat gūş eyle, U. 
381 Ħˇāce-i  sāl-ħūrde …oldı] ħˇāce-i sāl  üzerine geç ķaldı, P.  
382 Lāyıķ] lāzım, P. 
383 Yüce bār-gāhını] ol nām-ver bār-gāhını ol sarāyı, P. 
384 Sende] saña, P. 
385 Vefā idesin bir pādişāh-ı cihān-dār olasın. İmdi] -U. 
386 Đaĥĥāk İblįs’e eyitdi] Đaĥĥāk eyitdi, P. 
387 Kār] iş, P. 
388 Didi. İblįs eyitdi] diyüp sözin kim tamām eyledi döndi İblįs aña eyitdi, P. 
389 Benümle itdügüñ peymāndan] bu sözden fāriġ olasın benüm yanumda itdügüñ anddan, P. 
390 Peymānumuñ] pendümüñ, P. 
391 Ve daħı…eyledi] buña beñzer ol ķadar sözler söyledi kim Ǿāķıbet Đaĥĥāk-ı nā-pāk anuñ pendini 
ķabūl ķıldı, P. 
392 Her merd-i … negzerįd] -P. 
393 Şeytan da: “Ben bunun çaresini bulur ve senin başını güneşin bulunduğu yere kadar yükseltirim” 
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Neŝr: Çünkim Đaĥĥāk İblįs’üñ sözine uyup pederini ķatl itmege niyyet eyledi ol dem 

pederini ne gūne ķatl itmenüñ ŧarįķini andan suǿāl ķıldı. İblįs eyitdi: Çünkim senüñ 

pederüñ her gice bāġına gider sen anuñ yolına bir çāh peydā eyle ziyāde derįn olsun 

ve aġzına ħār u ħāşāk ķo daħı üzerine ŧopraķ dök ġāyet ħafįf olsun anuñ üstine ayaķ 

baśduķda ol çāhuñ içine düşer anuñ başına bir ŧaş bıraķ helāk olsun didi. Daĥĥāk 

daħı bu tedbįre rāżı oldı. Üstād eydür: Merdās pįrüñ sarāyı içinde bir laŧįf bosŧānı var 

idi. Meger ol merd-i girān-māye gice ķalķar idi. Ǿİbādet içün [P-23b] vücūdını ārāste 

ider idi395. Nihānį396 başını, vücūdını397 yuyup pāk ider idi. Bir ħidmetkār bilesince 

çerāġ iletür idi. Her gice bu üslūb üzre ol bāġa gider idi398. Bir gice Đaĥĥāk-ı bed-kār 

geldi anuñ yolına çāh ķazdı. İblįs taǾlįmi üzre anı tedārik itdi ve gitdi yine399 bir gice 

Merdās400 Ǿādet-i ķadįmesi üzre ol bāġa ŧāǾat ü Ǿibādet ve cenāb-ı ĥażret-i Ĥaķķ’a 

niyāz u tażarruǾ401 içün Ǿazm ķıldı402. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ser-i tāziyān mihter-i nām-cūy 

Şeb āmed sū-yı bāġ be-nihād derūy 

Çü āmed yek-ā-yek be-dān jerf-i çāh 

Hemān ki nigūn şüdem ü baħt-ı şāh403 

Be-çāh ender üftād bi-şikest pest 

Şüd-ān nįk-dil merd-i Yezdān-perest404 

Be-ħūn-ı peder küşt hem dāsitān 

Zi-dānā şenįdįm įn dāsitān 

Ki ferzend bed-ger şeved nerre şįr 

Be-ħūn-ı peder hem ne-bāşed dilįr405 406  

                                                                                                                                                                     
394 Padişahın sarayında, pek ziyade gönül açıcı bir bahçe vardı. Bu büyük hükümdar geceleri kalkar, 
ibadet için hazırlanırdı. Başını, vücudunu gizlice bu bahçede yıkarken, kendisine ışık tutulmasını 
istemezdi. 
395 İder idi] idüp, P. 
396 Nihānį] -P. 
397 Vücūdını] ve vücūdını, P. 
398 Her gice … gider idi] yine bir gice anda gitmesi muķarrer idi, P. 
399 İblįs taǾlįmi … gitdi yine] İblįs nice taǾlįm ķıldı ise, P. 
400 Merdās] Merdās-ı pįr, P. 
401 ŦāǾat … tażarruǾ] ibādet,U. 
402 Ķıldı] eyledi, U. 
403 Gece olunca Arapların büyüğü olan bu şanlı padişah yine bahçeye gitti. Yolda o derin kuyuya 
gelince, talihi birdenbire tersine döndü. 
404

 Kuyuya düşüp paramparça oldu. Böylece, Tanrı’ya tapan o iyi kalbli adam öldü. 
405 Be-ħūn … dilįr] -U. 
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Neŝr: Üstād eydür: Đaĥĥāk-ı žālim Ǿāleme  peder ķatli ile dāsitān oldı. Dānādan 

işitdük bu dāsitānı yaramaz oġul, erkek arslan daħı olursa peder ķanına dilįr olmaz407. 

YaǾnį Merdās pįr ki ol bāġa Ǿazm eyledi hemān ki çāhuñ üzerine geldi [U-15a] ser-

nigūn oldı. Tā ķaǾrına düşüp vücūdı pest ü şikest oldı. Ol merd-i Yezdān-perest bu 

ŧarįķle cihāndan gitdi408. Ol dem409 Đaĥĥāk-ı melǾūn çāhuñ üzerine gelüp, bir seng-i 

ħārāyı başınuñ üzerine aldı pederinüñ üzerine ĥavāle oldı. Pederi410 ol ĥāli gördi411 

ķaǾr-ı çāhdan nažar ķıldı henūz daħı vücūdında bir ramaķ var idi412. Oġlından413 

dermān ŧaleb ķıldı. Ol žālim aña merĥamet ķılmayup414, ol ŧaşı pederinüñ başına 

urup415, ħurd eyledi derĥāl İblįs irişdi ol çāhı ŧopraġıla pür ķıldı hemvār bir śaĥrā 

oldı. Bu śırra kimse vāķıf olmadı. İşte416 Merdās ki Đaĥĥāk’ı eser yelden śaķınur idi. 

Üzerinden ķuş uçurmaz idi. Aña māl u genc ħarc idüp besledi Ǿömrüm ĥāśılıdur 

diyüp cān yidürür idi. Göz nūrı śarf idüp bu ĥāl ile māh u sāl mürūr itmek ile tā kim 

ol nihāl yāl u bāl śāĥibi oldı417. Āħir ol merd-i bį-hüner peder ķātili olup dünyā vü 

āħiretde maġbūn ve melǾūn oldı. Çünkim peder ķaydından berį oldı. Başına tāc 

urınup taħta418 geçdi. Ser-ā-ser-i419 mülk-i ǾArab’a pādişāh oldı. Dįn ü diyānet nice 

olduġı Ǿuķalā vü erbāb-ı hüner ķatında güb gibi rūşen terdür420. 

Der-beyān-ı Evśāf-ı ǾOŝmāniyān421 

Bunun gibi nice yaramaz işler ol zamānlarda žuhūra gelüp dįn ü diyānetde metānet 

yoġımış ħavf-i Ħudā herkesüñ derūnında cāygįr olmaz imiş ammā422 Ĥaķ sübĥāne ve 

teǾālā ĥażretlerine423 hezār-ender-hezār ĥamd olsun ki dįn-i İslām’uñ kemāl-i 

şerefinde cihāna geldüñ [P-24a] Ǿālem gülistān-ı cennetden nişān buldı. Śavm u śalāt 

                                                                                                                                                                     
406 Babasının öldürülmesine ortak oldu. Ben, bilgin bir adamdan şunu işitmiştim: “Kötü bir evlat 
yırtıcı bir aslan bile olsa, yine babasının kanını dökmeye cesaret edemez!” 
407 Üstād eydür: … olmaz] -U. 
408 YaǾnį Merdās … gitdi] -P. 
409 Ol dem] pes, P. 
410 Pederi] pįr, P. 
411 Ol ĥāli gördi] -U. 
412 ĶaǾr-ı … var idi] -P. 
413 Oġlından] andan, P. 
414 Ķılmayup] ķılmadı, P. 
415 Urup] urdı, U. 
416 İşte] -U. 
417 Göz nūrı … oldı] -U. 
418 Ŧaħta] -U. 
419 Se-ā-ser-i] -P. 
420 Dįn ü diyānet … rūşen-terdür] -U. 
421 Der-beyān-ı Evśāf-ı ǾOŝmāniyān] -U. 
422 Bunun gibi … ammā] -P. 
423 Ĥaķ … ĥażretlerine] -P. 
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ve ĥācc u zekāt ve ġazā vü cihād müretteb yirinde424 emr-i Ĥaķķ’a cānla inķıyād üzre 

olan sulŧānlaruñ güzįdesi kim āl-i ǾOŝmān’dur. Anlaruñ Ǿulüvv şānlarınuñ deryāda 

ķaŧresi ve güneşde źerresi selāŧįn-i selefe virilmemişdür. Bu ķadar devlet bunlara yār 

iken şarķ tā be-ġarb rūy-ı zemįne fermān-ı hümāyūnları śu gibi425 cārį iken şerǾ-i 

resūl-ı ekreme miķdār-ı źerre muħālefetleri olmayup aśĥāb-ı güzįne buġż u ĥasedleri 

olmaduķlarından426 cānla muĥabbet olduķlarından427 māǾadā meşāyiħ-i Ǿažāma ve 

evliyā-yı kirāma Ǿimāretler ve zāviyeler bünyād idüp evķātların ħayrāta śarf iderler 

ve ĥaremlerinde tilāvet-i Ķur’ān-ı şerįf şol resmedür kim devr-i ĥażret-i Ādem’den 

ħāteme dek belki rūz-ı ĥaşra dek bir ŧāǿife daħı anlara peyrevlik itmege taķlįdden ve 

taĥķįķden428 ķādir olmayalar. Aĥvāl-i selef maǾlūm oldı ammā bu zümre-i pāk-bāzān 

ĥaķķnda söylenen kitāblar ķaleme gelüp taĥrįr olınsa ĥaşra dek itmām bulmıya429. 

ǾAlį’ü’l-ħuśūś sulŧānü’l-berįn ü ħāķānü’l-baĥreyn ħādimü’l-ĥaremeynü’ş-şerįfeyn430 

sulŧān ibnü’s-sulŧānü’s-sulŧān ǾOŝmān Ħān ibn Sulŧān Aĥmed Ħān431 bin Mehemmed 

Ħān432 ĥażretleri bi’ź-źāt ħāfıž-ı Ķur’ān olmaġla vücūd-ı şerįfi nažįr-i cāmiǾü’l-

Ķur’ān emįrü’l-müminįn ĥażret-i ǾOŝmān olmışdur ve433 eyyām-ı devletinde434 ve 

hengām-ı rifǾatinde bed-endįşler bed-endįşden fāriġ olup Ǿālem ü ādem devr-i 

Ǿadlinde435 nižām u intižām buldı ve devr-i Ǿadli fażl-ı gülistān gibi Ǿālem-ārā ve ol 

gülistānda Medĥį-i şeydā-Ǿandelįb naġme-serā olup evśāf-ı pāk ĥażret-i 

ħudāvendigāra yaǾnį Sulŧān ǾOŝmān Ħān-ı kām-kār Ǿālį-tebār u Sikender-kirdāra436  

beyān u Ǿayān idüp ve ol sulŧān-ı gįtį-sitānuñ437 duǾā-gūy u ŝenā-ħˇānlıġı kendü 

źātına farż-ı Ǿayn bildi438. Lākin439 vaśf-ı cemįlin itmekde deng ü ĥayrān ve duǾā vü 

ŝenāsını edā ķılmaķda her ĥālle440 bį-nuŧķ u zebāndur. Der-vaśf-ı pādişāh441: [U-15b]  

 

                                                           
424 Ġazā vü cihād müretteb yirinde]  cihād-ı emr-i Ĥaķķ’a, P. 
425 Śu gibi] -U. 
426 Buġż … olmaduķlarından] -U. 
427 Cānla … olduķlarından] -P. 
428 Taķlįdden ve taĥķįķden] -U. 
429 Aĥvāl-i selef … olmıya] -U. 
430 Ĥaremeynü’ş-şerįfeyn] ĥaremeyn, P. 
431 Ħān] -P. 
432 Mehemmed Ħān] -U. 
433 Bi’ź-źāt …. Olmışdur ve] -P. 
434 Devletinde] devlet, U. 
435 Devr-i Ǿadlinde] -U. 
436 ǾĀlį … kirdār] -U. 
437 Beyān … gįtį-sitānuñ] -P. 
438 Kendü … bildi] -P. 
439 Bildi] ammā, P. 
440 Ĥayrān … ĥālle] -P. 
441 Der-vaśf-ı Pādişāh] -P. 
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[MefāǾįlün / MefāǾįlün / FeǾūlün] 

Ne mümkündür k’olam medĥine ķādir 

Ne deñlü olsam aķrān içre māhir 

ǾAķılda yüz yaşında pįre beñzer 

Mehābetde hemānā şįre beñzer 

Niçe Rüstem niçe Zāl u niçe Sām 

Niçe Gįv ü niçe Gūderz ü Behrām 

Niçe Įrec niçe Selm ü niçe Tūr 

Niçe Ķāren niçe Gürşāsb-ı pür-zūr 

Niçe İskender ü Dārā vü Dārāb 

Niçe Berzū niçe Berzįn ü Sührāb 

Niçe beñzer ola bu meh-cebįne 

Yedindedür bunuñ Mekke Medįne 

Ne deñlü medĥ olursa aña lāyıķ  

Buña ķāǿil durur raĥmıyla ħalāyıķ [P-24b] 

Ħudā’ya günde biñ kez şükrimüz var 

Daħı pākįze bikr-i fikrimüz var 

İşit imdi sözüm ey māh u ħūrşįd  

İder daǾvā-yı bāŧıl śoñra Cemşįd 

Peder ķatl eyledi Đaĥĥāk-ı bed-kār 

Cehennem nārına oldı sezā-vār 

Ġurūrıyla semāya çıķdı Kāvus 

Ķanı dįn ġayreti yā ķanı nāmūs 

Olan anlar durur üşte cihānda 

Olaruñ ‘ĥālini fikr eyle anda 

Şular k’olmaz olurlar dįn içinde 

Olar tenhā degildür sįn içinde 

Firişteler olur anlara yoldāş 

Budur şehlik hemānā ey ķarındāş 
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Budur devlet iki Ǿālemde her bār 

Odur Ǿāķil k’ola Ĥaķdan ħaber-dār 

İlāhį şehriyārı ser-firāz it 

Ġamın maǾdūm idüp Ǿömrin dırāz it 

Baña da vir sükūn u śabr u ārām 

Kitāb-ı bā-śavābum bula itmām. 

Neŝr: İmdi yine bizüm ĥikāyetimüz Cemşįd ile442 Đaĥĥāk sözine443 geldi. İşte Cemşįd 

daǾvā-yı ulūhiyyet ķıldı žālim oldı, Ħudā ol žālime bir žālimi ĥavāle ķıldı kim nāmı 

Đaĥĥāk’dur444. Çünkim [Đaĥĥāk] İblįs’i445 kendüye yār u hevā-dār idinüp446 anuñ 

iġvāsıyla pederini ķatl eyledi447. Bir gün yine İblįs eyitdi: Server448 egerçi449 benüm 

pendümi ķabūl eyledüñ ammā saña bir naśįĥatüm daħı450 vardur. Eger anı daħı ķabūl 

iderseñ ser-be-ser cihāna pādişāh olursın. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Eger hem-çünān nįz peymān  künįd 

Ne hįçį zi-peymān u fermān künįd 

Cihān ser-be-ser pādişāhį türāst 

Ded u merdüm ü murġ u māhį türāst451 

Neŝr: İblįs didi kim işte ol peymān kim benümle muķaddeman itmiş idüñ yine 

ancılayın bir Ǿahd idesin. Benüm Ǿahd ü peymānumdan rücūǾ itmeyesin, cihānuñ 

başdan başa pādişāhlıġı senüñdür452 ve şįr ü peleng ü merdüm ü murġ u māhį cümlesi 

zįr-i fermānuñda453 olurlar didi. Đaĥĥāk yine and içdi, ķabūl iderüm454 didi. İblįs 

eyitdi: Senüñ ħidmetüñde tāze, her ħidmete ķābil bir merd-i rūşen-dil gerekdür eger 

                                                           
442 Cemşįd ile] -U. 
443 Đaĥĥāk sözine] Đaĥĥāk-ı nā-bekāra, U. 
444 İşte Cemşįd … Đaĥĥāk’dur] -U. 
445 İblįs’i] İblįs anı, P. 
446 İdinüp] ķıldı, P. 
447 Anuñ iġvāsıyla … eyledi] -P. 
448 Server] -U. 
449 Egerçi] -P. 
450 Daħı] -P. 
451 Böyle yapacağına söz verir, benim sözümden ve buyruğumdan yüz çevirmezsen, Bütün yeryüzü 
padişahlığı şenindir, insanlar, dört ayaklı hayvanlar, kuşlar, balıklar hepsi sana boyun eğer. 
452 Ķabūl iderseñ … senüñdür] -U. 
453 Zįr-i fermānuñda] senüñ  ĥükmüñdedür, P. 
454 Yine and … iderüm] and içdi ki sözin ķabūl eyleye, U. 
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cāǿiz olur455 ise saña bir ħidmetkār getüreyin murāduñ456 üzre didi. Đaĥĥāk ķabūl 

eyledi. İblįs varup kendü evlādından bir ĥarām-zādeyi ħidmetkār şekline ķoyup anı 

envāǾ zįver ile ārāste idüp457 getürdi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Civānį ki pįrest ez-ħˇįşten  

Süħan cūy u bįnā dil ü pāk-ten [P-25a] 

Hemį dūn be-Daĥĥāk be-nįhād-ı rūy 

Ne-būdeş be-cüz-āferįn güft ü gūy458 

Neŝr: Üstād eydür: İşte İblįs kendü nesl-i nā-pākinden bir civān ārāste ķıldı459. Her 

gören aña460 bį-iħtiyār meyl ider idi461. Pāk ten, göñli açıķ, söze ķādir, işte anı murādı 

üzre düzdi ve ķuşadı. Hemān dem gelüp Đaĥĥāk’a yüz ķodı, duǾādan ġayrı güft ü 

gūsı yoġıdı. Getürüp462 ol civānı463  Đaĥĥāk’a teslįm eyledi ve duǾā ķılup eyitdi464: 

Şehriyārā bu civān465 āşpezdür, dürlü niǾmetler bişürür, cān-ı Ǿazįzüñe lāyıķ diyüp şol 

ķadar vaśf itdi ki Đaĥĥāk ol civāna meyl idüp İblįs’e āferįn ķıldı ve anı466 maŧbuħ-ı 

Ǿāmiresine taǾyįn467 eyledi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Kilįd-i ħoriş-ħāne-i pādşā 

Be-dū dād destūr-ı fermān-revā468 

Zi-her gūşt ez-murġ u ez-çār-pāy 

Ħoriş-ger bi-yāverd yek yek be-cāy469 

Neŝr: Çünki Đaĥĥāk anı maŧbuħına taǾyįn eyledi470 vezįr daħı maŧbuħuñ kilįdini anuñ 

eline virdi471. Andan śoñra şol niǾmet kim bişürdi472; ibtidā473 murġ kebābı ve çehār-

                                                           
455 Olur] -U. 
456 Murāduñ] murād-ı şerįfüñ, P. 
457 Ħidmetkār … idüp] -P. 
458 Şeytan, akrabasından sözü güzel gönlü uyanık birini getirdi. Dahhak’ın önünde duadan başka sözü 
yoktu. 
459 Nažm: … ķıldı] -U. 
460 Aña] -U. 
461 İdi] -P. 
462 Getürüp] gelüp, P. 
463 Ol civānı] -U. 
464 Eyledi ve duǾā ķılup eyitdi] ķıldı ve didi kim, P. 
465 Civān] civān-ı ħūb-śūret, P. 
466 Ol civāna … ve anı] aña āferįn ķıldı, P. 
467 TaǾyįn] teslįm, P. 
468 Dahhâk onu mutfağa tayin etti ve mutfağın  kilidini ona verdiler.  
469 Her türlü kuşları ve dört ayaklı hayvanlan öldürdü. Onların etlerinden türlü türlü yemekler yaptı 
birer birer padişahın önüne koydu. 
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pāy ķısmınuñ [U-16a] kebābını bişürdi. Đaĥĥāk’uñ öñine getürdi. Đaĥĥāk hergiz 

öyle niǾmet yimemiş idi. Ġāyet śafā idüp İblįs’e āferįn eyledi ki: Baña bunuñ gibi 

ķābil vücūdı vāśıl ķılduñ didi. Ammā İblįs ĥakįm olup Đaĥĥāk’a ĥikmetden daħı 

dem urdı didi kim: Çünki sen benden rāżı olduñ, ben daħı Ǿālį ĥażretüñe cānla 

ħidmetkār oldum. Evvelā ĥażretüñe bir şerbet viresin dilüñ şen ve gözüñ rūşen olsun 

didi. BaǾdehu ħınzįr ķanı ile perverde olmış474 bir şerbet içürdi tā kim derūn-ı 

Đaĥĥāk’dan475 merĥamet ü şefķat ber-ŧaraf oldı. Ħūnį vü dilįr ü bį-raĥm oldı. Yine 

andan śoñra niǾmet ķısmından476 yumurdanuñ śarusını ķayġana477 bişürdi anı daħı 

Đaĥĥāk’a yidürdi478. Ammā İblįs bugün bir yimek bişürse, āyā479 yarın ne bişürsem ki 

Đaĥĥāk ĥažž ide diyü fikr ider idi480. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Bi-reft u heme şeb sigāleş girift 

Ki ferdā zi-ħorden çi sāzed şigift 

Ħoreşhā zi-kebk u teźerv-i sepįd 

Bi-sāzįd u āmed dilį pür-ümįd 

Şehį tāziyān çün be-ħūn dest-bürd 

Ser-i güm ħıred mihr-i ū-rā süpürd481 

Se dįger be-murġ-ı kebāb u bereh 

Bi-yārāst ħūn ez-ħoreş yek-sereh [P-25b] 

Be-rūz-ı çehārüm çü binhād u ħˇān 

Ħoreş gerdiş ez-püşt-i kāv-ı civān 

Bedū enderun zaǾferān u gül-āb 

Hemān sāl-ħorde mey ü müşk-nāb482 

                                                                                                                                                                     
470 Çünki … eyledi] işte zāde-i İblįs’i maŧbuħ-ı Ǿāmireye telįm eyledi, P. 
471 Vezįr … virdi] -P. 
472 Andan … bişürdi] Andan śoñra ol āşpez başladı Đaĥĥāk’a gūn-ā-gūn niǾmetler bişürmege, U.  
473 İbtidā] -P. 
474 Perverde olmış] -P. 
475 Derūn-ı Đaĥĥāk’dan] -P. 
476 NiǾmet ķısmından] -U. 
477 Ķayġana] -U. 
478 Đaĥĥāk’a yidürdi] yidi, P. 
479 Āyā] -U. 
480 Fikr ider idi] dir idi, P. 
481 Yarın nasıl yemekler hazırlayacağını düşündü. Ertesi gün kekliğin ve sülünün etinden yemekler 
yaptı, ümitle padişahın huzuruna geldi, padişah yiyince hoşuna gitti ve şeytana muhabbet duydu. 
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Neŝr: Firdevsį-i483 üstād eydür: Üçünci gün İblįs Đaĥĥāk’uñ öñine ķuzı kebābı ve 

tavuķ kebābı484 getürdi, dördinci gün485 sofraya genc gāv etinüñ arķasını486  zaǾferānla 

ve gülāb ve eski şarāb u müşk-nāb ile487 pervereş itmiş idi488 Đaĥĥāk’un öñine 

getürdi489. Đaĥĥāk andan ol490 ķadar leźźet alup śafā eyledi ki İblįs’e śad-bār491 āferįn 

idüp eyitdi492: Ey kişi dile benden ne dilerseñ didi. İblįs eyitdi: Şāhum benüm hįç 

dünyā murādlarından bir murādum yoķdur hemān senüñ müşāhede-i cemālüñdür. 

Đaĥĥāk aña įķdām-ı tām493 eyledi. Āħir İblįs eyitdi: Egerçi494 benüm ārzūm hemān 495 

senüñ muĥabbetüñdür ve rūĥumuñ ġıdāsı senüñ müşāhede-i496 dįdāruñdur. Ammā 

şehriyār emr iderse anuñ497 iki omuzlarını Ǿuryān būs idem, işte cihānda andan özge 

murādum yoķdur didi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü Daĥĥāk bişnįd güftār-ı ūy  

Nihānį ne-dānist bāzār-ı ūy498 

Neŝr: İşte Đaĥĥāk çünkim İblįs’üñ güftārını işitdi āħir499 Đaĥĥāk anuñ murādını 

bilmedi icāzet virdi. Racįm geldi Đaĥĥāk’uñ iki omuzlarını öpdi ve nā-bedįd oldı. Ol 

dem Đaĥĥāk’uñ omuzları kicişdi ve iki döşi iki500 pāre olup yarıldı iki dāne mār-ı efǾį 

iki döşinden baş gösterdi. Đaĥĥāk feryād ķıldı ulular bir araya geldiler. Đaĥĥāk 

eŧrāfına cemǾ oldılar güft ü gūya başladılar501 ve ol ĥekįmi istediler artuķ yılan yiyen 

ĥekįmler bulmaġa ķādir olmadılar502. Nā-çār bu derdüñ çāresini istemege iķdāma 

başladılar. Āħir ĥekįmler ve cerrāĥlar geldiler iş görmiş rūzgār geçürmiş pįrler cemǾ 

                                                                                                                                                                     
482 Üçüncü gün kuş ve kuzu etinden kebab yaptı, türlü yemekler hazırladı. Dördüncü gün buzağı 
sırtından hazırladığı yemekleri getirdi. İçerisine safran, gülsuyu, yıllanmış şarap ve misk koydu. 
483 Nažm: … Neŝr: Fiedevsį-i] -U. 
484 Tavuķ kebābı] -U. 
485 Gün] -U. 
486 Genc gāv etinüñ arķasını] buzaġu eti, U. 
487 Eski şarāb u müşk-nāb] -U. 
488 Pervereş itmiş idi] -P. 
489 Đaĥĥāk’un öñine getürdi] -U. 
490 Ol] şol, P. 
491 Śad-bār] -U. 
492 İdüp eyitdi] eyledi ve didi kim, P. 
493 İķdām-ı tām] iķdām, U. 
494 Egerçi] -P. 
495 Hemān] -U. 
496 Müşāhede-i] -P. 
497 Anuñ] -U. 
498 Dahhak bu sözleri dinledi fakat şeytanın muradını anlayamadı. 
499 Nažm: … işitdi āħir] -U. 
500 İki] ikişer, P. 
501 Başladılar] āġāz ķıldılar, P. 
502 Olmadılar] olmadı, P. 
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oldılar503. ǾĀķıbet504 ol mārları Đaĥĥāk’uñ omuzlarından kesdiler ammā acısı cānına 

kār eyledi. Derĥāl yine evvelki gibi bitdi505. İşte Đaĥĥāk bu derde giriftār oldı yine 

İblįs bir gün bir fikr daħı eyledi. Eyitdi ki506: Yir yüzinden insānı bunuñ sebebi ile 

żāyiǾ ideyin didi507. Zįrā gördi ki Đaĥĥāk’uñ derdi gün-be-gün ziyāde olmaķda şol 

zamān kim yılanlar508 aç olurlar idi, yimek yimezler idi, Đaĥĥāk’ı rencįde iderler idi. 

Bir gün İblįs bir ĥekįm şekline girüp Đaĥĥāk’a duǾā ķılup eyitdi509: Şehriyārā bu 

mārlar senüñ vücūduñdan [P-26a] ĥāśıl olmışlardur yine bunlaruñ ġıdāsı insāndan 

gerekdür. Bunlaruñ her birine günde bir ādem beynisi virürlerse bir miķdār sākin 

olup seni rencįde itmezler didi510. Şol kimseler kim ķatle müsteĥaķ olurlar anları ķatl 

idüp beynilerini bunlara ġıdā virseler senǾaźābdan ħalāś olurduñ didi511. Ol dem 

Đaĥĥāk emr eyledi zindāndan ķatle müsteĥāķ olanları getürüp ķātl idüp512 [U-16b] 

vāķıǾā ile ķıldılar513, her birine bir ādem beynisi virdiler. Ol mārlar anı yiyüp514 

baǾdehu Đaĥĥāk’uñ omuzı üstinde çenber olup yatdılar. Đaĥĥāk anlaruñ hücūmından 

ħalāś oldı. Şād olup ĥekįme duǾā ķıldı. Andan śoñra515 işte İblįś Đaĥĥāk’ı bir derde 

daħı giriftār eyledi516. Her gün günāhlı ādem bulunmaz oldı. Günde iki ādemi lā-büd 

bį-günāh esįr idüp helāk idüp, beynlerini kellelerinden ayırup getürüp mārlara ġıdā 

virürler idi. İşte İblįs Đaĥĥāk’uñ kārını bu ķadar gördi517. Ez-ān  cānib518 biz geldük  

yine ser-encām Cemşįd niye encām olduġu ĥikāyetine519. Şol zamān kim Cemşįd 

daǾvā-yı ulūhiyyet ķıldı. Ħudā anuñ sitāre-i devletini520 nuĥs idüp521 Ǿilmi ve Ǿaķlı 

eksilmege ve ŧāliǾi nā-hemvār olmaġa başladı ve her cānibden şāhlar üzerine hücūm 

idüp, yanında olanlar ŧaġılup gitmege başladılar522. Nažm: 

 

                                                           
503 Oldılar]geldiler, P. 
504 ǾĀķıbet] āħir, P. 
505 Derĥāl …  bitdi] derĥāl yne evvelki gibi bitdi, U. 
506 Eyitdi ki] didi kim, U. 
507 Didi] -U. 
508 Yılanlar ] ilanlar, P. 
509 Eyitdi] didi kim, P. 
510 Virmek … didi] -P. 
511 Şol kimseler … didi] -U. 
512 Ol dem … idüp] -P. 
513 VāķıǾā ile ķıldılar] -U. 
514 Ol mārlar anı yiyüp] -P. 
515 Andan śoñra] -U. 
516 Eyledi] ķıldı, P. 
517 İblįs …  ķadar gördi ] Đaĥĥāk’uñ kārı böyle, U. 
518 Ez-ān Cānib] -U. 
519 Hikāyetine] -P. 
520 Sitāre-i devletini] devlet-i āfitābını, P. 
521 Nuĥs idüp] bülend iken pest eyledi, P. 
522 Başladılar] yüz ŧutdılar, U.  
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[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Bedįd āmed ez-sū-yı her ħüsrevį  

Zi-her nām-dārį be-her kişverį523 

Ez-ān pes ber-āmed zi-Įrān ħurūş  

Bedįd āmed ez-her sūyį ceng ü cūş524 

Neŝr: İşte mażmūn-ı süħan bu resme Ǿayān u beyān olınur kim: Cemşįd bu daǾvāyı 

ķılduķdan śoñra her diyārdan ve her ŧarafdan ulular baş ķaldırup āşikār olmaġa ve 

pādişāhlıķ daǾvāsını ķılmaġa başladılar525 ve her kişverde olan nām-dārlardan fitne 

vü fesād āşikār oldı. Įrān-zemįn’den feryād u fiġān526, cūş u ħurūş ve ceng ü ġavġā 

ķopdı. Bir gün Įrān mülkinde527 bu güft ü gū eŧrāf u eknāfa528 şāyiǾ oldı ki ǾArab 

diyārında bir heybetlü ve şevketlü pādişāh vardur nāmına Đaĥĥāk-ı mārį dirler 

şehriyār-ı encüm-sipāh, śāĥib-i Ǿizz ü cāh, ħudāvend-i nigįn ü külāh žuhūr eyledi529 

diyüp530, Cemşįd mülkinden gidenler cümle anuñ  cānibine531 yüz ŧutdılar. Az 

zamānda anuñ üzerine çoķ leşker cemǾ oldı, Įrān’da kimse ķalmadı. Āhir Đaĥĥāk’ı 

ǾArab mülkinden ķaldırup Įrān’a Ǿazm kıldılar532. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Dumān ejdehā-feş bi-yāmed çü bād 

Be-Įrān-zemįn tāc ber-ser-nihād [P-26b]  

Ez-Įrān u zį-tāziyān leşkerį 

Ki z’įn kerd kervān-ı her kişverį 

Sū-yı şāh-ı Cemşįd be-nįhād-ı rūy 

Çü engüşterį kerd gįtį be-rūy533 

Neŝr: İşte534 Đaĥĥāk-ı ejdehā-feş-i ħışm-nāk rūzgār miŝāl  mülk-i Įrān’a geldi. 

Įrān’dan daħı bir leşker-i güzįde ķıldı. Her diyāruñ bahādırları Cemşįd’üñ üzerine 

                                                           
523 Her taraftan bir padişah ve her tarafdan nam sahibi kişiler çıktı. 
524 Bundan sonra İran’da bir karışıklık çıktı Her tarafta savaşlar ve taşkınlıklar başgösterdi. 
525 Nažm: … başladılar] -U. 
526 Feryād u fiġān] -U. 
527 Bir gün Įrān mülkinde]  -U. 
528 Eŧrāf u eknāfa] -P. 
529 Ħudāvend-i nigįn ü külāh žuhūr eyledi] -U. 
530 Diyüp] didiler, U. 
531 Cemşįd … cānibine] ħalāǿiķ ol, P. 
532 ǾAzm ķıldılar] teveccüh itdürdiler, U. 
533 Bunun üzerine, bu ejderha yapılı padişah rüzgar gibi geldi. İran’da saltanat tacını başına koydu. 
İran’dan asker topladı ve birçok ülkeden yiğitler seçti. Cemşîd’in üzerine yürüdü dünyı onun başına 
yüzük gibi daralttı. 



109 

 

yüz ķodı. Eŧrāf-ı Ǿālem anuñ yüzine ħātem meŝābesinde oldı. Đaĥĥāk Cemşįd’üñ 

üzerine şöyle irdi kim535 Cemşįd’üñ yanında deyyār kimse ķalmadı. Cümle Đaĥĥāk 

yanına vardılar Cemşįd ol ĥāli görince nā-çār tāc u taħtını terk idüp536 ķarār mecāl 

olmadı firār eyledi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Bi-reft u be-dū dād taħt u külāh 

Büzürgį ü dehįm ü genc ü sipāh 

Nihān geşt ü gįtį ber-ū şüd siyāh 

Süpürde be-Đaĥĥāk taħt u külāh537 

Neŝr: Üstād eydür538: Şol zamān kim539 Cemşįd Ǿāķıbet Đaĥĥāk elinden ķaçup taħt-ı 

şāhįyi ve külāh-ı şehenşāhįyi Đaĥĥāk’a virdi ve tāc u genc ü sipāh u ħazįneyi bıraġup 

gözden nihān oldı. Dünyā anuñ üstine ķarañu540 oldı. Đaĥĥāk tamām mülk-i 

Cemşįd’e mālik-āne mutaśarrıf oldı. Andan śoñra Cemşįd’i aramaġa muķayyed 

oldı541. Rivāyetdür ki ŧoķsan yıl Cemşįd’den542 nām u nişān belürmedi543. Ammā 

Đaĥĥāk anı cüst ü cūda, eŧrāf u eknāfda cāsūslar ķodı, kendü anuñ taħtında ķarār 

ķıldı. Bunuñ üzerine  on yıl daħı mürūr eyledi yüz yıldan śoñra544 baǾdehu Çįn 

deryāsında bir cezįrede545 ele girdi546. Nažm:  

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Be-śad sāl rūzį be-deryā-yı Çįn 

Bedįd āmed ān şāh-ı nā-pāk-ı dįn 

Çü Đaĥĥāk’eş-i ū rev nāgeh be-çeng  

Zamānį ne-dāştį be-gįtį direng 

 

                                                                                                                                                                     
534 Nažm: … işte] -U. 
535 Yüz ķodı … irdi kim] -U. 
536 Tāc … idüp] terk-i diyār u tāc u taħt idüp, P. 
537 Cemşîd kaçıp tahtını, tacını, hazinesini ve askerini bıraktı, kaçıp saklandı dünya başına siyah oldu, 
Tahtını tacını baş Dahhâk’a bıraktı. 
538 Üstād eydür] -P. 
539 Şol zamān kim] -U. 
540 Ķaranu] siyāh, P. 
541 Đaĥĥāk … oldı] -P. 
542 Cemşįd’den] -P. 
543 Belürmedi] maǾlūm olmadı, P. 
544 Ammā … śoñra] -U. 
545 BaǾdehu … cezįrede] -P. 
546 Ele girdi] tutup getürdiler, U. 
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Be-erre miyāneş bedū nįm kerd 

Cihān-rā ez’ū pāk u bį-bįm kerd547 

Neŝr: Çünkim Đaĥĥāk nāgāh Cemşįd’i çengine getürdi548 aña āmān u zamān 

virmeyüp miyānından bıçķı ile iki nįme eyledi. Cihānı anuñ vücūd-ı nā-pākinden ve 

ħavf ü bākinden tehį ķıldı549. Ol devlet ve Ǿizzet ü şevket ü saǾādet ve ol ħazįne vü 

genc ü māl-ı bį-şümār ve ol sarāy u bārgāh cümle Đaĥĥāk’a ķaldı. Kendü çirkįn 

nāmla ve sevdā-yı ħām ile550 cihāndan gitdi551. Pādişāhlıķ taħtında andan ziyāde kim 

idi ol ķadar renc ü miĥnetle nihān işleri žāhire getürdi, ne fāǿide ĥāśıl eyledi yedi yüz 

yıl Ħudā aña devlet virdi śoñra bu devleti viren Tañrı’yı inkār [P-27a] idüp daǾvā-yı 

bāŧıl ķıldı552. Āħir cihāndan zār gitdi. Üstād eydür: Egerçi Ħudā devlet-i Cemşįd’i 

Đaĥĥāk’a virdi ammā ol daħı ħalķa žulm-i śarįĥ [U-17a] eyledi. Evvelā yanında553 

kemāl ü maǾrifet ehli ħār u ĥaķįr554 oldı. Siĥr ü mekr ü ĥįle ķatında555 Ǿazįz oldı. 

Ŧoġrıluķlar nihān ve egrilikler Ǿayān oldı556. Bir gün Đaĥĥāk Cemşįd’üñ sarāyından 

iki dāne duħterler557 çıķardı. Üstād-ı nādire-kār eydür Bu iki duħterler Cemşįd’üñ 

hemşįreleri idi558. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ki Cemşįd-rā her dü ħˇāher bi-dend  

Ser-i bānūvān-rā çü efser bi-dend  

Zi-pūşįde rūbān yekį Şehrināz 

Diger pāk-dāmān be-nām Ernüvāz 

Be-eyvān-ı Daĥĥāk bürdendşān  

Bedān ejdehā-feş süpürdendşān559 

                                                           
547Yüzüncü yılda bu dini temiz olmayan padişah Çin denizinde ortaya çıktı, Dahhâk onu yakalatıp 
testere ile belini iki parça etti, cihanı ondan arındırdı. 
548 Nažm: … getürdi] -U. 
549 Cihānı … tehį ķıldı] cihānı andan pāk ve ķorķusuz eyledi, P. 
550 Sevdā-yı ħām ile] ŧamaǾ-ı ħām ile, P. 
551 Gitdi] güźer ķıldı, P. 
552 Ķıldı] eyledi, P. 
553 Yanında] -P. 
554 Ĥaķįr] -P. 
555 Ķayında] yanında, P. 
556 Ŧoġrıluķlar … oldı] -U. 
557 Duħterler] duħter-i rūşen-aħter, P. 
558 Üstād-ı nādire-kār eydür] -U. 
559 İkisi de Cemşîd’nin kızkardeşleriydiler ve bütün kadınların baştacı olmaya layıkdılar. Yüzleri 
örtülü olan bu kızlardan birinin adı Şehrinâz  diğerinin adı Ernüvâz idi. Bunları Dahhâk’ın sarayına 
götürüp o ejderha yapılıya teslim ettiler. 
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Neŝr: İşte ol iki duħterlerüñ ikisi daħı560 Cemşįd’üñ hemşįresi idiler ve bānūlaruñ 

başları tācį idiler. Ol pūşįde-rūyların561 birinüñ nāmına Şehrināz ve birinüñ adına 

Ernüvāz dirler idi. Anları Đaĥĥāk’uñ sarāyına getürüp aña sipāriş ķıldılar. Ammā 

Đaĥĥak562 ol iki nāzenįnlere siĥr ü ĥįle vü bed-ħˇālıķ ögretmede, zįrā Đaĥĥāk 

İblįs’üñĥükminde idi. kendü dāǿim bed-kārlıķdan ġayrı nesne bilmez idi zįrā her gün 

iki bį-günāh ādemleri helāk idüp maġzlarını mārlara ġıdā virürler idi563. Bunuñ 

üzerine bir niçe gün mürūr eyledi. Meger ol diyārda iki dāne pākįže merd yigitler var 

idi. Aśl-zāde idiler ve ķarındāşlar idiler. Đaĥĥāk’uñ mārlarına ġıdā virmek ħidmeti 

bunlara şipāriş olındı. Ammā üstād eydür: Bu ħidmeti bunlar kendiler murād 

idindiler ve ħayrlu niyyet ķıldılar. Đaĥĥāk’uñ žulmüni eksiltmek içün meger bu iki 

yigitler birbiri ile tenhāda Đaĥĥāk’uñ zulmini añdılar didiler bi şol ħidmeti iĥtiyār 

eylesek bārį her gün iki ādem helāk olur. Anlarun günde birini ħalāś eylesek bāri 

Ǿömrümiz olduķça niçe merdümlerün sebeb-i ĥayātı olsaķ diyüp. ǾAķl ile buña bir 

çāre buldılar564. Āħir ikisi daħı gelüp bu ħidmeti iħtiyār ķıldılar565. Bunlaruñ 

ħidmetleri ne gūne olduġı Ǿayān u beyān ola566. Bu iki yigitlerüñ567 birinüñ nāmı 

Ermāyil ve birinüñ Kermāyil idi. Bunlar Đaĥĥāk’a şol [P-27b] resme ħidmetlerin 

begendürdiler ki Đaĥĥāk kįlār u maŧbuħuñ miftāĥını bunlara teslįm ķıldı. Çünkim 

Đaĥĥāk bunlara bu resme Ǿizzet ķıldı bunlar daħı ol ħayrlı ħidmeti şöyle ķıldılar. 

Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü āmed be-nezdįk ħūn rįħten  

Be şįrįn revān ender-āvįħten568 

Neŝr: Üstād eydür569: Đaĥĥāk’uñ važįfe-ħˇāž Ādemleri var idi ve bu iki yigitler 

günde bir ādemi bu ŧarįķle ħalāś iderler idi570 Ol her gün śuçlu śuçsuz iki ādemi 

getürüp ol yigitlere teslįm iderler idi571. Çünkim Ķan dökecek vaķt ķarįb oldı cān-ı 

                                                           
560 Nažm: … daħı] -U. 
561 Ol pūşįde-rūyların] -U. 
562 Daĥĥāk’uñ … Đaĥĥāk] -U. 
563 Zįrā … virürler idi] -U. 
564 Üstād eydür … olduķça] -U. 
565 Ķıldılar] irtikāb idindiler, -U. 
566 Bunlaruñ … ola] -U. 
567 Yigitlerüñ] serverlerüñ, P. 
568 Kan dökmek zamanı gelip de tatlı cana kıyılacağı vakit. 
569 Çünkim … eydür] -U. 
570 Ve bu iki … iderler idi ki] -P. 
571 Ol her gün … iderler idi] -P. 
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şirįne śarılıcaķ zamān geldi śayyādlar iki ādemi şikār idüp Ermāyil ile Kermāyil’e 

teslįm ķıldılar. Nažm:  

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ez-ān derd-i ħālį-girān-rā ciger 

Pür ez-ħūn  dü dįde pür ez-kįne ser 

Hemį bingerįdān bedān įn ebedįn 

Zi-kirdār-ı bįdād şāh-ı zemįn572  

Neŝr: Üstād eydür ol derdden ol çāşnigįrlerüñ cigerleri ħūn oldı başları ceyħūn ve 

serleri pür-kįn oldı . bu kāra deng ü ĥayrān oldılar. Ol buña bu aña baķdılar ol 

şehriyār-ı bįdāduñ işlerinden āħir andan özge çāre bulımayup ol ādemüñ birini helāk 

eylediler. Anuñ573 daħı nā-çār ol ādemlerüñ birini helāk idüp574 maġzını silküp bir ol 

ķadar daħı ķoyun beyni ķatup tamām üleşdürüp575 getürüp Đaĥĥāk’uñ mārlarına 

virürler idi576 ammā ol birini577 gice olduķda āzād idüp ve aña bir zinde ķoyun virüp 

dirler idi ki: Yüri śaķın insān olduġı yirde ķarār eyleme bu sırra kimse vāķıf olmasun 

ve Đaĥĥāk-ı žālim ŧuymasun Kūh-ı Elburz’a var yarın gice saña bir refįķ daħı 

gönderelüm diyüp śalıvirürler idi. Bu üslūb üzre her gice gāh erkek ve gāh dişi 

kimine bir ķoyun ve kimine bir keçi virüp gönderürler idi. Anlar anda ķarār idüp 

ķoyun ve keçi śāĥibi oldılar578. Bu āzād olan ŧāǿife cemǾ olduķları yirde579 ķoyunları 

ve keçileri üreyüp çoġaldı. Ol yire śıġmaz oldılar580. Eŧrāf u eknāfa ŧaġıldılar ammā 

hergiz581 şehrlere ve ķaśabalara gelmezler idi. Yazın ŧāġlara ve ķış olduķda sevāĥile 

gelürler idi. Bir yirde ķarār itmezler idi. İşte göçer ŧāǿifesi anlardur. Tā ķıyāmete dek 

Đaĥĥāk žulminden necāt bulan bu ŧāǿifedür582. Đaĥĥāk’uñ pādişāhlıġı biñ yıl olur, 

Bunlar biñ yıl şehr ü bāzāra girmezler. Ferįdūn’uñ zamān-ı Ǿadlinde şehr ü bāzāra 

gelüp bayǾ u bāzār iderler idi583. Çünkim Đaĥĥāk mārlarına ādem maġzı ile çāre 

                                                           
572 Bu manzara karşısında, ciğerleri sızladı. Gözleri kanlı yaşlar ve kafaları kin ile doldu. Yeryüzü 
padişahının bu zalimce işine şaşarak bakıştılar. 
573 Çünkim … anuñ] -U. 
574 Daħı nāçār … helāk idüp] -P. 
575 Maġzını … üleşdürüp] maġzını silkdiler anuñ berāberi bir ķoyun beynini āmįħte ķılar, P. 
576 Virürler idi] virdiler anı yidiler, P. 
577 Ammā ol birini] -U. 
578 Anlar … oldılar] -U. 
579 Bu āzād … yirde] -P. 
580 Ol … oldılar] ol yir anlara taĥammül itmez oldı, P. 
581 Ammā hergiz] -P. 
582 Tāǿifedür] bulardur, P. 
583 Đaĥĥāk … iderler idi] -U. 
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buldı sāǿir elemi derūnından çıķarup salŧanat taħtında Ǿıyş u śafāya muķayyed oldı. 

Hergiz göñline dünyā ġamını getürmez idi584. [P-28a]  

Firdevsį Güft Pādişāhį-i Đaĥĥāk Ez-hezār Sāl Yek Rūzkem Būd585  

YaǾnį Firdevsį eydür586: Đaĥĥāk’uñ pādişāhlıġı biñ yıldan bir gün eksik idi. Çünki 

Đaĥĥāk-i nā-pāküñ bu biñ yıl Ǿömrinden ķırķ sene ķaldı. Gün-be-gün zulmi daħı 

ziyāde eyledi587 meŝelā her ķanda bir güzel ķız görse ve işitse eger yüz perde ardında 

daħı olursa anı getürdüp588 kendü sarāyına alur idi. Gerek peder ü māderinüñ rıżāsı 

olsun ve gerek olmasun sįm ü zer daħı virmez idi. Žulmle yanına alup [U-17b] 

ŧaśarruf589 ider idi. Ne meźhebi ve ne dįni var idi. Müselmānlaruñ ķızlarını kendüye 

cāriye ider idi590. Çünkim Đaĥĥāk’uñ Ǿömrinden ķırķ yıl ķaldı ki biñ yıl tamām ola 

bu ķırķ yıl içinde Ħudā gör kim Đaĥĥāk’a ne ķalur591 ve ne derde giriftār eyler592.  

Der-beyān-ı VāķıǾā ve Beden-i Dāĥĥāk-ı Nā-pāk Kem-idrāk  

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü ez-rūz-ı kāreş çihil sāl māned 

Ne-ger tā be-ser-bereş Yezdān çi rāned593 594 

İşte Đaĥĥāk-ı nā-pāküñ bu žulm ü bįdād ile Ǿömri ŧoķuz yüz altmış sāle irişti595. 

Üstād eydür: Bir gice Đaĥĥāk kendü sarāyında cāme-ħˇābında Ernüvāz bānū ile596 

yatur idi. Bir Ǿaceb vāķıǾa gördi. Vehm-nāk şöyle kim ne bir kimse öyle vāķıǾā 

gördi, ne görecekdür597. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çünān dįd k’ez kāħ-ı şehenşehān 

Se cengį bedįd āmed ez-nā-gehān 

                                                           
584 Çünkim Daĥĥāk … oldı] İşte Đaĥĥāk daħı mārlaruñ [P-28a] ķaydından berį oldı andan śoñra źevķ 
u sürūr ile Ǿıyş u nūşa meşġūl oldı, P. 
585 Firdevsi der ki: Dahhâk’ın padişahlığı bin yıldan bir gün eksik idi. 
586 YaǾnį Firdevsį eydür] -P. 
587 Daħı ziyāde eyledi] teraķķį üzre oldı, P. 
588 Getürdüp] getürür, P. 
589 Taśarruf] śafā, P. 
590 Müselmānlaruñ … idi] -U. 
591 Ķalur] ķaldı, P. 
592 Eyler] eyledi, P. 
593 Mısranın vezni bozuktur. 
594 Dahhâk’ın ölümüne kırk yıl kaldığı sıralarda, Tanrı onun başına neler getirdi! 
595 Der-beyān-ı … irişti] -U. 
596 Bānū ile] -P. 
597 Vehm-nāk … görecekdür] -U. 
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Dü mehter yekį kihter āmed miyān 

Be-bāla-yı servān be-çehre  Keyan 

Kemer besten-i reften ū şāh-vār 

Be çeng enderūn gürze-i gāv-sār 

Demān pįş-i Đaĥĥāk āmed be-ceng 

Zi-vey ber sereş gürze-i gāv reng598 

Neŝr: Üstād eydür599: YaǾnį Đaĥĥāk-ı nā-pāküñ600 gördügi vāķıǾa bu idi ki601: 

Pādişāhlar köşkinde ħˇāb-ı ġaflet ü rāĥatda iken602 nā-gāh ķaśr-ı şāhhenşehįden603 üç 

dāne cengį dilāverler žāhir oldı. İkisi büyük604 ve biri ortalarında küçük605 ve nev-

civān ve anuñ elinde bir gürz-i gāv-ser606 var ve her birinüñ ķāmetleri serve ve 

çehrelerinde pādişāhlıķ Ǿalāmeti nümāyān,607 [P-28b] ol pençesinde gāv-ser gürz608 

ŧutan nev-civān-ı ħışm-nāk Đaĥĥāk’uñ öñine gelüp başına ol gürz-i gāv-rengini609 

urdı ve ol đarbla Đaĥĥāk’ı zįr ü zeber ķıldı ve başından ayaġına dek arķasından ķayış 

çıķardı. Andan śoñra ol çıķarduġı ķayış ile iki destini muĥkem baġladı. Gerdenine 

pāleheng śaldı. Keşān-ber-keşān Kūh-ı Demāvend’e dek sürdi. Đaĥĥāk-ı bįdād-ger ol 

ĥālde beliñledi gūyā610 ol ħavfden cigeri çāk çāk oldı. Ħˇāb içinde bir naǾre urdı. Ol 

yüz sütūn üzre bünyād olan sarāy lerzān oldı. Ol dem güneş yüzli nāzenįnler yaǾnį611 

Ernüvāz ile Şehrināz ol ket-ħūdā-yı nā-verüñ ġulġulesinden612 cāme-ħˇāblarından 

śıçrayup613 ayaġ üzre ŧurdılar. Ol dem614 Ernüvāz gelüp Đaĥĥāk’a duǾā ķılup eyitdi: 

Şāhum bu ne ĥāldür ki sizden görindi, yedi iķlįm ħod senüñ ĥükmüñdedür şehr ü 

                                                           
598 Rüyada gözünün önüne ansızın padişahlar padişahının sülalesinden  üç savaşçı çıktı. Bunlardan 
ikisi büyük ortadaki ise küçüktü. Selvi boylu olanın şahlara layık bir yüzü vardı. Belinde kemeri, 
elinde öküz başlı gürzü, padişah gibi yürüyordu. Bağırarak Dahhâk’ın önüne gelip öküz başlı gürzünü 
onun kafasına indirdi. 
599 Üstād eydür] -U. 
600 YaǾnį … pāküñ] Daĥĥāk, P. 
601 Gördügi … bu idi kim] vāķıǾāyı anuñ gibi gördi kim, P. 
602 Pādişāhlar … iken] -U. 
603 Ķaśr-ı şāhenşehįden] -P. 
604 İkisi büyük] iki dāne ulu, P. 
605 Küçük] kiçi, P. 
606 Gürz-i gāv-ser] gāv-ser gürz, U. 
607 Çehrelerinde … nümāyān] çehreleri pādişāhāne, P. 
608 Gürz-i gāv-ser] gāv-ser gürz, U. 
609 Gürz-i gāv-rengini]gürzi, U. 
610 Gūyā] sen diyesin kim, P. 
611 Güneş … yaǾnį] -U. 
612 Ol … ġulġulesinden] -U. 
613 Śıçrayup] -P. 
614 Ol dem] -U. 
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diyār ve ħalāǿiķ senüñ fermānuñdadur. İmdi şāhā ne gördüñ615, kimden ħavf itdüñ 

ki616 sarāy-ı cennet-miŝālüñde cāme-ħˇāb-ı devletde istirāĥat ider iken617 böyle feryād 

ķılduñ didi. Đaĥĥāk eyitdi: Ey bānū-yı cihān eger sen benüm gördügüm düşi benden 

gūş idesin, benüm ĥayātumdan nā-ümįd olasın didi618 yine Ernüvāz eyitdi: Şāhum 

kābil ise biz bu rāzı keşf idün belkim bu derdüñ çāresini bulmaķ kābil ola. Daĥĥāk 

daħı bu vāķiǾ olan619  vāķıǾasın Ernüvāz’a620 beyān eyledi. Ernüvāz bu ġarįb vāķıǾayı 

istimāǾ idüp duǾā ķılup eyitdi: Şāhum Ĥaķķan621 Ǿaceb vāķıǾadur buña erkenden bir 

Ǿilāc görmek gerek zamān mürūr itmeye didi. Đaĥĥāk’a bu sözi ħoş geldi ammā śabr 

ķıldı tā kim seĥer irdi āfitāb-ı Ǿālem-tāb kişver-i lājiverd üzerine yāķūt-ı zerd 

döşedi622 Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Tü güftį ber-kişver-i lājiverd  

Bi-güsterd ħūrşįd-i yāķūt zerd623 

Neŝr624: Andan śoñra Đaĥĥāk yirinden ŧurdı emr eyledi muǾabbirler ve aħter-şināslar 

ve ulular cemǾ oldılar. Đaĥĥāk vāķıǾasın taķrįr eyledi. Cümle ķulaķ ŧutdılar, 

birbirlerine nažar śaldılar625 kim andan taǾbįrine üç gün mühlet aldılar ve cümlesi bir 

yire gelüp müşavere itdiler. Didiler ki: Eger biz bu vāķıǾanuñ ĥaķįķatin beyān 

idersek başımuz gider, eger dimezsek yine müşkildür626 diyüp üç gün vāķıǾānuñ 

cevābında627 deng ü lāl olup ķaldılar. Āħir dördünci gün Đaĥĥāk ħışm-nāk oldı. Didi 

ki: Eger benüm vāķıǾama [P-29a] cevāb virdüñüz ise ħalāś olduñuz, cevāb628 virmez 

iseñüz cümleñüzi helāk iderin. Cümle muǾbbirler ve aħter-şināslar yine başların 

zemįne [U-18a] saldılar, ķan aġladılar629 āħir içlerinden bir civān-ı śāĥib-ġāyret ilerü 

gelüp Đaĥĥāk-ı nā-pāke duǾā ķıldı. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

                                                           
615 Şehr ü diyār … ne gördüñ] -P. 
616 Kimden … ki] -P. 
617 Cāme-ħˇāb-ı … ider iken] yaturken, P. 
618 Didi] Diyüp, P. 
619 Yine Ernüvāz … vaķiǾ olan] -U. 
620 VāķıǾāsın Ernüvāz’a] bir bir, P. 
621 Ĥaķķan] ĥaķįķat, P. 
622 Āfitāb … zerd döşedi] āfitāb şuǾle śaldı, P. 
623

 Güneş lacivert renkli göğe sarı yakut saçıyordu. 
624 Nažm: … Neŝr] -U. 
625 Birbirine nažar śaldılar] -U. 
626 Müşkildür] yine cāndān el yumaķ muķarredür, dir isek ķażā dimez isek belā, P.  
627 VāķıǾānuñ cevābında] -U. 
628 Cevāb … cevāb] -U. 
629 Ķan aġladılar] -U. 
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Dileş teng bergeşt velį bāk şüd 

Güşāde zebān pįş-i Đaĥĥāk şüd 

Bedū güft perdaħt kün ser-zi-bād 

Ki cüz merg-rā kes zi-māder-zād 

Cihān-dārįş ez-tü bisyār būđ 

Ki taħt-ı mehį-rā sezā-vār būd 

Firāvān ġam u şādmānį şümürd 

Bi-reft ü cihān dįgerį-rā süpürd630 

Neŝr: İşte şol civān-ı dānā kim hem gürūhlarından ayrıldı dil teng olup döndi bį-bāk 

oldı631 güşāde-zebān Đaĥĥāk’uñ öñine gelüp didi ki: Ey şāh632 başuñı hevādan pāk 

eyle zįrā633 anadan kimse ŧoġmadı kim ol mevtden cüdā ola634. Lā-büd merg635 anuñla 

biledür. Senden evvel ħod cihān-dār pādişāh636 çoġıdı anlaruñ her birisi ululuķ 

taħtına sezā-vār idi637 rūzgāruñ ġamını ve şādlıġını638 görüp639 āħir cihāndan gidüp 

Ǿālemi ġayrıya ıśmarladılar. İmdi bu dünyā saña daħı ķalmaz. Şāhā maǾlūmuñ olsun 

ki senüñ zamānuñda bir śāĥib-ı žuhūr u ehl-i hüner āşikār640 olur senüñ sarāyuñı ve 

şehr ü diyāruñı ele getüre ve senüñ işüñi başa yetüre. Ol gördügüñ vāķıǾa Ǿaynı vāķiǾ 

ola. Benüm bildügüm budur ġayrılaruñ daħı cevābı var ise disünler didi. Đaĥĥāk bu 

muśįbet ħaberin işidince cigerden bir kerre āh eyledi: Ben bunları Ǿālem-i bāŧında 

gördüm, bu ķadar ħavf itdüm yā žāhirde641 görürsem benüm ĥālüm nice olur didi ve 

yine dönüp ol nev-civāna642 eyitdi: Ol didigüñ kimesne ne yirden gelür benüm 

sarāyuma dāħil olur mı, olursa ne vechle dāħįl olur643 ve hem anuñ nāmı nedür ve 

kimüñ neslindendür644 baña reh-i rāstdan ħaber vir645 didi. Ol civān eyitdi646: 

                                                           
630 Sabrı tükenmişti. Hiç korkmadan Dahhkâk’ın önünde konuşmaya başladı. Kendisine: “Bu hayali 
kafandan çıkar. Dünyada herkes ölmek için anasından doğar! Senden evvel, saltanat tahtına layık 
birçok padişahlar dünyaya geldi. Dünyanın birçok gamını, neşesini görmüş ve sürdükleri uzun ömür 
nihayete eriştiği vakit hepsi de ölmüştür.” 
631 Āħir … oldı] -U.  
632 Ey şāh] -P. 
633 Zirā] -U. 
634 Mevtten cüdā ola] ölümden ayru ola, P. 
635 Merg] ülüm, P. 
636 Pādişāh] -P. 
637 Ululuķ … idi] -U. 
638 Şādlıġını] şādmānlıġını, P. 
639 Gördi] śaydı, P. 
640 Āşikār] žāhir ü bāhir, P. 
641 Žāhirde] žāhir göziyle, P. 
642 Nev-civān] -P. 
643 Olursa … olur] -U. 
644 Neslindendür] nesidür, P. 
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Şehriyārā henūz ol pādişāh anadan ŧoġmadı bu işler ol anadan ŧoġa647 yigit olda 

andan śoñra vāķiǾ ola didi. Nažm: [P-29b]  

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ki çün āyed ez-māderān pür-hüner  

Be-sān dıraħtį büved bār-ver 

Be-merdį resed ber-keşed ser-be-māh 

Kemer-cūyed u tāc u taħt u külāh 

Be-bālā şeved çün yekį serv bürz 

Be-gerden ber-āred zi-pūlād gürz 

Zened ber-seret gürze-i gāv-rūy 

Be-bendet güşāned biyāred be-gūy648 

Neŝr: İşte mażmūn-ı eşǾār-ı ġarrā bu vechle esǾār olınmışdur ki ol  civān-ı pür-ħıred 

Đaĥĥāk-ı bį-idrāka eyitdi: Server ana raĥminden dünyāya gelmedi649 ol merd650 ana 

raĥminden ki cihāna gele bir ulu dıraħt gibi bār-ver ola. Merdlige yetüp ser-firāz olup 

baş çeke651 andan śoñra taħt u tāc ve kemer ü külāh652 ŧaleb ķıla ve ol dilāver ķadd ü 

ķāmetde bir ulu server olur653 ol zamānda bir gürz-i pūlādı gerdeni üzerinde götürüp 

ol gāv-peyker gürzi654 senüñ başına urur ve seni giriftār idüp keşān-ber-keşān bir 

semte götürür andan śoñra seni biñ dürlü miĥnetle helāk ider didi655. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü Đaĥĥāk bişinįd ü bügşād u gūş 

Zi taħt ender üftād z’ū reft hūş 

Girān-māye ez-pįş-i taħt-ı bülend 

Bi-tābid rūyeş zibįm gezend 

                                                                                                                                                                     
645 Baña … vir] -U. 
646 Civān eyitdi] civān-ı merd daħı bu gūne cevāb virdi ki, P. 
647 Toġa] ŧoġup, P. 
648 “O , hünerli anasından doğunca, bir ağaç gibi meyvesini verecek. Delikanlılık çağına girdiği vakit 
başı aya kadar yükselecek ve taç, taht ve külah isteyecek. Boyu selvi gibi uzayacak ve omuzunda 
çelikten bir gürz taşıyacak. Öküz kafası biçimindeki bu gürzü senin kafana indirecek; seni bağlayıp 
saraydan çıkararak bir köye gönderecek!” 
649 Nažm: … gelmedi] -U. 
650 Ol merd] ol pür-hüner, P. 
651 Baş çeke] -U. 
652 Kemer ü külāh] -U. 
653 Ķadd … olur] -U. 
654 Gāv-peyker gürzi] -U. 
655 Seni biñ … didi] heāk ider didi, P. 
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Çü āmed dil-i tāc-ver bāz-cāy 

Be-taħt-ı Keyān ender āverd pāy 

Nişān-ı Ferįdūn bi-kerd cihān 

Heme bāz cüst āşikār u nihān656 

Neŝr657: Çünkim Đaĥĥāk ķulaġ açup bu sözi işitdi taħtından düşüp Ǿaķlı gitdi ammā 

ol muǾabbir-i nev-civān658 ziyān ħavfinden ol yüce659 taħtuñ öñinden dönüp gitdi660. 

Ammā Đaĥĥāk-ı tāc-verüñ Ǿaķlı girü geldi. Yine taħt-ı Keyān’a ayaķ getürdi661, 

geçüp taħında662 ķarār eyledi. Andan śoñra nişān-ı Ferįdūn’ı eŧrāf-ı cihānda her bār 

āşikār u nihān cüst ü cūda oldı. İşte Đaĥĥāk bu kāra şürūǾ itmede rūzgāruñ nihānį 

kārından bį-ħaber. Ammā bu cānibde bir gün Ferįdūn-ı ferruħ-zād ana raĥminen 

cihāna geldi. Gūyiyā bir serv-i bālā idi. Cemāli aya ve ķaşı yaya benzer idi663. 

Pederinüñ nāmı Ābtįn idi. Yine Cemşįd evlādındandur664 ve bu Ābtįn’üñ çoķ gāvları 

var idi. Ŧaġda sākin olurlar idi665. Cümle gāvlarınuñ içinde bir gāvı var idi. Nāmına 

Gāv-ı Pür-māye dirler idi. Yine anuñ bir buzaġusı var idi ser-ā-pā666 bedeni [U-18b] 

pür naķş u nigār idi. [P-30a] Böyle oldı ki pederi Ferįdūn’ı bir an bir yirde komaz idi. 

Ħātūnıyla ve oġlıyla ilden ile gezerken bir gün Ābtįn’i şikār idüp Đaĥĥāk-ı bed-

kāruñ öñine getürdiler. Aña Ferįdūn’ı suǿāl ķıldı. Ābtįn eyitdi: Ey Đaĥĥāk-ı žālim 

ķaçan ola ki ben Ferįdūn’uñ ķanda olduġını bildürem didi. Her ne ķadar ki iķdām 

eyledi çāre olmadı. Āħir Đaĥĥāk-ı bed-nijād ol merd-i pāk-zādı iki taħtaya śarup 

bıçķı ile biçüp helāk eyledi. Ammā Ferįdūn’uñ  māderi kim nāmı Firānek’dür. 

Rūzgāruñ bu cefāsını görüp667 derd-nāk oldı. Ol derdle derūnı pür-dāġ müdāmı 

yügürüp ol murġ-zāra gitdi kim anda Ābtįn’üñ gāvları var idi. Geldi ol gāvlaruñ 

çobanına irdi ķan aġlayurak Ferįdūn’ı getürdi aña teslįm eyledi ve aña eyitdi: Ey 

merd nigehbān bu kūdek-i mihribānį saña Tañrı emāneti benden ķabūl eyle. Ħudā 

                                                           
656 Dahhâk bunu işitince, tahtından aşağı düşerek bayıldı. Akıllı mûbit kendisine bir zarar gelmek 
korkusuyla, yüzü ateş içinde olduğu halde, tahtın yanından ayrıldı. Padişah kendisine geldiği vakit, 
yine saltanat tahtına oturdu. Dünyanın her yerinde Ferîdûn’un, gizli veya açık, bir izini bulmaya 

çalıştı. 
657 Nažm: … Neŝr] -P. 
658 MuǾabbir-i nev-civān] merd-i girān-māye, P. 
659 Yüce] -U. 
660 Taħtuñ .. gitdi] yüzi ķızarup tāb-dār oldı, P. 
661 Yine … getürdi] -U. 
662 Taħtında] taħta, U. 
663 Aya ve ķaşı yaya beñzer] āfitāba beñzer, U. 
664 Yine Cemşįd evlādındandur] -P. 
665 Ŧaġda … idi] -P. 
666 Ser-ā-pā] -P. 
667 Görüp] gördi, P. 
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mükāfātını ide hem şol gāv-ı pür-māye aña dāye olsun anuñ şįri buña sermāyedür 

didi. Çoban daħı taǾžįmle Ferįdūn’ı māderi elinden aldı ve eyitdi: Ey bānū-yı cihān 

ķabūl eyledüm bu ŧıfl benüm ħudāvendümdür. Ben anuñ ġulām-ı kemteriyüm diyüp 

Ferįdūn’ı baġrına baśdı. Māderi ķan aġlayup bir cānibe gitdi. Ferįdūn anda ķaldı. İki 

yıl kendü668 ħalķuñ gözinden nihān oldı. Ferįdūn iki yıl669 Gāv-ı pür-māyenüñ südin 

emdi bu cānibde Đaĥĥāk-ı nā-pāk iki yıl Ferįdūn’ı aradı bulımadı. Āħir aramaķdan 

uśandı670. Tā kim rūzgārla gāv-ı pür-māye ĥikāyeti ve Ferįdūn ķıśśāsı dillerde 

söylenmege başladı. Dünyā bu güft ü gū ile pür oldı. Bir gün bu ħaber Đaĥĥāk-ı bį-

hünerüñ semǾine irişdi671. Emr eyledi leşker ĥāżır idüp ol cānibe gide Firānek daħı bu 

işden ħaber-dār oldı. Ol cānibe 672cān atup, ol murġ-zāra irdi. Firānek gelüp673 çobana 

duǾā ķılup didi ki: Ey merd-i emānet-gįr senden dilerüm ki şimden girü bu ŧıflı baña 

teslįm eyle, alup bir diyāra daħı gidem tā kim Đaĥĥāk’uñ şerrinden emįn olsun Ħudā 

senden rāżı ola ve ħavf674 iderüm ki cādūlar bunı ve beni ele getüreler yigrek budur ki 

bunuñ diyārından gidem nā-bedįd olam didi. Çoban ķan aġlayup Ferįdūn’ı māderine 

virdi. [P-30b] Kendü derd-i ĥasret ile ve dāġ-ı firķat ile675 anda ķaldı. Bu kerre gāv-ı 

pür-māyenüñ  feryādı āsmāna irdi. Ferįdūn’ı görmedi cihān çeşmine teng ü tār oldı. 

Feryādından ŧaġlar iñler idi. Ammā bu cānibde Firānek Ferįdūn’ı aldı Kūh-ı Elburz’a 

gitdi. Meger anda bir merd-i dįn-dār u perhįz-kār var idi. Ferįdūn’ı anuñ nažarına 

getürdi duǾā ķılup eyitdi676: Ey merd-i pāk-dįn ben Įrān-zemįn’den bir mātem-zede 

vü muśįbet-dįde faķįreyüm677. Bu benüm ferzend-i giran-māyem Đaĥĥāk’uñ ser-i 

tāc-verini kesüp678 kemer-bendini ħāke sipāriş idecekdür679. İmdi saña lāyıķ olan 

oldur ki peder-vār bu ŧıfla nigeh-bān olup anuñ cānı üzerine lerzān gereksin. Ol  

Zāhid-i perhiz-kār aña didi ki: Ey bānū-yı mihr-bān sen bu ŧıfl içün ġam çekme 

mādām ki benüm cānum bedenimdedür ben bunuñ çākeriyüm bunı baña [U-19a] 

çoķdan şipāriş itmişlerdür diyüp Ferįdūn’ı aġūşına aldı. Yine Firānek giryān u nālān 

bir cānibe Ǿazm ķıldı. İşte Ferįdūn ol pįrüñ nažarında gün-be-gün ĥāśıl olmaķda ve 

                                                           
668 Kendü] -U. 
669 Ferįdūn iki yıl] .-U 
670 Āħir aramaķdan uśandı] aramaķdan uśanmadı, ele daħı girmedi, P. 
671 Dünyā … irişdi] -P. 
672 Ol cāñibe] -U. 
673 Firānek gelüp] -U. 
674 Ħavf] vehm, P. 
675 Ve dāġ-ı firķat ile] -U. 
676 Eyitdi] didi kim, P. 
677 Faķįreyüm] -P. 
678 Ser-i tāc-verini kesüp] şol tāc-ver başını keser 
679 İdecekdür] ider, P. 



120 

 

muttaśıl taĥśįl-i Ǿulūm ķılup kesb-i kemāl680 itmekde. Bizüm ĥikāyetimüz 

Đaĥĥāk’a681 geldi. Şol zaman kim Ferįdūn’uñ ħaberin aldı taǾcįl ol murġ-zāra geldi 

çobanı esįr ķıldı. Andan Ferįdūn’ı ŧaleb itdi682. Çoban aña didi kim: Ey kāfir-i bį-dįn 

hiç ola mı ki ben saña ġammāzlıķ idem. Ol çerāġ-ı Yezdānįyi söyindürem yine senüñ 

şerāre-i žulmüñ cihānı ŧuta. Yüz biñ benüm gibi çoban aña ķurbān olsun didi. Āħir 

Đaĥĥāk ġażab-nāk olup anı helāk eyledi. Gāv-ı pür-māyeyi ve anda olan çār-pā 

ķısmını cümleten ķırdı. Bir dānesini ķomadı. BaǾdehu683 şehre geldi Ābtįn’üñ 

evlerini yıķdı yire berāber ķıldı. Āteş urdı yaķup ħākister eyledi. Bizüm ĥikāyetimüz 

yine Ferįdūn’a geldi684. Üstād eydür: Bu cānibde çünkim Ferįdūn’ı ol pįr-i rūşen-

żāmįr aldı. On altı yıl envāǾ taǾžįm ile perveriş ķıldı ve cümle Ǿulūmı ĥāśıl ķıldurup 

āyįn-i merdį vü üslūb-ı serverį her ne lāzım ise ol pįr aña kemāliyle bildürdi685. 

Andan śoñra bir gün Kūh-ı Elburz’dan aşaġı śaĥrāya indi. Māderinüñ yanına geldi 

duǾā ķıldı. BaǾdehu eyitdi: Ey māder şimden girü senden murādum budur ki bu rāz-ı 

nihānįden beni ħaber-dār ķılup keşf-i esrār idesin ve benüm pederüm kimdür ižhār686 

eyleyesin didi. Firānek bānū ciger kūşesinden687 bu sözleri gūş idince gözleri ķanla  

ŧoldı. [P-31a] Andan śoñra Ferįdūn-ı ferruħ-nijāda688 pederinüñ aĥvālini689 ve aña 

Đaĥĥāk-ı nā-pāküñ itdügi žulm ü sitemleri beyān idüp eyitdi: Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Tü bişnās ki ez-merz-i Įrān-zemįn 

Yekį merd büd nām-ı ū Ābtįn 

Zi-toħm-ı Keyān būd bįdār būd 

Ħıred-mend kerd bį-āzār būd690 

Neŝr: YaǾnį ol demde Firānek eyitdi691: Ey nūr-ı dįde maǾlūmuñ olsun692 ki senüñ 

pederüñ Įrān-zemįn ülkesinden693 bir merd-i pāk-dįn694 idi ve anuñ nāmı Ābtįn idi ve 

                                                           
680 Kesb-i kemāl] -P. 
681 Đaĥĥāk’a] Đaĥĥāk-ı nā-bekāra, P. 
682 İtdi] ķıldı, P. 
683 BaǾdehu] andan soñra, P. 
684 Bizüm … Ferįdūn’a geldi] -U. 
685 On altı yıl … geldi] on altı yıl mürūr eyledi, P. 
686 İžhār] beyān, P. 
687 Ciger kūşesinden] Ferįdūn’dan, P. 
688 Ferruħ-nijāda] -U. 
689 Aĥvālini] ĥikāyetini, P. 
690 Bil ki, İran ülkesinde Âbtîn adlı bir adam vardı. Bu, padişahların soyundan gelmiş, uyanık, akıllı, 
kimseye zararı olmayan bir yiğitti. 
691 Nažm: … eyitdi] -P. 
692 nūr-ı dįde maǾlūmuñ olsun] benüm pūr-ı güzįnüm, P. 
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toħm-ı Keyān’dan idi ve ħāŧır-nüvāz ve bįdār u dānā bir merd-i tüvānā idi ve 

silsilesi695 dördinci ataya varınca Ŧahmūrŝ-i dįv-bende çıķar idi ve Ǿāķıbet pederüñ 

Đaĥĥāk žulmine uġrayup ol nā-pāküñ elinde helāk oldı. Bu sebebden ki aħter-

şināslar Đaĥĥāk’a dirler ki seni Ferįdūn nām bir nev-civān helāk ider. Ol daħı seni 

cüst ü cūy iderken pederüñi ele getürür ķatl ider bunca zamāndur ki anuñ ħavfinden 

seni gözden nihān iderüz. Aħir pederüñ ölümüni iħtiyār idüp senüñ esrāruñı keşf 

itmedi. Yoluñā baş ve cān fedā eyledi didi. Nažm:  

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ħudā kerd pįş-i tü rūşen revān 

Pederet ān girān-māye merd-i civān696 697 

Nažm-ı Türkį: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Öñinde fedā ķıldı rūşen-revān 

Atuñ ol girān-māye merd-i civān698 

Neŝr: Ferįdūn bu sözleri gūş idince felegüñ kārına ĥayrān ve pederi derdinden giryān 

oldı. Andan Đaĥĥāk ne maķūle şaħśdur ķadd u ķāmetde yā u bāl u heyǿetde ne 

gūnedür diyü suǿāl eyledi699. Māderi eyitdi: Server-i Đaĥĥāk’uñ iki dūşlarında iki 

mārları vardur her gün iki merd-i bį-günāhı helāk ider. Anlaruñ maġzını [U-19b] 

mārlarına ġıdā virürler. Pederüñüñ daħı kellesinden maġz-ı sepįdini çıķarup ol 

mārlara ġıdā virmişdür. Andan śoñra ben seni, pederüñ ķatl olduķdan śoñra700 aldum 

bir murġ-zāra getürdüm hergiz bir kimse anuñ nişānını bilmez kimsenüñ aña Ǿaķl u 

fikri irmez701 idi anda pederinüñ bir gāv-ı pür-māyesi var idi ki bedeni pür-nāķş u 

nigār gūyiyā vücūdı ħürrem-i bahār idi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Bedū dādemet rūzgār-ı dırāz  

Hemį perverįdet [be berber be-nāz] 

                                                                                                                                                                     
693 Ülkesinden] -P. 
694 Pāk-dįn] -P. 
695 Bįdār u … silsilesi] -P. 
696 Bu mısranın vezni bozuktur. 
697

 Senin baban, o kıymetli delikanlı da senin için tatlı canını feda etti. 
698 Nažm: … civān] -U. 
699 Ferįdūn … eyledi] -P. 
700 Pederüñ ķatl olduķdan śoñra] -P. 
701 Kimsenüñ aña Ǿaķl u fikri irmez] -U. 
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Be- pistān-ı ān gāv-ı tāvūs-reng  

Ser-efrāħtį çün dilāver neheng 

Ser encām ez-ān gāv u ān murg-zār 

Yek-ā-yek ħaber şüd sū-yı şehrįyār702 

Bi-yāmed bi-küştān girān-māye-rā 

Çünān bį-zebān mihribān dāye-rā 

V’ez eyvān-ı mā tā be-ħūrşįd ħāk 

Ber-āverd gerdān bülendį muġāk703 

Ferįdūn ber-āşüft ü bügşād gūş 

Zi-güftār-ı māder ber-āmed be-cūş [P-31b]  

Dileş geşt pür-derd ü pür-ser zi-kįn 

Be-ebrū zi-ħışm ender āverd çįn704  

Neŝr: İşte māderi Ferįdūn’a gāv-ı pür-māyeyi ĥikāyet idüp eydür705: Seni ol gāv-ı 

pür-māyenüñ706 nigeh-bānına virdüm bir niçe rūzgār seni ol nigeh-bān ķucaġında 

besledi. Nāz u niyāzla ve ol gāv-ı ŧāvus rengüñ memesinden süd emüp baş götürdüñ 

dilāver-i neheng gibi Ǿāķıbet ol gāvdan ve ol murġ-zārdan Pādişāha ħaber gitdi. 

Andan śoñra ol žālim gelüp ol gāvı ve ol çobanı helāk eyledi. Andan śoñra şehre 

gelüp bizüm sarāyumızı ħākla yeksān idüp gerd ü ġubārını āfitāba iletdi. Ol yüce 

sarāyı mezār gibi bir çuķur eyledi diyüp cümle aĥvāli Ferįdūn’a beyān ķıldı. Çünki 

Ferįdūn māderinden bu sözleri istimāǾ eyledi ħışm-nāk olup bu sözlerden cūşa geldi. 

Derūnį derdden ve başı kįnden pür oldı. Ebrūsını çįn idüp māderine eyitdi: Arslan 

dilįr olmaz illā imtiĥānla ve daħı eyitdi: Ey māder şimdi ol idecegini itdi. Bana lāzım 

olan oldur ki elimi şemşįr-i berrāna yetürem Yezdān-ı pāküñ fermānıyla cedd ü saǾy 

idem sarāy-ı pādişāhįden Đaĥĥāk’ı ķara ŧopraķ üzerine getürem didi. Nažm: 

 

 

                                                           
702 Ben seni uzun bir müddet onun yanında bıraktım. O, seni naz içinde büyüttü. Tavus  gibi türlü türlü 
renklerle süslü olan o ineğin sütüyle besleyerek, seni kuvvetli bir timsah gibi yetiştirdi. Nihayet 
Dahhâk, bu otlağın ve ineğin yerini öğrendi.  
703 Bedū dādemet … muġāk] -U. 
704 Dahhâk geldi; o değerli ineği, o ağzı, dili olmıyan şefkatli sütnineni öldürdü. Bizim evimizi, 
barkımızı yakıp yıktı, tozunu göklere savurdu. O yüce yapı toprakla bir oldu! Ferîdûn bu sözleri 
duyunca kızdı, köpürdü. Yüreği dertle ve başı intikam duygusu ile doldu, kaşlarını çattı. 
705 Eydür] -U. 
706 Gāv-ı pür-māyenüñ] gāvuñ, P. 
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[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Künūn gerdenį kerd cādū perest 

Merā bürd bāyed be-şemşįr-i dest 

Bi-būyįm be-fermān-ı Yezdān-ı pāk 

Ber-ārem zi-eyvān-ı Đaĥĥāk-ı ħāk707 

Be-dū güft māder ki įn rāy nįst 

Tü-rā bā-cihān ser-ber pāy nįst708 

Cihān-dār Đaĥĥāk bā-tāc u gāh 

Miyān-beste fermān-ı ū-rā sipāh 

Çü ħˇāhed zi-her kişverį śad hezār 

Kemer beste ū-rā küned kār-zār 

Cüz įn nįst āyįn peyvend ü kįn 

Cihān-rā be-çeşm-i cüvānį me-bįn709 

Neŝr: Çünki māderi Ferįdūn’dan710 bu sözleri işitdi ol dem aña eyitdi: Server bu fikr 

degildür sen cihānla başa çıķamazsın Đaĥĥāk-ı cihān-dār tāc u bārgāh śāĥibidür anuñ 

[P-32a] emrine sipāh-ı ceng miyān-bestedür ve isterse her diyārdan yüz biñ kemer-

beste merdleri rūz-ı cengde  ĥāżır u müheyyā ider. İşte āyįn-i ceng ü kįn bundan 

ġayrı degildür. Cihāna civānlıķ göziyle baķma yaǾnį pįrāne nažar ķıl ve ey server her 

kim cihānda yigitlük şarābını içe mest olup kendü özinden geçe anuñ gözi düşmeni 

görmez ve sūd u ziyānına Ǿaķlı irmez olur diyüp buña beñzer nice naśįĥat eyledi711. 

Andan Ferįdūn yine ol pįrüñ yanına vardı ve anda Elburzįler cümle cemǾ oldılar. 

Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çünā şüd ki yek rūz ber-taħt-ı Ǿāc 

Nihādeh be-ser bürz pįrūze tāc 

                                                           
707 Künūn … Đaĥĥāk-ı ħāk] -U. 
708 O , cadılara tapan Dahhâk, ne yaptıysa yaptı. Şimdi bana düşen iş kılıca sarılmak. Her şeyden temiz 
olan Tanrı’nın izniyle koşup Dahhâk’in evini, barkını toprakla bir yapmaktır! Anası da ona: Böyle 
yapman doğru değil. Sen, bütün dünyaya karşı koyamazsın. 
709 Taç ve talih sahibi olan cihan padişahı Dahhâk’ın emrinde koca bir ordu var, Ne zaman istese, her 
memleketten onun hizmetine yüz binlerce er gelip, savaşa girer. Dostluk ve düşmanlık, senin bildiğin 

gibi değildir. Sen, dünyaya gençlik göziyle bakma. 
710 Ferįdūn’dan] pūr-ı ħūr-çehreden, P. 
711 Diyüp buña beñzer nice naśįĥat eyledi] -P 
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Çünįn güft ān şāh-ı fįrūz-baħt 

Sezā-dār-ı tāc u sezā-vār-ı taħt 

Merā der-nihānį yekį düşmenest 

Ki ber-biħredān-ı süħan rūşenį 

Ne-dārem velį düşmenem ħurd u ħˇār 

Bi-tersem hemį ez-bedir rūzgār 

Hemį z’įn füzūn bāyedem leşkerį  

Hem ez-merdüm ü hem zi-dįv ü perį 

Yekį leşkerį ħˇāhem engįħten  

Āyā dįv ü merdüm ber āvįħten712 713 

Neŝr714: Üstād eydür715: İşte öyle oldı kim716 bir gün Ferįdūn bir taħt-ı Ǿāc üzre çıķup 

başına bir pįrūze tāc urup ķarār eyledi. Andan śoñra baħtı ġālib sezā-vār-ı tāc u taħt 

olan pādişāh717 eyitdi: Benüm bir gizli düşmenüm vardur Ǿāķıllara bu söz rūşendür 

ammā düşmenümi ħurd u ħˇār718 ŧutmazum hemįşe bu rūzgārdan ħavf iderüm. 

Dilerüm ki leşkerümi bundan ziyāde idem hem insān ve hem dįv ü perįden bir leşker 

[U-20a] ķoparmaķ isterüm dįv ile insān maħlūŧ ola didi. Anuñ nažarında ĥāżır olanlar 

aña duǾā ķılup didiler kim: Serverā meydān senüñdür. Her ne yüzden žuhūr iderseñ 

işüñ rāstdur didiler ve Ferįdūn daħı başladı ol maķāmda āyįn-i Ǿadl u dādı icra itmege 

ve anuñ yanına her ŧarafdan ādemler gelüp Ǿālį cemǾiyyet śāĥibi olmaķda719. Bu 

cānibde bir gün Đaĥĥāk’uñ derūnına Ferįdūn’dan ġam tārį oldı. Dįvānında otururken 

küttāba eyitdi: Benüm içün bir maĥżar yazuñ ki şimden girü Đaĥĥāk Ǿādil oldı. 

Žulümden fāriġ olup zemįne Ǿadālet toħmını ekdi. Hergiz Ǿadāletde aña nažįr olmaz. 

Bu mażmūn üzre tįz bir maĥżar imlā eyleñ ve erkān-ı dįvān mühr ü imżālarıyla anda 

nişān itsünler didi. Küttāb-ı dįvān başların zemįne śalup nā-çār vech-i meşrūĥ üzre 

maĥżar yazmaġa mübāşeret itdiler. Nā-gāh ol demde sarāy ķapusından āvāz-ı dād ve 

                                                           
712 Andan Ferdūn … cemǾ oldılar] -U. 
713 Bir gün, fildişinden yapılmış olan tahtının üzerinde oturup başına firuze tacını giymişti. Taca ve 
tahta layık bu  bahtı uğurlu padişah söyledi ki: “Benim gizli bir düşmanım olduğu, siz akıllılarca 
bilinmiyen bir şey değildir. Ben, hiçbir zaman, düşmanı hor görmem, zamanın bir kötülük etmesinden 
korkarım. Bunun için bana, insanlardan, devlerden ve perilerden toplanmış, şimdikinden daha büyük 
bir ordu lazım. Dev ve insan askeri karışsın!” 
714 Neŝr] -U. 
715 Üstād eydür] -P. 
716 İşte öyle oldı kim] -U. 
717 Baħtı …  olan pādişāh] -P. 
718 Ħurd u ħˇār] ħor, U. 
719 Her ne yüzden … olmaķda] -P. 
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feryād ķopdı. Anı gördiler bir sitem-dįde-i rūzgār Đaĥĥāk’uñ taħtı öñine geldi. Bir 

mertebe feryād ķıldı ki Đaĥĥāk ħışm-nāk olup: Ey merd söyle kimden şikāyet idersin 

[P-32b] didi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ħurūşįd vezed  ber-ser zi-şāh 

Ki şāhā menem Gāve-i nįk-ħˇāh 

Yekį bį-ziyān merd-i āhengerem 

Zi-şāh āteş āyed hemį ber ser-em720 

Neŝr721: Gāve-i āhenger722 elini başı üstine ķoyup didi kim: Benüm şikāyetüm 

şāhdandur, ġayrıdan degildür didi. Bu maķāmda herkes Đaĥĥāk’uñ eylügine şehādet 

iderken Gāve eyitdi723: Şāhā benüm nāmum Gāve-i nįk-ħˇāh724’dur. Bir bį-żarar725 u 

bį-ziyān demürciyüm. Dāǿim726 benüm başuma pādişāhdan āteş-i žulm gelür didi ve 

daħı ilerü varup eyitdi727: Senüñ kāruñ žālim olmaķdur, sen Ǿadālet içün maĥżār 

yazdırursın senüñ baña eyledügüñ žulm728 taǾbįre ķābil degildür. Yā nice maĥżar 

istersin ki benüm evlādumı nā-ĥaķ yire helāk eyledüñ. Şimdi Ǿadāletden dem urursın. 

Meger Đaĥĥāk Gāve’nüñ bundan evvel bir oġlını helāk itmiş idi. İkinci oġlı henūz 

ķayd-ı bendde şöyle turur idi. Ammā Gāve’nüñ sözleri Đaĥĥāk’a kār eyledi. Emr itdi 

ol bir oġlını Gāve’ye teslįm ķıldılar. Ammā Gāve anuñ ile daħı729 ķanāǾat eylemedi 

yaǾnį Đaĥĥāk’uñ bu işini kendüye iĥsān bilmedi730. Bir kerre şöyle ĥayķırdı ki 

Đaĥĥāk ve ehl-i dįvān ser-āsįme oldılar ve āvāz-ı bülend ile731 eyitdi: Ey ehl-i dįvān 

siz Yezdān-ı pāküñ vehmini göñülden çıķarduñuz bir žālimüñ ħāŧırı içün maĥżar 

virdüñüz imdi şöyle bilüñ ki ben ne şāhdan ħavf iderüm ve ne ŧanıķlıķ virürüm zįrā 

sen bir žālimsin732 diyüp segirdüp ol maĥżarı ehl-i dįvānuñ ellerinden aldı pāre pāre 

idüp ayaġı altına alup çignedi. Andan śoñra oġlını alup dįvān-ħāneden ŧaşra gitdi. Bu 

                                                           
720 Adam, koşarak ve elleriyle başına vura vura: “Padişahım, ben adalet isteyen Gâve’yim. Zararsız bir 
demirciyim, şahın zulmünün ateşi sürekli başımdadır” 
721 Nažm: … Neŝr] -P. 
722 Gāve-i āhenger] merd, P. 
723 Benüm şikāyetüm … eyitdi] -U. 
724 Gāve-i nįk-ħˇāh] Gāve-i āhenger, P. 
725 Bį-żarār] -P. 
726 Dāǿim] -P. 
727 Didi … eyitdi] -P. 
728 Žulm] -P. 
729 Daħı] -U. 
730 YaǾnį … bilmedi] -U. 
731 Āvāz-ı bülend ile] ĥayķırup, P. 
732 Zįrā … žālimsin] -P. 
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cānibde Đaĥĥāk’dan hįç nutķ u ĥareket ü ġażab görinmedi ammā vüzerā vü hükemā 

Đaĥĥāk’a didiler ki: Şāhā bu Gāve-i āhenger senüñ maĥżaruñı pāre pāre ķıldı ve saña 

bu ķadar düşnām eyledi niçün anı helāk itmedüñüz didiler733. Đaĥĥāk eyitdi: Ey 

ulular ben daħı bu kāra ĥayrān oldum şol dem ki baña ġażab müstevlį olup Gāve’yi 

helāk itmek murād iderdüm, şol zamān kim Gāve gelüp ķapudan belürdi benüm 

ķulaġuma anuñ śadāsı geldi734 anuñla benüm mābeynümde pūlāddan bir ŧāġ peydā 

olur idi. Anı göremezdüm, bilmezüm ne ĥāl idi diyüp işte Đaĥĥāk suǿāle böyle cevāb 

virdi735. Üstān-ı süħan eydür: [U-20b] Çünkim Gāve dergāh-ı şāhdan ŧaşra gitdi. 

Çaġırup eyitdi: Ey ehl-i şehr ü bāzār ne ŧurursız bu žālimüñ ilinde niçeye dek girftāt 

olursız gelüñ sizi Ǿadl ü dād cānibine daǾvet iderin. Şol kimse ki [P-33a] Ferįdūn 

ārzūsın ider736 göñlini bend-i Đaĥĥāk’dan güşāde737 ķılsun diyince ehl-i bāzār anuñ 

bu śįt u śadāsın işidüp başına cemǾ oldılar. Bāzār içinde bir leşker cemǾ eyledi738. Az 

vaķtüñ içinde bi’l-cümle şehr ħalķı Gāve’yi iĥāŧā idüp: Cümlemüz saña tabiǾüz 

hemān bize pįşvā ol. Cānib-i Ferįdūn’a giderüz didiler739. Ol dem Gāve-i āhenger 

öñine iş maĥallinde ŧutduġı deriyi çıķarup bir aġacuñ ucına geçürdi anı sancaķ eyledi. 

Ol sancaġun nāmına Dirfeş-i Kāviyān oķudılar. Gāve bu leşkerüñ ortasında her 

cānibden ādem gelse anlara dir idi kim: gelüñ ey ādemiyān Ferįdūn’uñ ħāk-pāyine 

yüzler sürelüm, bir Ǿādil yüzin görelüm diyüp740 Ferįdūn ŧarafına Ǿazm itdi. Yolda 

giderken niçe biñ kimesne daħı ķatıldı741. Tā kim bir gün gelüp Ferįdūn’a irdiler. 

Ferįdūn Gāve’nüñ aĥvāline vāķıf olınca emr eyledi aña istiķbāl itdiler742. Gāve gelüp 

Ferįdūn’uñ mübārek cemālini gördi ħāk-pāyine yüz urdı anuñla bile gelenler cümlesi 

gelüp Ferįdūn öñinde baş ķodılar duǾā-yı bisyār ve ŝenā-yı bį-şümār ķıldılar. Ammā 

Ferįdūn Gāve’ye ĥadden bįrūn743 Ǿizzet itdi ve ol sancaķ itdügi deriyi altuna ve 

cevāhire ġarķ eyledi. Anı kendünüñ başı ucına dikdi anuñ adını direfş-i Kāviyān-ı 

ferruħ-fāl ķodı744 ve aña aħter-i kāviyān daħı didiler. Aħter yıldız dimek olur ve daħı 

                                                           
733 Didiler] -U. 
734 Şol zamān … geldi] -U. 
735 Bilmezüm … virdi] -U. 
736 Ferįdūn ārzūsın] hevā-yı Ferįdūn, P. 
737 Güşāde] ħalāś, P. 
738 Bāzār .. eyledi] -U. 
739 Az vaķtüñ … didiler] -P. 
740 Leşkerüñ … diyüp] leşkerüñ öñine düşüp, U. 
741 Yolda … ķatıldı] -P. 
742 İtdiler] ķıldılar, P. 
743 Ĥadden bįrūn] şol resme, P. 
744 Anuñ … ķodı] -U. 
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ŧāliǾ dimek olur ve daħı fāl dimek olur ve şems-i cihān-tāb ve māh-ı felek-ārāye daħı 

dirler. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ki ender şeb-i tįre ħūrşįd büved 

Cihān-rā ez’ū dil pür-ümmįd büved 

Ferįdūn çü gįtį ber ān gūne dįd  

Cihān pįş-i Đaĥĥāk-i vārūne dįd 

Sū-yı māder āmed kemer ber-miyān  

Be-ser ber-nihāde külāh-ı Keyān745  

Fürūriħt ħūn ez-müje mādereş  

Hemį ħˇānd bā-ħūn-ı dil Dāvereş 

Be-Yezdān çünįn güft zinhār-ı men 

Süpürdem tü-rā ey cihān-dār-ı men746 

Neŝr: İşte Firdevsį-i üstād direfş-i Kāviyān’ı vaśf idüp dir kim Ferįdūn anı cevāhire 

şol resme ġarķ eyledi ki meŝelā ķarañu gicede ħūrşįd-i Ǿālem-tāb idi. Cihānuñ göñli 

andan pür-ümįd idi747. Çünki Ferįdūn cihānı bu gūne gördi Ǿālemi Đaĥĥāk öñinde 

Ǿaksine müşāhede ķıldı. YaǾnį bildi ki tamām Đaĥĥāk’uñ āfitāb-ı devleti zevāle 

irdi748. Andan śoñra Ferįdūn-ı dānā749 ķalķup māderi cānibine geldi. Miyānına kemer-

i [P-33b] şāhį ve başına külāh-ı pādişāhį750 ķodı. Çünkim Firānek Ferįdūn’ı bu 

devletde gördi kirpüklerinden ķanlu yaş tökdi hemįşe ciger-i ķan ile751 derūn-ı dilden 

Ħudā’ya niyāz idüp eyitdi752: Ey benüm cihān-dār Tañrum753 emānetümi saña 

ıśmarladum. İlahį anuñ vücūdından bed-kārları dūr eyle didi. Andan Ferįdūn’uñ 

                                                           
745

 Karanlık gecede doğan bir güneşe döndü ve dünyanın kalbi onun verdiği ümitlerle doldu. 
Dünyanın değişen halini ve fakat hâlâ Dahhâk’a boyun eğişini gören Ferîdûn, Kemerini kuşanıp 
başına padişahların tacını giyerek annesinin yanına geldi. 
746

 Annesi, kirpiklerinden gözyaşları döktü ve yüreğinden kanlar akarak Tanrı’sına seslendi: “Ey, 
dünyayı yaratan Tanrım, ben sana sığınıyorum…” 
747 Aħter yıldız … pür-ümįd idi] -U. 
748 YaǾnį … irdi] -P. 
749 Śoñra … dānā] -P. 
750 Pādişāhį] keyānį, P. 
751 Kirpüklerinden … ile] -U. 
752 Derūn-ı … eyitdi] -P. 
753 Benüm cihān-dār Tañrum] Ħudā-yı cihān-dār, U. 
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gözlerin öpdi ve duǾā ķıldı pend ü naśįĥat eyledi. Bundan śoñra Ferįdūn yol yarāġın 

gördi754. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Birāder dü būdeş dü ferruħ hemāl 

Ez’ū her dü āzāde mihter be-sāl 

Yekį būd ez-ān dü Kiyānūş nām 

Dįger nām Pür-māye-i şād-kām755 

Neŝr756: Üstād eydür: Ferįdūn’uñ iki dāne mübārek ve ķutlu aķrān757 birāderleri var 

idi. Birinüñ nāmı Kiyānūş ve birinüñ Pürmāye758 idi. Ferįdūn bu iki birāderlerini 

vezįr idindi. Gāve-i āhengeri ser-leşker eyledi. Andan eyitdi: Ey birāderler şimden 

girü şād u ħandān oluñ çarħ-ı gerdān murādımuz üzre dūr itdi didi. Birāderleri duǾā 

eylediler baǾdehu759 [U-21a] [boş]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
754 Gördi] ķıldı, P. 
755 Ferîdûn’un, birbirine benzeyen ve yaşça kendisinden büyük olan, iki erkek kardeşi vardı. Birinin 
adı Kiyânûş, ötekinin adı da iyi dilekli Pürmaye idi. 
756 Nažm: … Neŝr] -U. 
757 Mübārek ve ķutlu aķrān] -U. 
758 Pürmāye] Pürmāye-i şād-kām, P. 
759 Birāderleri … baǾdehu] -P. 
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[U-21b] (Bu meclis Ferįdūn-ı ferruĥ fālüñ devlet ü iķbāl ile ķulle-i demāvend žuhūr 

idüp Gāve-i āhenger pįşvā-yı sipāh-ı İslām olup Direfş-i Kāviyānį’yi çeküp sitem-

dįdeler dest-i Đaĥĥāk’dan žulm-i bį-şümār gören bįçāreler piyāde vü süvār 

Ferįdūn’uñ atı öñince ķaśd-ı Đaĥĥāk-ı mārį ķılup gitdüklerinüñ beyānındadur)  

 

 

GN, GNN: 3, Minyatür: U-22a 
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[U-22a] Ammā şimdi bañā gürz lāzımdur ki Đaĥĥāk’ı ol gürz ile kişār idem didi. 

Nažm:  

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Bi-bāyed bi-dānende āhengerān 

Yekį gürz fermūd bāyed girān 

Cihān-cū-yı pergār bigrift zūd 

U z’ān gürz-peyker be-dįşān nemūd 

Nigārį nihārįd ber-ħāk pįş 

Hemįdūn besān ser-i gāv-mįş760  

Bedān dest bürdend āhengerān 

Çü şüd sāħte kār gürz-i girān 

Be-pįş-i cihān-cū-yı bürdend gürz 

Fürūzān be-kerdān-ı ħūrşįd bürz761 

Neŝr762: İşte Ferįdūn-ı ferruħ-ruħ didi kim: evvelā baña Ǿāķil ü dānā āhengerler gerek 

anlara bir aġraķ gürz buyurmaķ gerek diyüp tįz ol cihān-cūy eline bir763 pergār alup 

gürzüñ resmini ħāk üzre çizüp764 anlara gösterdi. Meŝelā bir gāv, mįş başı gibi resm 

eyledi. Gāv-ı pür-māyeyi yādına getürüp anuñ başı gibi bir gürz itdürdi ki Đaĥĥāk’ı 

anuñla helāk ide. Āhengerler daħı el virüp ol gürzi tamām işleyüp bitürdiler. 

Ferįdūn’uñ765 nažarına iletdiler. Ol [P-34a] gürz ħūrşįd-i cihān-tāb gibi berraķ idi766. 

Ferįdūn pend eyleyüp üstādlara sįm ü zer virdi. Yine bundan śoñra anlara çoķ vaǾde 

ķılup eytdi ki: Eger bu gürz ile Đaĥĥāk didükleri ejdehāyı zįr-i ħāk idersem sizüñ 

yüzüñüzi gerd-i ġubār-ı ġamdan pāk idem didi767. Andan śoñra ol gürzi dūşına urdı. 

Degme kişi anı yirden götürmege ķādir degil idi. Ħalāǿiķ Ferįdūn’uñ zūr-ı bāzūsın 

                                                           
760 “Demircilerin usta olanlarını gidin buraya getirin de, bize büyük bir gürz yapsınlar!” Ferîdûn 
hemen pergeli eline aldı ve onlara gürzün şeklini çizdi. Toprağın üzerine çizdiği bu şekil, bir öküz 
başına benziyordu. 
761 Bunun üzerine demirciler derhal işe başladılar ve bitirir bitirmez, güneş gibi parıl parıl parlayan bu 
ağır gürzü cihan padişahına götürdüler. 
762 Ammā şimdi … Neŝr] -U. 
763 İşte … eline bir] Cümleden evvel āhengerleri daǾvet idüp bir gürz-i girān düzmek buyurdı ve 
kendüsi eline, U. 
764 Ħāk üzre çizüp] -P. 
765 Ferįdūn’uñ] Ferįdūn-ı cihān-gįrüñ, P. 
766 Ol gürz … idi] -U. 
767 Yine bundan … didi] -U. 
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görüp taĥsįn itdiler. Andan Daĥĥāk üzerine gitmege şitāb ķıldılar. İşte Ferįdūn başını 

güneşe berāber getürdi, peder kįnine kemerini muĥkem ķuşandı. Anuñ dergāhına 

sipāh-ı bį-şümār cemǾ oldı. Andan śoñra Ferįdūn’uñ ser-bārgāhı āsmānda olan ebr 

içine irişdi. İşte bu tertįb üzre yola girdiler. Gāve-i āhenger ol derįden düzdügi direfşi 

efrāħte ķılup cümle leşkerüñ öñine geçdi. Ardınca Ferįdūn Ferruĥ iki birāderleri ile 

biri śaġında ve biri śolında ve kendüsi ortalarında omuzında ol gāv-ser gürz başında 

tāc-ı şāhį vesāǿir şehr ü diyār ħalķı ardınca gürūh-ā-gürūh çekilüp cānib-i Đaĥĥāk’a 

Ǿazm itdiler. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Resįdend ber tāziyān çün zedend 

Be-cāyį ki Yezdān-perestān bedend 

Çü şeb tįre-ter geşt ez-cāy-gāh 

Ħırāmān ber-āmed yekį nįk-ħˇāh 

Fürūheşt ez-müşk tā pāy mūy 

Be-kirdār ĥūr-ı behiştįş-i rūy768 769 

Neŝr: Üstād eydür: Ferįdūn dād-ger-i leşker ile bir gün gelüp Arabistān’a irişdi. [U-

22b] Ol yirde bir diyāra vardılar ki ħalķı Yezdān-perest idiler. Çünkim gice 

ķaranūraķ770 oldı, Ferįdūn anı gördi bir şaħś-ı nįk-ħˇāh śalınup Ferįdūn’uñ771 yanına 

geldi. Başdan ayaġa dek mūyları müşk miŝālinde cemāli ĥūr-ı behişte beñzer. Üstād 

eydür: Ĥaķįķat behişt-i cāvįdden gelmiş  bir firişte idi. Anuñ içün gelmiş idi kim eyü 

ve yatlu her ne olacaķ ise buña ħaber vire. Ol dem772 perį-veş sürdi Ferįdūn’uñ 

nažarına geldi. Aña efsūn u daǾvet taǾlįm eyledi tā ki773 müşkil işler aña āsān olup 

ŧılsım ve cādūluķ her ne olursa bozmaġa ķādir ola. Ĥadd-i źātında Ferįdūn Ǿilm-i 

efsūnda ziyāde māhir oldı774 ve ķuvvet-i Ǿilm ile Ferįdūn775 kendüyi her ne śūrete 

isterse ķor idi zįrā Ĥaķ’dan hidāyet olmasa Ferįdūn’a bu sefer āsān olmaz idi. 

Đaĥĥāk siĥre mālik idi ammā bu Ǿilmle Ferįdūn’a anuñ siĥri kār-ger olmaz. Hem 

                                                           
768 Gāve-i āhenger … behiştįş-i rūy] -P. 
769 Arap atlarının üstünde, nihayet, Tanrı’ya tapanların oturduğu bir yere vardılar. Gece iyiden iyiye 
kararınca, iyi halli birisi salına salına Ferîdûn’un yanına geldi. Misk gibi kokan siyah saçları 
topuklarına kadar uzundu ve yüzü de huri gibi güzeldi. 
770 Ķarañuraķ] ķarañulıķ, P. 
771 Nįk-ħˇāh śalınup Ferįdūn’uñ] -U. 
772 Ol dem] -P. 
773 Tā ki] -P. 
774 Ĥadd-i źātında … māhir oldı] -P. 
775 Ķuvvet-i Ǿilm ile Ferįdūn] -U. 
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yolda çoķ işler āşikār olsa gerek idi. Ferįdūn bildi ki bu ġāyet sübĥānį ve hidāyet-i 

śamedānįdür ol śafādan Ferįdūn’uñ cemāli erġuvāna döndi. Kendü civān idi. Devleti 

daħı civān oldı. Çün ol firişte gitdi. Ferįdūn Ħudā luŧfı muķābelesinde [P-34b] 

leşkere Ǿālį żiyāfet ķıldı ve kendü daħı niǾmet yiyüp şükrin didi. BaǾdehu bir tenhā 

kūşeye varup ħˇāb-ı rāhatda oldı776. 

Der-beyān-ı Ķaśd-ı Helāk Kerden-i Birāderān-ı Ħˇįş777 

Üstād rivāyet ider ki778: Yuķaruda779 źikr olınmış idi ki Ferįdūn’uñ yaşda kendüden 

büyük iki birāderleri var idi. Ferįdūn anları kendüye vezįr idinmiş780 idi. Meger anlar 

ħalķuñ Ferįdūn’a Ǿizzetin görüp  ĥased eylediler781. Bir araya gelüp birbirine didiler 

ki: Bu ne işdür782 biz yaşda andan ulu olavuz ħalķuñ raġbeti bize olmıya aña ola. Ya 

biz Ŧahmūrŝ neslinden degil miyüz. İmdi bize lāzım geldi ki anı helāk idüp bu 

devlete biz vāśıl olavuz783 diyüp anuñ helāk olmasına bir bahāne isterler idi. Şol 

zamān kim Ferįdūn Ǿaskerį żiyāfet ķıldı baǾdehu kendü daħı āsāyiş içün gelüp784 bir 

kūhistānuñ dāmeninde ħˇāba vardı785. Bunlar ol demde fırśatatı ġanįmet bildiler. 

Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Birādereş her dü çü ber ħāstend786 

Tebeh gerdeneş-rā biyā rāstend 

Yekį cāy büved zi-berber zi-kūh 

Birādereş her dü nihān ez-gürūh787  

Devįdend u zi-kūh kendend seng 

Bedān tābigūyend sereş bį-direng 

Be-fermān-ı Yezdān ser-i ħufte merd 

Ħūrūşįden-i seng bįdār kerd788 

                                                           
776 Rāĥatda oldı] rāĥata meşġūl oldı, P. 
777 Der-beyān-ı … Ħˇįş] -U. 
778 Üstād rivāyet ider ki] Üstād eydür, P. 
779 Yuķaruda] -U. 
780 İdinmiş] eylemiş, P. 
781 Eylediler] çekdiler, P. 
782 İşdür] münāsebdür, P. 
783 devlete biz vāśıl olavuz] devlet bize ķalsun, P. 
784 Ferįdūn … gelüp] -P. 
785 Vardı] varmış idi, P. 
786 Bu mısranın vezni bozuktur. 
787 Bu mısranın vezni bozuktur. 
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İşte Ferįdūn’uñ iki birāderleri çünkim789 yirlerinden ķalķup anı żāyiǾ itmege ārāste 

oldılar. Bir cāy-ı laŧįf var idi ol araya leşkerden ayrılup nihānį geldiler. Andan śoñra 

dāmen-i kūhdan bālāya Ǿazm itdiler varup bir ŧaş ķopardılar tā kim tįz-ender-tįz anuñ 

başına pertāb ideler. Kenār-ı kūha gelüp rāst ol ŧaşı Ferįdūn’uñ üzerine bālādan 

ġalŧān790 itdiler. Ammā Yezdān-ı pāküñ fermānıyla ol merd ol ŧaşuñ śadāsından bįdār 

oldı. Üstād eydür791: Ferįdūn gördi ki başına ŧaş iner tįzye ol792 fireşteden ögrendügi 

efsūnı oķıdı derĥāl ol ŧāş muǾallaķda ķarār eyledi793. Ferįdūn birāderlerini794 gördi 

anlar kendüleri pinhān eylediler795 lākin Ferįdūn görmezlige urdı. Şehriyār-ı ħūb 

ġafletden bįdār olup796 yirinden ŧurdı. Kemerini ķuşandı bārgāhına geldi. Hergiz 

birāderlerine sizi gördüm dimedi. [P-35a] Andan śoñra yine yol yarāġını görüp Ǿazm-

i rāh eyledi. Bir gün Ervend kenārına797 irişdi. [Nažm:] 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Eger Pehlevānį ne-dānį zebān 

Be-Tāzį tü Ervend-rā Dicle ħˇān [U-23a]   

Sįm798-i menzil ān şāh-i āzāde merd 

Leb-i Dicle ü şehr-i Baġdād kerd 

Çü āmed be-nezdįk-i Ervend rūd 

Firistād nezdįk-i keştį dürūd799 

Neŝr: Üstād eydür: Ferįdūn800 çünkim āb-ı Ervend kenārına geldi. Firdevsį lafž-ı 

Ervend’i tefsįr idüp801 eydür: Āb-ı802 Ervend zebān-ı Pehlevį’de istiǾmāl olınur803. 

                                                                                                                                                                     
788

 Kardeşleri, onu öldürmek maksadı ile derhal yerlerinden kalktılar. Bu iki zalim, gizlice, dağın 
üstüne çıktılar. Ferîdûn’un başını ezmek için böyle büyük bir taş söküp yuvarladılar. Tanrının buyruğu 
ile,  taşın gürültüsünden, Ferîdûn uyandı. 
789 Nažm: … çünkim] -U. 
790 Ġalŧān itdiler] çarpdılar, P. 
791 Üstād eydür] -U. 
792 Tįzye ol] -P. 
793 Eyledi] ķıldı, P. 
794 Birāderlerini] anları, P. 
795 Anlar … eylediler] -P. 
796 Şehriyār-ı ħūb ġafletden bįdār olup] -P. 
797 Erven kenārına] Ervend’e, P. 
798 Sįm] sūm, P. 
799 Eğer Pehlevceden anlamıyorsan, Arapça olarak, ona Dicle de diyebilirsin. Böylece, hür bir insan 
olan o padişah, üçüncü konak yeri olarak Dicle’yi ve Bağdat şehrini seçti. Ervend (Dicle) kenarına 
gelinde gemicilere haber gönderdi. 
800 Ferįdūn] -U. 
801 Lafž-ı Ervend’i tefsįr idüp] -P. 
802 Āb-ı] -U. 
803 Pehlevį’de istiǾmāl olınur] Pehlevį’dedür, P. 
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Eger sen zebān-ı Pehlevį’yi bilmezsen ǾArab lisānınca Ervend’i Dicle oķı yaǾnį 

ǾArab dilince Dicle didükleri śuya zebān-ı Pehlevį’de Ervend dirler.ǾĀķıbet üçinci 

menzili ol şāh-ı āzāde-merd Dicle ve şehr-i Baġdād ķıldı. Çünkim kenār-ı Dicle’de 

ķondı. Gemiciye selām ve duǾā irsāl ķıldı ve böyle ħaber gönderdi ki: beni ve804 

benüm leşkerümi śudan geçür śoñra ben daħı saña805 riǾāyetde ķuśūr ķomazum. 

Ammā806 keştį-bān Ferįdūn’a ħaberi böyle gönderdi ki: Ben ol cānibe gemi 

geçürmege ķādir degilüm. Baña Đaĥĥāk muĥkem sipāriş eylemişdür ki zinhār 

kimseyi gemiye alma tā benüm mührümle elinde nişānı olmayınca. Eger sizde 

Đaĥĥāk’uñ nişānı var ise n’ola sizi geçüreyin yoķ ise çāre yoķdur didi ve hergiz 

bunlara śūret göstermedi. Nažm:  

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ferįdūn çü bişnįd şüd ħışm-nāk 

Ez-ān jerf-i deryā ne-yāmedeş bāk807 

Dil-eş teng şüd kįne vü ceng-rā 

Be āb ender efgend gül-reng-rā808 809 

Neŝr: Ferįdūn ki keştį-bāndan bu sözleri işitdi ħışm-nāk oldı. Ol deryā-yı Ǿamįķden 

bāk itmeyüp kįne vü cenge dili teng olup ol āba gül-rengini sürdi ve deryā içinde 

gitmege başladı. Anı görüp cümle leşker daħı bād-pā raħşlarını deryāya śalup āb 

içinde eyerleri görinür ve kiminüñ başı ve yelesi görinür. Gice ķarañusında ħayāl 

oyunı gibi yürüdiler. Āħir Ħudā’nuñ luŧfı ile cümle leşker ile ķuruya çıķdılar. Andan 

śoñra Ķudüs-i şerįfe geldi andan śoñra Đaĥĥāk’uñ taħt-gāhına irdi. Dilāver leşkerin 

bıraķdı bir gice içinde ılġār idüp birķaç kimesne ile sürüp şehre yaķįn geldi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Zi-yek meyl kerdeş Ferįdūn nigāh 

Yekį kāħ dįd enderān şehr-i şāh 

Furūzende çün müşterį ber sipihr 

Heme cāy sitādį u ārām u mihr 

                                                           
804 Beni ve] -U. 
805 Saña] -P. 
806 Ammā] -U. 
807 Bu mısranın vezni bozuktur. 
808 Ve hergiz … gül-reng-rā] -P. 
809

 Ferîdûn, bu sözü işitince, çok kızdı. O derin nehir, gözünü yıldırmadı, Başı kin ve savaş 
duygularıyle kızmış bir halde, gül renkli atını suya sürdü. 
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Bi-dānist k’ān ħāne-i ejdehāst 

U cāy-ı büzürgį vü cāy-ı belāst810 [P-35b] 

Be-yārāneş güft ān ki ber tįre ħāk 

Ber āred çünįn cāy bürz ez-muġāk 

Bi-tersem hemį z’ān ki bā u cihān 

Besį rāz-dār u hemį der nihān811 

Neŝr: Mažmūn-ı eşǾār-ı Firdevsį böyle beyān u Ǿayān olınur kim812: Şol zamān ki 

Ferįdūn Đaĥĥāk-ı mārį şehrine irdi. Çevresini bir mįl miķdārı yirden görüp nažar 

śaldı. Ol şehrüñ içinde bir ķaśr gördi şol resme firūzende vü şuǾle-dār idi ki gören anı 

sipihr-i bülend üzre müşterį yıldızı śanur idi. Ferįdūn bildi ki ol ħāne-i ejdehādur. 

Ululuķ yiridür ve menzil-i belādur. Ferįdūn813 yanında olanlara814 eyitdi: Şol kim bir 

tįre ħāk üzre buncılayın ulu cāyı bir alçaķ çuķur yirden āsmāna berāber ide. İmdi ben 

andan ħavf iderüm ki cihānuñ anuñla bir gizli rāzı ola815 hele ben816 şöyle bildüm ki 

bu yirde ceng içün ķarār eylemek Ǿaķl u fikre münāsib degildür. Eglenmek yirine [U-

23b] şitāb eylemek yekdür diyüp gürz-i girānına817 el urdı. Raħşuñ818 Ǿinānın sebük 

ķılup āteş-i sūzān gibi yüridi. Đaĥĥāk’uñ eyvānınuñ nigeh-bānlarına irişdi. Gürz-i 

girānla anları tārmār eyledi andan rūz-bānlara yaǾnį nevbetcilere irişdi. Anı görüp 

şāşdılar bir geliş geldi kim819 gūyiyā her bir ķademde ŧayy-ı zemįn ider idi. Anlar 

daħı öñinden perįşān oldılar. Nigeh-bān u rūz-bāndan dervāze vü eyvān tenhā ķaldı. 

Hemān Ferįdūn atla sarāya uġrayup820 her cānibi ŧılsım itdi. Ķuvvet-i Ǿilm-i efsūnla 

ol ŧılsımātı bozdı. Ol cādūlar kim Đaĥĥāk’uñ sarāyında var idi. Birisi ĥarekete ķādir 

olımadılar821. Cümlesini ķırdı her birisi dįvler idi başlarını ħurd idüp helāk eyledi. 

Ferįdūn kim şecāǾat śāĥibi idi, pehlevān server idi, tāc-ı şāhį vü taħt-ı pādişāhį 

                                                           
810 Bir mil uzaktan, Ferîdûn bu padişah şehrine baktı ve orada bir saray gördü. Bu saray o kadar 
yüksekti ki, başı Zühal yıldızından daha yukarda görünüyordu. Sen onu görseydin, gökten yıldızları 
kapacak sanırdın. Ferîdûn, buranın ejderhanın evi ve büyüklüğün makamı olduğunu anladı. 
811

 Arkadaşlarına: “Hiç, yeryüzünde kara topraktan böyle büyük bir yapı yapılabilir mi? Dünya ile 
ejderha arasında gizli bir sözleşme olmasından korkuyorum.” 
812 Mažmūn … olınur kim] -U. 
813 Ferįdūn] -U. 
814 Yanında olanlara] yārānına, P. 
815 Ola] vardur, P. 
816 Hele ben] imdi ben, P. 
817 Gürz-i girānına] gürz-i kūh-peykerine, P. 
818 Raħşuñ] -P. 
819 Bir geliş geldi kim] -U. 
820 Uġrayup]girdi, P. 
821 Birisi … olımadılar] -P. 
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ŧalebinde idi, buldı822. Andan yürüdi823 Đaĥĥāk’uñ taħt-ı şāhįsine pā-nihāde oldı. 

Ammā ĥikmet bu kim Ferįdūn hergiz Đaĥĥāk’uñ yüzin görmedi ve bu sırra vāķıf 

olmadı. MaǾlūm olsun ki Ħudā bir ķulınuñ işini āsān eylese anuñ gözinden 

düşmenini nā-bedįd824 ider. Düşmeninüñ maķāmı Ǿālį iken pest idüp taĥtü’ŝ-ŝerāya 

irgürür825 ve dostınuñ maķāmı pest iken bülend [P-36a] eyleyüp826 ŝüreyyāya çıķarur. 

Ol dem Ferįdūn ol sarāyı zįr-i destine alup anuñ şebistānında ne kim var idi 

cümlesini Ferįdūn’uñ nažarına getürdiler. Anuñ siyeh śaçlu ve güneş yüzlü 

śanemlerini Ferįdūn’a teslįm ķıldılar. Ferįdūn buyurdı, anlaruñ başlarını ve tenlerini 

gülābla yudılar pāk ķıldılar. BaǾdehu anları getürüp Đaĥĥāk’uñ dįn ü āyįninden 

döndürdiler zįrā Đaĥĥāk büt-perestler āyįni üzre idi. Andan śoñra Đaĥĥāk’uñ 

ĥareminde Cemşįd Şāh’uñ827 iki ķız ķarındaşları var idi geldiler dįde-giryān ve ciger-

büryān Ferįdūn’a duǾā ķıldılar. Öñinde baş ķoyup didiler ki: Server sen kimsin bize 

beyān u Ǿayān828 eyle ne sipührüñ aħteri ve ne diyāruñ mehterisin, ne ħāküñ cevheri 

ve ne kānuñ gevherisin, ne gülistānuñ gül ü sünbüli, ne dıraħtuñ meyvesisin829 ve ne 

mülküñ emįri830, ne bįşenüñ şįrisin ki bunuñ gibi hüner-ber demānuñ831 künāmuna 

geldüñ beñzer ki sitem-dįdesin küstāħāne  bu serįre geldüñ bizi gördüñ cihān bizüm 

üzerimüze ne ķadar zamān832 yaramazlıķla dūr eylemişdür neler çekmişüzüdr bu 

cādū-yı bed ve bu sāĥir-i kem-ħıred elinden ammā bu dįv-i ehrimen-kįş [ü] bed-

endįşüñ zamānında bu ķadar iķdām ider bir kimse görmedük bu cürǿet bebr ü peleng 

ve şįrde olmıya bu ħūn-ħāruñ taħtı endįşesiye gele anuñ taħt u tācını almaġa ārzū ide. 

İşte şimdi sen geldüñ833 bize bu iş Ǿaceb görindi didiler. Ferįdūn eyitdi: Ne kimse 

rūzgārda cāvidān ķalur ve ne taħt u tāc müdāmį kimseye834 pāyidār ķalur835. 

MaǾlūmuñuz olsun ki836 ben ol nįk-baħt Ābtįn oġlı Ferįdūn’um ki Įrān-zemįn’den 

pederümi Đaĥĥāk tutup zārlıķ ile helāk837 eyledi ben şimdi anuñ kįnini ŧaleb ide 

                                                           
822 Her birisi … buldı] -U. 
823 Andan yüridi] -P. 
824 Nā-bedįd] dūr, P. 
825 Taĥtü’ŝ-ŝerāya] -P. 
826 Eyleyüp] ider kim, P. 
827 Cemşįd Şāh’uñ] Cemşįd’üñ  
828 Beyān u Ǿayān] beyān, U. 
829 Ne gülistānuñ … meyvesisin] -U. 
830 Mülküñ emįri] diyāruñ mehteri,  
831 Hüner-ber demānuñ] Şįr-i ġarrānuñ, P. 
832 Zamān] -U. 
833 İşte şimdi sen geldüñ] -U. 
834 Müdāmį kimseye] -U. 
835 Ķalur] olur, U. 
836 MaǾlūmuñuz olsun ki] āgāh olun, P. 
837 Zārlıķ ile] -U. 
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geldüm. Taħt u tācın838 almaġa bu cānibe yüz ŧutdum hem ol Gāv-ı pür-māye kim 

baña dāye idi teni ŧāvus miŝāl pür naķş u nigār idi anuñ gibi bį-zebān çehār-pāyi [P-

36b] erre ile iki biçdi ancılayın merd-i nā-pāk rāydan ne olur. Bunuñ gibi işler kim ol 

itdi. Ben daħı anuñ içün geldüm ki intiķāmum alam didi. [U-24a] Pes bu sözi 

Ferįdūn’dan işitdiler, eyitdiler839: Ey server çünki sen Ferįdūn’sın Đaĥĥāk helāklıgı 

senüñ elüñdedür cihānuñ güşāyişi senüñ kemer-bendüñdedür yaǾnį sen kemer-i şāhį 

baġlanduñ Ǿālemüñ baġlı işleri güşāde oldı840. Bizi suǿāl idersen bir bölük841 pūşįde 

rūylaruz ve toħm-ı Keyān’dan bir ālāy duħterlerüz. Helāklik ħavfinden Đaĥĥāk’a 

rām olmışuz ve biz anuñ cüfti olmışuzdur842. Taśavvur eyle ey şehriyār kim ejdehā 

ile hem-ser olmaķ nice843 mümkündür. Biz bu derdden helāk olmışuzdur didiler. 

Ferįdūn eyitdi: Eger çarħ-ı devvār maķśūdumı müyesser ķılursa sizi ol  ejdehānuñ 

şerrinden ħalāś idüp anuñ vücūdını basįŧ-i arżdan götürüp cihān ħalķını anuñ 

şerrinden emįn eyleyem. Hemān şimdi baña rāst ħaber virüñ ol cādū-nijād ķandadur 

ki bu gāv-ser gürz ile anuñ kellesini ħurd idem siz daħı ħalāś bulasız ġayrı ħalāǿiķi 

daħı ħalāś eyleyem844 didi. Ol nāzenįnler zebān depredüp rāz açup didiler kim845: 

Server şimdi ol ejdehā diyār-ı Hindū-sitān’a gitdi ve anda varmaķdan murādı budur 

ki anda olan  merd ü zen ve murġ u māhįden ve şįr ü bebr-i beyāndan nā-ĥaķ yire 

ķanlar döküp ol ķanla ten-i nā-pākini yuya ve şarāb yirine nūş ide tā kim siĥri ķuvvet 

bula yaǾnį ol bed işler ile aħter-şināslaruñ sözlerinüñ Ǿamelini846 bāŧıl ide ve hem 

aħter-şināslar aña dimişler idi ki Keyāniyān’dan bir merd gelüp senüñ tāc u taħtuña847 

mālik olacaķdur ve seni taħt-ı devletden perdaħt idecekdür. Ol ħaberi istimāǾ ideli848 

ārām u ķarārı ķalmayup yiri āteş olmışdur. Ol sebebden şimdi ŧurmayup merd ü zen 

ve pįr ü civān dimeyüp helāk itmekdedür. Çalışur kim kendi cehdi ile itdügi Ǿameller 

çarħuñ devrini Ǿaksine döndire. Aħter-şināslaruñ ķavlini nigūn ķıla849. Ol iki yılanlar 

ħod iki dūşında bitmişdür. Anlardan müddet medįddür850 ki Ǿaźāb-ı şedįd851 

                                                           
838 Tācın] -P. 
839 Eyitdiler] -U. 
840 YaǾnį sen … oldı] -U. 
841 Bizi  … bölük] -P. 
842 Ve biz anuñ cüfti olmışuzdur] -U. 
843 Nice] ne, P. 
844 Siz daħı … ħalāś eyleyem] -U. 
845 Zebān depredüp rāz açup didiler kim] eyitdiler, U. 
846 Sözlerinüñ Ǿamelini] sözlerini, P. 
847 Tāc u taħtuña] mülküñe, U. 
848 İdeli] idicek, P. 
849 Aħter-şināslaruñ ķavlini nigūn ķıla] -U. 
850 Müddet medįddür] zamān dırāzdur, P. 
851 ǾAźāb-ı şedįd] miĥnet-i medįd, P. 



138 

 

içindedür. [P-37a] Anuñ ħod taǾaccübündedür āsāyiş ü ķarārı yoķ müdāmį bir 

diyārdān gelür bir diyāra gider ol yılanlaruñ zaĥmetinden bir ān uyumaduġını 

didiler852. Ferįdūn bunlar ile ķįl ü ķālde iken Firdevsį853 eydür: Meger ol Đaĥĥāk’uñ 

bir ħazįne-dārı var idi. Nāmına Kendrev854 dirler idi. Đaĥĥāk cümle māl u gencini 

aña sipāriş itmiş idi ve yabana gitse tāc u taħtı daħı aña ıśmarlar idi. Yine Hinde 

gitdükde öyle ķılmış idi. Meger bu855 Kendrev Ferįdūn’dan bį-ħaber idi sürdi 

Đaĥĥāk’uñ taħtına ve bānūlaruñ yanına geldi. Gördi Đaĥĥāk’uñ taħtında bir pādişāh-

ı nev-civān ķarār eylemiş Kendrev ĥayrān oldı. İlerü gelüp ķarşusında ŧurdı. Ferįdūn 

aña ħiŧāb idüp856 eyitdi: Var yüri meclis esbābını ve sāzendeleri getür daħı şol kimse 

ki benüm bezmüme münāsib ü muvāfıķ ola anlara var ħaber vir gelsünler didi. 

Ferįdūn her ne kim emr eyledi ise Kendrev857 vardı getürdi. Yirlü yirinde cümle 

meśāliĥ müheyyā oldı. Ferįdūn śubĥa dek Ǿıyş u nūş ķıldı vaķtā kim seĥer oldı. 

Ferįdūn yirinden ŧurdı858 Kendrev daħı süvār olup Đaĥĥāk ŧarafına cān atdı859. Tā kim 

mürūrla860 Đaĥĥāk’uñ yanına861 irişdi. Anda gördügini ve işitdügini aña ħaber virdi. 

Eyitdi: Ey ser-i gerden-keşān devlet senden rū-gerdān olmanuñ nişānesi žāhir oldı. 

Senüñ taħtuña üç nefer ser-firāzlar geldiler. İşte serverā ol üç dāne leşkerį dilāverler 

şitābān vilāyet-i āħirden geldiler. Ol üç serverüñ862 içlerinden birinüñ ķāmeti serve ve 

çehresi şāhlar [U-24b] çehresine beñzer yaşında kiçi ve iźǾānda büzürg ol yaşda ulu 

olan iki dilāverler aña ħidmetkār maķāmında ve ol kiçi serverüñ elinde bir gürz-i 

gāv-ser meŝelā863 bir kūh-pāreye beñzer ol cemǾiyyet ortasında cemāli ħūrşįd gibi 

tābān ve daħı sarāyuñda olan ulu ve kiçi her kim var ise aña rām oldılar didi. Đaĥĥāk 

Kendrev’den bu sözleri864 gūş idince eyitdi: Şāyed ki anlar865 benüm sarāyumda 

mihmān olmaġa gelmişlerdür. Kendrev eyitdi: Nice mihmāndur ki gürz-i gāv-ser ile 

                                                           
852 Anuñ ħod … didiler] -U. 
853 Firdevsį] Firdevsį-i ĥakįm, P. 
854

 Kendrev: ihtiyatla yürüyen. 
855 Bu] -U. 
856 Ħiŧāb idüp] -P. 
857 Kendrev] -P. 
858 Ferįdūn … ŧurdı] -P. 
859 Đaĥĥāk ŧarafına cān atdı] Đaĥĥāk’dan cānibe revāne oldı, P. 
860 Mürūrla] müddet-i medįd ile, P. 
861 Yanına] nažarına, P. 
862 İşte … serverüñ] -U. 
863 Meŝelā] -U. 
864 Sözleri] sözi, U. 
865 Anlar] ol encümen, P. 
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ola ve hem mihmān senüñ tācuñ giyüp ve kemerüñ ķuşanup taħtuña oturup866 

ĥaremüñe ĥükm ider mi didi. Nažm: [P-37b]  

[FeǾūlün / feǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ki bā-ħˇāherān-ı cihān-dār Cem 

Nişįned zened rāy ber-bįş ü kem 

Bedū güft Đaĥĥāk çendįn menāl 

Ki mihmān-ı güstāħ bihter be-fāl 

Çünįn dād pāsuħ u rā Kendrev 

Ki ārį şinįd tü pāsuħ şinev867 

Be-yek dest-gįr u ruħ-ı Şehrināz 

Be-dįger Ǿaķįķ-i leb-i Ernüvāz 

[Şeb-i tįre-gūn ħod be-terzįn küned] 

Be-zįr-i ser ez-müşk bālįn küned 

Çü müşk ān dü gįsū-yı dü māh tü 

Ki būdend hem-vāre dil-ħˇāh-ı tü 

Ber-āşüft Đaĥĥāk ber-sān-ı gerg 

Şenįd ān süħan ārzū kerd merg868 

Neŝr: Üstād-ı ĥakįm-i pür-ĥikmet böyle beyān u Ǿayān ider kim: İşte Kendrev 

Đaĥĥāk’a didi ki869: Ey server yā buña ne dirsin ki ol merd Cemşįd-i cihān-dāruñ 

hemşįreleri ile oturur artuķ ve eksük muǾāmeleler iderler. Bir elinde Şehrināz’uñ 

yañaġı ve bir elinde Ernüvāz’uñ Ǿaķiķ renginde olan dudaġı870. Çünki Đaĥĥāk 

Kendrev’den bu cevābları işitdi871 ziyāde ġażab-nāk oldı. ǾĀrlandı kātį āvāz ile şetm 

idüp didi ki: Ben seni maǾzūl eyledüm. Bir daħı sarāyumda ketħüdā olma. Yine872 

                                                           
866 Taħtuña oturup] -P. 
867 Cihan padişahı Cem’in kardeşleriyle oturup ileri, geri sohbet ediyor. Dahhâk, bu sefer de: “Kendini 
o kadar üzme, konuğun küstah olanı daha uğurludur.” diyince, Kendrev: “Peki, öyle olsun. Bu senin 
söylediklerini dinledim, şimdi sen de beni iyi dinle.” 
868 “Bir eliyle Şehrinaz’ın yanağını sıkıyor, öteki eliyle Ernüvaz’ın yakut gibi dudaklarını okşuyor. 
Geceleyin de bundan beterini yapıyor; başının altına miskten yastık koyuyor. Senin candan sevdiğin o 
iki ay yüzlü güzelin saçlarına başını koyarak uyuyor!” Dahhâk bu sözleri duyanca, bir kurt gibi 
kudurdu, bunu duyacağına keşke ölseydi. 
869 Nažm: … didi ki] -U. 
870 Renginde olan dudaġı] lebi, P. 
871 İşitdi] gūş  eyledi, P. 
872 Yine] -U. 
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Kendrev aña böyle cevāb virdi kim873: Şimden girü sen şāhlıķ yüzini görmezsin şehr 

ketħüdālıġını ķanda viresin yüri sen baña ketħüdālıķ virüp almaġı ķo tedārik üzre ol 

gözüñ aç śoñ peşįmānlıķ ıśśı itmez didi. Đaĥĥāk874 ol sözleri işidüp cūşa geldi. 

Hemān yirinden ŧurdı taħt-gāhına yüz ŧutdı. Yüriyüp gice gündüz dimeyüp gitdiler. 

Hem dįvler ve hem cādūlar ve pehlevānlar kim kendü ile Hind’de875 bile idi. Anlar ile 

ılġār idüp taħt-gāhına Ǿacele ile geldiler. Beytü’l-maķdis yanına geldikde śaǾb 

yollardan yüriyüp hemān bāb-ı şehre876 yüz ŧutdı. Ferįdūn’uñ leşkerinden ħaber-dār 

olanlar yollarda Đaĥĥāk’uñ öñin alup ceng itmege başladılar. Ol bį-rāh vādįlerde 

ceng idenlerün serdārı877Aşġā nām bir [P-38a] merd var878 idi. Şehr ķurbında 

Đaĥĥāk’uñ leşkerine ķılıç urdı. Andan ceng şehre ulaşdı879. Bi’l-cümle ķapularda ve 

sarāylarda olan ādemler ve kūşişlerde ve bāmlarda gerek şehrį ve gerek Ǿaskerį şol 

kimseler kim cengden behresi ola, Đaĥĥāk’ı ķoyup Ferįdūn’a yüz ŧutdılar. Anuñ 

hevāsına tābiǾ oldılar. Zįrā Đaĥĥāk derdinden her birinüñ derūnı880 pür-ħūn olmış idi. 

Pes imdi Đaĥĥāk anda geldikde dįvārlardan  kerpic ve bāmlardan ŧaşlar pertāb 

itdiler881 ve tįr ħadengi şol resme yaġdurdılar ki ebr- siyāhdan jāle yaġar gibi 

keŝretden yirde ayaķ baśacaķ yir bulunmaz idi ve şehr içinde tāze yigitler cenge 

meşġūl olup ve pįrler Ferįdūn ile yek-dil ü yek-cihet olup Đaĥĥāk cenginden ŧaşra 

oldılar yaǾnį Ferįdūn’a cengci oldılar882. Üstād eydür: Ol demde āteşgededen bir āvāz 

geldi ki Đaĥĥāk’uñ taħt üzerinde olduġını istemezüz ejdehā omuzlı nā-bekārdur. 

Eger bir yırtıcı daħı olursa olsun tek hemān Đaĥĥāk olmasun. Andan māǾadā şehrli 

ve sipāhį ŧāġlar gibi gürūh-ā-gürūh gelüp883 iķdām ķıldılar. Ancılayın kim şehr-i 

rūşen bir mertebe gerd-i sipāhla şöyle ŧoldı kim [U-25a] ħūrşįd-i Ǿālem-tāb lājiverde 

döndi pes leşker cengden döndiler. Đaĥĥāk vardı bārgāhında ķarār itdi. Ammā bir ān 

ķarār idemedi884. Bir miķdār idüp yine885 ġayret ü ĥamiyyet dilāveri žuhūra gelüp 

tedārik idüp leşkerden çıķup sarāyı cānibine yüz ŧutdı ve kendüsini āhene müstaġraķ 

idüp eline altmış ķulaç bir kemend alup geldi. Tāc-ħāne üzerine kemend atup 

                                                           
873 Aña böyle cevāb virdi kim] eyitdi, P. 
874 Đaĥĥāk] Đaĥĥāk-ı cihān-dār, P. 
875 Hind’de] -P. 
876 Bāb-ı şehre] bāb-ı hümāyūna, P. 
877 Ol bį-rāh vādįlerde ceng idenlerün serdārı] -U. 
878 Var] -P. 
879 Şehr … şehre ulaşdı] -P. 
880 Derūnı] -P. 
881 Pertāb itdiler] atdılar, P. 
882 Đaĥĥāk … cengci oldılar] -U. 
883 Gelüp] -P. 
884 Ammā bir ān ķarār idemedi] -U. 
885 Bir miķdār idüp yine] -P. 
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muĥkem bergitdi, ŧırmanup886 yuķaru çıķdı. BaǾdehu kemendi sarāy içine śalup inüp 

Ferįdūn’uñ ser-vaķtine irişdi. Gördi kim Ferįdūn Şehrināz vü Ernüvāz ile hem-rāz u 

dem-sāz887 olup otururlar. Reşk āteşi maġzını ħįrelendürdi888. Ol dem kemend ile889 

eyvānuñ ortasına indi890. Elinde ħançer-i āb-dār derūnında ĥiddet ü kįn ve ġażab-ı 

muĥkem ammā ŧāliǾi nuĥūsete yüz ŧutmış idi. Baħtı kendüye yār degil idi. ǾÖmri 

daħı ķalmamış idi. Devleti biñ yıla irmiş idi. kemālini bulup zevāli irmiş idi891. 

Đaĥĥāk andan bį-ħaber idi. Ħançer-i āb-gūn çeküp ħışm ile [P-38b] ol perį 

çehrelerüñ ķanını dökmek dileyüp añsuzdan üzerlerine śıçradı892 ve hücūm idince 

Ferįdūn bād-ı śarśar gibi yirinden śıçrayup ol gāv-ser gürz öñinde ŧurur idi ķapup 

Đaĥĥāk’a çarpdı893. Ŧoķınup Đaĥĥāk’uñ başı şaķ oldı ve gözleri ķararup yıķıldı. Ol 

dem Ferįdūn  Đaĥĥāk’uñ üzerine geldi diledi kim şemşįr-i āb-dār ile kārını başa 

yetüre. Üstād eydür: Ol dem bir ħüccete pey firişte irişüp, Ferįdūn’ı Đaĥĥāk’ı 

öldürmege ķomadı. Didi kim: Anı şimdi öldürmek zamānı irişmedi. Şöyle zaħmla 

bend-i kemende894 çek ŧursun seĥer olduķda Kūh-ı Elburz’e iletüp çārmįħ idesin 

diyüp gitdi. Çünkim Ferįdūn anı işitdi arslan derisinden düzülmiş bir kemed ile 

muĥkem bend eyleyüp bir vechle baġladı ki pįl-i jiyān anı güşāde ķılmaġa ķādir 

olmıya. BaǾdehu895 yine geçüp taħt üzerinde ķarār ķıldı. Tā kim geldi śabāĥ oldı 

münādįye emr eyledi nidā ķıldurdı. Bu resme münādį nidā ķılup896 didi kim: Ķānūn-ı 

Đaĥĥāk  refǾ oldı. Şimden girü āyįn-i Ferįdūn897 icrā olınsun. Şehrlü ve ehl-i śanǾat898 

ālāt-ı ĥarb götürmesün Ǿaskerį vü cengį vü merdān-ı kār-āzmūde tedbįr-āmūz 

ħidmetle bāb-ı sulŧānda muķįm olsun diyüp tenbįh eyledi899. Bir ŧāǿife kār u kesb 

içün ve bir ŧāǿife kār-zār içün yaǾnį ceng içün taǾyįn olınan sipāh ŧāǿifesi ķazanç 

itmesün ve ķazanç eri cenge heves ķılmasun. Eger bunlaruñ Ǿaksi olursa memālike 

iħtilāl vākiǾ olur. Ol maķāmuñ arżı ol diyārda pāymāl olur900. Her ķaçan ehl-i śanǾat 

silāĥa el ursa sipāh-ı cengįye kār-zārda ħavf virür. Eger sipāh-ı cengį ehl-i bāzār olup 

                                                           
886 Ŧırmanup] śarılup, U. 
887 Dem-sāz] -P. 
888 Ħįrelendürdi] bulandurdı, P. 
889 Kemend ile] -U. 
890 İndi] geldi, P. 
891 Devleti … irmiş idi] -U. 
892 Añsuzdan üzerlerine śıçradı] -P. 
893 Çarpdı] yıķdı, P. 
894 Kemende] -P. 
895 BaǾdehu] andan śoñra, P. 
896 Münādį nidā ķılup] -U. 
897 Şimden girü āyįn-i Ferįdūn] ķānūn-ı Ferįdūn, P. 
898 Ehl-i śanǾat] pįşever, P. 
899 Diyüp tenbįh eyledi] -P. 
900 Ol maķāmuñ arżı ol diyārda pāymāl olur] -U. 
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śanǾat işlese mehābet-i sipāha belki śalābet-i pādişāha noķśān tārį olur zįrā anlar 

pādişāhuñ yasaġına ve narħına muħālefet iderler901 ve hem ehl-i śanǾatuñ ve narħ u 

bāzār ŧutıcılaruñ kārlarından ħazįne-i pādişāhįye Ǿāǿid olan maǾnā Ǿaskeri śatu bāzār 

itdügi ĥālde olmaz. ǾAskerligini siper idinüp narħ u bāzārda riyāset ü siyāset eyler. 

Böyle olsa emr-i sulŧānį muħtel olur. Mādām ki herkes902 pāyelü pāyesini [P-39a] 

gözlemeye nižām u intižām-ı Ǿālem daħı ķıyāmda ķāǿim olur903 zįrā ki bir binādān bir 

ŧaş ķopduķda lā-büd yıķılur904. İmdi hemān herkes kendü kārını gözlesüñ diyüp bu 

üslūb üzre münādį nidā ķıldı [U-25b] ve daħı didi ki: Ey ahālį-i vilāyet maǾlūmuñuz 

olsun ki Đaĥĥāk bend içindedür. Cihān ħalķı anuñ žulminden emįn oldılar. Şimden 

girü herkes derūnından ħavf ü hirāsı giderüp Ĥudāya sipās itsün ki Ǿāleme emn ü 

āmān irişdi didi905. Ħalāǿiķ bu ħaberi işidüp şād oldılar. Herkes elinden silāh-ı cengį 

bıraġup ķaśr u eyvānlara cemǾ olup Ǿıyş u Ǿişret itmege meşġūl oldılar. Anlar ki906 

erkān-ı dįvāndur907 dergāh-ı Ferįdūn gelüp fermānına muŧiǾ oldılar. Ferįdūn 

cümlesine nevāħt idüp tevāżuǾ gösterdi ve her birinüñ pāyesi miķdārınca riǾāyet ve 

taǾžįm itdi ve didi ki: Ey ulular908 herkes maķāmını bilsün diyüp her birine muvāfıķ 

naśįĥatler eyledi. BaǾdehu eyitdi909: Bu taht-gāh benüm mekānumdur aħter-şināslar 

benüm içün didikleri fāl-i menfaǾat-me’āl geldi910 žuhūr eyledi. Cihān-āferįn beni 

anuñ şerrinden śaķladı. Ķudret-i emr-i bārį baña yārį ķılup beni Kūh-ı Elburz’den 

ķopardı. İmdi çünkim Yezdāñ-ı pāk baña tevfįķ-i rūzį ķıldı lāyıķ olan oldur kim biz 

daħı emr-i Ĥaķķ’a inķıyād idevüz çünkim Ketħudā-yı cihān oldum. İmdi rūy-ı zemįn 

ser-be-ser benüm ĥükmümde olmaġa kār-ı nigū budur kim bir yirde ķarār olınmıya 

yoħsa şimdi sizüñle şöyle bilece oturup Ǿıyş eylemek olur idi ammā şimdi bize lāzım 

oldur kim911 Đaĥĥāk-ı ejdehāyı esįr itdüm, imdi demidür ki varup ol ejdehādan rūy-ı 

zemįni pāk idevüz didi. Andan emr eyledi Đaĥĥāk’ı bir pįlüñ üzerine urdılar. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ber-ān gūne Đaĥĥāk-rā beste saħt 

Sū-yı Şįr-ħˇān bürd ħūrşįd-baħt 

                                                           
901 Zįrā anlar … muħālefet iderler] -U. 
902 Herkes] -U. 
903 ǾĀlem daħı ķıyāmda ķāǿim olur] ber-devām olmaz, U. 
904 Zįrā ki … yıķılur] -U. 
905 Şimden … irişdi didi] -P. 
906 Anlar ki] şunlar ki, P. 
907 Erķān-ı dįvāndur] dest ü gāh śāĥibleridür, P. 
908 Ey ulular] -P. 
909 Herkes …  BaǾdehu eyitdi] -U. 
910 Geldi] -U. 
911 Cihān-āferįn … oldur kim] Ħudā’nuñ luŧfı benüm ile yār oldı, P. 
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Hemį rānd ū-rā be-kūh enderūn 

Hemį ħˇāst kerd ü ser-şüd engūn 

Hemān ki bi-yāmed ħüceste sürūş 

Be-ĥarbį yekį rāz güfteş be-gūş912 

Neŝr: Rāvį-i şįrįn-güftār yaǾnį Firdevsį-i nādire-kār sergüźeşt-i şāhān-ı pįşįni bu ŧarz 

üzre naķl ider ki: Şol zamān ki Ferįdūn Đaĥĥāk’ı bir pįlüñ üzerine muĥkem baġlaı, ol 

şāh-ı ħūrşįd-baħt anı alup913 Şįr-ħˇān nām śaĥrāya getürdiler. Anda bir kūh-ı bülend 

dāmenine irişdiler. Ferįdūn diledi ki Đaĥĥāk’ı ol yirde helāk ide. Ol dem yine bir 

sürūş ħüccete gelüp Ferįdūn’uñ gūşına [P-39b] mülāyemet ile bir rāz söyledi. YaǾnį 

didi ki: Bu ķayd [u] bend olan ejdehāyı tā Kūh-ı Demāvend’e ilet ammā keŝretle 

iletme tenhā git lākin şol kimesneleri bileñce al git ki maĥall-i düşvārįde saña yārluķ 

ideler didi914. Andan Ferįdūn daħı ol maķūle bir nice kimesneler ile Đaĥĥāk’ı alup 

kūh-ı Demāved’e gitdi. Üstād eydür: Ferįdūn Đaĥĥāk’ı bir resme bende çekdi ki 

nevǾ-i beşerde bir kimseye olmamış idi915. Ol ŧāġ içinde bir teng916 maġara buldılar 

kaǾrı nā-bedįd ve içi ser-ā-ser917 žulmat aġır [P-40a] mįħlar getürüp Đaĥĥāk’ı ol 

maġara aġzına getürdiler. Arķasından ķayış çıķardılar. Arķasının iki uyluġına dek 

derisi çıķdı yine ol ķayış ile başını elini ve ayağını baġladı918 andan ser-nigūn çārmįħ 

eylediler. AǾżāsında olan ķan aġzından ve burnından çeşme-sār oldı. BaǾdehu ol 

ġāruñ aġzını ŧāşla yapdılar ve nā-bedįd ķıldılar. Nām-ı Đaĥĥāk ħāk olup rūy-ı ħāk 

anuñ vücūdından pāk oldı919. Andan śoñra Ferįdūn ferruħ fāl-i devlet ve iķbālle gelüp 

taħtında920 ķarār eyledi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ne-bāşed hemį nįk u bed pāyidār 

Hemān bih ki nįkį büved yādigār 

 

 

                                                           
912

 Dahhâk’ı eziyetle Şîrhân’a dek götürdüler. Onu dağların içerisine doğru götürdü ve kafasını 
kesmek istedi. Fakat kutlu melek tekrar göründü ve Ferîdûn’un kulağına tatlılıkla sözler söyledi. 
913 Nažm: … anı alup] -U. 
914 Bileñce al … ideler didi] -P. 
915 Üstād eydür: … olmamış idi] -U. 
916 Teng] -U. 
917 İçi ser-ā-ser] -P. 
918 Arķasından … ayağını baġladı] -U. 
919 Nām-ı Đaĥĥāk … pāk oldı] -P. 
920 Ferruħ fāl-i devlet ve iķbālle gelüp taħtında] Taħt-ı şāhįde gelüp, P.  



144 

 

Eyü yatlu cümle degil pāyidār 

Hemān yek eyülik ķala yādigār921 

Süħan māned ez tü hemį yādigār 

Süħan-rā çünįn ħˇār-ı māye medār922 

Neŝr923: Firdevsį-i dānā924 bu münāsebet ile naśįĥate āġāz idüp925  buyurular ki: 

Cihān-ı bį-ķarārda nįk ü bed pāy-dār degildür. Hemān ol yekdür ki iylük yādgār ķala. 

İmdi senden de dükeli söz yādgār ķaldı926. Sen bu sözi ħˇār-māye ŧutma zįrā ehli 

yanında söz gevher-i nā-yābdan źį-ķıymetdür. Öyle olduġında kelām yoķdur. Zįrā 

kelām-ı mevzūn Ǿālem-i bālādan evc-i semāya nāzil oldı. Sözde ķıymet-i gevher 

bulınur gevherde ķıymet-i kelām bulunmaz. Söz gevherdür dirler. Ammā gevhere 

söz dimezler. Üç nesneye gevher dirler927; meŝelā kelāma ve maǾrifete ve Ǿadālete ve 

anlaruñ śāĥiblerine mālik-i gevher dirler. Bunlaruñ cümlesi insānuñ źātında mevcūd 

olsa gevher dirler ammā hįç bir vechle cevāhir ķısmına muŧlaķa insān denilmez. 

Nitekim928 pādişāhlar žālim olsa bed-gevher dirler vesāǿir nās ki bį-maǾrifet olsa aña 

daħı bed-gevher dirler yine pādişāhlar kim śāĥib-i [U-26a] Ǿadl ü dād olsa aña pāk 

gevher dirler. Firdevsį-i üstād, Ferįdūn’a pāk gevher ve Đaĥĥāk’a bed-gevher diyü 

taǾbįr ider. Bu maķāmda Firdevsį Ferįdūn’ı vaśf ider929, yine şāhlara kināye idüp dir 

ki: Ferįdūn Ǿadl ü dād eylemek murād idindi Ǿuhdesinden geldi zįrā aǾdālet śafā-yı 

ķalb ile olur ve hem bu kār930 āsāndur žulm ħod cebrdür. YaǾnį güçdür. Ferįdūn 

Đaĥĥāk-ı nā-pāküñ žulmüni gördi ne Ĥaķķ’a yarar ve ne ħalķa yarar gördi kim 

Ǿadālet Ĥaķķ’a yarar hem ħalķa yarar Ǿadle māǿil oldı. İşün şeklini ķodı āsānına el 

urdı ele getürdi931. İşüñ ķolayı ŧururken gücin işlemek Ǿāķıllar kārı degildür932. 

Žāhiren Ferįdūn ħod sāǿir-i nās gibi çār Ǿunśurdan mürekkeb idi. Bu vechle ki Nažm: 

 

 

                                                           
921 Bu beytin vezni bozuktur. 
922

 İyi olsun, kötü olsun yeryüzünde kimse kalmaz. En iyisi iyiliğimizi hatıra bırakmaktır. Dünyada 
senden sonra da yaşıyabilecek olan şey, sözdür! Sen, sözü hor görme. 
923 Nažm: … Neŝr] -P. 
924 Firdevsį-i dānā] üstād-ı dānā, Pç  
925 Bu münāsebet ile naśįĥate āġāz idüp] -U . 
926 Cihān …yādgār ķaldı] -P. 
927 Ammā gevhere söz dimezler. Üç nesneye gevher dirler] -U. 
928 Nitekim] -U. 
929 Firdevsį Ferįdūn’ı vaśf ider] -U. 
930 Kār] -P. 
931 Ferįdūn … urdı ele getürdi] -U. 
932 İşüñ … kārı degildür] -P. 
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[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ferįdūn-ı ferruħ firişte ne-būd 

Zi-müşk ü zi-Ǿanber sirişte ne-būd933 [P-40b] 

Terceme: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ferįdūn-ı ferruħ firişte değil 

ǾAbįrden ü müşkden sirişte degil 

Ol eyilügi Ǿadl eyleyüp buldı ol 

Sen it Ǿadl ü dādı Ferįdūn sen ol934 

Neŝr: YaǾnį ħiķati anuñ müşk ü Ǿanberden degil idi. Böyle iken rūzgārda bir eŝer 

ķodı ki rūz-ı ħaşra dek nāmı ħayr ile yād olınur. Evvelki Ǿadāleti Ferįdūn’uñ budur 

kim yaramazlıķ nāmını cihāndan ķaldurdı. İkinci nādānlardan cihānı tehį ķıldı, üçinci 

bu kim, babası kįnini žālimden yaǾnį Đaĥĥāk’dan aldı. Tamām cihānı kendüye rām 

eyledi935. 

Pādişāhį-i Ferįdūn Penc-śad Sāl Būd936 

Ve ol pādişāh-ı Ǿādilüñ937 zamān-ı salŧanatı beş yüz yıl idi. Firdevsį-i ĥakįm ol merd-i 

müstaķįm eydür938; Çünkim nevbet-i salŧanat Ferįdūn’a irdi, geçüp taħt-ı pādişāhįde 

ķarār ķıldı. SaǾd sāǾatde bir mübārek günün evveli ve ġurre-i māh idi ki Ferįdūn 

başına tāc-ı Keyānį geydi. ĶāǾide-i Keyāniyānı icrā ķıldı. Taħt-ı pādişāhįyi ziynet 

eyledi939 zamāne yaramazlıķ endįşesinden ħalāś oldı. Herkes Ǿuķalā ŧarįķini ŧutdı. 

Der-vaśf-ı Sįret-i Pādişāh-ı Cihān940 

El-minnetu’llāh ki ĥālā saǾādetlü pādişāh-ı cihān sulŧān-ı zamān ve ħüsrev-i devrān 

fermān-ı fermānį-i ins ü cān Es-Sulŧān ǾOŝmān ħān ibn Sulŧān Aĥmed Ħān ĥażretleri 

daħı pįr ü ŧarįķ-i Ǿuķalā ve māyil-i ferįk-i fużalādur. ǾAle’l-ħuśūś Ǿahd-i Ǿadāletleri 

reşk-i zamān-i salŧanat-ı  eferįdūn belki kemterįn Ǿadl ü dādı cümle-i şāhān-ı selefden 

efzūndur ve dįn ü diyānetleri sāǿir evśāf-ı ĥamįdelerinde serįrdür ve derūn-ı pāki 

                                                           
933

 Bahtlı Ferîdûn; ne bir kutlu melek, ne de hamuru misk ve amberden yoğrulmuş bir yaratıktı. 
934 Terceme: … sen ol] -U. 
935 Evvelki Ǿadāleti … rām eyledi] -U. 
936 Ferîdûn’un saltanatı beşyüz yıl idi. 
937 Ve ol pādişāh-ı Ǿādilüñ] Ferįdūn’uñ, P. 
938 Firdevsį-i ĥakįm ol merd-i müstaķįm eydü] -U. 
939 Nevbet-i salŧanat … eyledi] ol taħt-gāh-ı salŧanata cülūs eyledi, U. 
940 Der-vaśf-ı Sįret-i Pādişāh-ı Cihān] -P. 
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śanduķ-ı cevāhir āyāt-ı kelāmu’llāh ve maħzen-i nūr-i ilāh olduġı envār-ı941 

ħūrşįdden rūşendür. İmdi ol şāh-ı saǾādet-penāha duǾā-yı firāvān u ŝenā-yı bį-pāyān 

merd ü zen ve pįr ü civāna farż-ı Ǿayn olmışdur. Meŝnevį: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ümįdüm budur kim Cihān-āferįn 

Şeh ǾOŝmān’ı ķılsun belādan emįn 

Güneş nūrı başında zer-tāc ola 

Ķamu şehler ol şāha muĥtāc ola 

Çü ħūrşįd-i tābende tābān ola 

O žıll-ı Ħudā nūr-ı Yezdān ola 

Ser-i şehriyārān-ı fįrūz-baħt  

Aña dįn ü devlet durur raħt  u baħt 

Zi-maşrıķ be-maġrıb keşįde lüvā 

Be-Ǿizz ü saǾādet bi-emr-i Ħudā [P-41a] 

Dilümden ki cārį ola her süħan 

Cevāhir ķılur anı devr-i kühen 

Derūnum śadef dürr-i şehvārį söz 

Terāzū-yı Ǿakl u ħıred iki göz 

Aña  śayrefįler durur cān u hūş 

Benüm ŧabǾum anlara cevher-fürūş 

O Yezdān-ı pāka hezārān sipās 

Şeh-i kāmil Ǿālemde cevher-şinās 

Cihānı çü geşt eyledüm serserį 

Aradum meķādir bilen serveri  

Bi-ĥamdi’llāh ol şāh-ı dāniş-peźįr 

Süħān fehm ü dānā-dil ü bį-nažįr 

Ķamu şehriyārān anuñ çākeri 

Musaħħar aña ins ü cin ü perį 

                                                           
941 Envār] -U. 
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Cihān şehleri heb anuñ bendesi 

Daħı pįr ü bernā anuñ zindesi 

Şeh-i mülk-i Įrān u Tūrān u Çįn 

Ķılurlar o sulŧāna śad-āferįn 

Aña Medĥiyā dāǿim eyle duǾā  

O lāyıķ duǾāya ŝenāya sezā [U-26b] 

Güşād it zebānuñ ki gūyendesin 

Anuñ rāh-ı vaśfında cūyendesin 

Dilüm dilerüm ben biĥār eyleyem 

Dilümden cevāhir niŝār eyleyem 

Şitā gitdi ĥūn irdi evvel bahār 

Zemįn gülsitān u hevā müşk-bār 

Çemende ķurup lāle zerrįn-oŧāġ 

Behişt-i berįne dönüp śaĥn-ı bāġ 

Çeküp ħançerin sūsen-i nām-dār 

Sipāh-ı şitāyį ķılur tārumār 

Ħırām itdi gül-zāra ol şehriyār 

Aña luŧf-ı Yezdān-ı pāk oldı yār 

Yaśaġ itdi žulm ü sitem ŧurmasun 

Irāġ olsun anlar gözüm görmesün 

Yaraşmaz zamānda žulm ü sitem 

Ululuķdan urmaya bir kimse dem 

Dem-i Ǿıyş u şādį durur işbu dem 

Budur şimdi emr-i şeh-i muĥterem  

DuǾā eyle ol şāha şimden-giri 

Ŝenānuñ maĥalli duǾānuñ yiri  

Ŧola Ǿadl ü dādıyla mülk-i cihān 

Añılmaya bir daħı Nūşįrevān 

Gele ħāk-i pāyına bāc u ħarāc  

Anuñla tefaħħur ide taħt u tāc [P-41b]  
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Neŝr: İşte ol şehriyār-ı Sikender-kirdār u Ferįdūn-vaķār ĥażretlerinüñ nām-ı şerįfleri 

ve aħlāķ-ı laŧįfleri pendįde-i cihāniyān u merġūb-ı Ǿālemiyān  güzįn-i şāhān942 iftiħār-

ı ǾOŝmāniyān ĥāfıž-ı ĥażret-i Ķur’ān olduķları rūh-ı pāke ġıdā ve ķulūb-ı nāsa 

śafādur. El-ĥaķķ ol pādişāh-ı saǾādet-ķarįnüñ meclis-i şerįflerinde olan ādābı bir 

vechle zebān-ı nās taķrįre ve ħāme-i müşkįn raķam-ı taĥrįre ķādir degildür. Bir merd-

i dįn-dār u śāĥib-i vaķārdur ki menāhįden müberrā vü meǾāśįden muǾarrā, mir’āt-ı 

ŧabǾ-ı pāki mücellā vü muśaffādur. Deryā-yı maǿārif ve kemāl-i nažar-ı şerįflerinde 

olan ķįl ü ķāl meclis-i āħirde maĥāl-ender-maĥāl943 Ferįdūn ile bu şehriyār-ı Ǿādil-dili 

mįzān-ı Ǿadāletde vezn itdiler. Dįn ü diyānetde ve Ǿaķl u ferāsetde her vechle andan 

sengįn olduķlarında źerrece kelām olmaduġı günden rūşendür ve’s-selām.  

Der-beyān-ı Zamān-ı Pādişāhį-i Ferįdūn ve Zāden-i Selm ü Tūr u Įrec ve  Aĥvāl-i Įşān 

Bā-yek-diger Ez-Terceme-i Medĥį944 

İmdi yine geldük dāsitān-ı Ferįdūn-ı ferruħ ħiśāl u ħüccete, fāl u hümāyūn-ı iķbāl ve 

śāĥib-i iclāle945. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Burūz-ı ħuceste ser-i mihr u māh 

Be-ser ber nihād ān Keyānį külāh 

Nişesten ferzāne-gān şād-kām 

Giriftend herkes zi-yāķūt cām 

Bi-fermūd tā āteş efrūħtend 

Heme Ǿanber u zaǾferān sūħtend946 

Neŝr: Firdevsį-i dānā buyururlar ki: Çünkim Ferįdūn Đaĥĥāk-ı nā-pākı źikr olınan 

minvāl üzre siyāset eyledi. ǾĀlemi anuñ şerr ü şūrından ķurtardı947. Andan śoñra 

gelüp bir mübārek günde ki hem yıl başı ve hem ayuñ evvel güni idi. Taħt-ı devlete 

cülūs idüp başına tāc-ı Keyān’ı urındı. Ulular gelüp meclisinde948 şād u ħürrem 

oturdılar. Her kişi ellerinde yāķūtdan cām-ı raħşān ŧutdılar. Andan śoñra Ferįdūn 

                                                           
942 Şāhān] -U. 
943 Deryā-yı maǿārif … maĥāl-ender-maĥāl] -U. 
944 Der-beyān-ı … Medĥį] -P. 
945 Ħüccete … śāĥib-i iclāle] -P. 
946 Ayın birinci mübarek gününde şahlara yaraşan tacını başına koydu.  Bütün akıllı adamlar, 
ellerindeki yakut kadehlerle, sevinç içinde idiler. Ferîdûn, ateş yakmalarım ve içine amber ve safran 
atmalarını buyurdu. 
947 Cünkim Ferįdūn ….ķurtardı] -P. 
948 Meclisinde] menzillerinde, P. 
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buyurdı āteş-i efrūħte ķıldılar. ǾAnber ü zaǾferān yaķdılar tā kim dimāġ-ı Ǿālem ve 

ādem muǾaŧŧar oldı. Herkes Ǿıyş u nūşa meşġūl oldılar. Ħazān vaķtinde şarāb içmek 

[U-27a] uluları şemǾine cemǾ eylemek Ferįdūn’uñ ķāǾidesidür. ǾIyş u nūş ve Ǿadl ü 

dād ile meşhūr-ı āfāķ oldı. Beş yüz yıl bu rūzgārda ĥākim oldı cihān ħalķı anuñ devr-

i Ǿadlinde āsūde oldı. Bu beş yüz yılda Ferįdūn’dan bir Ǿabes kār eylemedi949. Nažm:  

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ber-āmed ber įn sāliyān penc ü śad 

Neyefgend yek rūz bünyād-ı bed 

Cihān çün berū ber-nemānd ey püser 

Tü nįz ān nemį pürs ü endūh me-ħor 

Ne-māned cihān cāvidān ber-kesį 

U bürd şād-kāmį ne-bįnį besį950 [P-42a]  

Ferānek ne āgāh bed-įn nihān 

Ki ferzend-i ū şāh şüd ber-cihān 

Zi-Đaĥĥāk şüd taħt-ı şāhį tehį 

Ser-āmed berū rūzgār-ı behį 

Pes āgāhį āmed zi-ferruħ püser 

Be-māder ki ferzend şüd tāc-ver 

Sitāyiş künān şüd ser ü ten şüst 

Be-pįş-i cihān Dāver āmed nüħust951 

Neŝr: İşte bu nažm-ı dürer-bāruñ maǾnā-yı rūĥ-ı perveri böyle beyān olınur kim 

Ferįdūn-ı ferruħ-zāduñ zamān-ı Ǿadāletini952 Firdevsį-i süħan-dān ķāle getürüp 

eydür953: Ferįdūn şol resme Ǿadl ü dād954 eyledi kim Ǿömr-i nāzeninüñ sālleri beş yüz 

                                                           
949 ǾIyş u nūş … kār eylemedi] -U. 
950

 Ferîdûn, beş yüz: yıl padişahlık yaptı, bu müddet zarfında bir gün bile kötülük etmedi. Ey, oğul! 
Görüyorsun ki sonunda bu dünya ona da kalmamıştır. O halde sen de hırsa kapılma, dünya için 
tasalanma! Dünya kimseye kalmaz; onda kimse aşırı bir sevinç bulamaz. 
951

 Firânek’in bu olup bitenlerden, oğlunun padişah oluşundan haberi yoktu. Padişahlık tahtı 
Dahhâk’tan boş  kaldıktan, onun büyüklük günleri bittikten çok sonra, Firânek kutlu oğlunun padişah 
olduğundan haber alabildi. Bunu duyunca Tanrı’yı övdü; başını, vücudunu yıkadı ve önce Tanrı’nın 

huzurunda durdu. 
952 Nažm: … zamān-ı Ǿadāletini] -U. 
953 Firdevsį-i süħan-dān ķāle getürüp eydür] üstād eydür, U. 
954 ǾAdl ü dād] Ǿadālet, U. 
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yıla geldi bu955 beş yüz yıl zamān salŧanatında bir gün956 rūy-ı zemįne bedlik bināsını 

bıraķmadı. Yine imdi bu cihān anuñ üzerine daħı ķalmadı, ey oġul sen daħı anı suǿāl 

itme ġam yime cihān kimsenüñ üzerine cāvidān ķalmaz. Anuñ içinde ziyāde 

şādmānlıķ görmezsin957. Rivāyetdür ki958: Ferįdūn Ǿāleme pādişāh oldı ammā Firānek 

ki anuñ māderidür bu rāz-ı nihāndan ħaber-dār degil idi ki anuñ oġlı cihāna pādişāh 

oldı, Đaĥĥāk’dan pādişāhlıķ taħtı tehį oldı. Anuñ eylügi rūzgārı başa geldi. Pes bu 

işlerden püser-i ferruħ-ħıśālinüñ pādişāhlıġından māderine āgāhlıķ irdi kim: 

Ferzendüñ şāh-ı tāc-ver oldı didiler959. Çünkim bu işden ħaber bildi Ħudā’ya niyāz 

itmek içün pāk ġusül eyledi. BaǾdehu Ǿibādet-gāha gelüp yüzini ħāka sürdi Yezdān-ı 

pāka şükr ü sipās eyledi. Yüzini ħāke sürüp Đaĥĥāk’a nefrįn iderdi960.  Andan śoñra 

beźl-i māl idüp fuķarāya taśadduķ eyledi mā-melekin bi’l-külliye bu şükrāneye Allah 

içün virdi. Ammā şöyle virür idi kim bir kimse sırrına vāķıf olmaz idi961. Andan bir 

hafta daħı esbāb-ı müheyyā eyledi işte māder-i Ferįdūn bāy u gedāya ihsān u luŧfı 

ĥadden ziyāde ķıldı. Andan śoñra kendü ħānesini miŝāl-i būstān ārāste ķıldı. Evvel 

vilāyetde olan uluları cemįǾen kendüye mihmān ŧutdı andan śoñra cümle genc-i 

ārāsteyi [P-42b] gizli metāǾ u ķumaşı žāhire getürdi. Ol yirde Firānek der-i genci 

güşāde idüp Ǿāleme şol resme māl beźl eyledi kim genc ķapuları açıldı ve renc 

ķapuları baġlandı. Çün Firānek bildi kim Ferįdūn Ǿāleme şāh oldı anuñ yanında 

derem ħˇār oldı. Şol nesneler kim Ferįdūn’a lāyıķdur anları ĥāżır idüp Ferįdūn’a 

gönderdi962. İşte irsāl olınan bunlardur kim beyān olınur963; şāhį cāmeler ve cevāhir-i 

şehvār u ġulāmān-ı bisyār u kenįzegān-ı bį-şümār ve esbān-ı tāzį ki her biri zerrįn-

sitāmla ārāste ve cevherį ligāmla pįrāste ve cevşen-i cevher-dār ve miġfer-i zerkār ve 

şemşįr-i āb-dār u külāh-ı şāhį vü kemer-i pādişāhį ve reng-ā-reng ķumaşlar ĥāżır idüp 

kendüden muķaddem gönderdi. DuǾā vü ŝenā ile964 bir gün bu yādgārlar gelüp 

Ferįdūn’a vāśıl oldı. Ferįdūn māderine duǾālar ķıldı ve ulular daħı ħidmetinde śaf śaf 

ŧurup Ferįdūn’a āferįn oķudılar. Bir ŧarafdan Ǿayān-ı devlet ü erkān-ı salŧanat şaha 

duǾā ķıldılar ve eyitdiler ki: Ey şāh-ı pįrūz-baħt Ħudā’dan hemįşe ricāmuz budur kim 

                                                           
955 ǾÖmr-i nāzeninüñ sālleri beş yüz yıla geldi bu] -U. 
956 Bir gün] -U. 
957 Yine imdi bu … görmezsin] -U. 
958 Rivāyetdür ki] üstād eydür, P. 
959 Anuñ oġlı cihāna pādişāh … oldı didiler] -U. 
960 Yüzini ħāke sürüp Đaĥĥāk’a nefrįn iderdi] -U. 
961 Ammā şöyle … olmaz idi] -U. 
962 Andan bir hafta daħı … Ferįdūn’a gönderdi] -U. 
963 İşte irsāl … olınur] Andan māǾadā oġlı içün, U . 
964 DuǾā vü ŝenā ile] -U. 
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raħt u baħtuñ artup tācuñ yücelsüñ saña yaramaz żānuñ baħtı ser-nigūn olsun, āsmān-

ı bālādan feraķuña fetħ ü nuśrer zemįn ehlinden duǾā vü senā dem-be-dem füzūn 

olsun, gümānuñ eyilük taħtuñ raħşende źātuñ seħā ve luŧf u kerem birle ārāste ola 

diyüp duǾā ķıldılar. Ferįdūn-ı ferruħ-ħıśāl şol dem kim geçüp taħt-ı şāhįde ķarār 

ķıldı. EnvāǾ laǾl ü cevāhiri birbirlerine āmįħte ķılup ol şehriyār-ı sipehdāruñ taħtına 

niŝār ķıldılar. Yine taħt-gāhından ħurd u büzürg her kim var ise ol śafāya der-gāhında 

śaf-be-śaf ŧurup devam-ı devletine duǾālar ķıldılar. Andan rāżı ve ħoşnūd oldılar965. 

Andan śoñra Ferįdūn daħı Ǿadl ü dāda meşġūl oldı, ħarāb yirleri maǾmūr ķıldı ve 

fuķarāya inǾām u iĥsān ķapularını güşāde ķıldı. Žāhirden her kim şikāyet eyledi 

anlaruñ vücūdlarını Ǿadem mülkine gönderdi ve mažlūmları kendüden ħoşnūd 

ķıldı966. [P-43a] Tā kim Ħudā daħı kendüden ħoşnūd ola. Her şol yirleri kim ħarāb 

olmış görür idi anuñ ħarāb olmasına sebeb nedür diyü suǿāl ider idi. Eger žālimüñ 

žulmünden oldı ise ol žālimi helāk idüp ol ħarāb olan yirleri maǾmūr ider idi. Bu 

tertįb ile cihānı cennet gibi ārāste ķıldı. Zamānında cihān ħalķı āsūde-ĥāl olup ser-be-

ser zemįn anıñ Ǿadli ile ābādān oldı967. Cülūs güninden968 elli yıla varınca aña bir 

düşmen žāhir oldı. ǾAdālet ile cümle memleketi kendüye musaħħar ķıldı. Andan öte 

ki müddet-i salŧanatı beş yüz yıla irişdi. Bir gün andan bir kār-ı bed śādır u žāhir 

olmadı. Şāhān-ı rūy-ı zemįn Ferįdūn ķıśśasından n’içün ĥiśśe almazlar969. Üstād 

eydür: Ferįdūn’uñ salŧanatı elli yıla varduķda üç dāne oġulları vücūda geldi970. Her 

biri taħt u tāca lāyıķ-ı ħüsrev-nijād civān idiler. Ol üç pākįze gevherlerüñ biri 

Şehrināz’dan ve ikisi Ernüvāz’dan oldılar. Çünkim bunlar nāz u naǾįmle perverde 

olup her biri taħt u tāca lāyıķ serverler oldılar. Bir gün Ferįdūn aǾyān-ı devleti cemǾ 

eyleyüp didi ki: Dilerüm ki şimden girü bu oġullarumı evlendürem. İmdi bunlara 

münāsib duħterler gerekdür ki üçi daħı bir anadan ve bir atadan olalar didi. Ulular 

her biri fikre vardılar āyā ķanķı pādişāhuñ üç ķızı ola diyü endįşe ķıldılar971. Ol dem 

Ferįdūn ferruħ fālüñ bir ĥakįmi var idi. Nāmına Cendel dirler idi anı daǾvet idüp 

eyitdi: Ey ĥakįm var yüri cihānı geşt eyle benüm oġullarum içün pādişāhlar 

nijādından üçi daħı bir anadan bir atadan duħterler bulmaġa saǾy eyle ve şol şarŧla 

ħūy u ħaśletleri daħı benüm oġullaruma beñzeye ve üçinüñ daħı nāmları taǾyįn 

                                                           
965 Bir ŧarafdan Ǿayān-ı devlet ve erkān-ı salŧanat … ħoşnūd oldılar] -U. 
966 ħarāb yirleri maǾmūr … kendüden ħoşnūd ķıldı] -U. 
967 Tā kim Ħudā … ābādān oldı] -U. 
968 Cülūs güninden] -P. 
969 Şāhān-ı … ĥiśśe almazlar] -P. 
970 Vücūda geldi] oldı, P. 
971 İmdi bunlara … endįşe ķıldılar] -P. 
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olınmamış ola. Meger kim Ferįdūn daħı oġullarına nām virmemiş idi972. Çünkim 

Cendel Ĥakįm pādişāhdan bu sözi işitdi ħūb tedbįr eyledi. ǾĀķil ü kāmil ve bįdār-dil 

ü çerb-zebān ve kār-güźār kimse idi. Hemān yol yaraġın ķılup Įrān’dan çıķup revāne 

oldı. Pes her vilāyeti ve her iķlįmi ŧolandı ķanķı pādişāhuñ973 ki duħteri vardur suǿāl 

idüp ħaberlerin aldı. Muĥaśśāl bir gün gezerken yolı Yemen diyārına uġradı. Yemen 

şāhına Serv-i şāh-ı Yemenį dirler idi. Suǿāl idüp  ħaberin aldı ki ol şāhuñ üç dāne 

duħterleri var imiş üçi daħı bir anadan imiş ve nāmları taǾyįn olınmamış. [U-27b] 

Çünkim Cendel Ĥakįm [P-43b] istedügi ve murād itdügi gibi śordı974 ve ħaberüñ 

taĥķįķine irişdi. Gelüp şāh-ı Yemen ķatına irişdi baş ķodı. Şāh-ı Yemen ĥakįme 

eyitdi: Ne kişisin ve ne diyārdan gelürsin. İlçi misin yoħsa kār u bār śāĥibi ħˇāce 

misin yāħūd bizden bir murāduñ mı var söyle işidelüm didi. Cendel ĥakįm eyitdi: 

Şāhā ben bir ķul kişiyüm Įrān şāhı Ferįdūn’dan gelürüm. Ol şāhumdan saña ħaberüm 

vardur. Fermān iderseñüz söyleyeyin didi. Şāh-ı Yemen: Söyle görelüm ol şāh ne 

buyurmış diyince pes Cendel ĥakįm cevāba gelüp evvelā Ferįdūn’dan dürūd u ŝenā 

ve envāǾ telaŧŧuf u duǾā birle Ǿarż-ı muĥabbet eyledi975 ve daħı eyitdi: Ey şāh-ı iķlįm-i 

Yemen976 Ferįdūn ferruħ fāl buyurmışlardur ki Serv-i Yemenį’ye söyle taħt-gāh-ı 

Yemen’de ķarār itdükçe būy-ı müşk virsün. İmdi şöyle bil ey sulŧān-ı ǾArab ki977 

aħter-i saǾādet biĥamdi’l-lāh ki ufķ-ı devletden ŧulūǾ itmişdür. Şimden girü encām-ı 

kāra ve itmām-ı rūzgāra dek śafā-yı ħāŧır ile devlet ü Ǿizzet ve Ǿıyş u ŧarb el virdi 

žāhir vücūd-ı insānda cāndan Ǿazįz nesne olmaz ammā oġul andan daħı eǾazzdur hįç 

cihānda üç gözlü kimse olmaz ammā benüm gözüm üçdür yaǾnį üç oġlum vardur978. 

Evlād  ĥaķįķaten gözden daħı sevgilüdür bu taķrįrce benüm oġullarum Ǿālemde 

çeşmüme nūr ve göñlüme sürūr virür imdi diledüm ki oġullarumı peyvend-i taǾalluķ 

ile beste ķılam ammā anlara aķrān bulam zįrā merd-i Ǿāķıl dostluġa aķrān ŧaleb eyler 

rūzgār ādem ile ħürrem ve pādişāh daħı Ǿasker ile fermān-fermā-yı Ǿālem olur. 

Ammā benüm şāhlıġum ve Ǿaskerüm ġayrılara nisbet ne ŧabaķadur. ǾĀlem ħalķınuñ 

maǾlūmıdur ki benüm ħazįnelerüm bį-şümār ve memālik-i maǾmūre ki benüm 

ĥükmümdedür kimde var bu cümleden fażla üç ferzend-i dil-bendüm var ki her birisi 

lāyıķ-ı tāc u taħt ve sezā-vār-ı Ǿizzet ü baħt ve Ǿālemde her dürlü kāmdan bį-

                                                           
972 Meger … virmemiş idi] -P. 
973 Pādişāhuñ] ħüsrev-nijāduñ, P. 
974 İstedügi ve murād itdügi gibi śordı] -U. 
975 Muĥabbet eyledi] selāmlar irgürdi, P. 
976 Ey şāh-ı iķlįm-i Yemen] -P. 
977 Serv-i … ey sulŧān-ı ǾArab ki] -U. 
978 YaǾnį üç oġlum vardur] .-P 
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niyāzlardur. YaǾnį her biri dest-gāh śāĥibidür. Defįne vü ħazįneye iĥtiyācları yoķdur. 

Her neye kim el śunsalar ele getürürler ve her birisi ercümend [P-44a] ü kāmurān ve 

hünerverdür. Bu minvāl üzre murād idindüm ki bunlara muǾādil üç nefer şāh-zāde 

duħterler bulam. Ey şehriyār-ı nām-cūy istimāǾ itdüm ki senüñ üç nefer pākįze 

duħterlerüñ var imiş ki her biri gülbün-i ŧarāvetde bitmiş ġonce-i nā-şüküfte gibi 

nāmları ķonmamış dirler. Bizüm daħı üç nefer evlādımuzuñ979 nāmları ķonmamışdur 

sebebi budur ki her birine maĥalline göre nām virile çünki senüñ duħterlerüñüñ 

evśāfın işitdüm ķatį şād oldum. Bu gevherler ki biribirlerine āmįħte ola üç pūşįde 

rūy-ı tāc-ver birbirine lāyıķ u münāsib olıcaķ bunuñ gibi kāra muħālif güft ü gū 

olmaz diyüp el-ķıśśa Ferįdūn senüñ ile ey şāh-ı Yemen peyvend ĥāśıl idüp oġullarına 

senüñ ķızlaruñ ŧaleb ider. Ne kim baña dimişdür saña didüm sen daħı cevābın vir ne 

kim ħāŧırūnuz dilerse buyuruñ diyüp Cendel980 ĥakįm sözin tamām eyledi. Çünki 

Şāh-ı Yemen Cendel Ĥakįm’den bu ħaberi işitdi levni müteġayyir oldı. Kendü 

kendüye eyitdi: Eger benüm üç māh-ı münįrlerüm benden981 ıraġ olursa rūz-ı rūşen 

benüm çeşmüme tār olur. İmdi bu rāzı kimseye açmaķ olmaz şunlar ki benüm hem-

rāzlarumdur anlar gele müşāvere eylemek şimdi baña lāzım geldi. Cevābda Ǿacele 

itmeyelüm diyüp Cendel’e eyitdi: Ey ĥakįm benüm daħı niçe ĥakįmlerüm vardur 

anlar gele söyleşeyin eger maǾķūl görürler ise saña cevāb vireyin didi. Andan Cendel 

Ĥakįme mekān taǾyįn idüp Şāh-ı Yemen, kendüsi tenhā ħalvet-ħāśına girüp ķapuyı 

üstine bergitdi, dūr ü dırāz endįşelere düşdi. Bundan śoñra ǾArab beglerin daǾvet 

idüp bir yire cemǾ idüp982 aĥvāli anlara beyān eyledi. Bu ħuśūśda anlardan tedbįr 

ŧaleb ķıldı. Çünki bunlar gelüp, yirlü yirinde ķarār eylediler. Pes şāh-ı Yemen rāzını 

anlara söyledi didi kim: Ey ulular Ferįdūn Şāh benden nūr-dįdelerümi cüdā eylemek 

istemiş baña bir çerb-zebān süħan-āferįn göndermiş geldi benden ķız ŧaleb idüp 

cevāb ister sizüñ ile meşveret idüp siz ululardan [P-44b] bir cevāb-ı şāfį isterüm baña 

söyleñ bir tedbįr eyleñ diyüp şāh-ı Yemen ħāmūş oldı983. Pes ol dem Yemen begleri 

ve Ǿāķilleri [U-28a] daħı baş zemįne śalup984 ĥayrete vardılar985. BaǾdehu yine986 Şāh-

ı Yemen eyitdi: Benüm Ǿālemde üç şemǾ-i rūşenüm vardur ki derūn u birūnum ve 

sarāy u şebistānum anlar ile münevverdür. Ferįdūn daħı dimiş ki benüm daħı üç dāne 

                                                           
979 Evlādımuzuñ] ferruħ-nijāduñ, P. 
980 el-ķıśśa Ferįdūn … diyüp Cendel] -U. 
981 Benden] -U. 
982 Bir yire cemǾ idüp] -U. 
983 Çünki bunlar gelüp … Yemen ħāmūş oldı] -U. 
984 Śalup] urup, P. 
985 Ĥayrete vardılar] söyleñ görelüm didiler, P. 
986 BaǾdehu yine] -P. 
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oġullarum vardur taħt u tāca lāyıķ şeh-zādelerdür ol senüñ saǾd-aħterlerüñ bu bizüm 

pāk-gevherlerimüz ile peyvend ĥāśıl ideler. Her birinüñ sitāre-i baħtı ufķ-ı 

saǾādetden tābān olur. Eger imdi ben bu işe rıżā gösterem, belį diyem, dilümde ola 

göñlümde olmıya söylenen sözler yalan olmaķ lāzım gelür. Hįç pādişāhlara yalan 

söylemek münāsib midür veyā lāyıķ mıdur987. Eger anları Ferįdūn’a teslįm idersem 

derūnum pür-āteş olur ve eger Ferįdūn’uñ bu murādına988 muħālefet idersem anuñ 

āzārından da ķorķarum. Bir kimse ki pādişāh-ı rūy-ı zemįn ola anuñ ile mücādele989 

mümkün degildür. İşitdüñüz ki Ferįdūn Đaĥĥāk’a n’eyledi. Ancılayın ejdehā-yı 

demānı śaĥįfe-i rūzgārdan tirāş idüp neler ķılmışdur990. İmdi ey ulular bu ħuśūśda 

sizler daħı bir fikr-i daķįķ eyleñüz ne cevāb virelüm diyince hemān ol dem cihān-

dįde vü kār-āzmūde dilāver991 begler bir uġurdan zebān depredüp aġız bir idüp 

eyitdiler ki: Ey şehriyār-ı Ǿālem biz buña ķāǿil degilüz eger Ferįdūn şehriyār-ı heft- 

iķlįm ise biz daħı senüñ kemer-beste ķullaruñuz söz söylemek Ǿaŧā vü cūd bizüm 

kārımuzdur ve ķāǾide-i āyįnimüzdür, şemşįr ü nįze vü gürz ü kemān ħod dįnimüz 

ķāǾidesidür992 bisāŧ-ı arżı şemşįrimüz ile mįşį-sitān  eyleyelüm ve nįzelerden hevā 

nūrını ney-sitān idelüm. Senüñ üç ferzenz-i ercümendüñ var iken daħı māl-ı bį-ķıyās 

ki sende vardur, aġ aķçe ķara gün içindür993. Üç dāne duħterlerüñi yanuñdan  ayırup 

āħir memlekete göndermek neden994. Bu deñlü defįne vü ħazįneye māliksen aña 

mālla bir çāre idegör ve eger Ferįdūn’dan ķorķarsañ anuñla muķāvemete ķādir 

degilüm dirseñ imdi andan aġırluķ ŧarįķiyle ĥadden efzūn nesne isteñ ki virilmesi 

mümkün olmıya995 [P-45a] Ǿāciz olup996 ferāġat eyleyeler didiler. Çün Serv-i şāh-ı 

Yemenį bunlardan bu sözleri işitdi pend eyledi997. Andan ilçiyi ķatına998 daǾvet itdi ve 

didi ki: Ey ĥakįm-i kār-dān Ferįdūn Şāh her ne buyurdılarsa ķabūl itdüm. Ol pādişāh-

ı Ǿālį-cāha varup benüm aġzumdan söyle ki: Ey şāh egerçi sen devlet ü saǾādet 

śāĥibisin şāhān-ı Ǿālemden ķadr ü mertebeñ ber-terdür999 ve senüñ oġullaruñ daħı 

ŧabaķaları sāǿir şeh-zādelerden Ǿālįdür ve daħı şāhlara oġul sermāye-i dįn ü 

                                                           
987 Ferįdūn daħı dimiş ki … lāyıķ mıdur] -U. 
988 Murādına] dilegine, P. 
989 Mücādele] ķarşulaşmaķ, P. 
990 Ancılayın ejdehā-yı demānı … ķılmışdur] -U. 
991 Dilāver] -U. 
992 Söz söylemek …  ķāǾidesidür] -U. 
993 Senüñ üç … aġ aķçe ķara gün içindür] -U. 
994 Üç dāne … göndermek neden] -P. 
995 Olmıya] olmayup, U. 
996 ǾĀciz olup] -U. 
997 Pend eyledi] begendi, P. 
998 Ķatına] -U. 
999 Ber-terdür] yüce ve Ǿālįdür, P. 
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devletdür. ǾAle’l-ħuśūś taħt u tāca lāyıķ olalar. İmdi bu ŧaķdįrce padişāhuñ emrini 

ķabūl itdüm. Ķızlarum degil tāc u taħtumı daħı dilerseñ dirįġ itmezüm1000. Cümlesi 

senüñ emrüñe rāciǾdür1001. Egerçi benüm duħterlerüm benüm mülkümden ve tāc u 

taħtumdan Ǿazįzdür lākin pādişāhuñ emrine muvāfaķat idüp revā görüp1002 virdüm 

ammā şol şarŧla ki ben daħı sizüñ ol üç şeh-zādeñüzi göreyin biricik saǾādetle bu 

cānibi müşerref itsünler her ne maślaĥat var ide görülsün didi. Pes Cendel ĥakįm bu 

sözleri işitdi ve begendi Serv-i şāh-ı Yemen’e āferįn itdi. Andan destūr dileyüp ol 

yiden gitdi sürüp Ferįdūn Şāh dergāhına geldi mā-vāķaǾ her ne ise taķrįr itdi. Ferįdūn 

Şāh bildi ki Yemen şāhı oġullarını imtiĥān içün ister1003 andan oġullarını daǾvet 

eyledi Cendel ĥakįmüñ Yemen’e varduġından ve Yemen şāhınuñ sözlerinden ižhār 

idüp eyitdi ki: Yemen şāhınuñ üç gevher-i1004 nā-süfte ķızları vardur  sizüñ içün 

anları1005 diledüm virdi. Ammā siz anda varmaķ gereksiz. İmdi şāh-ı Yemen Ǿāķil1006 

kişidür. Anuñ sözine ķulaġ urasız suǿāllerine ħūb cevāblar viresiz ki pādişāh-zādelere 

lāyıķ ola. Size her ne dirsem anı işidüñ. Şāh-ı Yemen dūrbįn kimesnedür1007 ancılayın 

Ǿāķil ü dānā her encümende bulınmaz genc ü ħazįne śāĥibidür ve dāniş ü tedbįri 

yirindedür bir ulu kişidür1008. İmdi olsun ki anuñ efsūnından ġāfil olasız imdi [P-45b] 

siz daħı āgāh oluñ ki ol üç [U-28b] ķızlarını getürüp sizüñ ķarşuñuzda taħt üzerine 

ķoyup üçi daħı ĥüsn ü cemālde berāberdür. Büyügi küçüginden farķ olmaz. Pes şāh-ı 

Yemen küçügini üstine ķoyup büyügüni anuñ yirine ve ortancasını yanında 

oturdsa1009 gerekdür. Andan śoñra sizden suǿāl idecekdür büyük ķız büyük şeh-

zādenüñdür ortancası ortanca şeh-zādenüñ ve küçügi kiçi1010 şeh-zādenüñdür. İmdi 

bunlaruñ büyügi ķanķısıdur ve küçügi ve ortancası1011 ķanķısıdur dise gerekdür bu 

yüzden sizüñ Ǿaķl u ferāsetüñüz imtiĥān itse gerekdür. İmdi ey oġullar didügüm 

tertįbi iźǾān idinüp yāduñuzda ŧutuñ śaķınuñ ki anda varduķda ħaŧā itmeyesiz didi. 

Bunlar daħı pederlerinüñ sözini cānla ķabūl eylediler. Andan leşker çeküp vilāyet-i 

                                                           
1000 İtmezüm] itmezin, P. 
1001 Cümlesi senüñ emrüñe rāciǾdür] -U. 
1002 Revā görüp] -U. 
1003 İmtiĥān içün ister] -P.  
1004 Gevher-i ] -U. 
1005 Anları] -U. 
1006 ǾĀķil] aķıllu, P. 
1007 Kimesnedür] kimsedür, P. 
1008 Bir ulu kişidür] -U. 
1009 Oturdsa] aşaġıda ķosa, U. 
1010 Kiçi] küçük, P. 
1011 Ortancası] vasaŧı, U. 
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Yemen’e Ǿazm itdiler1012. Bir gün gelüp  Serv şāha irişdiler. Yemen şāhı anları 

istiķbāl içün leşkerin zerrįn ü sįmįn ü muraśśaǾ esbāblar ile zeyn idüp ve cengį pįller 

üzerine zerrįn taħtlar tezyįn idüp cümle Ǿaskerin atlandurup anlara1013 ķarşu çıķdı. Ol 

üç şeh-zādeleri alup Yemen şehrine getürdiler. Ahālį-i vilāyet cümlesi ol şeh-

zādelerüñ ayaġına gevherler niŝār itdiler. Rivāyet ider kim bir yıla dek ol śaĥrāda 

gevher bulınurdı1014. Pes bundan śoñra ol şeh-zādeler içün bir sarāy ārāste ķıldılar. 

Behişt-i berrįn miŝālinde ser-ā-pā sarāyı tezyįn eylediler. Ol şeh-zādeler gelüp ķarār 

eylediler. BaǾdehu ol üç deħter-i saǾd-aħterler libāçe-i fāħir ile pįrāste1015 ķıldılar. 

Şāh-ı Yemen ol üç duħterleri perde-i şebistāndan ŧaşra getürdi. Üçinüñ daħı dįdārı 

tābende āfitāb gibi yüzlerine baķılmaz idi1016. Serv-i sehį mānend ħırām iderek 

geldiler. Üçi daħı birbirinüñ berāberinde Ferįdūn şāh Ǿaķl ile tertįb itdügi1017 gibi1018 

oturdılar. BaǾdehu Serv-i şāh-ı Yemen şeh-zādelere eyitdi: Ey serverler bu üç girān-

māye duħterlerüñ ķanķısı uludur ve miyāne ve kiçisi ķanķısıdur. Bunları siz ferāsetle 

bilüp dimek gereksiz didi. [P-46a] Pes bunlar daħı pederlerinden ögrenüp işitdükleri 

gibi dürüst cevābın virdiler. Pes şāh-ı Yemen nā-çār taĥsįn idüp didügüñüz gibidür 

āferįn sizi eken ataya ve ŧoġuran anaya diyüp söze mübāşeret idüp ol duħterlerüñ 

büyügüni şeh-zādenüñ büyügüne ve ortancasını ortanca şeh-zādeye, küçügüni küçük 

şeh-zādeye virdi1019. BaǾdehu nikāĥ olındı ol üç māh peykerler atalarından 

analarından şerm iderek sarāya geldiler. Ħalvet ħāśślarına girdiler, yirlü yirlerinde 

ķarār eylediler1020. Pes Sulŧān-ı ǾArab Serv-i şāh-ı Yemenį’ye bezm ārāste itdi. 

Cümle  beglerin daǾvet idüp ķatına getürdi1021, Ǿıyş u nūşa başladı giderek mest olup 

germiyyetleri ziyāde oldı1022. Ol üç şeh-zādeler her cām ki pür ķılurlar idi. Serv-i şāh-

ı Yemenį  nāmına tehį iderler idi. Tā kim şarābuñ neşvesi başa irişdi ħˇāb ve āsāyiş 

vaķti geldi. Pes sulŧān-ı Yemen emr eyledi tamām gülābla memlū bir ĥavżuñ 

üzerinde cāme-ħˇāb tertįb eyleyüp cennetden nişān virür bir bāġçe içre dıraħtlarınuñ 

çiçekleri açılmış ol dıraħtuñ sāyesinde ol üç şeh-zādelere ve ol nįk-baħt-Ǿarūslara 

                                                           
1012 Vilāyet-i Yemen’e Ǿazm itdiler] ķandasın vilāyet-i Yemen diyüp gittiler, P. 
1013 Anlara] Ferįdūn Şāh’uñ oġullarına, P. 
1014 Rivāyet ider kim bir yıla dek ol śaĥrāda gevher bulınurdı] -U. 
1015 Pįrāste] ārāste, P. 
1016 İdi] -U. 
1017 ǾAķl ile tertįb itdügi] didügi, P. 
1018 Gibi] -U. 
1019 Didügüñüz gibidür … virdi] andan śoñra her birine birisini Ǿale’t-tertįb virdi, U. 
1020 Yirlü yirlerinde ķarār eylediler] -U. 
1021 Ķatına getürdi] -U. 
1022 Giderek mest olup germiyyetleri ziyāde oldı] -U. 
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cāme-ħˇāb tertįb idüp  bunlar1023 yatup ħˇāba vardılar. Üstād eydür: Serv-i şāh-ı 

Yemenį ol gice bāde keyfiyle yaturken duħterlerinüñ şeh-zādeler ile yatduġını añdı 

ve ciger-gāh oldı1024. Bu mertebeyi hażm idemeyüp yirinden ŧurdı. Sarāyından ŧaşra 

çıķdı. Ol bāġçeye girdi bir siĥr itdi fi’l-ĥāl bir ķatį rūzgār peydā oldı1025. Ġāyet śovuķ 

oldı1026. Şöyle kim serdliginden1027 śaĥrālar efsürde olup rūy-ı zemįn ahenįn oldı. 

Havāda murġān ķanād açmaġa1028 ķādir olımadılar Serv  Şāh’uñ maķśūdı bu idi ki 

siĥr ķuvvetiyle [U-29a] Ferįdūn oġullarınuñ sovuķdan1029 işleri tamām ola. Ol dem 

şeh-zādeler1030 uyķudan uyandılar. Aĥvāle vāķıf oldılar hemān mevhibe-i İlāhįyye ve 

merdānelik ķuvvetiyle1031 ve efsūn-güşāluķ yolı1032 ile [P-46b] ki ol Ǿilmi 

pederlerinden görmişler idi1033 ol siĥri bāŧıl itdiler. Anlara śovuķ kār itmedi. Tā kim 

śabāĥ oldı şāh-ı Yemen1034 geldi ki göre dāmādları ne ĥāle irmişler gördi ki aślā 

anlara żarar irişmemiş. Bir kerre1035 āh itdi ammā beşāşet gösterüp bezm-i ħāśś idüp 

geldi yirinde ķarār eyledi. Cümle Yemen uluları gelüp şāh-ı Yemen şemǾine cemǾ 

olup oturdılar. Ol dem şāh-ı Yemen gizlü ħazįneler kilįdini açup dürr ü cevāhir niŝār 

idüp üç āfitāb ŧalǾat duħterlerini naħl-ı muraśśaǾ-miŝāl tāc u genc ile1036 ārāste ķılup 

ŧaşra çıķardı. Gördi ki üç ķızlar ve bu ķadar māl u ħazįne elden gider Serv-i şāh-ı 

Yemen’üñ ħāŧırına güç geldi. Āh eyleyüp eyitdi: Ferįdūn Şāh baña itdügi işleri dünyā 

yüzinde kim kime itdi. Ammā baña bu işi iden Ferįdūn degildür bed-ŧāliǾümendür ki 

benüm evlādum erkek olmayup ķız oldı. Devlet ol kimesnenüñdür ki ķızı olmaya 

cihānda ķızı olanuñ ŧāliǾi rūşen olmaz diyüp ol üç şeh-zādeleri öñine getürüp eyitdi: 

Ey serverler bilüñ ve āgāh oluñ1037 size emānetüm budur ki1038 benüm bu üç nūr-ı 

dįdelerümi çünki size teslįm itdüm her birini siz daħı göziñüz gibi görüp riǾāyetinde 

ķuśūr itmeyesiz. Benüm cānumdan Ǿazįz evlādum ve ķātumda daħı ĥadden efzūn1039 

                                                           
1023 Dıraħtlarınuñ çiçekleri … bunlara] ķızlarını gönderüp ol üç şeh-zādeler ile her birisi, U. 
1024 Serv-i şāh-ı Yemenį … ciger-gāh oldı] -U. 
1025 Rūzgār peydā oldı] ķatį yil çıķdı, P. 
1026 Ġāyet śovuķ oldı] -U. 
1027 Serdliginden] -P. 
1028 Ķanād açmaġa] uçmaġa, P. 
1029 Śovuķdan] -P. 
1030 Şeh-zādeler] Ferįdūn Şāh’uñ oġulları, P. 
1031 Merdānelik ķuvvetiyle] -P. 
1032 Yolı] -U. 
1033 Ol Ǿilmi pederlerinden görmişler idi] -P. 
1034 Şāh-ı Yemen] sulŧān-ı Yemen, P. 
1035 Bir kerre] -U. 
1036 Tāc u genc ile] -U. 
1037 Bilüñ ve āgāh oluñ] -U. 
1038 Size emānetüm budur ki] -P. 
1039 Daħı ĥadden efzūn] -U. 
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maķbūllerümdür siz daħı maķbūl ŧutasız1040 didi. Anlar daħı bu emāneti Ǿuhdelerine 

aldılar1041. Andan śoñra śafā vü sürūrla Serv Şāh ķızlarını alup el öpüp1042 ve duǾā 

idüp cānib-i Ferįdūn’a çekildiler1043. Tā kim yaķįn irdiler Ferįdūn Şāh çünkim 

oġullarınuñ geldüklerinden ħaber-dār oldı ümerā vü vüzerāyla oġullarına ķarşu geldi. 

Diledi ki bunlaruñ derūnları olan celādetlerini imtiĥān eyleye. Pes ķaçan kim iki 

Ǿasākirüñ mābeyni birbirlerine iki fersaħ yir ķaldı [P-47a] Ferįdūn ilerü varup ol 

vādįde ķuvvet-i efsūnla kendüyi1044 bir ejdehā-yı demān şekline ķoyup oġullarınuñ 

yolına geldi. Kendüyi ĥalķa ĥalķa idüp ŧurdı. Çünkim şeh-zādeler bir oķ atımı yir 

ilerü yürümişler idi hemān ki1045 ol maĥalle geldiler. Bir kerre bu şekl-i mehįb ile 

büyük oġlınuñ üzerine ŧoġruldı. Şeh-zāde-i büzürg anı görince ejdehā yüzine cenge 

varmaġı Ǿāķil olan revā görmez diyüp döndi Ǿaskerine ŧoġrı ķaçdı. Pes Ferįdūn 

ortanca şeh-zādenüñ üzerine hücūm eyledi. Şeh-zāde daħı ol dem tįr ü kemāna el 

urdı, ķarşu ŧurdı. Ferįdūn bu ĥāli görüp küçük şeh-zādenüñ üzerine hücūm itdi. 

Küçük şeh-zāde gögüs gerüp ŧurdı. Kelām idüp didi ki sen neheng ķısmındansın biz 

arslan ķısmıyuz imdi gel bizüm yolumuzdan ıraġ ol. Arslan ŧāǿifesinüñ yolına gelme. 

İmdi ey neheng-i dijem Ferįdūn Şāh’uñ nāmı ķulaġuña irişdi ise yoķ yire çalışma ki 

biz anuñ1046 oġullarıyuz biz üç şeh-zādelerüz. Güźer-dār u ceng-cūlaruz  eger bu 

yoldan bir cānibe śavulursañ bizüm đarbımuzdan ķurtulduñ yāħūd Ǿinād eyleyüp 

ķarşu ŧurusañ żarar idersin var yüri kendü ĥālüñde ol didi. Ferįdūn bu śūretle 

oġullarınuñ derūnların yoķlayup ve ĥāllerine vāķıf oldı. Hemān [U-29b] oġullarından 

nā-bedįd oldı. Ol dem Ferįdūn oradan döndi Ǿaskerine irişüp aǾyān-ı devlet1047 birle 

bunlaruñ ķafasınca yüriyüp kāmrānluķ birle tamām mertebe Ǿaskerin çeküp geldi. Şol 

ķadar geldi ki şeh-zāde babaların görüp hemān atlarından inüp piyāde oldılar ve 

bunlar piyāde olıcaķ cümle Ǿasker iki cānibden piyāde oldılar yüridiler. Bu ĥāl üzre 

Ferįdūn Şāh oġullarını istiķbāl itdi. Ol daħı atından zemįne idüp gelüp oġullarınuñ 

elin ŧutdı öpdi ve ķoçdı ve oħşadı. Ĥāllerin ve ħāŧırların suǿāl eyledi. Ol maĥallden 

dönüp [P-47b] sarāya Ǿazm eylediler. Çünkim Ferįdūn Şāh-ı Ǿālį-cāh sarāyına irişdi 

şeh-zādelerini yirlü yirinde ķarār itdürüp kendüsi tenhā bir yire girüp Ǿibādete rūy-ı 

niyāz gösterüp Allāh sübĥānehu ve teǾālā ĥażretine şükr idüp ve ĥamd-i firāvān 

                                                           
1040 Siz daħı maķbūl ŧutasız] -U. 
1041 Anlar daħı bu emāneti Ǿuhdelerine aldılar] -P. 
1042 El öpüp] -P. 
1043 Çekildiler] revāne oldılar, P. 
1044 Ol vādįde ķuvvet-i efsūnla kendüyi] -P. 
1045 Bir oķ atımı yir ilerü yürümişler idi hemān ki] -U. 
1046 Anuñ] şāh-ı Ferįdūn’uñ, P. 
1047 AǾyān-ı devlet] aǾyān u  erkān-ı salŧanat, P. 
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eyleyüp başını secdeden getürüp buyurdı. AǾyān-ı devlet ü erkān-ı memleket bir yire 

cemǾ olup geldiler. Oġullarınuñ her birin bir taħt-ı zerrįn üzerine cülūs itdürüp şeh-

zādelerin suǿāle çeküp eyitdi ki: Ey benüm oġullarum ve ciger kūşelerüm1048 yolda ne 

gördüñüz didi. Anlar daħı cevāba gelüp mā-vāķaǾyı taķrįr idüp1049 didiler ki: Ey 

peder-i ferruħ seyr-i1050 yolda gelür iken bir ejdehā-yı dijem bize ķarşu geldi. 

Üzerimüze ĥamle eyledi bilmezüz ne ĥāl idi diyüp cevāb virdiler1051. Ferįdūn Şāh1052 

eyitdi: Ey benüm oġullarum ol sizün gördügüñüz ejdehā pederüñüz idi. sizüñ 

merdāneligüñüz1053 yoķlayup ĥālüñüze vuķūf1054 taĥśįl idüp şād olup döndi gitdi. İmdi 

şimden girü münāsebet ile nāmlaruñuz1055 virsem gerek diyüp ol dem1056 büyük 

oġlınuñ nāmını Selm ķoyup: Sen ulu oġlumsın senüñ nāmuñ Selm olsun ki 

ejdehādan selāmet ile ħalāś olduñ girįz vaķtinde direng itmek yaǾnį ķaçmaķ vaķtinde 

ŧurmaduñ yirinde ķaçmaķ daħı erlikdür. Bundan śoñra ortanca oġlınuñ nāmını Tūr 

ķoyup eyitdi: Sen ejdehāyı göricek cihāndan nām-ı merdį vü nāmūs iķtiżāsı ħaśma 

varmaķdur diyüp ejdehāya ķarşu yüridüñ lākin endįşe itmedüñ ki pįl-i mest ile şįr-i 

jiyān u ejdehā-yı demān muķāvemete ķādir degildür. Bir dilāver ki pįlden ve 

arslandan ve evrenden (?) endįşe itmeye sen anı dįvāne bil dilįrdür dime. İmdi bu 

taķrįble senüñ nāmuñ Tūr olsun didi. Andan küçük oġlınuñ ŧabįǾatini gördi hem 

rūşen-i żamįr ve hem merd-i şecįǾ ve hem ĥiddet ü sükūn var āteş ü türāb mābeyni 

įħtiyār itdi. Nitekim Ǿāķillerden kār žuhūr ider senüñ daħı kāruñ ejderi gördükde öyle 

śudūr itdi diyüp küçük oġlınuñ nāmın Įrec ķodı. YaǾnį her vechle bu iǾtidālden şaşadı 

vaķtinde cürǿet gösterdi miyāne gösterdi1057. BaǾdehu Serv-i şāh-ı Yemenį 

duħterlerine daħı nām virdi. Pes Selm’üñ ħātūnınuñ nāmını Ārzū ķodı1058 ve Tūr’uñ 

ħātūnınuñ nāmını1059 [P-48a] Māh-ı āzāde Ķodı ve Įrec’üñ  ħātūnınuñ nāmını Sehį-

ķad ķodı. Pes Ferįdūn Şāh oġullarına ve anlaruñ ħātūnlarına nāmlar taǾyįn eyledi. 

BaǾdehu aħter-şināsların ķatına daǾvet eyleyüp bunlaruñ ŧāliǾlerini ŧutdı, gördi aña 

                                                           
1048 Ve ciger kūşelerüm] -P. 
1049 Mā-vāķaǾyı taķrįr idüp] -U. 
1050 Ey peder-i ferruħ seyr-i] -P. 
1051 Diyüp cevāb virdiler] -U. 
1052 Şāh] -U. 
1053 Merdāneligüñüz] merdligüñüz, P. 
1054 Vuķūf] vāķıf olup, P. 
1055 Nāmlaruñuz] nāmuñuz, U. 
1056 Ol dem] -P. 
1057 YaǾnį her vechle … miyāne gösterdi] -U. 
1058 Ķodı] eyledi, P. 
1059 Nāmını] adını, P. 
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göre pāyelerin taǾyįn itdi1060. Evvel Selm’üñ ŧāliǾin ŧutdı sitāresi Müşterį idi ve burcı 

ķavs idi ve Tūr’uñ ŧāliǾin ŧutdı gördi anuñ ŧāliǾi āfitāb idi merkezi arslandur saǾd 

ekberdür ve bunlardan śoñra Įrec ŧāliǾine [U-30a] nažar itdi gördi kevkebi1061 māh, 

burcı sereŧān’dır. Bu minvāl üzre sitāre ĥükmince şöyle gösterür ki bunlaruñ 

mābeynlerinde ceng ü cidāl u ĥarb ü ķıtāl žuhūra gele. Ferįdūn Şāh ġam-nāk olup 

derūnından bir āh-ı serd çekdi ve eyitdi: Ĥayfā sipihr-i berįn Įrec’e sūret-i kįn 

gösterecekdür. Dirįġā ki şefķat üzre degil imiş didi. Bundan śoñra Ǿālemi üç baħş 

eyleyüp her birini bir oġlına virdi. Nažm:  

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Yekį Rūm u Ħāver diger Türk ü Çįn 

Sivüm deşt-i gerdān u Įrān-zemįn1062 

Neŝr1063: YaǾnį ol üç baħşuñ birisi Rūm u Ħāver ve birisi Türkistān1064 u Çįn ve birisi 

Deşt-i Gerdān u Įrān-zemįn idi. Bu nevǾale ki Rūm u Ħāver diyārını Selm’e virdi ve 

aña buyurdı ki Ħāver cānibine leşker çeke ve ululuk taħt-gāhına ayaķ baśa. Pes ol 

dem Selm daħı taħt-ı Keyān’a ķadem baśdı. Pādişāhlıķ nāmını virdiler anı Şāh-ı 

Ħāver oķudılar. BaǾdehu Tūr’a daħı Çįn ü Māçįn ve Türkistān iķlįmini virdi. Aña 

daħı Ħāķān-ı Çįn didiler ve anuñ ĥükm itdügi memlekete Tūrān didiler. Aña daħı bir 

Ǿasker1065 virüp kevkebe-i iĥtişāmla gönderdi. Ol daħı varup ululuķ taħtına geçti 

oturdı. Kemer  ber-miyān eyleyüp dest-i seħā ve civānmerdįyi güşāde ķıldı. Bütün 

Ǿālem aña Tūrān şāhı didiler ol diyāruñ uluları anuñla Ǿahd ü beyǾat ķıldılar. Ayaġına 

dürr ü cevāhir niŝār eylediler. Pes bunlardan śoñra nevbet Įrec’e irişdi. Üstād-ı dānā 

rivāyet ider ki: Ferįdūn ferruħ fāl taķsįm-i memlekette1066 aña şehr-i Įrān’ı lāyıķ 

gördi. Hem Įrān’ı ve hem taħt-ı şāhį vü tāc-ı pādişāhįyi aña Ǿahd eyledi1067. Tįġ ve 

mühr ü nigįn Įrec’üñ oldı. Pes bu üslūb üzre üç pādişāh-ı ħüsrev-nijād 1068ārām u 

āsāyiş idüp her biri1069 [P-48b] yirlü yirinde pādişāhlıķ taħtında1070 şād-kām1071 

                                                           
1060 Gördi aña göre pāyelerin taǾyįn itdi] -U. 
1061 Kevkebi] ŧāliǾi, P. 
1062

 Bu parçalardan biri Rum ve Batı, birisi Türkistan ve Çin, üçüncüsü de yiğitler ülkesi İran’dı. 
1063 Nažm: … Neŝr] -P. 
1064 Türkistān] Turān, P. 
1065 ǾAsker] leşker, P. 
1066 Ferįdūn ferruħ fāl taķsįm-i memlekette] -P. 
1067 ǾAhd eyledi] virdi, P. 
1068 Ħüsrev-nijād] -P. 
1069 Her biri] -U. 
1070 Pādişāhlıķ taħtında] -U. 
1071 Şād-kām] -P. 
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oturdılar. Selm’e pādişāh-ı Ħāver didiler ve Tūr’a Şāh-ı Tūrān didiler ve Įrec’e ħod 

Įrān şāhı didiler. Şāh-ı Įrān dimekden ġayrı ne lāyıķ idi her kimüñ Ǿaķl u idrāki var 

idi  aña Ħudāvend-i Įrān dir idi1072. Bunuñ üzerine çoķ zamān geçdi felegüñ 

gerdişinden zamāne göñlinde olan rāz-ı pinhān derįçe-i ġaybdan ne śūret 

gösterecegin kimse bilmez. Ferįdūn-ı ferzāne daħı sāl-ħūrde olup yaşadı1073 şaçı ve 

śaķalı aġardı. Pes Ferįdūn Şāh1074 pįrlik daġdaġası ile cümle Įrān memleketini ve 

cemįǾ umūr-ı salŧanatı Įrec’e sipāriş idüp1075 teslįm eyledi1076. Įrec daħı memālik-i 

Įrān’a müstaķil pādişāh oldı. Ferįdūn Şāh kūşe-i ferāġat iħtiyār idüp ġavġā-yı 

Ǿālemden āsūde-ĥāl oldı1077. Selm ile Tūr daħı memleketlerinde ķarār eyleyüp 

ĥükūmetlerinde oldılar. Ferįdūn Şāh çün bunlara ferāġat gösterdi bunlar kendi 

bildikleri gibi ĥükūmet itmege başladılar. Giderek ŧamaǾ bunlaruñ Ǿaķılların 

ħįrelendürdi. Salŧanat leźźeti dimāġlarına ħoş geldi. Bir kerre göñüllerine vesvese 

düşdi. Bunlar eyitdiler1078: Egerçi pādişāhlıķ Türk ü Çįn ü Rūm u  Ħāver-zemįn 

illerinde daħı müyesser olur ammā taħt Įrān-zemįn ve Deşt-i Nįzevrān ve Yemen 

diyārı Kiyūmerŝ ü Cemşįd taħt-gāhıdur. Bizüm atamuz oturduġı ol taħtdur ki anı 

Đaĥĥāk elinden [U-30b] đarb-ı şemşįri ile aldı. Anuñ şerefiyle rubǾ-ı  meskūna mālik 

oldı. Biz ħod üçümüz daħı Ferįdūn oġullarıyuz. Her birimüz sezā-vār-ı tāc u taħt 

olavuz. Pes babamuz bize Ǿālemi baħş eyledi. ǾAdālet itdüm śandı ammā Ǿadālet1079 

itmedi didiler. Çünkim bu ħāŧıra ŧabįǾatlerine ħuŧūr eyledi. Bu mażmūn üzre iki 

birāder1080 birbirlerine nāme gönderdiler yaǾnį Sulŧān-ı Rūm u Ħāver Selm dilāver 

daħı bu ħāŧırada iken Tūr dilįrüñ nāmesi geldi eyitmiş ki: Benden ulu ķarındaşumsın 

tāc-ı şāhį Ferįdūn’dan śoñra saña lāyıķdur ve senden śoñra baña lāyıķ olmaķ gerek 

idi ne dirsin. Ferįdūn’uñ baħşına sen daħı rāżımısın diyüp nāmeyi tamām itmiş. Selm 

daħı ŧamaǾ ve ĥırś ġalebesinden ve salŧanat leźźetinden hevesi daħı1081 ziyāde olup 

cevāb-nāmeyi birāderine böyle yazdurdı ki: Ey birāder vāķıǾā bu ħuśūśda bize žulm 

olmışdur1082 ziyāde ĥayf ü sitemdür incinürseñ revādur babamuz Įrān diyārını Įrec’e 

virüp Ħāver’i baña [P-49a] ve Çįn’i saña virdi. Biz bu baħşa ķāǿil degilüz. Eger 

                                                           
1072 Selm’e pādişāh-ı Ħāver …  Įrān dir idi] -U. 
1073 Yaşadı] -U. 
1074 Pes Ferįdūn Şāh] -U. 
1075 Sipāriş idüp] ıśmarlayup, P. 
1076 Teslįm eyledi] -U. 
1077 Ferįdūn Şāh … āsūde-ĥāl oldı] -P. 
1078 Bunlar eyitdiler] -P. 
1079 ǾAdālet] -U. 
1080 Birāder] ķarındaş, P. 
1081 Daħı] -P. 
1082 Bize žulm olmışdur] -P. 



162 

 

babamuz bu baħşişde Ǿadālet itdüm śanursa başında beynisi yoķdur bunamışsur 

diyüp ol daħı bir ādem gönderüp bu fikr-i fāsidi Tūr’a işrāb eyledi. Çünkim bu ħaber 

Tūr’a vāśıl oldı Tūr’uñ maġzı1083 bulandı bir zamān baş aşaġı śalup baǾdehu baş 

ķaldırup ol Selm ŧarafından gelen kimesne bir ĥakįm idi aña1084 eyitdi: Ey ĥakįm-i 

kār-dān benden yaña gūş-vār ol1085 benüm sözümi ħāŧıruñda ŧut var birāderüme 

şöylece söyle ki pederimüz bizi civānlıġımuz eŝnāsında aldadı bize pādişāhlıķ 

virdügi kenār yirlerdür ve Įrec’e virdügi memleketlerüñ güzįde ve aǾlāsıdur ve 

Ǿālemüñ maķbūl pādişāhlıġı Įrān’dur. İmdi bu ħuśūś içün gerekdür ki birbirimüz 

görevüz ve bir yire gelüp müşāvere eyleye ve her nice  mümkün ise aña göre iş 

idevüz. Egerçi bu fikr bed bir dıraħt-ı müntehādur ki meyvesi zehr ve yapraġı ħūndur 

ammā Ferįdūn bunı kendü eliyle dikdügidür ammā1086 hele bir yire gelmemüz 

lāzımdur diyüp ol ĥakįmi gönderdi. Bir gün bu ħaber gelüp Selm’e irdi. Hemān 

yirinden ŧurdı yol yarāġın gördi1087 Tūr’dan cānibe Ǿazm itdi. Bir gün gelüp 

Selm’e1088 irişdi. İki birāderler görüşdiler andan müşāvere ķıldılar. Pes bir mektūb 

yazup Ferįdūn’a göndermegi maǾķūl gördiler. Evvelā bir süħan-gūy-ı ehl-i dāniş bir 

maǾārif kimse bulup getürdiler. Aña tenbįh itdiler ki bįgāneden rāzı śaķlayu ŧuta1089. 

Andan Selm ibtidā ĥicābı refǾ idüp 1090ilçiye eyitdi: Ey merd-i güzįn çünkim 

buradan1091 Ferįdūn der-gāhına varasın aña diyesin ki oġullaruñdan saña selām 

irgürdüm andan ĥicābı ve ħavfi1092 defǾ ü refǾ idüp1093 diyesin ki ey şāh kişiye iki 

cihānda Ħudā’dan ħavf gerekdür. Her ne ķadar pādişāh olursañ daħı 1094bir kerre 

inśāf cānibine baķmaķ gerekdür zįrā Ĥaķ TeǾālā saña rubǾ-ı meskūn pādişāhlıġın 

virdi kendi ārzūlaruñda olduñ fermān-ı Ĥaķķ’a boyun virmedüñ üç oġullaruñ irişdi ki 

her birisi tāc u taħta lāyıķ u sezā-vār serverler1095 idi [U-31a] birinden birinüñ 

hünerini artucaķ görüp niçün sāǿir birini andan ħaķįr eyledüñ sinn ü sāl iǾtibārınca 

niçün pāyede farķ itdürdüñ birine ejdehā aġzında mesken düzetdüñ ve birininüñ [P-

49b] yirini eflāke irgürdüñ Įrec yanuñda başına tāc ķoyup nāz u naǾįm içre pister-i 

                                                           
1083 Maġzı] beynisi, P. 
1084 Ol Selm ŧarafından gelen kimesne bir ĥakįm idi aña] -P. 
1085 Benden yaña gūş-vār ol] -U. 
1086 . Egerçi bu fikr… dikdügidür ammā] -P. 
1087 Gördi] itdi, P. 
1088 Selm’e] -U. 
1089 Aña tenbįh itdiler ki bįgāneden rāzı śaķlayu ŧuta] -U. 
1090 Ĥicābı refǾ idüp] -U. 
1091 Ey merd-i güzįn çünkim buradan] -P. 
1092 Ħavfi] -P. 
1093 DefǾ ü refǾ idüp] giderüp, P. 
1094 Olursañ daħı] -U. 
1095 Serverler] pehlevānlar, P. 
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rāĥatda şād ola ve sen anuñla faħr idesin yā biz daħı ana ve ata cihetinde andan alçaķ 

degilüz niçün biz ol tāc u taħta lāyıķ olmayavuz pādişāh-ı rūy-ı zemįn Ǿādil olsa 

gerek bunuñ gibi tedbįre hergiz Ǿadl dinilmeye eger tāc-ı şāhį Įrec’üñ1096 kelle-i bį-

devletinden ıraġ olursa cihān anuñ şerr ü şūrından ħalāś olur. İmdi anı daħı bizüm 

gibi1097 bir kenāra śalasın ol daħı senden ayru olup bizcileyin1098 gözden ıraġ ola eger 

yoķ dir ise süvārān-ı Türkān ve pehlevān-ı Çįn  ü gerdān-ı Rūm u bahādırān-ı 

Ħāveristān ile cūyende-i kįn bir Ǿasker cemǾ iderüz ki1099 varup Įrān’dan ve Įrec’den 

dimār götürürüz1100 şöyle bilesin diyüp ol kimesneyi gönderdiler. Ol daħı Selm ile 

Tūr’uñ bu dürüşt ħaberlerini diñledi ve añladı ve atlandı Ferįdūn yaña Ǿazm eyledi. 

Āteş-i sūzān gibi gitdi gelüp Ferįdūn Şāh’uñ der-gāh-ı rifǾatine irişdi. Bir bülend 

eyvān gördi ki başı keyvāna irmiş idi ve pehnāsı1101 bir ŧāġdan bir ŧāġa gitmiş her 

kūşesinde ulular ķarār ķılmışlar ve serā-perde içinde begler, vezįrler oturmışlardur1102 

der-gāhınuñ bir yanında şįr ü peleng ve bir cānibinde zinde cengį pįller ŧururlar ve 

niçe ululardan ve dilįrlerden āvāzeler geldi aslan āvāzı gibi. Üstād eydür1103: Çünkim 

ilçinüñ gelmesini gördiler Ferįdūn’a Ǿarż itdiler. Emr eyledi perdeyi götürüp at ile 

içerü 1104girdi baş ķodı. İlçinüñ gözi Ferįdūn’uñ yüzine rāst geldi. Şāhuñ cemālinden 

göñlini ve gözini ŧolu buldu, ķāmeti serv, yüzi gül, yüzinüñ ħaŧŧı ķızıl gül üzre 

śaçılmış kāfūr gibi idi. Lebleri pür-ħande ve yanaġı pür-şerm Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Be-bālā çü serv çü ħūrşįd-rūy 

Çü kāfūr kerde gül-i sürħ-mūy 

Dü leb pür zi-ħande dü ruħ pür zi-şerm 

Keyānį zebān pür zi-güftār germ 

Firistāde çün dįd secde nümūd 

Zemįn-rā ser-ā-ser be-būse be-sūd1105 

                                                           
1096 Įrec’üñ] -P. 
1097 Bizim gibi] bizcileyin, P. 
1098 Bizcileyin] -U. 
1099 Bir Ǿasker cemǾ iderüz ki] olup, P. 
1100 Götürürüz] gösterürürz, U. 
1101 Pehnā] en, P. 
1102 Serā-perde içinde begler, vezįrler oturmışlardur] -U. 
1103 Ve niçe ululardan …  eydür] -U. 
1104 At ile içerü] -U. 
1105 Boyu selvi, yüzü güneş, saçları kâfur gibi beyaz, yanakları gül gibi kırmızı. Yanakları hicaba 
boğulmuş, padişahlara yaraşan dili tatlı sözlerle ve dudakları da tatlı gülümseyişlerle dolu idi. Elçi onu 
görür görmez secdeye kapandı ve dudaklarının değdiği yeri öpüşlerle doldurdu. 
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Neŝr1106: Ferįdūn buyurdı yirden ķaldırup lāyıķınca yir gösterdiler oturdı. Evvel iki 

sevgilü [P-50a] evlādından śorup eyitdi: Ciger kūşelerüm nicedür göñülleri ħoş 

mıdur ve kendüleri tendürüst midür ve bu uzaķ yoldan ki gelürsin baña ne ħaberüñ 

var didi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Firistāde güft ey girān-māye şāh 

Ki bį-tü mebādā der-įn tāc u gāh 

Zi-herkes ki pürsį be-kām-ı tü-end 

Heme pāk-i zinde be-nām-ı tü-end1107 

Neŝr1108: Ol dem ilçi duǾā ķılup1109 eyitdi: Şāhum ben bende bir ķulum nā-sezā kendü 

göñline sözi geçmez1110 şehriyāra şeh-zādelerden cevāb-ı nā-śavāb getürdüm benüm 

bu yolda śuçum yoķdur Ħudā bilür didi. Nažm-ı Türkį: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Didüm çünki emr ide ger şehriyār 

Ne didi ise ol iki nā-hūş-yār 

Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Peyām dürüşt āverįde be-şāh 

Firistende pür-ħışm u men bį-günāh 

Bi-gūyem çü fermān dehed şehriyār 

Peyām-ı civānān-ı nā-hūş-yār 

Bi-fermūd pes tāzbān ber-güşād 

Şenįđe heme ser-be-ser kerd yād 

 

 

 

 

                                                           
1106 İlçinüñ gözi … Neŝr] -U. 
1107 Bundan sonra, elçi söze başladı: “Ey, değerli padişah! bu dünyada hiç kimse, padişahlık tahtını 
sensiz görmesin! Durumlarını sorduğun kimseler, senin istediğin gibidirler. Sayende, hepsi sağdırlar.” 
1108 Nažm: … Neŝr] -U. 
1109 Ol dem ilçi duǾā ķılup] firistāde, P. 
1110 Kendü göñline sözi geçmez] -U. 
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Ferįdūn bedū pehn bügşād gūş 

Çü bişnįd maġzeş ber-āmed be-cūş1111 1112 

[Neŝr:] Eger şāh fermān eyler ise ol civānān-ı nā hūşyāruñ peymānını iǾlām ideyin 

didi. Ferįdūn buyurdı ilçi zebān açup işitdügi sözleri ser-be-ser yād eyledi. Ferįdūn 

aña cān ķulaġın açdı çünkim bi’t-tamām işitdi başında beyni cūşa geldi1113. Döndi 

ilçiye eyitdi: Ey merd-i Ǿāķil sende ne günāh var kim Ǿözr idersin ben ħod gözüm ol 

cānibe ŧutup bu maǾnāyı hep göñlümden geçürür idüm. Benüm göñlüm aña şehādet 

ider idi kim bed-güherden iylük gelmez aħter-şināslaruñ sözleri żāyiǾ olmaz. İmdi ey 

merd1114 var ol iki beyhūde nā-pāka söyle ki kendi gevherüñüz āşikāre eyledüñüz ne 

benden ĥicāb itdüñüz ve ne Tañrı’dan ķorķduñuz benüm daħı  bundan evvel siyāh 

ħaŧŧum ve müşk-i mūyum ve serv gibi ķaddüm güneş gibi rūyum1115 var idi. Şimdi bu 

reng ü leŧāfet gitdi felek beni civān iken pįr eyledi belüm serv gibi rāst iken kemer 

gibi ħam eyledi. Nažm-ı Türkį: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Beni ol felek k’eyledi çenberį 

Bozulmadı uş döne ŧurur geri 

Size bile ķalmıya bu rūzigār 

Bilürsiz bu dünyā degil pāyidar 

Neŝr1116: İmdi yir ve gögüñ śaĥibi Yezdān-ı pāküñ nām-ı pāki ĥaķķıyçün ħūrşįd-i 

rūşen1117 ü ħāk-i tįre1118 [P-50b] ĥaķķıyçün ve tāc u taħt u nigįn ü külāhum ĥaķķıyçün 

ben size yaramaz nažar ķılmadum didi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Be-nām-ı Ħudāvend-i Yezdān-ı pāk 

Be-raħşende ħūrşįd-i hem tįre ħāk 

 

                                                           
1111 Ħudā bilür didi … ber-āmed be-cūş] -U. 
1112 “Sana, hoşuna gitmiyeecek bir haber getirdim. Bu haberi gönderen pak kızgındır. Fakat, ben 
suçsuzum. Eğer padişah buyurursa, bu akılsız gençlerin gönderdikleri haberleri söyliyeyim!”  Padişah, 
bütün işittiklerini söylemesini buyurdu. Ferîdûn, kulaklarını açıp olanca dikkati ile dinledi. Elçinin 
söylediklerini duyunca, sinirlendi. 
1113 Eger şāh fermān … cūşa geldi] -P. 
1114 Ey merd] ey ilçi, P. 
1115 Güneş gibi rūyum] -U. 
1116 Belüm serv gibi rāst … Neŝr] -U. 
1117 Ħūrşįd-ı rūşen] rūşen güneş, P. 
1118 Ħāk-i tįre] ķara ŧopraķ, P. 
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Be-taħt u külāh u be-nāhįd ü māh 

Ki men bed ne-kerdem şümārā nigāh 

Yekį encümen kerden ez-biħredān 

Sitāre-şināsān u hem muǿbedān1119 

Neŝr:  Anlaruñ sözleri ile iş işledüm1120 ve ben bu işi [U-31b]  yaǾnį taķsįm-i 

memāliki kendü kendü rāyümle itdüm. Uluları cemǾ itdüm anlaruñ tedbįri ile böyle 

ķıldum1121. Göñlümde Tañrı ķorķusı olup cihānda ŧoġrulıķ diler idüm1122. Çünkim bu 

cihānı baña ābādān virdiler maǾmūrı ħarāb eylemek murād eylemedüm bu resme 

maǾmūreyi evc-i nūr-dįdeme teslįm idem dir idüm siz ħod egri yola gitdüñüz. İmdi ol 

yüce Tañrı’dan ķorķuñ. Sizden  bunun gibi kārı begenmeyicekdür1123. Bu dünyā 

sarāyı ħod size ve bize 1124bāķį degildür. Yā niçün siz dįv-i racįmle yār u yoldāş 

olduñuz sizüñ bir bed-kārıñuz evcinden ben ķorķarum ki bu ejdehā-yı heft-ser elinde 

cismüñüz tehį ķala. Benüm ħod dünyādan gidecek vaķtimdür, tįzlik ve āşūb vaķti 

degildür ve daħı bu miŝāli anlara söyle ki bir ulu kişinüñ üç evlādı var idi. biri sākin 

ve ikisi pür-kįn ü pür-zūr u bį-ĥayā idiler. Pes Ǿāķiller yanında bu üç evlāduñ ķanķısı 

bed güherdür. İmdi göñlüñüzden çirkįn ĥırśı çıķarup1125 Ferįdūn pendini yād eyleñ bu 

çirkin ĥırśı derūnuñuzdan giderüñ giderüñ ĥırś u ŧamaǾ eyü kār degildür. TamaǾ çün 

göñülden boşana hemān genc ü niǾmet ile şāhlıķ taħtını düşinür. İmdi1126 ey ĥırś 

āteşine ciger yaķıcı oġullar bu dünyā sizüñ gibi çoķ şeh-zādeler gördi ve  daħı görse 

gerekdür, bu dünyā ser-keşdür kimseye rām olmayıcaķdur. İmdi şimdi bir nesne 

eyleñ gereksiz ki rūz-ı ĥesāb sizi Tañrı’nuñ Ǿaźābından ħalās eyleye eyülük 

nevālesini götürüñ kim āħiret azıġı ola. Dilersiz kim renc ü miĥnetden berį olasuñuz 

benüm naśįĥātüm ile Ǿāmil olasuñuz1127 didi ve bu gūne niçe naśįĥat-āmįz sözler 

                                                           
1119 Tertemiz Tanrı’nın yüce adına, parlayan güneşe, kara toprağa, padişahlığın taht ve tacına, zühre ve 
aya yemin, ederim ki, ben size kötü gözle bakmış değilim. Ben; akıllı kimselerle, müneccimlerle, 
mûbitlerle bir meclis kurdum. 
1120 Didi. Nažm: … ile iş işledüm] -U. 
1121 Ve ben bu işi … böyle ķıldum] -P. 
1122 Göñlümde Tañrı ķorķusı olup cihānda ŧoġrulıķ diler idüm] -U. 
1123 Sizden  bunun gibi kārı begenmeyicekdür] -U. 
1124 Size ve bize] -P. 
1125 Ve daħı bu miŝāli … çirkįn ĥırśı çıķarup] -U. 
1126 TamaǾ çün göñülden… düşinür. İmdi] -U. 
1127 Bu dünyā ser-keşdür … Ǿāmil olasuñuz] -U. 
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ıśmarlayup ilçiyi girü oġullarına gönderdi1128. Çünki Selm ü Tūr’uñ ķāśıdı gitdi 

Ferįdūn Įrec’i daǾvet ķılup aña pend eyledi1129 Nažm: [P-51a]  

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Firistāde-i Selm çün geşt-bāz 

Şehenşāh bi-nişest ü bügşād rāz 

Girāmį cihān-cūy-rā bāz ħˇānd 

Heme būdenį pįş-i ū bāz rānd 

U-rā güft k’ān dü püser ceng-cūy 

Zi-Ħāver sū-yı māh-nihādend rūy1130 

Neŝr: İmdi anlaruñ dehrinden şöyle naśįbleri vardur ki yaramaz Ǿamel ile şādān 

oluruz. Śanurlar anlar śuyı iki diyārdan içerler ki ol diyārlaruñ ŧabįǾati ķāǿilliķ ile 

mürekkebdür1131. Ey nūr-dįde1132 senüñ ki birāderlerüñ anlar gibi bed-ħıśāller ola tāc-ı 

şāhį senüñ başuñda ķaçan ŧursa gerekdür. Ey gözüm nūrı şöyle maǾlūmuñ olsun 

çünkim senüñ şol gül gibi rengįn cemālüñ śoldı. Senüñ bālįnüñ çevresini kimse 

ŧolanmaz1133. İmdi eger benden naśįĥat isterseñ1134 anlara muĥabbet nāmını yāda 

getürme tā kim anlaruñ anlaruñ Ǿadāvetleri ķılıcından başuñı ħalāś ķıla başuña tāc-ı 

şāhį lāyıķ olur1135. Anlaruñ ħod saña tįġ-i Ǿadāvet çekmesi muķarrerdür. Sen bu 

maǾnāyı bildüñ śoñra ķılıç öñine muĥabbet getüresin ol ķılıç senüñ başuñı 

pādişāhlıķdan āsūde ider yaǾnį şāhlıķdan bį-naśįb olursın. İmdi yā Įrec benüm iki 

oġlum ki şimdi cihānuñ iki ķulaġından baña bunuñ gibi rāz açdıla,r başuñ saña gerek 

ise genc ķapusını aç ve göçmek ķaydını gör ve saña dünyā ehlinden kimse yār olmaķ 

gerekmez ancaķ1136 kimseyi rencįde itmemek ile ŧoġruluķ yaratır didi. Döndi Įrec-i 

nām-ver pederi Ferįdūn-ı  pāk-mihr ü ferruħ-nijāda böyle cevāb virdi kim1137: Ey 

peder-i nām-ver nažar ķıl ki bu gerdiş-i rūzgār bād gibi döñeli bizüm üzerimüzden 

                                                           
1128 Didi ve … oġullarına gönderdi] diyüp Ferįdūn bu sözleri ilçiye tamām söyledi, ilçi daħı tamām 
olınca ķulaķ urdı, söz tamām olduķdan śoñra yir öpdi bir ān ķarār ķılmadı gitdi, P. 
1129 Aña pend eyledi] aĥvāli aña bildürdi ve eyitdi, U. 
1130 Elçi gittikten sonra, padişahlar padişahı bütün saklı şeyleri açığa vurdu. Yeryüzünü ele geçirmek 
isteyen şehzadeyi, İrec’i yanına çağırttı ve olanı biteni ona anlattı. Dedi ki: “Savaşmak isteyen iki 
oğlum, batıdan bu yana doğru geliyorlar.” 
1131 Nāžm: … ile mürekkebdür] -U. 
1132 Nūr-dįde] pūr-ı güzįn, P. 
1133 Ey gözüm nūrı … ŧolanmaz] -U. 
1134 İsterseñ] ķabūl iderseñ, P. 
1135 Başuña tāc-ı şāhį lāyıķ olur] -U. 
1136 Ancaķ] -P. 
1137 Nām-ver pederi Ferįdūn-ı  pāk-mihr ü ferruħ-nijāda böyle cevāb virdi kim] eyitdi, U. 
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geçe yaǾnį tünd-i bād-ı ecel ħışmla esdükde gülzār-ı Ǿömre ħazān irgürür ve bu 

dünyānuñ ħod evveli ve āħiri rencdür. Ammā rencden śoñra sarāy-ı sipencden 

gitmedür. Şol zamān kim sarāy-ı sipenc bu merdden tehį ķala pisterüm ħāk ve 

bālįnüm ħod kerpic [P-51b] olur bu gūne ki Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Be-āġāz rencest ü encām-ı renc 

Pes ez-renc reften zi-cāy-ı sipenc 

Çü pister zi ħākest u bālįn zi-ħişt  

Dıreħtį çi-rā bāyed imrūz kişt1138 

Neŝr1139: Pes ey Ǿālį-ķadr çün döşek ŧopraķ ve yasduķ kerpic olmalıdur. Bugün nüçün 

bir aġaç dikersin ki çarħ anuñ ortasına döndükçe śuyı ķan ola, meyvesi kįn ola1140. 

İmdi ey peder-i büzürg-vār 1141 bu dünyā niçe bizüm gibi taħt u ħātem ü tįġ ü ķalem  

śāĥibi gördi ve daħı görecekdür. Çünkim benüm birāderlerüm bizden evvel gelen 

şāhlaruñ Ǿadāletlerini gözlemeyüp ħod rāylıķ itdiler1142 ġam degil eger baña şāh 

cānibinden destūr olursa ben yaramaz güni yaramazlıġ ile geçürmezüm, eyilük var 

iken ve ey peder1143 daħı bañā tāc u taħt u külāh gerekmez hemān murādum budur ki 

bį sipāh ol iki birāder-i dil-ħˇāhuñ nazarına varam 1144 anlara naśįĥat ķılam diyem ki: 

Dünyāya ne ümįd ŧutarsız Cemşįd’e ne eyledi işitmedüñüz mi Ǿāķıbet cihāndan ne 

ĥālle gitdi ve şöyle bilüñ kim cihān kimseye bāķį ķalmaz bunda çirkįn kār idersüñüz 

anda şād olacaķ degilsüñüz1145 ve daħı anlara diyem ki tāc u taħt benüm ĥācetüm 

degildür gelüñ size sipāriş idem diyüp anlaruñ ħışm-nāk dillerini dįne getürem bu kār 

ħod cengden yekdür didi. Ferįdūn1146 eyitdi: Ey  pūr-ı ħıred-mend birāderlerüñ 

dükeli1147  ceng ister ammā Ǿacebdür ki1148 sen sūr ŧaleb idersin. İmdi baña lāzım olan 

budur ki bu sözleri yādumda ŧutam zįrā māhdan rūşenālıķ Ǿaceb olmaz. Server 

senden lāyıķ olan kelām pür-ħıreddür ve göñlüñi anlaruñ mihr ü muĥabbetine 

                                                           
1138 “Hayanın başlangıcı, bir hazinedir. Fakat, sonu zahmet ve eziyettir. Eziyet çekerekten bu 
dünyadan gitmek de muhakkaktır! Mademki sonunda yatağımız toprak ve yastığunız da bir tuğladır, o 
halde bu yeryüzünde bir ağacı ne diye dikmeli.” 
1139 Olur bu gūne ki … Neŝr] -P. 
1140 Pes ey Ǿālį-ķadr … meyvesi kįn ola] -U. 
1141 İmdi ey peder-i büzürg-vār] -P. 
1142 Ħod rāylıķ itdiler] kendülerin gördiler, P. 
1143 Ey peder] -P. 
1144 Daħı bañā tāc … nazarına varam] -U. 
1145 Şöyle bilüñ kim … olacaķ degilsüñüz] -U. 
1146 Ferįdūn] Şāh, P. 
1147 Dükeli] hemįşe, P. 
1148 Ammā Ǿacebdür ki] -U. 
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baġlamaķdur1149. Ammā Ǿāķil1150 kişi cān-Ǿazįzini ve ser-i bį-ķıymetini ejdehā aġzına 

ķomaķdan ne ĥāśıl ider. İmdi kişi iħtiyārı ile anlaruñ yanına leşkersiz [U-32a] ve 

yārsız1151 varmaķ kendüyi ejdehā aġzına atmaķ gibidür. Eger sen ben yalıñuz giderin 

yār u sipāh gerekmez dir iseñ  yaraġuñ gör Ǿaskerden1152 ħidmet içün bir niçe ādemler 

al yoldāşlıķ ideler1153. Nažm:  

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Perestende çendān miyān-ı sipāh 

Bi-fermā ki āyend bā-tü be-rāh 

Zi-derd-i dil eknūn yekį nāme men 

Nevįsem firistem be-dān encümen 

Ki tā bāz bįnem tü-rā ten-dürüst 

Ki rūşen revānem be-dįdār-ı tüst1154 [P-52a]  

Yekį nāme fermūd şāh-ı güzįn 

Be-Ħāver Ħudā-yı ve bālā reĥįn 

Ser-i nāme kerd āferįn Ħudāyį 

Ki cāvid bāşed hemįşe becāyį 

Diger güft k’įn nāme-i pend-mend 

Be-nezd-i dü ħūrşįd-i serv-bülend 

Dü cengį dü şįrū dü şāh-ı zemįn 

Miyān-ı şehān çün dıraħşān-nigįn 

Ez-ān kes ki her gūne dįde cihān 

Şüde āşikāra berū ber nihān1155 1156 

                                                           
1149 İmdi baña lāzım olan … muĥabbetine baġlamaķdur] -U. 
1150 ǾĀķil] -P. 
1151 Yārsız] -P. 
1152 ǾAskerden] leşkerden, P. 
1153 Yoldāşlıķ şdeler] -U. 
1154 “Emir ver de, askerlerinin arasından birkaç köle sana yoldaş olsun. Ben de, yüreğimin dertlerini 
dökerek kardeşlerine bir mektup yazayım. Belki, böylece, yine seni karşımda sağ olarak görürüm. 
Canım, ancak senin yüzünle aydınlanır.” 
1155 Nažm: … ber-nihān] -U. 
1156 Yeryüzünün padişahı Ferîdûn, Batı ve Çin padişahlarına bir mektup yazdı. Mektubunun başında, 
daima var olan Tanrı’yı övdükten sonra, sözlerine şöyle devam etti: İçinde öğütler bulunan bu mektup, 
güneş yüzlü, yüksek, bir kaya gibi güçlü ve bütün padişahlar içinde parlak bir yüzük gibi duran iki 
taht sahibine yazılmıştır. Bunu gönderen de; dünyanın her halini görmüş, bütün sırları bilmiştir.  
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 [Neŝr:] Ben daħı derd-i dilden bir nāme yazup ol encümene gönderdüm ki seni 

tekrār tendürüst görem zįrā benüm cānum senüñ dįdāruñla rūşendür didi. Andan ol 

şāh-ı zemįn buyurdı ħudāvendān-ı Ħāver ü Çįn’e nāme yazdılar ser-nāmede Ħudā’ya 

āferįn ķılup baǾdehu eyitdi1157: Ey benüm pūr-ı güzįnlerüm1158 bu benüm naśįĥat-āmįz 

nāmem ki size vara1159 maǾlūmuñuz olsun ki rūzgārda bu pįr-i cihān-dįde kim sizi tāc 

u taħt ile behre-mend ķıldı. Ħudā’nuñ baña virdügini size ķısmet eyledüm. Şimdi siz 

bu ķısmete rāżı olmayup kiçi ķarındāşuñuza yaramaz niyyet ķılmışsız bu işler kim 

siz murād eyledüñüz anuñ maǾlūmı oldı ammā ol sizüñ üzeriñüzden śovuķ yil 

esdürmez şimdi sizüñ rencįde olduġuñuz ķorķusından dįdāruñuz ārzū eyleyüp sizüñ 

yanıñuza vardı. Şöyle kim pādişāhlıġı bıraġup sizi ķabūl eyledi. Taħtından inüp 

raħşına1160 bindi. Ħidmetüñüze ķulluķ kemerin baġlandı size yüz ŧutdı. İmdi ey 

benüm dānā pūrlarum yanuñuza varduķda anuñla Ǿıyş u Ǿişret ķıluñ bie niçe gün 

anuñ cānını sevindürüñ ħoş görüp yine ħoşluġla baña gönderesiz diyüp nāmeyi 

tamām idüp mühr urdı. Andan Įrec’e virdi. Įrec pederinüñ nāmesini alup destini būs 

eyledi. Ol gice gelüp sarāyında ķarār ķıldı. Seĥer olduķda refįķlerin alup çekilüp 

gitdi. Bį-ġam ve şād-mān yiye ve içe menzil-be-menzil çün geldi bir gün bunlara 

yaķįn irdi. Egerçi kendüsi ħürrem ü dil-şād  ammā anlaruñ derūnlarında nār-ı ĥased 

yanduġından bį-ħaber çünkim Įrec geldügi ħaberi anlara irdi. Tamām leşkerlerin 

bindürüp kendü ķāǾidelerince1161 ķarşu çıķdılar. Çünkim gelüp ķarındāşlarınuñ yüzin 

gördiler mihribānlıķ idüp tāze çehre1162 gösterdiler. Ol iki ceng-cū vü teng-ħūlar 

Įrec’üñ ĥāl ü ħāŧırın śordılar. [P-52b] Ammā āşinālıķ ile degil idi. Çünkim1163 Selm ü 

Tūr’uñ leşkeri Įrec’üñ cemāl-i bā-kemāline ĥayrān olup ķaldılar. Įrec’üñ muĥabbeti 

cümle sipāhuñ derūnlarında cāy-gįr oldı1164. Cümlesi gördiler kim sezā-vār-ı taħt u 

külāh Įrec’dür. Dilleride muĥabbeti dįdelerinde çehre-i bį-nažįri naķş oldı. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Be-Įrec nigeh kerd yek-ser-sipāh 

Ki ū ber sezā-vār-ı taħt u külāh 

 

                                                           
1157 Ben daħı derd-i dilden bir … ķılup baǾdehu  eyitdi] -P. 
1158 Ey benüm pūr-ı güzįnlerüm] -U. 
1159 bu benüm naśįĥat-āmįz nāmem ki size vara] -P. 
1160 Raħşına] eyere, P. 
1161 ĶāǾidelerince]āyįnlerince, P. 
1162 Tāze çehre] -U. 
1163 Ammā āşinālıķ ile degil idi. Çünkim] -U. 
1164 Įrec’üñ muĥabbeti cümle sipāhuñ derūnlarında cāy-gįr oldı] -P. 
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Bį-ārām-ı şān şüd dil ez-mihr-i ū 

Dil ez-mihr ü dįde pür ez-çehre-i ū 

Sipāh-ı perākende şüd cüft cüft 

Heme nām Įrec bi-dāned zi-nühuft 

Ki įnest sezā-vār-ı şāhenşehį 

Cüz įn-rā mebādā külāh-ı mehį1165 

Neŝr1166: Bu kerre bunlar ĥüsn-i tedbįr idüp çoķ müşāvere1167 ķıldılar. Pādişāhlıķdan 

ve tāc u taħt ĥālinden ve memleket nice olacaġından söz içinde Selm Tūr’a didi ki: 

Yā Tūr niçün bu leşker ikişer ikişer olup söyleşürler bilürmisiz. Tūr eyitdi: Sebebi ne 

ola1168 yine Selm cevāb virüp eyitdi: Ey Tūr-ı nām-dār sen görmedüñ mi ki bizüm iki 

leşkerimüz Įrec’e ķarşu varduķda bir dürlü idiler. Dönişde ayrıķsı oldılar. Bizüm ħod 

Įrān’dan ötüri göñlümüzde āteş yanar idi. Şimdi ħod dāġ üzre dāġ oldı ve ben şol 

dem ki iki diyāruñ sipāhına nažar ķıldum gördüm ki Įrec’den ġayrısını şāh1169 

oķumazlar. İmdi eger sen anuñ Ǿömri dıraħtınuñ kökini yirinden ķoparmazsañ seni 

taħt-ı pādişāhįden ayaġı altına çeker didi1170. Çünkim Selm Tūr’a bu ķadar sözler 

söyledi ol gice ikisi daħı çoķ çāre ve çoķ ĥįle eylediler kim beglerden bir kimse 

varup anı görüp anuñ kerr ü ferrini begenüp ħidmetini ķabūl itmeyeler. [U-32b] Bu 

ĥāl ile yirlerinden ŧurdılar. Ol gice seĥer vaķtine dek çāre vü ĥįle düzdiler. Tā kim 

geldi seĥer irdi. Āfitābuñ öñinden žulmat perdesi refǾ oldı. Nām-dārlar [P-53a] 

ħˇābdan bįdār oldılar. Üstād eydür1171: Ol iki beyhūde-dil Ǿinād u fesādlarına1172 germ 

olup şerm ü muĥabbetten yüzlerin yudılar yaǾnį ne yüzlerinde eŝer-i şerm ü ĥicāb ve 

ne dillerinde źerre miķdārı muĥabbet var idi. Ol iki teng-dil ü teng-mizāc u tünd-

ħūlar yirlerinden kim ŧurdılar. Sürdiler hemān Įrec-i nām-dāruñ bār-gāhına yüz 

urdılar. Çünki Įrec ħaymeden yola baķdı bunlaruñ geldügin görince muĥabbetle 

segirdüp ķarşuladı. Andan śoñra üçi daħı sürdiler ħayme içine girdiler ķarār ķıldılar. 

Bir miķdār ileriden girüden söyleşdiler bir zamān geçdi. Andan śoñra döndi Tūr 

                                                           
1165 Askerlerin gözü hep, taca ve tahta layık olan, İrec de idi. Gönülleri onun sevgisiyle taştı. Gönülleri 
böyle iken, gözleri de onun yüzünün güzelliği ile doldu. Askerler ikişer, ikişer yan yana gelerek, 
gizliden gizliye, İrec’den bahsetmeye, “Padişahlığa asıl layık olan budur. Bundan başkası padişah 
olmasın!” demeye başladılar. 
1166 Dilleride muĥabbeti … Neŝr] -U. 
1167 Müşāvere] ŧanışlıķ, P. 
1168 Sebebi ne ola] bilmezüm, P. 
1169 Şāh] pādişāh, P. 
1170 Didi] -U. 
1171 Üstād eydür] -P. 
1172 Ǿİnād u fesādlarına] bu işe, P. 
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Įrec’e eyitdi: Yā Įrec sen ħod yaşda bizden kiçisin ululuķ külāhını niçün başuña 

ķorsın. Taħt-ı Keyān u mülk-i Įrān neden saña ola biz Türk ü Įrān arasında dil-beste 

vü ħāŧır-şikeste olmaķ neden ulu ķarındaşum Ħāver mülkinde derd ü renc ile ķalup 

senüñ başuñda tāc ve yānuñda genc ola buña kim rāżı olur. İmdi bu baħşiş ki şāh-ı 

cihān eyledi saña ıśśı bize ziyān eyledi1173. İmdi ben saña ne tāc-ı şāhi ķoyam ve ne 

külāh-ı Įrān ne ħod sipāh1174 cümlesinden seni āvāre ķılam didi. Çünkim1175 Įrec 

Tūr’dan bunuñ gibi sözi gūş eyledi bir pākįze söz ile cevāb virüp1176 eyitdi: Ey 

birāder-i kām-yāb ben bunlaruñ cümlesinden fāriġüm bir ululuķ ki anuñ śoñı 

muĥabbete irer aña dil virmek neden1177. Egerçi taħt-ı Įrān evvel benüm idi şimdi 

andan sįr oldum cümlesini size sipāriş itdüm. Benüm sizüñle ceng ü neberdüm 

yoķdur. Cümle taħt u külāhı size sipāriş eyledüm gerekmez ki1178 göñlüñüz benden 

rencįde itmeñ didi ve ben sizüñ elemiñüz olıcaķ dünyāyı istemem didi. Kiçiliklikden 

artuķ āyįnüm yoķdur didi1179. Tūr ki bu cevābları işitdi ķaşların çatup göñlinden ħışm 

u kįn ķopdı. Įrec’üñ sözi ħoş gelmedi zįrā göñlüñde ŧoġru söze yir yoķ idi1180 [P-53b] 

śıçradı yirinden ŧurdı. Ol kürsiye ki oturmış idi altundan idi. Ol altun aġır śandalįyi 

ķapup Įrec-i nām-dārı anuñla çarpdı. Įrec yirinden yıķıldı ķalķup ol birāderinüñ 

üzerine gidüp āmān istedi. Ol daħı raĥm u şefķat itmeyüp kürsi ile çārpdı bir nefes 

göz açdırmayup yek-ā-yek iki cānibden Įrec’i ururlar idi. Aġzından ve burnından ķan 

revāne olup her cānibden dermān umup āmān diler idi. Dir idi ki: Ey birāderler 

Tañrı’dan ķorķmaz mısız ve atañuzdan utanmaz mısız beni ķatl itmek ki ser-encām 

Ħudā sizi daħı benüm ĥālüme uġradur. İmdi ey server beni öldürme ki bundan śoñra 

benden nişān bulmazsız kendüñi merdüm-keşlerden ķılmadı didi ve daħı eyitdi: Ey 

birāder-i bį-vefā çünkim senüñ murāduñ cihān idi bulduñ imdi ķan dökme Yezdān-ı 

cihān-dār ile ceng itme diyü ne ķadar münnet idüp feryād ķıldı ise Tūr-ı tünd-ħū 

istimāǾ itmeyüp derūnına teraĥĥum u şefķat gelmedi. Mutaśśıl Įrec’i urur idi. Ol bir 

ķarındāşınuñ üzerine varduķça ol daħı kürsi ile çarpar idi. ǾĀķıbet Įrec’den tāb u 

tüvān gidüp feryād u fiġān itmekden bį-mecāl oldı yıķıldı ol dem Ŧūr-ı žālim sürüp 

Įrec-i mažlūmuñ üzerine gelüp gögsi üzerine çıķdı. [U-33a] [boş]   

                                                           
1173 İmdi bu baħşiş …  ziyān eyledi] -U. 
1174 Ne ħod sipāh] -U. 
1175 Çünkim] -U. 
1176 Tūr’dan bunuñ gibi sözi gūş eyledi bir pākįze söz ile cevāb virüp] -U. 
1177 Bir ululuķ ki anuñ śoñı muĥabbete irer aña dil virmek neden] -P. 
1178 Cümle taħt u külāhı size sipāriş eyledüm gerekmez ki] -U. 
1179 Kiçiliklikden artuķ āyįnüm yoķdur didi] -U. 
1180 Zįrā göñlüñde ŧoġru söze yir yoķ idi] -U. 
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[U-33b] (Bu meclis Ferįdūn evlādı Selm ü Tūr’uñ kiçi birāderleri Įrec-i nām-dārı bār-

gāhlarına daǾvet idüp vāśıl-ı Ǿuķbā ķılduķları maĥallüñ beyānıdur.)  

 

 

GN, GNN: 4, Minyatür: U-34a 

[U-34a] [Nažm:] 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Yekį ħancer ez-mūze bįrūn keşįd 

Ser-ā-pā-yı ū çādır ħūn keşįd  
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Fürūd āmed ez-pāy-ı serv-i sehį 

Güsest ān kemer-gāh-ı şāhenşehį 

Revān-ı ħūn ez-ān çehre erġuvān 

Şüd ān nām-ver şehriyār-ı cihān 

Ser-i tāc-ver z’ān ten pehlevār 

U ħancer cüdā kerd ber-geşt kār1181 

[U-34b] Üstād-ı dānā Firdevsį-i süħan-ārā bu vechle taķrįr ider ki: Çünkim Tūr-ı 

tendħū Įrec-i nām-dārı altına alup gögsi üzerine geldi1182. Mūzesinden bir ħançer-i 

ābgūn çıķarup ol nām-dāruñ başını bedeninden cüdā eyledi. Ol dem ħūn-ı gül-gūnı 

vücūdını iĥāŧa idüp gūyiyā ser-ā-pā üzerine çādır-ı ħūn çekildi. Ol serv-i mehį 

ayaķdan düşüp ol kemerbend-i şāhensehį ķırıldı. Ol çehre-i erġuvāndan ħūn revān 

oldı1183. Andan śoñra ol nām-dāruñ kelle-i ħūn-ālūdını maġzdan tehį [P-54a] ķıldılar. 

Yirine müşk ve Ǿabįr ü Ǿanber ve kāfūr ŧoldurdılar. Andan vücūdını bir ĥarįre 

śardılar. Ol başı bile bir altun tābūt içine ķodılar. Andan bu resme ħaberler 

gönderdiler ki eyitdiler ki: İşte ol tāc-ı şāhįye lāyıķ gördügüñ başı saña gönderdük 

şimdi isterseñ tācuñ vir isterseñ taħtuñ vir diyüp ħaber gönderdiler1184. Andan śoñra 

birbirlerinden ayrılup ol iki bį-dād u şūmuñ biri Çįn ve biri Rūm cānibine1185 çekilüp 

gitdiler. Çünkim sipāhuñ ve şāh-ı ārzū-mendüñ dönecek zamānı geldi1186. Bu cānibde 

Ferįdūn’uñ iki gözleri yolda idi ki ne zamān Įrec gele diyü. Anuñ içün bir şāhāne taħt 

düzdürdi śāfį altun ve pįrūze ile pįrāye ķıldurdı. Įrec’e ķarşu çıķmaġa şarāb ve 

sāzende ĥāżır ķıldı. Pįller üzerine ŧabl u kūslar bergidüp ĥāżır eylediler. CemįǾ 

vilāyet ħalķı şādmānlıķlar eylediler. Üstād eydür1187: Bu śafā ile sipāh śaĥrāya çıķup 

Įrec’üñ gelecek cānibine göz ķulaķ ŧutup ŧurdılar. Anı gördiler nā-gāh bir siyāh toz 

peydā oldı. Toz içinden bir dāne hecįn-süvār žāhire geldi. Giryān ve pür-derd 

                                                           
1181 Çizmesinden bir hançer çekti ve İrec’i baştan başa kana boğdu. Selvi gibi düzgün boyu yere 
yıkıldı ve güzel karnı yarıldı. Erguvan renkli yüzünden kanlar aka aka, o ünlü padişah yeryüzünden 
elini çekti. Tûr, hançeriyle, İrec’in fil gibi iri vücudundan, o taç sahibi başını kesip ayırdı, artık her şey 
bitmişti. 
1182 Įrec yirinden yıķıldı ķalķup ol … altına alup gögsi üzerine geldi] -P. 
1183 Ol dem ħūn-ı gül-gūnı … ħūn revān oldı] -P. 
1184 Ħaber gönderdiler] irsal eylediler, P. 
1185 Biri Çįn ve biri Rūm cānibine] diyārlarına, P. 
1186 Çünkim sipāhuñ ve şāh-ı ārzū-mendüñ dönecek zamānı geldi] -U. 
1187 CemįǾ vilāyet ħalķı şādmānlıķlar eylediler. Üstād eydür] -U. 



175 

 

zārįlıġla ħurūş ve mātem iderek anuñ ardınca bir bölük daħı irdi. Ol altundan tābūtı 

getürdiler üzerine naķışlu ķumaşlar örtülmiş getürüp ortaya ķodılar1188.  Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Be-dįn enderūn būd şāh u sipāh 

Yekį kerd tįre ber-āverd rāh 

Hüyūnį birūn āmed ez-tįre kerd 

Nişeste ber-i ū süvārį be-derd 

Ħurūşį be-zār u dilį sū-güvār 

Yekį zer tābūteş-i ender kenār 

Be-tābūt-ı zer enderūn perniyān 

Nihāde ser-i Įrec ender miyān 

Ebā nāle vü zārį bārū-yı zerd 

Be-nezd-i Ferįdūn şüd ān şūħ merd1189 

Neŝr1190: Āħir anuñ ĥālini görüp ol tābūta śarıldılar altun taħtasını ķaldurdılar nažar 

śaldılar gördiler içinde bir nesne ĥarįrle1191 śarılmış anları1192 açdılar Įrec’üñ ol 

kesilmiş başı žāhir oldı. Ol arada ol resme muśįbet oldı kim rūz-ı ķıyāmetden nişān 

oldı. Ne ķadar pįller var ise üzerlerinde olan ŧablları ve kūsleri çāk çāk eylediler. 

Sipāh u şāh piyāde olup başlarını ber-ħāk-i siyāh eylediler. Bu ĥālle girü dönüp şehr 

cānibine yüz ŧutdılar. Pehlevānlaruñ dillerinde nām-ı Įrec feryād idüp aġlayup 

başlarını ve gözlerini ķanlu yaş [P-54b] idüp1193 cümle Ǿasker gögüslerin döge döge 

şehre geldiler. İmdi ey Ǿāķil ü dānā  sen bu zamānuñ mihrine gümān getürme yaǾnį 

degme muĥabbetine dil-beste olma andan vefā görmek ħāŧırasını göñüñe getürme 

andan vefā ummaķ gümāndan ŧoġrıluķ ummāķ gibidür. Gümāna ŧoġruluķ eyü maǾnā 

degildür çarħ miŝālinde bir gümān güc nişāndur dostluķ eyleseñ nişāne olur 

düşmenlik eyleseñ muĥabbet gösterür1194. Üstād eydür: İşte Įrāniyān bu feryād u 

                                                           
1188 Zārįlıġla ħurūş ve … ortaya ķodılar] -P. 
1189 Padişah ve askerler bu işlerle uğraşırken, yoldan havaya doğru bir toz yükseldi. Bu kara tozun 
arasında bir at göründü; atın üzerinde de yaslı bir süvari vardı. Bu gönlü yaslı süvari ağlaya ağlaya 
geliyor, kucağında da bir altın tabut taşıyordu. Bu tabutun içinde ise, İrec’in permiyan kumaşına 
sarılmış başı vardı. Atlı; yüzü sapsarı, çığlıklar kopararak, Ferîdûn’un yanına geldi. 
1190 Nažm: … Neŝr] -U. 
1191 Ĥarįrle] ĥarįr ķumaşlara, P. 
1192 Anları] ol ĥarįri, P. 
1193 Aġlayup başlarını … idüp] -U. 
1194 Gümāna ŧoġruluķ … muĥabbet gösterür] -U. 
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fiġān ile şāh u sipāh hūy u hāy ile1195 Įrec’üñ bāġına geldiler. Ferįdūn Şāh ol gün kim 

ol bāġa yüz ŧutdı ol gün şāhlaruñ direngleri güni idi. Zįrā ol gün Įrec ol bāġda meclis 

ķurar idi dįvān ider1196 idi. Ol maķāma geldikde Ferįdūn Şāh ol civān-baħtuñ başını 

tābūtdan çıķarup ķucaġına aldı baġrına baśdı. Daħı aġlayu aġlayu geldi. Įrec’üñ 

taħtına baķup şāhuñ taħtını1197 śāĥibinden [U-35a] ħālį görüp ol taħta nefrįn eyleyüp 

şāh-ı dil-beste ķara ŧopraġı yirden alup kendü başına ve ol taħta śaçdı ve ol bāġı bi’l-

külliye āteşe urdı. Andan śoñra Įrec’üñ başını kenāra alup kendü başını sū-yı gerd-

kāra ŧutdı. Zār olup dir idi ki: Ħudāyā ol iki bį-dād u şūmuñ cānlarını öyle yaķ ki 

hergiz rūz-ı rūşen görmeyeler ve daħı dilerüm ĥażretüñden cigerlerine bir dāġ urasın 

kim ķurd u ķuş görüp acıyalar ve daħı ey bār-ı Ħudā senden murādum budur ki 

rūzgārdan daħı biraz zamān bulam tā kim anlaruñ cezāsını gözümle görem andan 

śoñra ölem. Ħudāyā baña şol ķadar zamān vir ki Įrec neslinden bir nām-ver görem bu 

kįn üzerine kemer-beste ola. Ħudāyā beni bu murāduma irgürürseñ andan śoñra 

öldüm ki ġam yimezüm1198 diyüp şol resme zārįlıķ itdi ki gözlerinden aķan1199 yaşdan 

yirde1200 çemen bitdi. Her zamān başını ķaldurup yüzini göge ŧutup dir idi ki: Ey 

Ħudā-ı ciĥān u Perverdigār-ı zamān u mekān ol kime ki bunuñ gibi iş itdi dilerüm ki 

çoķ müddet [P-55a] olmıya ki anuñ rūzgārını bu nevǾale başına irgüresin diyüp 

ŧopraġa düşüp zār zār aġladı. Döşegi zemįn ve yaśduġı ŧopraķ oldı ve daħı dir idi 

kim: Birāder-i ehrimen senüñ başuñı žārįliġ ile kesüp arslanlar ķurśaġı mürde 

cismüñe kefen oldı1201. Üstād eydür: Cümle şehr ü vilāyet ħalķı bu minvāl üzre dūr u 

dırāz Įrec’üñ mātemin ŧutdılar. Her birinüñ göñülleri ķan ile ve gözleri yaş ile ŧolup 

oturmışlar yaşlu ve mātemlü arķalarında ħaftānları kök ve ķara yürekleri pāre pāre 

Ǿālem ħalķı ser-ā-ser ķaraya boyanmış idi. Şāha mufāvaķat eyleyüp cān u dil ile 

dirligi ölüme degişüp bir zamān bu ĥāl ile gün geçürdiler1202. Bunuñ üzerine bir niçe 

zamān geçdi. Bir gün Ferįdun Įrec’üñ sarāyına geldi. Ne deñlü Įrec’e hem-ser olmış 

cāriye var ise ĥamliñüz var mı diyü suǿāl eyledi1203. İçlerinde bir ħūb-çehre pür-sitār 

gördi. Anuñ nāmı  Māh-ı Āferįd idi. Įrec’üñ aña ziyāde muĥabbeti var idi. Ķażā ile ol 

                                                           
1195 Şāh u sipāh hūy u hāy ile] -U. 
1196 İder] ŧutar, U. 
1197 Şāhuñ taħtını] -U. 
1198 Ola. Ħudāyā beni … ki ġam yimezüm] -U. 
1199 Aķan] inen, P. 
1200 Yirde] -U. 
1201 Her zamān başını … mürde cismüñe kefen oldı] -U. 
1202 Her birinüñ göñülleri ķan … ĥāl ile gün geçürdiler] -U. 
1203 Ne deñlü Įrec’e … diyü suǿāl eyledi] -P. 
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cāriye ĥāmile bulındı. Ferįdūn anı görüp şād-mān oldı. Ol cāriyeyi gördi gözetdi tā 

kim ol cāriyenüñ ĥamli zamānı geldi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü hengāme-i zāden āmed bedįd  

Yekį duħter āmed zi-Māh-āferįd1204 

Neŝr1205: YaǾnį Māh-āferįd nām cāriyeden bir duħter vücūda geldi. Śūretde hemān 

Įrec’e beñzer idi. ǾĀlem ħalķı ol ķızuñ üzerine dirildi. Şād-mānlıġla anı beslemege 

başladılar. Öñinde gice ve gündüz cānlarını ve tenlerini fedā itdiler1206. Çünkim ol ķız 

gün günden büyüdi tā kim ara virmege yaradı. Yüzi gündüze ve śaçı giceye beñzer 

idi1207. Āħir anı dedesi Peşenk nām bir dilāvere nām-zād ķıldı ki ol merd Ferįdūn’uñ 

neslinden idi1208 ve Ferįdūn’uñ  birāder-zādesi idi. Nažm  

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Niyā nām zi-gerd-i şūyeş Peşeng 

Bedū dād çendį ber-āmed direng1209 

Yekį merd ān bed-Peşeng-i dilįr 

Zi-toħm-ı Ferįdūn çü ġarrende şįr 

Be-dādeş bedān nām berdār şūy 

Çü yek çend gāhį ber-āmed be-rūy [P-55b] 

Yekį pūr-ı zādān hüner-mend māh 

Çi gūne sezā-vār-ı taħt u külah 

Çü ez-māder-i mihribān şüd cüdā 

Sebük tāħtendeş ber-i pādişāh1210 1211 

Neŝr: Üstād eydür: Çünkim ol duħteri Peşenk dilįre virdiler. Bir niçe zamān 

geçdükden śoñra ol māh-peyker bir oġlan ŧoġurdı1212. Muştıcı gelüp Ferįdūn’a eyitdi: 

                                                           
1204

 Nihayet doğum zamanı geldi ve Mahâferid bir kız doğurdu. 
1205 Nažm: … Neŝr] -P. 
1206 Öñinde gice ve gündüz cānlarını ve tenlerini fedā itdiler] -U. 
1207 Yüzi gündüze ve śaçı giceye beñzer idi] -U. 
1208 Ferįdūn’uñ neslinden idi] -U. 
1209 Nažm: … direng] -U. 
1210 Be-dādeş … pādişāh] -U. 
1211 Büyük babası, onu Peşeng’e nikahladı. Böylece, bir müddet daha geçti. Peşeng, Ferîdûn’un 
kardeşinin oğlu, yani kendi temiz soyundandı. Ferîdûn’un bu kızı o şanlı yiğide vermesinden sonra, 
bir müddet daha geçti. O erdemli ay gibi güzel kız taca ve tehta layık bir oğlan doğurdu. Çocuk, 
şefkatli anasından doğar doğmaz, alıp padişaha götürdüler. 



178 

 

Ey tāc-ver göñlüñi şād ŧut ki Įrec zinde oldı 1213didi. Andan Ferįdūn emr eyledi ol 

kūdeki getürdiler1214. Ferįdūn baķup gördi Ħudā’ya hezār ĥamd ü ŝenā1215 eyledi. 

Çünkim Ferįdūn cihānı rūşen gördi ol śafā ile nebįrenüñ çehresine nažar ķıldı1216. 

Ferįdūn-ı ferħunde-rāy1217 ol kūdeki1218 beslemege başladı. Şol resme muķayyed oldı 

ki bād-ı hevā anuñ üzerinden geçdügi istemez1219 idi. Rūz u şeb Ħālıķ’a niyāz idüp 

dir idi ki: Ħudāyā bu ŧıfluñ Ǿömrini dırāz eyle tā kim ķātillerden Įrec’üñ ķanını ala ve 

zįr ü zeber ķıla dir idi ve anı sarāydan ve bāġdan ŧaşra çıķarmaz idi. Altına müşkįn 

dįbā döşenüp üstine çetr-i zįbā ŧutılur idi. Ayaġı altı müşk-i sārā, başı üsti çetr-i dįbā 

idi1220. Şol hünerler kim şāhānedür ve şāhlara lāyıķdur, şehriyār-ı nām-ver üstādlar 

getürdüp aña taǾlįm itdür idi. Gün-be-gün Ǿilm ü maǾrifet ve dāniş ziyāde olmaķda 

idi. [U-35b] Çünkim ol şeh-zāde-i civān-baħta şol zamāna dek taǾlįm ķıldılar ki Ǿaķl 

u idrāk kemāle irdi ve göñli ve gözi açıldı1221 lāyıķ-ı tāc u taħt oldı. Andan Ferįdūn 

Şāh anuñ nāmını Minūçihr oķudı1222. BaǾdehu dedesi tāc-ı zerrįn-i fįrūze-fām ve ķul 

u ķaravaş1223 ve genc ü güher ve cevşen ü taħt u kemer ve gürz-i kūh-peyker ve dįbā-

yı reng-ā-rengden serā-perde vü çetrler1224 ve sipāhı aña virdi1225. Üstād eydür: 

Ferįdūn Minūçihr’e bir resme genc ārāste idüp virdi ki anları cemǾ itmekde kendü 

çoķ renc ü miĥnet çekmiş idi ammā cümlesi başdan başa Minūçihr’e lāuıķ idi. 

Cümlenüñ miftāĥını Minūçihr’üñ ħazįne-dārına teslįm eyledi1226. İşte Ferįdūn ki 

şāhlıķ esbābını aña virdi1227 ve anı pādişāhlıķ maķāmında görmek içün ser-Ǿaskerleri 

[P-56a] daǾvet ķıldı. Cümlesi gelüp anuñ pādişāhlıġına duǾā ķıldılar. Anuñ tācına laǾl 

ü yāķūt u zeberced niŝār itdiler. Üstād eydür1228: Ferįdūn’uñ ser-leşkeri ki Ķāren-i 

Kāviyān’dur ŧabl u Ǿalem anuñ elinde idi. Anı daħı daǾvet ķıldılar bir Ǿālį cemǾiyyet 

eylediler. ǾIyd-ı nevrūz eylediler ķurd ķoyundan seçildi1229. Merdden nā-merdi 

                                                                                                                                                                     
1212 Çünkim ol duħteri … ŧoġurdı] -P. 
1213 Zinde oldı] ķıl nažar, P. 
1214 Andan Ferįdūn emr eyledi ol kūdeki getürdiler] -P. 
1215 Hezār ĥamd ü ŝenā] şükr, U. 
1216 Çünkim Ferįdūn … çehresine nažar ķıldı] -U. 
1217 Rāy] -U. 
1218 Kūdeki] ŧıfl-ı nūr-sįdeyi, P. 
1219 İstemez] revā görmez, P. 
1220 Ayaġı altı müşk-i sārā, başı üsti çetr-i dįbā idi] -U. 
1221 Şol zamāna dek … göñli ve gözi açıldı] -U. 
1222 Andan Ferįdūn Şāh anuñ nāmını Minūçihr oķudı] -P. 
1223 Fįrūze-fām ve ķul u ķaravaş] -U. 
1224 Güher ve cevşen ü …  serā-perde vü çetrler] -U. 
1225 Sipāhı aña virdi] -P. 
1226 Üstād eydür … teslįm eyledi] -U. 
1227 İşte Ferįdūn ki şāhlıķ esbābını aña virdi] -U. 
1228 Üstād eydür] -U. 
1229 ǾIyd-ı nevrūz eylediler ķurd ķoyundan seçildi] -U. 
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ayırdılar. Śavaşçı ve çarħacı ve meymene vü meysere vü ķalb u cenāĥ erleri taǾyįn 

olundı ve sancāķ begleri ve ser-ĥadd-nişįnler ve ferzāneler sefer yaraġı gördiler. 

Andan śoñra bunlar bu derdüñ çāresini böyle buldılar ki bir süħan-dān ulular ķatında 

söz söylemege mālik bir merd bulup eŧrāf-ı Ǿāleme göndereler. Ulu pehlevānları ve 

Gürşāsb-ı śāĥib-ķırānı ve Sām-ı dilįri daǾvet ideler1230. Üstād eydür1231: bu cānibde 

Selm ve Tūr daħı istimāǾ itdiler ki ataları kendülerinüñ üzerine Minūçihr’i Ǿasker ile 

gönderür Ǿažįm tedārik vardur1232 cān başlarına śıçradı. Derūnlarına ħavf düşdi. İkisi 

yine bir yire gelüp müşāvere ķıldılar. ǾÖzr-ħˇāhlıķ ve āmān dilemekden ġayrı çāre 

bulımadılar1233. Bu derdüñ çāresini böyle buldılar kim, bir söze ķādir ulular ķatında 

söz söylemege mālik merd bulup Ferįdūn’a göndereler günāhların baġışlaya1234. 

Andan Ǿasker içinden bir Ǿāķil ü cerb-zebān kimesne bulup kenāra çekdiler. Aña 

ĥarāretlü çoķ söz söylediler. Andan śoñra Ħāver ħazįnesinüñ ķapularını açdılar. 

MuraśśaǾ tāc ve altun taħt u ŧavķ getürüp pįller üzerine bezediler ve śanduķlara aķça 

vü altun ve aŧlas u  ķaŧįfe vü kemħā ve müşk ü Ǿanber ķodılar. Bunları cümle 

Ħāver’den Įrān’a gönderdiler. Şol resme pįşkeş idi kim gözler görmş degil idi1235. Ol 

bed-kārlar Ferįdūn’uñ ķapusında olan ululara daħı başķa başķa pįşkeşler gönderdiler 

kim  hįç vechle Ferįdūn’dan kendülere ziyān irmeye1236. Üstād eydür: Çünki 

gönderecek yādgārlar tamām ĥāżırlandı andan śoñra ilçiyi getürdiler ħilǾatler virdiler 

andan nāme yazdılar ve dilden daħı ilçiye ıśmarladılar eyitdiler ki: Ol şāha bizüm 

cānibimüzden söyle ki şehriyār-ı CemǾ-iǾtibāruñ1237 başı śaġ olsun. Şeh-zāde-i 

civānmerdüñ daħı vücūdı ķutlu ola ve şāhuñ himmet-i Ǿāliyesi çarħ-ı çehārumdan 

berter ola1238 bu iki bed-ħˇāh u bed-kārlar1239 kim ata ĥicābından gözleri yaşludur. 

Bed işlere peşįmānlar göñülleri pür dāġ ve pür günāh yüzlerin egri yoldan döndürüp 

ŧoġrı yola meyl itmiş geçmiş işe nā-demlerden ħaber getürdüm diyesin1240. İmdi ey 

şāh-ı Ǿadālet şiǾār rūz-ı ezelde böyle yazılmış idi. Olan oldı ve geçen geçdi günāhuñ 

Ǿözrini ķabūl eyleyüp luŧf göstermek gerek. Hüner-ber-i cihān-sūz ve gürg ü1241 ner 

                                                           
1230 Andan śoñra bunlar … daǾvet itdiler] -P. 
1231 Üstād eydür] -P. 
1232 Ataları kendülerinüñ …  Ǿažįm tedārik vardur] -P. 
1233 Derūnlarına ħavf düşdi … bulımadılar] -P. 
1234 Bu derdüñ çāresini … baġışlaya] -U. 
1235 Şol resme pįşkeş idi kim gözler görmş degil idi] -U. 
1236 Ol bed-kārlar … ziyān irmeye] -P. 
1237 CemǾ-iǾtibāruñ] źü’l-iǾtibāruñ, P. 
1238 Berter ola] güźer ide, P. 
1239 Bed-ħˇāh u bed-kārlar] bed-ħū, yaramaz işlüler, P. 
1240 Ħaber getürdüm diyesin] -P. 
1241 Gürg ü] -U. 
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ejdehā ķażā pençesinden ħalāś bulmaz1242. [P-56b] İmdi bize bahāne hemān ol oldı ki 

dįv-i nā-pāk bizi ŧoġrı yoldan azıdup ķażāya uġratdı ve anuñ fikri bize böyle ġālib 

oldı kim başlarumuzda beynilerümüz içinde yir eyledi1243. Eger pādişāhuñ bizüm 

vücūdumuz gitmesinden cān u seri pāk olursa bizüm dįnümüz ve günümüz rūşen 

yaǾnį şehįd-i pāk oluruz. [U-36a] İmdi1244 revā degildür ki1245 bu iki müste-mend ve 

bį-çārenüñ ķanına Minūçihr’i yaraġ u1246 sipāh1247 ile göndermesün işte bizüm evvel 

günāhımuz budur ki ol Ǿameli işledük. İkinci ħaŧāmuz budur ki sipihr-i bülende 

muvāfaķat eyledük1248. Üçinci bahānemüz budur ki dįv-i racįmüñ taĥrįkine uyduķ. 

Şol zamān kim Minūçihr bizüm diyārımuza gele biz daħı aña ķulluķ idüp dāǿim 

ħidmetinde olalum. Çünki ol dıraħt-ı tāze bu gökden bitdi. Bize daħı lāzım oldı ki 

göz yaşıyla perverde idevüz1249 ve māl u mülk ve tāc u genci aña vireyüz diyüp sözi 

tamām ķıldılar. Andan śoñra ilçi metāǾ ve cevāhiri alup pįllere yükledüp Ǿazm-i 

Ferįdūn ķıldı. Günlerde bir gün der-gāh-ı Ferįdūn’a irişdi. İlçinüñ geldüginden şāh1250 

ħaber-dār oldı. Buyurdı dįvān-ħāne ve sarāyları silüp süpürdiler1251 muraśśaǾ 

ķālįçelerle1252 döşeyüp fįrūze taħt getürüp ķurdılar. Sįm ü zerden aġır kürsiler yirlü 

yirlerine ķodılar Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü pįrūze taħt üzre oturdı şāh 

Ķadi serv idi vü seri kird-i māh 

Giyüp tāc urup ŧavķ āśup gūş-vār  

Şu resme k’olur Ǿādet-i şehriyār 

Neŝr: Yine Selm’üñ ilçisi gördi kim1253 dįvān ķapusında pārslar ve tāzįler muraśśaǾ 

ķılāde altun zencįr ŧurur idi. Selm’üñ ilçisi bu tertįbi görüp ĥayrān ķaldı. Anı gördi 

kim ser-mehterān-ı Ferįdūn olan Şābur-ı bahādır sarāydan ŧaşra geldi. Selm’ün 

ilçisini alup öñine düşdi. Ferįdūn’uñ nažarına geldi. [P-57a] İlçi ol yüce tāc u taħtı 

                                                           
1242 Bulmaz] olmaz, P. 
1243 Anuñ fikri bize … eyledi] -U. 
1244 İmdi] Pes, P. 
1245 Revā degildür ki] -U. 
1246 Yaraġ u] -U. 
1247 Sipāh] leşker, P. 
1248 Bülende muvāfaķat eyledük] bülendüñdür, P. 
1249 Perverde idüp] yuyup, P. 
1250 Şāh] Ferįdūn, P. 
1251 Silüp süpürdiler] -U. 
1252 MuraśśaǾ ķālįçelerle] -P. 
1253 Yine Selm’üñ ilçisi gördi kim] -U. 
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görüp yüz yire ķoyup zemįn būs eyledi. Şehriyār-ı zamān ketħudā-yı cihān1254 

buyurdı, aña bir altun kürsi ķodılar geçüp oturdı andan yine firistāde1255 ayaġa ŧurup 

duǾā idüp eyitdi: Sen ol žıll-i Yezdānsın ki hevā senüñ baħtuñdan rūşen ve zemįn 

senüñ pāye-i taħtuñdan gülşendür ve biz senüñ dükeli ħāk-pāyiñüz ve bāǿiŝ-i 

ĥayātımuz sensin diyüp pey-ā-pey duǾā ķıldı. Ferįdūn daħı ilçiye güler yüz gösterüp 

muĥabbet ižhār eyledi. Andan ilçi daħı ol iki ķanlınuñ1256 kelāmını beyāna1257 

başlıyup eyitdi: Ey şāh-ı ferruħ-nijād  ve firişte-nihād ol iki pūr-ı bįdād ve ol iki ħūnį-

i pür-Ǿinād ve fesāddan cevābum budur ki hālā sū-yı bāġį vü fesāddan rücūǾ idüp 

semt-i śalāĥ ve dāda yüz ŧutmışlardur1258 ve işlerine Ǿözrler eyleyüp didiler ki: 

Minūçihr-i şeh-zāde ol civān-baħt-ı āzāde1259 gelsün tāc u taħtını aña virüp biz ķul 

gibi öñinde kemer baġlıyalum. Dįbā vü dįnār ve tāc u kemer ile ħidmet idelüm. Atası 

ķanını śatun alalum didiler diyüp andan her ne ki sipāriş olınmış idi bir bir Ferįdūn’a 

ħaber virdi. Çünkim Şāh-ı cihān1260 bu cevābları ilçiden gūş idüp aślā iltifāt itmedi. 

Ol dem hemān ilçinüñ yanında buyurdı kātibler gelüp eŧrāf u eknāfda olan şāhān ve 

pehlevānān ve śāĥib-ķırānāna nāmeler yazdırdılar1261. DaǾvet içün cümleden evvel1262 

sipeh-dār-ı Įrān ve server-i Sįstān sulŧān-ı Zāvelistān olan Gürşāsb-ı śāĥib-ķırāna bir 

nāme yazdılar. Üstād eydür: Bu dilāver ol kām-kār-ı cihān-dār-ı źü’l-iǾtibār1263 

Cemşįd nebįrelerinden idi ve nāmede Selm ve Tūr’uñ helāk olmasını andan diledi ve 

daħı yazdı ki1264: [U-36b] Ey pehlevān-ı rūy-ı zemįn şöyle maǾlūmuñ ola ki Ħāver 

mülkinden Rūm’dan ser-ĥadd-i Çįn’e dek cümle mehterlerüñ nigįnlerinde senüñ 

ismüñ yazalar. Gerek tāc u kişver śāĥibi olsun gerek gürz ü ħançer śāĥibi olsun 

cümle senüñ kemter ķullaruñdur ve şol bahādırlar ki şįr-i jiyān anlaruñ ħançerlerinüñ 

ħastalarıdur. Senüñ der-gāhınuñ kemer-besteleridür. İmdi ey nām-dār-ı cihān. Benüm 

iki dāne evlādum benüm ķanlularumdur. Įrec-i nām-dārı helāk eylediler andan 

śoñra1265 şimdi benden Minūçihr’i daħı dilerler. İmdi1266 Minūçihr’e yārlıķ idüp ol iki 

                                                           
1254 Ketħudā-yı cihān] -U. 
1255 Firistāde] -U. 
1256 Ķanlınuñ] ħūnįnüñ, U. 
1257 Beyāna] irgürmege, P. 
1258 Ey şāh-ı ferruħ-nijād  … dāda yüz ŧutmışlardur] -P. 
1259 Şeh-zāde ol civān-baħt-ı āzāde] -P. 
1260 Çünkim Şāh-ı cihān] şāh, U. 
1261 Ol dem hemān … nāme yazdılar] emr eyledi bir nāme yazdılar, P. 
1262 DaǾvet içün cümleden evvel] -P. 
1263 Ol kām-kār-ı cihān-dār-ı źü’l-iǾtibār] -P. 
1264 Selm ve Tūr’uñ helāk olmasını andan diledi ve daħı yazdı ki] -P. 
1265 Andan śoñra] -U. 
1266 İmdi] -U. 
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ķanluları helāk itmege [P-57b] bize yardım itmege saǾy-i bį-dirįġ1267 buyurasız diyüp 

nāmenüñ mührini urdı. Ķāren-i nām-dārı daǾvet ķıldı eyitdi: Ey server-i Ǿālem 

Gürşāsb pehlevāna degme kimse göndermek olmaz. Senüñ gibi bir nām-dār varmaķ 

gerek kim öyle server bu cānibe gele diyüp nāmeyi aña teslįm eyledi. Çünkim Ķāren-

i dilįr şāhdan bu peyāmı1268 işitdi1269 biñ miķdār er aldı yaraķ idüp yola düşdi sürüp 

bir gün Sįstān’a irdi Gürşāsb’a ħaber oldı buyurdı Ķāren’i getürdiler. Murād-ı 

bülendüñden śoñra yaraķ görüp Ǿazm-i Şāh-ı1270 Ferįdūn eyledi. Günlerde bir gün 

gelüp vāśıl oldı1271. Ferįdūn Şāh daħı işidüp1272 kerr ü ferr-i Ǿažametle ķarşu çıķdı. 

Getürüp bir Ǿālį maķām taǾyįn itdiler ķarār ķıldı, bir ķaç eyyāmdan śoñra1273 żiyāfet 

olundı. Çünkim Gürşāsb-i nām-dār her vechle şāhuñ emrine rām oldı. Andan Ferįdūn 

buyurdı Selm’üñ ilçisini dįvāna1274 getürdiler. Tekrār anuñ cevābını Gürşāsb öñinde 

söyletdiler. Andan Ferįdūn ilçiye eyitdi: Ey merd-i çerb-zebān var ol iki bį-şerm ü bį-

bāklere söyle kim eger Minūçihr’e muĥabbetiñüz var ise yā Įrec-i nām-dārūn tenine 

ne oldı başını bir tābūta ķoyup baña gönderdüñüz beni Įrec’den ayırduñuz şimdi 

Minūçihr’e mi kįn baġladuñuz. İmdi ey küstāħlar siz Minūçihr’üñ yüzini 

göremezsüñüz meger leşker ile ve Gürşāsb ile göresiz. Ol kimse ki cefā toħmunı ekdi 

ol ne eyü gün görür ve ne behişt-i cāvidān görür. Sizüñ gözüñüz görmez illā sipeh-

sālār u sipāh. İmdi1275 ey zevālleri yaķįn olmış žālimler ol dıraħtı1276 düşmen yirinden 

ķopardı andan bir şāħ-ı meyve-dār ĥāśıl oldı. Hizber-i jiyān gibi sizüñ üzerüñüze gele 

dedesi kįnine miyān-beste ola. Nām-dārān ile leşker ile Sām-ı Nerįmān u Gürşāsb 

gibi dilāverler ile varur ve ben size bir leşker gönderdüm ki bir ŧāġa ħaymeleri 

ķurıla1277 ve daħı ey merd ol žālimlere söyle ki dimişler ki göñlini pāk idüp 

günāhımuz baġışlasun. İmdi görüñ ol rūzgār görmiş pįr-i dānā ne cevāb virdi1278: Her 

şol kişinüñ ki cān u cisminde Ǿaķlı ola. Şöyle günāh itmek gerek ki Ǿözre ķābil ola. 

Perverdigārdan utanmaz mısız kim bunuñ [P-58a] gibi germ sözler söyledüñüz. Bu 

daħı böyle ķalmıya bu yaramazlıġuñ mükāfātını iki cihānda bulasuñuz ve daħı baña 

                                                           
1267 SaǾy-i bį-dirįġ] iĥsān, P. 
1268 Peyāmı] cevābı, P. 
1269 İşitdi] gūş eyledi, P. 
1270 Şāh-ı] -U. 
1271 Günlerde bir gün gelüp vāśıl oldı] -U. 
1272 İşidüp] -U. 
1273 Ķarār ķıldı, bir ķaç eyyāmdan śoñra] -U. 
1274 Divāna] -P. 
1275 Ol kimse ki cefā … sālār u sipāh. İmdi] -U. 
1276 Dıraħtı] servi, P. 
1277 Bir ŧāġa ħaymeleri ķurıla] -P. 
1278 İmdi görüñ ol rūzgār görmiş pįr-i dānā ne cevāb virdi] -P. 
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tāc u taħt kim gönderdüñüz yaǾnį ķaśdıñuz bu kim1279 Ferįdūn sizden kįn1280 ü ķan 

istemeye. Ben hįç Įrec’üñ ol bį-behā başını evlā mı kim tāc u taħta śatam. Ħalķ 

diyeler kim pįr olmış peder nev-civān oġlınuñ başını behāya kesmiş. İmdi cevābı 

dırāz itmiyelüm benüm murādum sizüñ mālıñuz degildür cān u başıñuzdur peder her 

ne ķadar pįr ise de diridir ol nev-civān oġlınuñ kįnine kemer baġlamışdur1281 diyüp 

ilçiye1282 cevāb virdi. İlçi ol cevābları işidüp1283 bir an ķarār ķılmayup Ǿazm-i Tūrān 

ķıldı. Günlerde bir gün [U-37a] gelüp Tūrān’a irdi. Gördi śaĥrāda bār-gāhlar 

ķurılmış. Üstād eydür1284: Selm ve Tūr ķaŧįfe gönlekler ŧutmışlar Ǿıyş u nūş iderler. 

İlçi irişüp ol iki şāhlar yanına geldi. Ol dem andan ħaber śordılar. Ferįdūn’dan ve 

leşkerden ve şāh-ı nevden ve ol vilāyetüñ cengį1285 bahādırlarından suǿāl1286 itdiler ve 

kevkebe-i Minūçihr’den ziyāde tefaħħuś ķıldılar ki sipihr-i gerdānuñ anuñla 

muǾāmelesi ne śūretdendür. Ulular kimlerdür ve vezįrler kimlerdür didiler1287. Felek 

aña mihr üzre midür çehresinde eŝer-i saǾādet nümāyān mıdur didiler. İlçi daħı cevāb 

virüp eyitdi: Her şol kimse kim ħürrem-i bahārı görmemişdür varup der-gāh-ı 

Ferįdūn’ı görsün gūyā bir bahādır ki behişt içindedür. Dükeli ħākiǾanber ve kirecleri 

zerdür. Sipihr-i berįn anuñ ferş-i eyvānı ve behişt  rūy-ı ħandānıdur1288. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Firistāde güft ān ki ħürrem-bahār 

Ne-dįdest be-bend-i der-i şehriyār 

Bahārįs ħürrem der-ender-behişt 

Heme ħāk-i Ǿanber heme zerr-i ħişt 

Sipihr-i berįn k’ān eyvān-ı ūst 

Behişt-i berįn rūy-ı ħandān-ı ūst 

 

 

 

                                                           
1279 Ķaśdıñuz bu kim] -P. 
1280 Kįn] -P. 
1281 Peder her ne ķādar … baġlamışdur] -U. 
1282 İlçiye] -P. 
1283 İşidüp] gūş idüp, P. 
1284 Üstād eydür] -U. 
1285 Cengį] -U. 
1286 Suǿāl] istifsār, P. 
1287 Ulular kimlerdür ve vezįrler kimlerdür didiler] -U. 
1288 Gūyā bir …  rūy-ı ħandānıdur] -P. 



184 

 

Be-bālā-yı eyvān-ı ū zāġ nist 

Be-pehnā-yı meydān-ı ū bāġ nist1289 

Neŝr1290: Çünkim anuñ ol yüce eyvānına irdüm şāhuñ başını sitāre ile hem-rāz 

gördüm. Meŝelā cihān temāmet anuñ taĥt-ı taħtına gelmiş ve daħı zinde pįllerüñ 

arķasında altun çenberlü ŧabl u kūslar ile ber-pāy ŧurular ve her cānibden ħurūş-ı 

kerrenāy sen dirsin ki dükeli meydān cūş ider ve zemįn ü āsmān dükeli ħurūş ider. 

Varup ol şāh-ı ercüm1291endüñ öñinde ħırāmān oldum. Pįrūzeden bir taħt-ı bülend 

gördüm. Anuñ üzerinde pādişāh-ı māh miŝālinde cāy-gāh itmiş ve yāķūt-ı raħşāndan 

başına bir külāh urınmış. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Be-tįre zenān pįş-i pįlān be pāy 

Zi-her sū ħurūşįden-i kerre-nāy 

Tü güftį ki meydān bi-cūşed hemį 

Zemįn b’āsmān ber-ħurūşed hemį [P-58b] 

Ħırāmān şüden pįş ān ercümend 

Yekį taħt-ı pįrūze dįden bülend  

Nişeste berū şehriyārį çü māh 

Zi-yāķūt-ı raħşān be-ser ber-külāh1292  

Neŝr1293: Muĥaśśal ol server bir cemāle mālik kim cihān anuñ cemālinden pür bįm ü 

vehm ve pür ümįd eger göreydüñ Cemşįd zinde olmış dir idüñ ve śāĥib-ķırānlıķ1294 

yirinde Gürşāsb-i yel oturur yanında evlādı bile ķarār ķılmışlar. Nerįmān-ı cengį ve 

Sām-ı dilįr ellerinde gürz ü şemşįr1295 ve daħı bunlaruñ ķarşularında Rūmį vü Çerkes 

ġulāmlardan biñ dāne ķulaķları mengūşlı ve gerdenleri ŧavķ-ı zerrįn birle ārāste vü 

                                                           
1289 Elçi, bütün bunlara karşılık verdi, dedi ki: “Parlak bahan görmeyen, gidip o padişahın sarayının 
kapısını görsün. Saray değil cennetin içinden çıkmış bir saadet baharıdır. Toprağı amberden ve tuğlası 
da altından. Bu yüksek gök, onun yanında bir köşk gibi kalır; yüksek cennet de o sarayın gülümseyen 
yüzüdür. Onun meydanının boyunca bir dağ ve avlusunun genişliğince de bir bağ bulunamaz.” 
1290 Nažm: … Neŝr] -U. 
1291 Çenberlü ŧabl u kūslar … külāh urunmış] -P. 
1292 Fillerin önünde ve ayakta duran davulcular davul çalıyorlar ve her tarafdan kerrenay sesleri 
göklere yükseliyordu. Öyle bir manzara ki, o meydan coşuyor, yerle gök birbirine giriyor sanılırdı. 
Ben, o padişahın önüne doğru ilerlediğim zaman, firuzeden ve yüksek bir taht gördüm. Üzerinde, 
başında yakuttan bir taç ile parlayan bir padişah oturuyordu. 
1293 Nažm: … Neŝr] -U. 
1294 Śāĥib-ķırānlıķ] pehlevānlıķ, P. 
1295 Nerįmān-ı cengį ve Sām-ı dilįr ellerinde gürz ü şemşįr] -P. 
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pįrāste ħidmet-kārlar ber-pāy1296 ŧururlar. İmdi eger anlar1297 bu cānibe leşker çekerler 

ise ne śaĥrā taĥammül ider ve ne kūh diyüp ħāmūş oldı1298. Ol iki cefā-pįşelerüñ 

elemlerinden yüzleri ķarardı. Andan śoñra oturdılar tedbįr ve müşāvere ķıldılar1299. 

Ammā sözlerinüñ ne başı bellü idi ve ne ayaġı. Döndi Selm’e Tūr eyitdi: Ārām u 

şādlıġı girü ķomaķ gerek. İmdi Minūçihr gibi1300 nām-ver nice bį-hüner ola ki anuñ 

muǾallimi1301 Ferįdūn ola. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Nebįre ile el bir ide niyā 

Ki ol cāy-gehden bite kįmyā 

Neŝr1302: İmdi bizüm vaķtimüz śavāş yaraġını görmek vaķtidür ve şitāb vaķtidür1303 

epsem ŧuracaķ vaķt degildür diyüp tįz leşkerden ılġārcılar çıķardılar eŧrāfa 

gönderdiler. Çįn’den ve Ħāver’den leşker cemǾ ķıldılar. Ol illere ve vilāyetlere 

ġavġālar yayılup ol cānibe yüz ŧutdılar yaǾnį Selm ve Tūr cānibine Ǿazm ķıldılar. Ol 

ķadar leşker cemǾ oldı ki ĥadd ü ĥaśrı yoķ idi. Üstād eydür: Her kārlarını mükemmel 

gördiler hįç ķuśūr u bahāneleri ķalmadı lākin aħterlerini nuĥusetden saǾādete ricǾat 

itdürmege mecālleri olmadı1304. Andan śoñra ol deryā gibi leşker cebe vü cevşen ü 

zırh u miġfer içinde nā-bedįd olup ol iki şāhuñ leşkeri bir gün śaĥrā-yı Ħāver’den 

ķalķup Ǿazm-i Įrān eylediler1305 tā kim gelüp Įrān ser-ĥaddine ayaķ baśdılar. Bu 

cānibde ħaber Ferįdūn’a irdi ki [U-37b] Tūrān cānibinden bir leşker gelüp ser-ĥadd-i 

Įrān’a dāħil oldı. Şöyle kim anlaruñ çoķluġundan yir yüzi görinmez didiler. Çünkim 

Ferįdūn-ı ferruħ-fāl1306 bu cevābı gūş eyledi hemān Minūçihr’e emr ķıldı kim leşkeri 

śaĥrāya çıķara. Ol daħı sipāh-ı bį-şümārı śaĥrāya çıķardı. Bir hafta śaĥrāda ķarār 

ķıldı. Ferįdūn geldi düşmene göndermek zamānında aña pend ü naśįĥat ķıldı eyitdi: 

[P-59a] Ey oġul şol zamān kim düşmene berāber olup cenge mübāşeret idesin. 

Kendüñe Ǿāķilleri ve uluları yār eyle śavāş güninde kendüñi ķalb-gāhda ķo tā kim 

                                                           
1296 Ħidmet-kārlar ber-pāy] -U. 
1297 Anlar] -U. 
1298 Ħāmūş oldı] cevābı kim tamām ķıldı, P. 
1299 Müşāvere ķıldılar] ŧanışdılar, P. 
1300 Minūçihr gibi] -P. 
1301 MuǾallimi] taǾlįm-kārı, P. 
1302 Nažm: … Neŝr] -U. 
1303 Ve şitāb vaķtidür] -U. 
1304 Her kārlarını … mecālleri olmadı] -P. 
1305 Andan śoñra ol … Ǿazm-i Įrān eylediler] -P. 
1306 Ferruħ-fāl] ferħunde-fāl, P. 
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sipāhuñ ķuvvet-i ķalbi ziyāde ola diyüp buña göre çoķ pend ü naśįĥat eyledi. Andan 

śoñra Ferįdūn Şāh şehre gitdi. Minūçihr leşker çeküp Ǿazm-i düşmen ķıldı. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Serā-perde-i şāh bįrūn keşįd 

Direfş-i hümāyūn be-hāmūn keşįd 

Hemį reft leşker gürūh-ā-gürūh 

Çü deryā bi-cūşįd hāmūn u kūh 

Çünān tįre şüd rūz-ı rūşen zi-gerd 

Tü güftį ki ħūrşįd şüd lājiverd1307 

Neŝr1308: Direfş-i Kāviyān Ķāren-i Gāve’nüñ elinde pįş-gāh leşkerde ve1309 üstād 

eydür: Gürşāsb-i nām-dār leşker-gāhdan iki mįl yire dek iki yaña zinde filler 

baġlamış idi ve altmış dāne pįllerüñ üzerine altun taħtlar var idi. LaǾl ü gevher ile 

muraśśaǾ üç yüz pįle daħı aġrıķ yüklenmiş idi ve altı yüz daħı ķuvvetlü ve heybetlü 

pįller başdan ayaġa dek geyimlü śavāş içün hemān gözleri görinür idi. İşte bu tertįb 

ile bahādırlar arķalarında cebe vü cevşen dūşlarında gürz-i girān dilįrler ve dükeli 

Įrec kįnine1310 miyān-beste. Üstād eydür: İşte1311 bu üslūb üzre Minūçihr kim ser-

ĥadde irdi her bahādıruñ yirini taǾyįn ķıldı ve leşkeri tertįb eyledi ve Minūçihr ķıble-

gāhda ŧurup Serv-i şāh-ı Yemen’i yanına aldı1312. Tā kim aħşām oldı Minūçihr 

leşkerüñ ortasından māh-ı tābān gibi şuǾle śaldı1313. Bu cānibden daħı Selm ve Tūr’uñ 

leşkeri göz ayrımı yirde idi. Anlar daħı her cāniblerin müstaĥkem idüp yatdılar. 

Çünkim seĥer oldı iki leşker birbirlerine gözdiler. Üstād eydür: Meger Gürşāsb’uñ 

alāyı Selm alāyına ķarşu vāķiǾ olmış idi. Rivāyetdür ki Gürşāsb pįl arķasında söylese 

āvāzı bir niçe mįl yir gider idi ve arķasında geyimleri leşkerün arasında güneş gibi 

şuǾle virür idi. Pįlinüñ ayaġı altında zemįn lerze idi. Bir cānibde daħı Ķāren-i sipeh-

dār ve Sām-ı mübāriz ve anlaruñ ķollarında olan sipāh tįġlerin niyāmlarından çıķarup 

ŧurdılar. Ol gice ħod ŧalāyede Ķāren serdār idi ve kemįn-gāhda Behrām ŧurmış idi. 

Nažm: 

                                                           
1307 Padişahın büyük çadırını çıkardı, bayrağını da ovanın ortasında açtı. Ordu, takım takım yürüyordu. 
Askerin çokluğundan, dağlarla ovalar deniz gibi kaynaştı. Aydın gün kalkan tozlarla öyle karardı ki, 
güneş lacivet rengini aldı. 
1308 Nažm: … Neŝr] -U. 
1309 Direfş-i Kāviyān … leşkerde ve] -P. 
1310 Kįnine] ķanına, P. 
1311 Üstād eydür: İşte] -P. 
1312 Ve leşkeri tertįb … Serv-i şāh-ı Yemen’i yanına aldı] -P. 
1313 Tā kim … gibi şuǾle śaldı] -P. 
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[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Sipeh-büd çü Ķāren mübāriz çü Sām 

Sipeh ber-keşįde ħusām ez-niyām 

Ŧalāye be-pįş enderūn çün Ķubād 

Kemįn-ver çü Behrām-ı ferruħ-nijād 

Yekį leşker ārāsre çün Ǿarūs 

Be-şįrān-ı cengį vü āvā-yı kūs1314 [P-59b]  

Be-Selm u be-Tūr āgehį tāħtend 

Ki ceng-āverān kįne-rā sāħtend 

Zi-bįşe be-hāmūn keşįdend śaf 

Zi-ħūn-ı ciger ber-leb āverde kef 

Neŝr: Üstād eydür: ol gice śubĥa dek iki cānibden göz yummadılar1315. Bir leşker idi 

ki nev-Ǿarūs gibi ārāste idi ve ħurūşįden-i şįrān cengi ve śadā-yı ŧabl u kūs cihānı 

ŧutdı ve ŧalāye öñinde Ķubād-ı dilįr ŧurur idi. Selm ü Tūr āgāh oldılar ki ceng-i 

āverler gine bisāŧını düzetdiler. Anlar daħı bįşe-zārdan śaĥrāya çıķup śaf çekdiler 

ħūn-ı cigerden leblerine kef gelmiş idi1316. Bu cānibden Tūr sürdi tā kim Ķubād’uñ 

yanına geldi eyitdi: Ey Ķubād var yüri Minūçihr’e di kim ey pedersiz yeñi şāh bu 

leşker ve bunca tāc u genc nedür Įrec’den ħod vücūda bir ķız1317 geldi saña kūpāl u 

şemşįr ü cevşeni kim virdi. Döndi Ķubād aña1318 eyitdi: N’ola ben aña bu ħaberi 

ileteyin senüñ nāmuñı ve kelāmuñı diyeyin ammā senüñ öñinde bir ķorķulu iş vardur 

eger bu ħām sözlerüñden başuña ne ziyān geldügini [U-38a] göreydüñ ve bileydüñ 

bu evżāǾ-i nā-hemvārı iħtiyār itmezdüñ. Sizüñ başuñuza gelecek işlere rūz u şeb1319 

ķurd u ķuş giryān ola didi ve gitdi. Tā kim Minūçihr’üñ yanına irişdi. Selm-i rezm-

ħˇāhdan işitdügini bi’l-cümle aña söyledi1320. Üstād eydür1321: Minūçihr bu 

                                                           
1314 Kâren gibi kumandanlarla Sâm gibi yiğitler, kılıçlarını kınından çıkardılar. Kubâd ordunun ön 
kısımlarını, temiz soylu Behrâm ise geri kısımlarını kumanda ediyordu. İşte böylece padişah, savaş 
erleri ve davul sesleri ile gelin gibi süslü bir ordu hazırladı. Bunun üzerine,  bu iki kanlı, ağızları ciğer 
kanıyla köpürmüş bir halde ordularını ormandan çıkartıp savaş ovasına getirdiler. 
1315 Nažm: … göz yummadılar] -P. 
1316 Bir leşker idi ki … leblerine kef gelmiş idi] -P. 
1317 Ķız] duħter, U. 
1318 Aña] -U. 
1319 Göreydüñ ve bileydüñ … işlere rūz u şeb] -P. 
1320 Bi’l-cümle aña söyledi] ser-ā-pā ħaber virdi, P. 
1321 Üstād eydür] -U. 
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cevābları1322 gūş ķılup ħande-künān eyitdi: Ey merd Ǿāķil olan kimse bu sözi 

söylemez meger dįvāne ola. İmdi ey merd1323 minnet Ħudā’ya ki yir ü gögüñ 

śāĥibidür. Anuñ ĥaķķıyçün anı zįr ü zeber itmeyince gözüm yummazın. Tā ki başını 

teninden cüdā ķılam ħalķ-ı Ǿālem göreler andan Ħudā naśįb iderse peder-i ferruħ 

fālımuñ kįnini isteyem ve anuñ pādişāhlıġını zįr ü zeber ķılam. İşte seĥer kim oldı1324 

bu ħaber Tūr’a yetdi ol gün ceng olmadı çünkim bu rūşen-i cihān tįre oldı1325. Ol daħı 

Selm ile ceng esbābını müheyyā eylediler aħşāma dek ol iki lekşer-i ceng-cū ĥāżır u 

āmāde oldılar. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Bedān ki ki rūşen-i cihān tįre küşt 

Ŧalāye perākende bed-pehn deşt 

Be-pįş-i sipeh Ķāren-i rezm-zen 

Ebā rāy zen serv-i şāh-ı Yemen 

Ħurūşį ber-āmed zi-pįş-i sipāh 

Ki ey nām-dārān u şįrān-ı şāh 

Bi-dānįd k’įn ceng-i ehrimenest 

Hemān derd kįnest ü ħūn cüstenest 

Kesį k’ū şeved küşte z’įn rezm-gāh 

Behiştį büved şüste pāk ez-günāh1326 

Neŝr1327: Śaĥrāya ŧalāye perākende ķıldılar. Ķāren rezm-zen ŧalāyede, sipāhuñ öñinde 

Serv-i şāh-ı Yemen ile münādįler her kūşede nidā itdiler ki: Ey nām-dārān-ı Įrān 

āgāh oluñ ki yarın ceng-i ehrimenāndur ve kįn ŧaleb idüp ķan isteyecek gündür1328. 

Bir kimse ki bu rezm-gāhda küşte ola günāhdan pāk olup ķarār-gāhı behişt-i berįn 

olur ve bir kimse ki Çįn dilįrlerinden birinüñ ķanın döke cihānda nām-ı nigū ĥāśıl 

ider. Hem pādişāh-ı cihāndan tāc u taħt ve Ǿizz ü baħt bulur ve Ħudā-yı dād-gerdin 

                                                           
1322 Bu cevābları] -U. 
1323 İmdi ey merd] -U. 
1324 İşte seĥer kim oldı] -U. 
1325 Ol gün ceng … tįre oldı] -P. 
1326 Aydın yeryüzü kararmaya başlayınca, öncüler ovaya yayıldılar. Önlerinde savaşçı Karen ile 
müşaviri Serv bulunuyordu. Derken, ordunun ön saflarından, şöyle bir ses yükseldi: “Ey şahın 
yiğitleri! Şunu bilin ki bu savaş, dünyayı yaratan Tanrı’nın düşmanı ehrimene karşı açılmış bir 
savaştır. Kim bu savaşta ölürse cennetlik olur, bütün günahlarından arınır.” 
1327 Ol daħı Selm ile … Neŝr] -U. 
1328 Śaĥrāya ŧılāye … isteyecek gündür] -P. 
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ecr-i Ǿažįme mažhar olur. İmdi Ǿāķilāne ĥareket idüp merdāne ķılınmaķ gereksiz. 

Seĥer kim ola ħūrşįd-i cihān-tāb Ǿālemi rūşen ķıla merdānelik ile bil baġlayup gürz ü 

ħançer ü maġżar ile yirlü yiriñüzde ŧurup mekānıñuzı1329 bekliyesüñüz biriñüzden bir 

ķadem ne ilerü gerek ve ne girü gerek Ǿale’t-tertįb [P-60a] ŧurmaķ gereksiñüz. Sipeh-

sālārlar ve dilįr ü ser-dārlar1330 şāh ķarşusında śaf-be-śaf ŧurup çaġrışdılar ki: Biz 

cümlemüz Minūçihr’e bendeyüz. Cihānda anuñ varlıġı ile zindeyüz. Eger1331 fermān 

iderse şimdi zemįni ķanla Ceyħūn ırmaġına döndirelüm1332 didiler. Ol gice bu ķadar 

güft ü gū ve bu ķadar Ǿahd ü peymān oldı. Bahādırlar yirlü yirlerine gitdiler. Çünkim 

geldi seĥer oldı. Minūçihr cebe vü cevşen ile Rūmį külāh ile ve tįg ile bār-gāhından 

ŧaşra çıķdı. Her ŧarafdan dilāverlerüñ dilleri pür kįn ve kaşları pür-çįn  çeb ü rāst ve 

ķalb u cenāh-ı sipāh ārāste oldı. Zemįn bu keŝret-i sipāhdan śu üzerinde keştį şeklin 

baġladı sen dirsin ki ceng cānibine şitāb ider zinde pįllerüñ arķalarında olan kūslara 

ŧurreler urdılar. Yiryüzi deryā-yı Nįl gibi ĥareket itdi1333. Bahādırān-ı dilįrān ibtidā 

çarħacılar1334 yüriyüp śaĥrādan ŧāġ gibi gitdiler hāy u hūyla düşmen leşkerinüñ 

üzerine yüridiler. İki ŧarafdan śįt u śadā1335 cihānı ŧutdı. Üstād eydür: İşte1336 iki 

Ǿasker birbirlerine hücūm idüp cenge āġāz itdiler. Üstād eydür: Meger Tūrān 

leşkerinde bir bahādır var idi. Nāmına Şįrūy dirler idi. Ġāyet nām u nāmūs śāĥibi idi. 

Ŧaġ gibi pįlini sürüp meydān açdı1337 ve kendüsi [U-38b] meydāna girdi. 

Heybetinden Įrāniyān’a dehşet Ǿārıż oldı. Ķāren-i rezm-zen anuñ meydānına girdi. 

Tįġ Ǿüryān eyledi ceng eylediler. Ķāren’üñ ķılıcı śındı. Şįrūy Ķāren’i gürz altında 

zebūn ķıldı. Sām-ı sipeh-dār anı gördi naǾre urup yıldırım gibi irdi. Şįrūy Sām’ı kim 

gördi ħışmla üzerine sürdi. Üstād eydür: Sām ziyāde tāze idi. Şįrūy Sām’a daħı bir 

gürz urdı. Sām gürze aldı gürz1338 gürzden ayrıldı. Sām’uñ omūzına ŧoķındı 

omuzundan1339 arķaya dek cebe vü cevşenini tā kemer-gāhınuñ üzerine yıķdı. Sām lā-

yaǾķıl oldı. Atı Sām’ı tā Įrāniyān alāyına berāber getürdi. Hemān Şįrūy meydān 

ortasında ķarār ķıldı. Yine naǾre urdı eyitdi: Ben hergiz Įrāniyān’dan Gürşāsb’den 

ġayrısın dilemezin. Gürşāsb çün bu ĥāli gördi ħışmla meydāna Ǿazm ķıldı. Gelüp 

                                                           
1329 Mekānıñuzı] yirüñüzi, P. 
1330 Ser-dārlar] -P. 
1331 Eger] çünki, P. 
1332 Zemįni ķanla Ceyħūn ırmaġına döndirelüm] zemįn üzerinde ħūndan rūd-ı Ceyħūn aķıdalum, P. 
1333 Zemįn bu keŝret-i sipāhdan … gibi ĥareket itdi] -P. 
1334 İbtidā çarħacılar] -P. 
1335 Śįt u śadā] hāy u hūy, P. 
1336 Üstād eydür: İşte] -U. 
1337 Meydān açdı] -P. 
1338 Gürz] -U. 
1339 Omuzundan] -U. 
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derūn-ı dilden naǿre urup1340 eyitdi: Ey merd-i serv-śūret1341 beni meydāna oķursın he 

mi1342 işte geldüm bugün meydānı saña ŧar eyleyem. Cebe vü cevşen ve kemerüñ 

senüñ üzerüñe ķan aġlıya1343 didi. Tā kim Şįrūy düşnāmla gelüp Gürşāsb’üñ öñine 

irdi. Gürşāsb Şįrūy’ı görüp eleminden ħande ķıldı. Şįrūy eyitdi: Ey nā-bekār merd 

olan meydānda güler mi. Gürşāsb eyitdi: Nā-bekār ben nice gülmeyem ki ceng [P-

60b] güninde Gürşāsb’uñ meydānına sen giresin didi ve eline ol ħışmla gürz aldı. 

Şįrūy’a bir gürz ile çarpdı ki cümle pįl ve esbābı ile zemįne berāber ķıldı. Ol ĥāli 

görüp bir gizden Selm ve Tūr’uñ leşkeri Gürşāsb’uñ üzerine sürdiler. Gürşāsb’uñ 

ķafasından Minūçihr daħı işāret eyledi. Sipāh-ı Įrān bir gizden hücūm ķıldılar. Ceng-i 

Ǿažįm oldı. Leşker-i Selm ü Tūr bir mertebe idi ki deryā-yı muĥįŧden nişāne virür idi. 

Bu deryā içinde bahādırlar neheng-āsā ceng iderler idi. Bunlar iķdām ile anlar 

keŝret1344 ile ŧayandılar. Tā kim gelüp aħşām oldı. Cengüñ arası gelmedi1345 ammā 

Selm ü Tūr, Şįrūy içün zārįliķler ķıldılar ve bu deryā gibi sipāhuñ zebūn olmasını fikr 

itdiler. Ġam-nāk oldılar bu ceng-i Ǿažįm çünkim giceye ulaşdı iķdām eylediler seĥer 

olınca maǾreke ķıldılar1346. Andan iki ŧabl-i āsāyiş çalındı. Güneş ŧoġduķda cengden 

iki leşker döndiler. Ķarār ķıldılar ol gün ceng olmadı. Selm ü Tūr özge fikr ķıldılar 

Firdevsį-i üstād buyururlar ki Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Dil-i Selm ü Tūr āmed ez-ġam be cūş 

Be-rāh-ı şebįħūn nihādend gūş 

Çü ez-rūz-ı raħşende nįme güźeşt 

Dil-i her dü ħūnį pür ez-kįne geşt 

Zi-her gūne-i çār-hā sāħtend  

Hemį rāy-ı bį-hūde endāħtend 

Ki çün şeb büved māh-şebįħūn künįm 

Heme kūh u hāmūn pür ez-ħūn künįm 

 

                                                           
1340 Derūn-ı dilden naǿre urup] -U. 
1341 Merd-i serv-śūret] nā-bekār, P. 
1342 He mi] evlā mı, U. 
1343 Senüñ üzerüñe ķan aġlıya] üzerüñe aġlıya, U. 
1344 Kesret] çoķluķ, P. 
1345 Cengüñ arası gelmedi] -P. 
1346 MaǾreke ķıldılar] neberd itdiler, P. 



191 

 

Çü āmed şeb u rūz şüd der-nihān 

Sipāhį girifteş ser-ā-ser cihān1347 

Neŝr: İşte bunlar ol gice1348 şebįħūn tedbįrin eylediler. Çünki günüñ yarısı geçdi bu 

iki ħūnįler bu tedbįre ķarār virdiler. Derūnları kįne ile ŧoldı. Andan māǾadā niçe 

inkār-ı fāside itdiler. Niçe mekr ü ĥįle yolların bulmaġa beyhūde rāy ķıldılar. Çünkim 

ol gün geçüp aħşām irişdi1349. Bunlar tamām şebįħūn içün ĥāżır oldılar. Ammā bu 

cānibden Įrān sipāhı daħı ol ĥālden vāķıf olup Minūçihr daħı ĥāżır olup emr eyledi. 

Sipāh cümle müheyyā oldılar. [U-39a] Ol dem Minūçihr emr eyledi ki Ķāren-i sipeh-

dār kemįn-gāha gide sipāhdan otuz biñ nām-dār ki her biri kemer-beste-i kār-zār 

idiler. Alup kemįn-gāha Ǿazm itdi. Ol cānibden Tūr daħı yüz biñ leşker alup geldi 

kim Įrāniyān’a şebįħūn idegördi ki kendünüñ gelecegi yire Įrān sipāhı müsellaĥ u 

āgāh ŧurmışlar. Nā-çār cenge āġāz eyledi. Bir mertebe kim gerd-i süvārāndan hevā 

yüzini seĥāb ŧutdı ve ŧįġ-i pūlāduñ şaǾşaǾası berķ-i dıraħşende gibi şuǾleler śaldı. 

Maġz-ı dilįr anda bāng pūlād-ı ebr içinde āteş ü bād žāhir oldı1350. Üstād eydür: Ol 

dem Minūçihr Şāh daħı āteş gibi ol ceng yirine geldi. Tūr’uñ üzerine at sürdi. Ol ĥāli 

görüp sipāh-ı Įrān yanar āteş oldılar. Tūr-ı nā-bekār anı gördi. Tūrān sipāhı yüz 

çevirdi, nā-çār Tūr daħı at başını çevirüp firāra yüz ŧutdı1351. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ǿİnān rā bi-pįçįd u ber-kāşt rūy 

Ber āmed zi leşker yekį hāy u hūy 

Demān ez-pey-i ū  Minūçihr Şāh  

Resįd ender ān nām-ver-i kįne-ħˇāh 

Yekį nįze zed ber pes-i püşt-i ūy 

Nigūn-sār şüd ħancer ez-muşt-i ūy 

 

 

                                                           
1347 Aydın günün yarısı geçince, her itki savaş erinin de gönülleri kinle kızıştı ve bir gece baskını 
yapmayı tasarladılar. Aralarında konuşup, ipe sapa gelmiyen bir takını düşünceler ileri sürdüler: 
“Geceleyin bir baskın yaparak ovaları kana boyayalım!”  dediler. Gece bastırıp da gün ortadan 
kaybolduğu, ortalığı karanlık kapladığı zaman, bu iki zalim ordularını hazırlayarak baskına geçmek 
istediler.  
1348 Nažm: … ol gice] -U. 
1349 Şebįħūn tedbįrin …  aħşām irişdi] -P. 
1350 Bir mertebe … āteş ü bād žāhir oldı] -P. 
1351 Firāra yüz ŧutdı] girįzān oldı, P. 
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Zi zįn ber-girifteş be-kirdār bād 

Bi-zed ber-zemįn dād merdį be-dād1352 

Neŝr: Çünkim Tūr-ı nā-bekār Minūçihr rezmden Ǿinān-ı pįçįde ķıldı. Leşkerden hāy u 

hūy ķopdı1353. Ol dem ardınca Minūçihr-i dilįr sürüp ol kįne-ħˇāh nām-ver ol yirde 

irişdi1354. [P-61a] Tūr’uñ arķasından bir nįze urdı. Tūr’uñ elinde olan ħançeri düşüp 

kendü daħı düşmenüñ maĥallinde1355 Minūçihr irişüp bād miŝāl zįninden ķapup 

yire1356 urdı. Ol yirde erlik dādını virdi baǾdehu1357 raħşından inüp Tūr’uñ başını 

kesdi aldı leşkerine getürdi. Įrān sipāhı şād u ħürrem gelüp öñinde baş ķodılar. Ulular 

Minūçihr’e duǾālar ķıldılar. Ol dem [P-61b] dįvān idüp emr eyledi. Ferįdūn içün bir 

nāme yazıla1358. Ol dem kātibler gelüp nāmeye mübāşeret ķıldılar1359. Evvelinde1360 

ĥamd-i Ħudā’yı yād idüp andan Ferįdūn’a medĥ ü ŝenā ķıldılar1361. Andan vāķiǾ olan 

aĥvāli taĥrįr idüp Minūçihr aġzından ki: Ey peder-i büzürg-vār Tūrān-zemįn’e 

iyülikle irişdük ve sipāh çeküp kįn ŧaleb itdük. İki gün içinde üç ceng-i Ǿažįm oldı. 

Rūz u şeb ol maǾrekede yeksān oldı. Anlardan şebįħūn ve bizden kemįn ķurılup her 

gūne miĥneti çekdük1362. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

[Resįdem be ħūbį be-Tūrān-zemįn] 

Sipeh ber-keşįdįm cüstįm k’įn 

Se ceng-i girān kerde şüd derd ü rūz 

Çi der-şeb çi der-hūr-ı gįtį firūz 

Ez-įşān şebįħūn u zi-mā kemįn 

Keşįdįm ü cüstįm her gūne k’įn 

 

                                                           
1352 Atının dizginini çekerek başını geri çevirince, ordusundan bir gürültüdür yükseldi. Bunun üzerine 
Minûçihr kükreyerek onun peşine düşüp hücum etti ve sırtına bir mızrak saplayınca, Tûr’un elindeki 
hançer yere düştü. Minûçihr, bundan sonra, bir rüzğar suretiyle gelip, onu eyerin üzerinden kaldırdığı 

gibi yere attı ve böylece yiğitliğin hakkını vermiş oldu. 
1353 Nažm: … hūy ķopdı] -P. 
1354 Ol dem …  yirde irişdi] anuñ ardından raħş ķoparup irişdi, P. 
1355 Tūr’uñ … maĥallinde] -P. 
1356 Yire] zemįne, P. 
1357 Ol yirde erlik dādını virdi baǾdehu] -P. 
1358 Yazıla] ĥāżır ola, P. 
1359 Ol dem kātibler … ķıldılar] nāmeye āġāz oldındı, P. 
1360 Evvelinde] ser-nāmede, P. 
1361 Ferįdūn’a medĥ ü ŝenā ķıldılar] -P. 
1362 Andan vāķiǾ olan … çekdük] -P. 
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Şenįdįm sāz-ı şebįħūn girift 

Zi-bį-çāregį kār-ı efsūn girift1363 

Neŝr: İşte1364 ey şāh-ı Ǿadālet-şiǾār senüñ himmetüñle Tūr’uñ ardından irdüm. Bir 

nįze ile urup1365 ser-nigūn ķıldum bir ejdehā gibi anı atdum ve ten-i bį-behāsından1366 

başını kesdüm. İşte şimdi saǾādetlü dedem ĥużūrına gönderdüm1367. Şimden girü 

Selm içün çāre görmekdeyüm diyüp nāmeyi tamām itdi mührin urdı. Andan Tūr’uñ 

başını bir tābūta ķodı Įrec başı gibi. Andan bir hecįn-süvār ile gönderdi. Tā kim  ol 

heyūn-süvār  bir gün gelüp Ferįdūn’a irdi. Göz yaşı ile ĥicāb ile1368 tābūtı Ferįdūn’uñ 

öñinde ķodı. Ferįdūn Şāh1369 anı görüp şād u ħandān oldı. [U-39b] Minūçihr’e duǾālar 

ķıldı. Çün Tūr’uñ ĥālini öyle gördi Selm cānibine göz ķulaķ ŧutup ķarār ķıldı. Bu 

cānibde bir gün Selm ķaçaraķ bir yire irdi. Anda ķarār itdi.  Ol yirde Tūr’dan ħaber 

śordı. Anuñ Minūçihr elinde helāk olduġını beyān itdiler. Derūnına ħavf düşdi. Ol 

yire yaķįn bir ĥiśār var idi. Tįz döndi murād idindi ki ol ĥiśāra gire. Minūçihr daħı 

Ķāren’i Selm ardınca gönderdi ki ķanda gitdügini bile1370. Selm kendü kendüye 

eyitdi: Ķaçup Çįn şehrine girmekden varup ol śarb ĥiśāra girmek yekdür anda bir 

müddet eyü veyā yatlu rūzgār geçürelüm diyüp ol ķalǾa cānibine Ǿazm ķıldı. Üstād 

eydür: Bu źikr olınan ķalǾa deryā miŝāl bir śuyuñ içinde idi1371.  Bir gün Ķāren ħaber-

dār oldı ki Selm ĥiśāra girmek ister anı ĥiśāra  ķaçurmamaķ içün tedārike meşġūl 

oldı. Üstād eydür: Ĥadd-i źātında ol ĥiśār derya miŝāl bir śuyuñ içinde idi. Ķāren 

Ǿaķlıyla bildi ki eger Selm varup ol ķalǾaya girdi ise kār müşkil olur. Gelüp bu aĥvāli 

Minūçihr’e bildürdi. [P-62a] Minūçihr Ķāren’e eyitdi: Meded imdi server aña bir 

çāre ķıl ki ol ķalǾaya girmeye eger vāķıǾā ol ķalǾaya girerse kimse anuñ ayaġını 

yirden depretemez zįrā ol ķalǾa bir ķayadur kim ķudretden deryā1372 içinde bitmişdür. 

Bālāsı ħod felege irmişdür ve daħı üstād eydür: Ol ĥiśāruñ içinde niçe genc ü māl 

                                                           
1363 “Ben, senin büyüklüğün sayesinde, Tûrân ülkesine geldim ve ordumu da oraya götürerek intikam 
almanın yollarını aradım. İki gün içinde, gece gündüz süren üç büyük savaş yaptım. Düşmanlar bir 
gece baskını yapmak istediler. Biz de buna karşılık pusu kurduk ve intikam için gereken tedbirleri 
aldık. Tûr’un bir gece baskını yapmak, bana karşı gücü yetmediği için birtakım hileler yapmak 
niyetinde olduğunu duymuştum”. 
1364 Nažm: … işte] -U. 
1365 Urup] -U. 
1366 Ejdehā gibi anı atdum ve ten-i bį-behāsından] -P. 
1367 İşte şimdi … gönderdüm] sen şāhuñ ĥużūrına irsāl eyledüm, P. 
1368 Göz yaşı ile ĥicāb ile] -U. 
1369 Şāh] -U. 
1370 Minūçihr daħı … gitdügini bile] -P. 
1371 Selm kendü kendüye … içinde idi] -U. 
1372 Deryā] deñiz, P. 
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ķonılmış idi ve anuñ üzerinde hümā per śalmaz1373 idi. Ol dem Ķāren Minūçihr’e 

eyitdi: İmdi ey şāh ben bir fikr eyledüm biz her ne ķadar iķdām eylesek bu ķalǾanuñ 

fetĥine ķādir olımazuz. Meger bir śanǾatle baña Tūr’uñ ħātemini ve direfşini virüñ 

Şįrūy nām bir er daħı var idi. Įrānįlerden idi. Anı daħı istedi eyitdi: Evlā kim bu 

ĥāletle ol ķalǾaya1374 girem siz daħı der-Ǿaķeb āheste āheste gelesiz diyüp Ķāren 

diledügini aldı. ǾAzm-i ĥiśār itdi1375. Tā kim gelüp ķalǾaya yaķįn irdi. Leşkeri Şįrūy’a 

ıśmarlayup Ķāren kendüsi tebdįl cāme idüp bir niçe bahādırlar aldı geldi. Ĥiśāruñ 

ķapusına irdi teĥabbus itdi. Gördi ki henūz Selm gelmemiş Ķāren şād oldı. Ol dem 

dįde-bān-ı ķalǾa1376 Ķāren’i görüp kimsin diyü ĥayķırdı. Ķāren eyitdi: Tūr’dan 

gelürüm beni bunda gönderdi ki Įrān’dan Minūçihr gelürse ĥiśārı andan śaķınuñ ve 

diz-dāra yār u hevā-dār oluñ diyüp bizi gönderdi ve Tūr’uñ mührini gösterdi tā kim 

ķapuyı açdılar. Ķāren niçe dilāver serverler ile ĥiśāra girdi. Ķarār ķıldı ol gün aħşāma 

dek diz-dāra dostluķ śūretin gösterdi. Diz-dār ġafletle ĥiśārdan ve bāşdan çıķdı. Źikr 

olınmış idi ki Ķāren ĥiśāra girmezden evvel leşkeri Şįrūy’a ıśmarlayup ŧaşrada ķomış 

idi. Çün seĥer oldı. Ķāren ķalǾa burcından Ǿalem ķaldurdı ve naǾre urup Şįrūz-ı źį-

şān ve bahādırāna1377 yir yir Ǿalāmet gösterdi. Şįrūy āgāh olup şād oldı ve leşkeri alup 

ķalǾa ŧarafına yüridi1378 ve Ķāren daħı ķapuyı açdı. Şįrūy’ı ve bahādırānı içerü ķodı. 

Andan düşmenüñ başların kendü ķanları üzerine şöyle dökdiler kim gūyiyā ħūnįn 

kelleler ķan üzerinde laǾl-gūn efser idi. bir ķola [P-62b] Ķāren ve bir ķola Şįrūy 

düşdi1379. Andan ķalǾa ħalķına ķılıç [U-40a] urdı ħūn-ı aǾdāyı baĥr-ı bį-girān itdiler. 

Tā kim śabāĥ oldı tamām ķalǾa Ķāren elinde fetĥ oldı. Üstād eydür: ĶalǾa ķavinden 

on iki biñ kimse helāk oldı. Üşte Ķāren bu ķalǾanuñ ħidmetin tamām eyledi. Eger 

Selm bu cānibe gelür ise cāy-ı selāmet bulmaz1380. Andan śoñra Ķāren ol cāy-gāhdan 

ħaber-i meserret eŝer ile Minūçihr’e gidüp Şįrūy’ı ķalǾada ķodı. Gelüp kendüsi 

Minūçihr’e vāķiǾ olan aĥvāli beyān eyledi. Minūçihr daħı bu ħidmetüñ 

muķābelesinde Ķāren’e ħilǾat-i fāħir virüp duǾālar ķıldı ve bāķį sipāh daħı gelüp 

ħidmet-i şehriyāra vuśūl buldılar.  

                                                           
1373 Per salmaz] sāye bıraķmaz, P. 
1374 ĶalǾaya] ĥiśāra, P. 
1375 İtdi] ķıldı, P. 
1376 Dįde-bān-ı ķalǾa] ķapucı, P. 
1377 Şįrūz-ı źį-şān ve bahādırāna] -U. 
1378 Şįrūy āgāh olup şād oldı ve leşkeri alup ķalǾa ŧarafına yüridi] -P. 
1379 Andan düşmenüñ …  ve bir ķola Şįrūy düşdi] -U. 
1380 Eger Selm bu cānibe gelür ise cāy-ı selāmet bulmaz] -U. 
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Der-beyān-ı Dāsitān-ı Kākūy-ı Āşinā Kerden Bā-Selm1381 

Üstād eydür: Ol zamān ki Selm Minūçihr cenginden ħalāś olup selāmet yaķasına 

çıķdı ılġār idüp gitdi. Bir gün geldi bir ādem ejderhāsına irdi. Ol merd Đaĥĥāk1382 

nebįresi idi. Nāmına Kākūy dirler idi. Yanında yüz biñ süvārlar ve gerden-keşler var 

idi1383. Selm’e yardıma gelür idi çünkim birbirlerin gördiler ĥāl ü ĥaŧır śoruşdılar1384. 

Kākūy ceng aĥvālinden suǿāl eyledi Selm daħı āh idüp mācerāyı naķl eyledi1385. 

Kākūy Ǿacebe ķaldı ve aña itimālet virüp eyitdi1386: Minūçihr kimdür ki andan bu 

denlü giryān u nālān1387 girįzān olursın. İmdi bu yirde ārām eyle, üzerümüze 

geldükde ben anuñ ĥaķķından gelem. diyüp ol yirde ķarār eylediler1388. İmdi yüz biñ 

bahādırlarum ile anlara bir iş idem ki dāsitān ola1389. Bu ħaber Minūçihr’e irişdi. 

Didiler ki: Ey şāh Dej-hoħt Keng’den1390 Kākūy nām bir dilāver geldi Đaĥĥāk 

neslinden imiş. Yüz biñ ere mālik anı gören bir cengį diyü ķıyās ider gelüp Selm ile 

āşinālıķ eyledi ve aña istimālet virdi didiler. Minūçihr Şāh eyitdi: Selm ħod benüm 

đarb-ı şemşįrüm ħavfinden girįzān olmışdur ammā Kākūy’uñ nebįre-i Đaĥĥāk 

olduġına baķup cengine varsam olur didi. Pes Ķāren eyitdi: Ey şehriyār kim ķādirdür 

ki senüñle cenge ŧura didi. Eger hem-neberdüñ peleng olsa daħı senüñ cengüñi yād 

itmekle arķasında postı yırtılur Kākūy-ı nā-pāk kimdür. Ammā ey şāh ben şimdi 

Ǿāķilāne bir tedbįr ideyin varayın anı yolda helāk ideyin didi. Minūçihr eyitdi: Ey 

dilāver sen Kākūy içün ġam yeme sen ħod ħidmetüñi tamām itdüñ niçe zaĥmetler 

çekdüñ. Sipāh ile kįn içün durışduñ ve arduñı ol ķalǾa-i metįni fetĥ itdüñ. Şimdi 

nevbet benümdür hele gelsünler görelüm didi. Bu cānibde Kākūy daħı Selm ile ve 

Tūrān Ǿaskeri ile gelüp girü yirlerinde ķonup ķarār ķıldı1391. Ol gün aħşām irişdi iki 

cānibden ŧalāyeler çıķdı. Śubĥa dek leşkere pāsbān oldılar. Çünkim gice geçdi āfitāb-

ı Ǿālem-tāb cihānı pür nūr eyledi1392. Ol dem hemān Minūçihr emr eyledi. Kūs-ı 

                                                           
1381 Der-beyān-ı Dāsitān-ı Kākūy-ı Āşinā Kerden Bā-Selm] -U. 
1382 Đaĥĥāk] Đaĥĥāk-ı sipeh-dār, P. 
1383 Yanında yüz biñ süvārlar ve gerden-keşler var idi] -P. 
1384 Selm’e yardıma …  śoruşdılar] Selm ile āşinālıķ eyledi, U. 
1385 Kākūy ceng … eyledi] aĥvalin śordı Selm aña vāķiǾ olan ĥāli beyān itdi, U. 
1386 ǾAcebe ķaldı ve aña itimālet virüp eyitdi] eyitdi, P. 
1387 Minūçihr kimdür ki andan bu denlü giryān u nālān] -U. 
1388 Girįzān olursın ... eylediler] ķaçarsın girü dönelüm Minūçihr ne ola ki anuñ Ǿaskerinden rū-gerdān 
olasın, U. 
1389 İmdi yüz biñ … dāsitān ola] -P. 
1390

 Dej-hoħt Keng / Keng-i Dej-hoħt: Pehlevce konuşulduğu zamanlarda bu yere Keng-i Dej hoht 
derlerdi. Şimdi ona Arapça “Beytülmukaddes” de ve Dahhâk için yapılmış bir köşk olarak tanı! –
“Şeh-nâme”.  
1391 Bu ħaber Minūçihr’e irişdi… ķarār ķıldı] -P. 
1392 Ol gün aħşām … pür nūr eyledi] -P. 
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ĥarbiyeler çalındı ve naķķāreler dögildi. Śadā-yı nāy-ı rūyen cihānı ŧutdı. Minūçihr 

ser-firāz-ı devlet atına süvār oldı. Sįmin ü zerrįn cebelere müstaġraķ1393 cūş u ħurūş 

süvārān ve naǾre-i pįlān ile śadā-yı kūsdan cihān ŧoldı ve gerd ü ġubār-ı Ǿaskerden 

hevā ķır-gūn ve zemįn ābnūs oldı. [U-40b] İki [P-63a] Ǿasker birbirine ķoyılup bu 

resme ceng iderken nā-gāh Kākūy naǾre urup nerre dįv miŝālinde irüp Minūçihr’üñ 

öñin aldı. Şāh-ı nev-civān daħı aña ĥāmle ķıldı1394. İki şįr-i jiyān gibi birbirlerine hūm 

u hücūm idüp ĥamleler ķıldılar. Eŝnā-yı cengde1395 Kākūy-ı nā-bekār irişüp añsuzın 

Minūçihr’üñ kemer bendine bir nįze urdı. Şāhuñ başından Rūmį külāh bir cānibine 

yıķıldı. Kemer bendinüñ ortasından cevşen yırtıldı. Cevşenden şāhuñ ten-i pāki Ǿayān 

oldı. Hemān Minūçihr kendüye bu ĥāl vāķiǾ olduġını görüp ġayret ü ĥamiyyet āteşi 

derūnından şuǾle virdi. NaǾre urup tįġini niyāmından Ǿüryān eyledi1396. İrişüp Kākūy-

ı nā-bekāruñ eñsesinden cebesinüñ girįbānına1397 bir tįġ yetişdürdi. Kākūy’uñ cevşeni 

üç ķarış miķdārı1398 iki şaķ oldı. Hemāndem Kākūy yek mįħ üzerinde raħşınuñ başını 

çevirdi1399. İki ħūnį meydānda birbirinüñ ķanına teşne olup yırtıcı ķablānlar gibi 

cenge āheng eylediler tā kim gün nįmrūz oldı1400 āheng-i ceng endāzeden geçdi. 

Minūçihr Şāh ġażaba gelüp bir kerre raħşına uyluķ itdi. Ateş gibi irdi ve el uzatdı 

Kākūy’uñ kemer-bendinden ŧutdı zūr itdi. Eyer-ħānesinden götürüp ķolınuñ üzerine 

aldı yire çarpdı. Fi’l-ĥāl raħşından inüp şemşįr ile Kākūy’uñ gövdesini yedi pāre 

eyledi. Çünkim Kākūy helāk oldı Ħāver pādişāhınuñ yüregi ürkdi ve ķalbi şikeste 

oldı. Cenge ķudreti olmadı1401. Bir özge tedbįre düşdi. Kįne ve intiķām hevāsından 

geçdi ve girįzān-ı ĥiśārdan cānibe revāne oldı. Minūçihr daħı Kākūy’ı helāk idüp 

murād idindi Selm cānibine hücūm eyleye. Gördi ki Selm ĥiśār yolın ŧutmış girįzān 

olup gider Minūçihr daħı raħşın degişdürüp bir raħş-ı śabā-sürǾate daħı süvār olup 

ardınca at bıraķdı1402. Üstād eydür1403: Ol meydāndan tā ķalǾaya varınca ŧāġ u śaĥrā 

küştelerden ŧolmış idi. Şöyle kim ayaķ baśacaķ yir ķalmamış idi. Ol dem Minūçihr ol 

raħş-ı tįz-reftārla mükemmel ü musalliĥ ve cevşen-pūş  ebrūsı pür çįn ve derūnı pür 

kįn raħşını sürüp Selm’üñ ardından irişdi ve naǾre urup eyitdi: Ey şūm bįdād ve ey 

                                                           
1393 Sįmin ve zerrįn cebelere müstaġraķ] -P. 
1394 Şāh-ı nev-civān daħı aña ĥāmle ķıldı] -U. 
1395 Eŝnā-yı cengde] -P. 
1396 Hemān Minūçihr … Ǿüryān eyledi] -P. 
1397 Eñsesinden cebesinüñ girįbānına] gerdenine, P. 
1398 Üç ķarış miķdārı] -P. 
1399 Hemāndem … başını çevirdi] -P. 
1400 Nįmrūz oldı] övle yirine geldi, P. 
1401 Cenge ķudreti olmadı] -P. 
1402 Minūçihr daħı … at bıraķdı] -P. 
1403 Üstād eydür] -P. 
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Türk-i bed-nihānd ne ķaçarsın merd iseñ ķarār ile tāc-ı pādişāhį içün birāderüñi ķatl 

idesin şimdi tāc bulduñ niçün gidersin. Saña tācuñı getürdüm ey nā-bekār ol dıraħt-ı 

ĥüsrevānį ki sen anı ķoparduñ işte anuñ bįħinden bir tāze nihāl ĥāśıl oldı ki nāmı 

Minūçihr’dür. İmdi ey nā-merd ü ĥįle-kār firār itme ķarār eyle diyüp raħş-ı žafer-

encāmını sürdi. Bu güft ü gū içinde tā kim ol şūm u bįdādı ĥiśār yaķįninde bir teng 

vādįye irişdürdi. Ol dem [U-41a] [boş]  
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[U-41b] (Bu meclis Selm Minūçihr’den firār idüp bu ķalǾaya girmek murād 

idindükde Ķāren daħı ķıyās ile bilüp Minūçihr’den icāzet ŧaleb idüp Selm’den 

muķaddem gelüp ķalǾayı żabŧ idüp baǾdehu Selm daħı geldükde ķalǾaya giremeyüp 

ardınca Minūçihr gelüp Selm’i ķatl itdügidür)  

 

 

GN, GNN: 5, Minyatür: U-42a 
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[U-42a] üzerine sürdi Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Yekį tįġ zed der ber-gerdeneş 

Sereş- rā biyendāħt nįz ez-teneş 

Bi-fermūd tā sereş ber-dāştend 

Be-nįze be-ebr ender efrāştend 

Heme leşker-i Selm hem-çün reme 

Perākende geştend zi-ān-sū heme1404 

Neŝr: Üstād eydür: Ol maĥalde Minūçihr irişüp1405 şemşįr-i bürrānın [P-63b] çeküp 

Selm’üñ1406 gerdenine bir tįġ urdı. Başını bedeninden cüdā ķıldı1407. Andan buyurdı ol 

başı bir nįzeye dikdiler Ǿaskere getürdiler dükeli leşker Minūçihr’üñ zūr-ı bāzūsına 

taĥsįn itdiler1408. Andan śoñra Selm’üñ Ǿaskeri çobansız ķoyun sürisi gibi [U-42b] 

ŧaġıldılar. Śaĥrālara ve maġaralara perākende oldılar. ǾĀciz ü fürū-mānde ķaldılar. 

ǾĀķıbet aralarından pākįze-maġz ve hünerver bir Ǿāķil ü kāmil1409 kimseyi tedārik 

idüp eyitdiler ki: Minūçihr’üñ der-gāhına varup bu Ǿaskerden Minūçihr’e söyleye ki 

Tūrān uluları eyitdiler: Biz Minūçihr kullarıyuz gürūhla baǾżımuz ħod çār-pā 

śāĥibleriyüz. BaǾżımuz dihķānįyüz ve baǾżımuz kişt-zār ve bāġ u Ǿaķār śāĥibleriyüz. 

Bizi mücerred keŝret leşker içün Selm ü Tūr sürdi ve getürdi yoħsa biz kįne ārzūsı ile 

cān u göñülden ceng ķaśdıyla gelmedük ĥālā cümlemüz şāhuñ ķulluġın ķabūl 

eyledük cānımuz anuñ mihri ile ŧoludur. Eger ceng eylemek ārzūsında olur ise biz 

anuñla ŧurışmaġa ķādir degilüz. Biz cümle pādişāh öñinde yüz yirde başımuz 

nažarında ķomışuzdur cemįǾen ħod bį-günāh bir ŧāǿifeyüz ħāŧır-ı şerįfi nice diler ise 

öyle eylesün1410. Göñlüñüñ hevāsı ne ārzū ider ise öyle itsüñ1411 Fermānına1412 muŧįǾ 

vü münķāduz bizüm şāhımuzdur diyü Ǿözr eyleye. Ol merd-i süħan-dān1413 daħı 

varup1414 Minūçihr’e bu cevābları bi’l-külliye naķl u beyān eyledi1415. Minūçihr gūş 

                                                           
1404 Boynuna bir kılıç indirince vücudunu iki parça etti. Emir verdi, kafasını bir mızrağa takıp havaya 
kaldırdılar. Selm’in askerlerininin her biri bir tarafa dağıldı.  
1405 Ol dem … irişüp] -P. 
1406 Selm’üñ] anuñ, P. 
1407 Başını bedeninden cüdā ķıldı] başı bedeninden perrān oldı, P. 
1408 Taĥsįn itdiler] Ǿacebe ķaldılar, P. 
1409 Kāmil] -U. 
1410 Eylesüñ] ķılsuñ, P. 
1411 Göñlüñüñ hevāsı ne ārzū ider ise eyle itsüñ] -U. 
1412 Fermānına] -P. 
1413 Merd-i suħan-dān] kimse, P. 
1414 Varup] gelüp, P. 
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idüp eyitdi1416: Benüm murādum cihānda düşmenlerümden intiķām alup nām-ı nįgū 

ĥāśıl itmek idi. Her şol nesne kim Ħudā’ya yaramıya veyā dįv fiǾlį ola veyāħūd 

yaramazlıķ ķısmı ola1417 anlaruñ miŝāli1418 baña daħı yaramaz ser-ā-ser benden ıraġ 

olsun yaramazlıġa dįvler māǿil olur1419 egerçi siz1420 benüm kįne-dārlarumsız lākin 

şimdi dostlarumsız çün Bārį TeǾālā ĥażretleri celle ve Ǿalā baña fırśat ve ķudret virdi. 

Ol ķadar güneh-kār veyā bį-günāh her [ne] ise maķtūl oldı. Şimdi dād günidür 

bįdādlıķ demleri gitdi. Türkistān ħalķı1421 ķaltden āzāde oldı varuñ cismiñüzden ālet-i 

cengi çıķaruñ dükeli mihribān oluñ didi. Pes bār-gāh öñinde bir münādį Minūçihr’üñ 

emri ile nidā eyleyüp eyitdi: Ey pehlevānān-ı cihān1422 şimden girü [P-64a] daħı ķan 

dökmeñüz ki cefā pįşelerüñ baħtları ser-nigūn oldı. Devlet pįrūzı bize naśįb oldı didi. 

Pes1423 cümle ceng-cūyān-ı kįn yaǾnį1424 büzürgān-ı Tūrān-zemįn gelüp cümle 

Minūçihr’üñ öñinde yir öpdiler ālāt-ı ceng ü cidāl ve esbāb-ı ĥarb ü ķıtāl 

Minūçihr’üñ öñine gelüp gürūh-ā-gürūh ķavm-i Tūrān silāĥlarını ŧāġlar gibi yıġdılar. 

Andan śoñra Minūçihr emr eyledi Tūrāniyān’a riǾāyet ķıldılar. Pāyelerince yirler 

taǾyįn olındı. Andan ilçi düzüp Selm’üñ1425 başını aña virdiler ve Ferįdūn’a mektūb 

yazup evvelinde nām-ı Ħudā’yı yād idüp andan śoñra Ferįdūn devletine duǾā itdi ve 

daħı eyitdi: Sipās u minnet Ħudā-yı TeǾālā’ya kim1426 şāh-ı cihān devletinde ve 

himmeti berekātında ol efsūnlaruñ bend-i girānların açup başların kesdüm ve ĥālā 

ķāśid ile ħāk-pāyine gönderdüm. Ben daħı icāzet olur ise nāme ardınca varam diyüp 

ilçiyi gönderdi ve baǾdehu Ķāren ki ol ķalǾayı uġurlamış1427 idi. Şįrūy anda idi. Aña 

nāme gönderüp ķalǾa içinde olan māl u genc var ise pįlān-ı gerdūn-keş ile bį-ķuśūr 

der-gāh-ı şāha1428 getüresin dilāver ile sen daħı gelesin diyü1429. Pes Minūçihr emr 

eyledi. Bār-gāh öñinde ŧabl u naķķāre urıldı. Andan Minūçihr Ǿaskeri alup [U-43a] 

Çįn diyārından dönüp Ferįdūn cānibine fetĥ ü žafer birle revāne oldı. Çün 

                                                                                                                                                                     
1415 Bi’l-külliye naķl u beyān eyledi] bu sözleri söyledi, P. 
1416 Minūçihr gūş idüp eyitdi] şāh-ı cihān bu sözleri diñleyüp cevābında eyitdi ki, P. 
1417 Veyāħūd yaramazlıķ ķısmı ola] -U. 
1418 Miŝāli] gibiler, P. 
1419 Ser-ā-ser benden ıraġ olsun yaramazlıġa dįvler māǿil olur] -U. 
1420 Siz] -U. 
1421 Ħalķı] -U. 
1422 Cihān] ferħunde-rāy, P. 
1423 Pes] andan śoñra, P. 
1424 Cümle ceng-cūyān-ı kįn yaǾnį] -U. 
1425 Selm’üñ] sulŧān-ı Ĥāver’üñ, P. 
1426 Sipās u minnet Ħudā-yı TeǾālā’ya kim] -U. 
1427 Uġurlamış] fetĥ itmiş, U. 
1428 Pįlān-ı gerdūn-keş ile bį-ķuśūr der-gāh-ı şāha] -U. 
1429 Getüresin dilāver ile sen daħı gelesin diyü] -P. 
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Behemeniyye1430 taħt-gāhına yaķįn irişdi. Ferįdūn’a müjde itdiler1431 anuñ daħı 

Minūçihr didārına iştiyāķı kemāle irmiş idi1432. Bu ħaber-i meserret eŝeri işidince 

buyurdı der-gāhında nefįr urılup ŧabl u naķķāre çalındı. Ser-ā-ser Ǿasker yirinden 

ķopdı. Dükeli śaĥrāları dįbālar ile ve pįrūze taħtlar ile zeyn olmış pįller ŧutdı. Gūn-ā-

gūn Ǿalem ü sancāķlar bütün dünyāyı zerd ü sürħ ve benefş eyleyüp ebr-i siyāh 

mānendi sipāh deryā-yı Geylān Sārį taħt-gāhına varınca ŧoldı. ǾAsker bir mertebe 

müzeyyen idi ki zerrįn-sitām atlar ile ve sįmįn rikāblar ile ve zerrįn siperler ile çoķ 

genc ü gevher ziynetler ile [P-64b] cemįǾ merd-i merdān zencįrden boşanmış 

arslanlar gibi ŧavķ u zerrįn külāhlar ile şāh-ı Įrān-zemįn Ǿaķabince dilįrān-ı Įrān ve 

her biri bir şįr-i jiyān gibi sehmgįn heybet ve śalābet ile yüriyüp sipāh öñince pįller 

ve arslanlar śaf śaf yüriyüp bu tertįble Minūçihr’i istiķbāl itdiler. Minūçihr daħı 

gelürken gördi ki ķarşudan Ferįdūn Şāh’uñ sancāġı žāhir oldı. Ol daħı emr eyledi. 

Leşkeri śaf baġladılar1433. Hemān kendüsi raħşından inüp piyāde Ferįdūn’a ķarşu 

yüridi. Gelüp öñinde yir öpdi. Ol sālār-ı nev duǾālar ve ħidmetler itdi. Ferįdūn daħı 

āġūşına alup gözlerin öpdi ve nüvāħt itdi. Āferįn-i bisyārdan śoñra buyurdı tā kim 

Minūçihr yine atlandı. Pes andan śoñra Ferįdūn kendü yüzini āsmāndan yaña ŧutup 

eyitdi: Ey bār-ı Ħudā sen dimiş idüñ ki dāver ü dād-gerüm yaǾnį ĥākim-i Ǿādilüm 

ķıtlıķ eyyāmında sitem-dįdelere yāver olıcı1434 ĥamd u minnet saña ey 

Perverdigārum1435 ki ben sitem-dįdeye daħı1436 yāver olduñ ve hem dād virdüñ ve tāc 

u engüşterį daħı virdüñ1437 her vechle luŧf u keremler ķılduñ1438 didi. Andan 

Minūçihr’i alup şehre geldi. İrtesi gün Ǿālį dįvān eyledi1439. Minūçihr’i taħt-ı 

ħüsrevįye cülūs itdürdi. Tāc-ı zerrįni başına ķodı māl u genc ü ħazįne vü sipāhı 

teslįm eyledi1440. Bu  maĥalde Şįrūy daħı ol ķalǾada olan māl u ħazįneyi alup1441 

getürdi. Ferįdūn der-gāhına yetürdi. Buyurdı Minūçihr’e teslįm itdiler. Minūçihr anı 

bi’l-külliye leşkere baħş eyledi. Ulular Minūçihr’e āferįn oķudılar1442. Üstād 

                                                           
1430 Behemeniyye] şāhuñ taħt-gāhına, P. 
1431 Ferįdūn’a müjde itdiler] dedesi Ferįdūn Şāh daħı ħaber-dār oldı, P. 
1432 Anunñ daħı Minūçihr didārına iştiyāķı kemāle irmiş idi] -P. 
1433 Ol daħı emr eyledi. Leşkeri śaf baġladılar] -P. 
1434 Sen dimiş idüñ ki dāver … sitem-dįdelere yāver olıcı ] -U. 
1435 Perverdigārum] -U. 
1436 Daħı] -U. 
1437 Hem dād virdüñ ve tāc u engüşterį daħı virdüñ] -U. 
1438 Her vechle luŧf u keremler ķılduñ] -P. 
1439 Andan Minūçihr’i … Ǿālį dįvān eyledi] -P. 
1440 Māl u genc ve ħazįne vü sipāhı teslįm eyledi] -P. 
1441 Alup] -P. 
1442 Buyurdı Minūçihr’e … Minūçihr’e āferįn oķudılar] -P. 
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eydür1443: Çünki Ferįdūn tāc u taħtı Minūçihr’e teslįm eyledi. Cihānda bir źerre 

Ǿalāķası ķalmadı ve kendüsi kūşe-i Ǿuzlet iħtiyār itdi. Bir niçe günden śoñra müddet-i 

Ǿömri nihāyete irişmiş idi. Dıraħt-ı Keyānį pejmürde oldı1444. Minūçihr’i daǾvet idüp 

lāyıķ olan vaśiyyeti itdi. Andan iķlįm-i fenādan mülk-i beķāya intiķāl itdi. Cihāndan 

gitdi saǾādet aña ki nām-ı nigū taĥśįl eyledi. ǾAdl ü dād śāĥibi olup ol ŧarįķde niçe 

maķbūl āyįn ü ķānūn įcād eyledi1445. Minūçihr bir hafta anuñ mātemin itdi. BaǾdehu 

Ferįdūn’ı1446 pādişāhlar ķāǾidesince defn idüp üstine daħme-i şāhį bünyād eyledi. 

Niçe zer ü sürħ ü lāciverd ile dörd dįvārını [U-43b] ve saķfını naķş eyleyüp ve 

tābūtuñ1447 altına Ǿācdan bir taħt ķoyup ve üzerine tāc-ı şāhį vażǾ eylediler andan 

vedāǾ idüp ŧaşra çıķdı ve daħmenüñ ķapusını bergitdiler. Şöyle kim resm ü āyįn 

olmış idi öyle itdiler1448. Ferįdūn’ı ol yirde ķoyup gitdiler1449. Rāvį-i süħan-sāz ve 

nāķil-i fesāne-perdāz [P-65a] bu vechle beyān idüp eydür ki: Minūçihr Şāh çünki 

pederinüñ maślaĥatın görüp1450 bir hafta mātemin tamām eyledi. Andan sekizinci gün 

taħt-ı şāhįye cülūs idüp ve tāc-ı pādişāhįyi başına giydi. Salŧanatda ķarār eyledi 

dükeli cāźūlıķları baġladı ve Minūçihr’üñ salŧanatı eyyāmı yüz yigirmi yıl oldı ve 

cümle pehlevānları kendüye yār eyledi ve Minūçihr’üñ pādişāhlıġından dükeli cihān 

ħalķına müjde irdi. Andan duǾā1451 ve seħāya el urdı. Eyülik ve pāklik ve merdānelik 

birle Ǿadl ü dād itdi ve daħı eyitdi kim: Ben ki Minūçihr’üm hem dįn ve hem devlet 

baña mevhibe-i İlāhįdür ve daħı benüm ħışm u kįnüm var ve hem dād u mihrüm var 

yaǾnį śuçı olanlar ġażabuma müsteĥaķ olurlar ve ol žālimlerden mažlūmlaruñ dādını 

alıvirürüm ve kįnemi düşmenlerüme ķomazum kįne-cūyum ve Ĥaķ TeǾālā 

ĥażretlerinüñ ķullarına merĥamet ve şefķat iderüm. Müşfiķ ü mihribānum zemįn 

baña bende ve çarħ baña1452 yārdur ve tāc-dārlaruñ başı baña şikārdur ve bende hem 

iyülik eli var ve yaramazlıķ eli daħı var ve tārįk giceler içre ben cūyende-i kįnüm ve 

daħı ħudāvend-i şemşįr-i zerrįne kefş benüm ve firāzende-i Kāviyānį direfşin1453 

benüm kįn  almaķda cān dirįġ itmezüm. Bezm vaķtinde benüm iki ellerüm deryādur 

yaǾnį seħā vaķtinde keff-i dürr-pāşum ile  deryā gibi baħş eylerüm ve yine ķahrum 

                                                           
1443 Üstād eydür] -P. 
1444 Dıraħt-ı Keyānį pejmürde oldı] -U. 
1445 ǾAdl ü dād … įcād eyledi] -P. 
1446 Ferįdūn’ı] -U. 
1447 Tābūtınuñ] meyyitünüñ, P. 
1448 Şöyle kim resm ü āyįn olmış idi eyle itdiler] -U. 
1449 Ferįdūn’ı ol yirde ķoyup gitdiler] -P. 
1450 Çünki pederinüñ maślaĥatın görüp] -P.  
1451 Du Ǿā] Ǿadle, U. 
1452 Baña] -P. 
1453 Direfşin] -P. 
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eliyle yaramazlaruñ elini yaramazlıķdan kesüp ħāǿinlerüñ ķanını zemįne1454 dökerüm. 

Cengde pehlevānum ve taħtda pādişāhum şimdilik yir yüzi benüm ĥükmümdedür 

çarħ daħı benüm diledügümce1455 döner yaǾnį benüm tedbįrüme muvāfaķat ider. Rūy-

ı zemįn cümle benüm ĥükmümdedür her ķaçan şāhān-ı cihān benüm emrüme 

muħālefet itseler fi’l-ĥāl baş alurum1456 ve daħı düşmenden ġāfil degülüm ve 

ġażabum āteş-i tįzdür ve ĥilmüm eyüleri perveriş ider. Diledügümi śāĥib-i ŧabl u 

Ǿalem iderüm ve ben yine bu ķadar hünerler ile bir kemįne bendeyüm Ħālıķ-ı 

kāǿināta perestiş iderüm. Ferįdūn-ı ferruħ ŧarįķi üzre sülūk iderüm yaǾnį rūşen-i 

salŧanat-ı Ferįdūn ne vechle ise ben daħı öyle iderüm1457. Salŧanat emrinde1458 biz 

egerçi tāzeyüz lākin dedelerimüz kühen idi. Anlar rūzgār-dįde idiler. Mūcib-i fehm ü 

ferāset ve muķteżā-yı Ǿaķl u kiyāset ile Ǿamel iderler idi ve biz daħı dest-i duǾā-yı 

Ħudā’ya ķaldırup [P-65b] göz yaşların döküp aġlayup cemįǾ zamānda Ĥaķķ’a1459 

tevekküli elden ķomayalum. Baķiyye-i Ǿömri Ǿadl ile beźle śarf idelüm. Bize bu tāc u 

taħt Ĥaķ’dan Ǿaŧādur ve ümįdimüz oldur ki her şol kimse ki heft kişver içre dįn ü 

diyānetden Ǿudūl eyleye ve fuķarā ķısmına cevr ü žulm u ķahr eyleye ve kendü 

ķavmini ħor ŧuta ve genc ü māl u ħazįnesi çoķlıġından gerden-firāzlıķ ide yaǾnį 

tekebbürlük śıfatın ŧutup kendü aķrānı kimselere zaĥmet vire kendü üzerinden anları 

rencįde ide1460 ser-be-ser anuñ gibiler benüm yanumda kāfirlerdür dįv-i bed-kirdārdan 

beterlerdür ve bu dįn ü āyįn üzre olanlar Ħudā’nuñ düşmenleridür [U-44a] anlar 

nefrįn-i Ħudā’ya mažhar olmışlardur. Lā-cerem ben daħı tįġe el uzadup1461 memleket 

ve iķlįm düşmenlerin ve dįn ü devlet Ǿadūların pā-beste eyleyem didi. Pes ol dem 

dükeli pehlevānlar Minūçihr’e taĥsįn ü āferįn idüp eyitdiler ki: Ceddüñ1462 Ferįdūn-ı 

ferruħ-fāl daħı salŧanat taħtını saña lāyıķ gördi ve āyįn ü ķānūn-ı pādişāhı ögretdi. 

Taħt u tāc pāyidār ve üstüvār olsun. Biz cümlemüz senüñ emr u fermānuñdayuz her 

ķanda olursaķ senüñ peymānuñdan ŧaşra olmazuz didiler. Pes andan śoñra Sām ayaġ 

üzre ŧurup Minūçihr’e duǾā vü taĥsįn ü āferįn eyleyüp eyitdi: Ey ĥākim,  Ǿādil 

şāhlardan sen güzįdesin ata ve anadan pādişāhsın. Hemįşe göñlüñ şādmān ve baħtuñ 

bįdār ve saǾādet saña yār ola diyüp Ǿubūdiyyet gösterdi. Pes Minūçihr daħı Sām-ı 

                                                           
1454 Zemįne] -P. 
1455 Diledügümce] murādumca, P. 
1456 Rūy-ı zemįn cümle … muħālefet itseler fi’l-ĥāl baş alurum] -U. 
1457 Öyle iderüm] ol ŧarįķi gözlerüm, P. 
1458 Salŧanat emrinde] -P. 
1459 Ĥaķķ’a] -P. 
1460 Kendü üzerinden anları rencįde ide] -U. 
1461 Uzadup] urup, P. 
1462 Ceddüñ] deden, P. 
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süvāra tāc u kemer ve ħilǾat ü gevher virdi ve eyitdi: Ey śāĥib-ķırān ibn śāĥib-

ķırān1463 sen baña ululardan yādgārsın ve şāhlardan1464 emānetsin sen āsmān-ı bezme 

āfitābsın ve mįşe-zār-ı1465 rezme şįr-i jiyānsın çün senüñ şemşįrüñ cihānı rāst eyledi. 

Hemān şimden girü Ǿıyş u Ǿişret ile śafā-baħş ol didi ve Sām daħı yine ol demde 

Minūçihr’e duǾā idüp eyitdi ki: Ey şāh-ı cihān hemįşe baħt pāyinde Ħudā yār u 

saǾādet bāķį ola1466 dedeñ Ferįdūn bu salŧanat taħtını saña lāyıķ gördi. Baña 

pehlevānlıķ virdi. Mādām ki cānum bedenümdedür senüñ fermānuñdayum diyüp baş 

ķoyup ŧaşra çıķup gitdi. 

Dāsitān-ı Zāden Dāsitān-ı Sām1467 

[P-66a] Rāvį ķavlince bir ĥikāyet-i Ǿacįb ü dāsitān-ı ġarįb beyān olınur. Firdevsį-i 

dānā eydür: Ulular kelāmından işitdüm ki göresin rūzgār Sām ile ne bāz-geşt ve ne 

gūne sergüźeşt gösterdi. Ķulaķ ŧut işidesin ki1468 Sām-ı Nerįmān Minūçihr’üñ 

Ǿahdinde cihān-pehlevān idi. Ol pehlevānuñ oġlı ve ķızı olmayup bir niçe zamān idi 

ārzū-yı ferzendle şebistānında bir māh-peykere muĥabbet itmiş idi. YaǾnį oġul ārzūsı 

ile bir cāriye ŧutmış idi. Ol māh-peyker andan ĥāmile olmış idi. Maĥalli geldükde ana 

raĥminden vücūd ālemine bir ferzend geldi1469. Śūret-i ħūbı ġāyetde laŧįf vücūdı 

āfitāb-ı tābende gibi Ǿayān hįç bir yirde Ǿaybı yoķ ser-ā-pā cismi1470 āyįne-i tāb-nāka 

beñzer ve lākin gövdesinde ķılları ve śaçı aķ idi. Çün bu resmle vücūda gelicek bir 

haftaya dek anı Sām’a göstermediler. Ķorķdılar dükeli şebistān ķavmi ol kūdek-i şįr-

ħˇāre öñinde zārįliķ itdiler. Hįç bir kimse ķādir olımadı ki gelüp anı Sām-ı dilįre1471 

söyleye. ǾĀķıbet dāyelerden biri cürǿet idüp geldi. Sām-ı dilįrüñ ĥużūrında eyitdi: Ey 

pehlevān-ı cihān eyyām-ı Ǿömrüñ ber-devām ve düşmenlerüñ ħˇār u nā-kām1472 olsun. 

Ey pehlevān senüñ şebistānuñda [U-44b] bir oġluñ vücūda geldi, māh-ruħsār u ħūb-

dįdār teni nuķre-i ħāma bedel bir yirinde çirkįn Ǿayb ķısmından Ǿaybı yoķ hemān 

teninde ķılları aķ meger naśįbüñ Ĥaķ’dan böyle imiş didi. Sām bu sözi işidüp ŧurup 

taħtından indi ve içerü sarāya girdi. Çün oġlını bu śūretle gördi Ǿālem gözine siyāh 

                                                           
1463 Śāĥib-ķırān ibn śāĥib-ķırān] pehlevān, P. 
1464 Şāhlardan] pādişāhlardan, P. 
1465 Mįşe-zār] -P. 
1466 Ola] -P. 
1467 Dāsitān-ı Zāden Dāsitān-ı Sām] -P. 
1468 Ķulaķ ŧut işidesin ki] -P. 
1469 Ana raĥminden vücūd ālemine bir ferzend geldi] māderinden cüdā oldı, P. 
1470 Ser-ā-pā cismi] vücūd-ı pāki, P. 
1471 Dilįre] cihān-pehlevāna, P. 
1472 Nā-kām] zār, P. 
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görindi1473. Götüri Ǿālem gözinden çıķdı1474. Āsmāndan yaña baş ķaldırup kendü 

itdügi işlerden yaǾnį günāhlarından istiġfār eyledi ve tażarruǾ birle eyitdi ki: Ey 

ķādir-i mütteǾāl ve ey Ħudā-yı lā-yezāl ħayrlu oldur ki diledügüñce ola eger ben bir 

ulu günāh eyledüm ise veyā dįv meźhebin ŧutdum ise Ǿözr eyleyem Ǿözrüm 

muķābelesinde meger günāhlar yarlıġayıcı pādişāh Ǿafv eyleye diyüp çoķ endįşe ķıldı 

ve eyitdi: Yā Rabbi şimdi ben bu oġlan içün ne diyem pehlevānlar gelürler suǿāl 

iderler ise kimdür bu kūdek yā kimüñdür dirler ise baña ĥicāb u şerm degil midür. 

Ben bu ġayretden Įrān’ı meger terk eyleyem didi1475. Rāvį ķavlince: Sām ol [P-66b] 

kūdek-i1476 şįr ħˇārenüñ mūları sepįd olduġını Ǿayb Ǿadd eyleyüp Ǿārından Ǿāķıbet 

buyurdı tā ki ol kūdeki getürüp ol memleketden ŧaşra iletdi. Bir maĥalle iletdi ki anda 

Sįmurġ1477 Ǿanķānuñ āşiyānesi yaķįn idi. Ol  kūh-ı pür-şükūhuñ üzerine varup ol 

ŧıflı1478 anda ķoyup gitdi ve ol kūdek anda ķaldı. Bir niçe rūzgār bu resmle. Rāvį 

eydür: Şunuñ gibi pehlevān-zāde-i bį-günāh aġ u ķarayı bilmez pederinüñ aña mihr ü 

muĥabbeti deprenmedi. Andan nefret üzre oldı. Neye beñzer meger bir arslan 

yavrısını südden kesilince beslemiş idi. Bir gün eyitdi: Ey ferzend seni her çend ki 

ciger ķanı ile besledüm ġam ĥarc eyledüm ammā hįç üstine minnet yükletmedüm ki 

sen benüm cān-ı Ǿazįzümsin senden ayrılsam cāndan ayrılmış gibiyüm didi1479. Üstād 

eydür: Çünkim Sām ferzendini o ŧāġda tek ve tenhā ķoyup gitdi1480. Ol maĥall idi ki 

Sįmurġ Ǿanķānuñ yavrıları acıķdı. Hemān-dem Sįmurġ āşiyānesinden pervāz idüp 

şikāra āġāz itdi. Nā-gāh  gelüp ol yirde bir ŧaş üzre bir oġlancıķ gördi. Henūz şįr-

ħˇāre feryād idüp aġlar dāyesi ŧopraķ ve teni1481 libāsdan beri ve lebi südden pāk 

yaǾnį aç ve Ǿüryān ķara ŧopraķ üzre yatur güneş daħı üstine gelmiş idi. N’olaydı 

dāyesi peleng olaydı yā peder ü māderi olsa idi. Bārį bir gölge düzer idi āfitābda 

şöyle ħˇār u zār yatmıya idi. Bārį bu ĥālde iken Sįmurġ Ǿanķādur inüp şikārdur diyü 

ķapup götürdi āşiyānesine iletdi. Yavrılarınuñ öñinde ķodı tā kim ħˇāre geçüreler 

yavrılar anuñ nāle vü zārın işidüp baķdılar bu kerre yanına geldiler. Ĥaķ TeǾālā celle 

ve Ǿalā anı esirgedi nihān-ħāne-i ġaybdan žāhir olacak nesne var idi. Sįmurġ’uñ 

beççeleri aña muĥabbet itdiler. Ol kūdeki araya aldılar nüvāħt eylediler. Sįmurġ 

                                                           
1473 Siyāh görindi] teng ü tārįk oldı, P. 
1474 Götüri Ǿālem gözinden çıķdı] -U. 
1475 Didi] diyüp, U. 
1476 Kūdek] -U. 
1477 Sįmurġ] murġ, P. 
1478 Ol ŧıflı] -P. 
1479 Neye beñzer … ayrılmış gibiyüm didi] -U. 
1480 Üstād eydür: Çünkim Sām … tenhā ķoyup gitdi] -P. 
1481 Ve teni] -P. 
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Ǿanķā daħı bunlaruñ nüvāzişlerin görüp ol daħı1482 muĥabbet eyledi. Vardı tekrār 

şikār getürüp pāreledi beççelerinüñ öñine ķodı ġıdā idindiler. Ol kūdek daħı ol 

şikāruñ ķanından emdi ve ŧoydı. Pes Ǿādet-i ķadįme üzre Sįmurġ’uñ getürdügi 

şikārları ol beççeler pāreliyüp [U-45a] yidüklerince ķanından ve yaġından emüp 

ġıdāsını alur idi. Sįmurġ āşiyānesinde günden güne ulıladı serv-i bālā miŝālınde oldı. 

Arslan sįnelü ve ķaplan kįnelü dilāver oldı. Ol āşiyāneyi maķām u [P-67a]  meǿvā 

idindi. Ol maĥalle ki kārbān uġrar idi. Anı görürler idi ki bir güzįde dilāver ammā 

bebr ü peleng derilerin geyer idi. Kārvān aġzından ol civānuñ nişānı peydā oldı. Eyü 

ve yavuz her ne ise nihān olmaz Ǿālem vücūda geldükden śoñra bir ĥāl gizlenüp 

ķalmaz1483 herkes anı bilüp maǾlūm idinür. Rāvį ķavlince: Sām bir gün andan āgāh 

oldı. Fikre vardı derūnına teşvįş düşdi1484. Bir gice ciger dāġıyla Sām-ı süvār ħˇāba 

vardı1485 zamāne kārından el çekdi muĥaśśal bir vāķıǾa gördi ki Hindūstān 

memleketinden bir merd-i dilįr bir ǾArabį at üzre segirdüp tā Sām-ı süvāruñ yanına 

geldi. Ol dem Sām-ı süvāra oġlını müjde eyledi. Ol yāl u bāl u ķāmet1486 ki kendüde 

vardur işāret itdi. Sām-ı süvār daħı gördi ancılayın bülend ü bürūmend şāħ-ı büzürg 

ne ħoş civān olur bu nevǾale olursa benüm oġlum diyüp mülāĥaža iderken uyħudan 

uyandı. Hemān-dem ĥükemāsına1487 ħaber itdi geldiler. Ol bābda niçe söz söylendi 

Sām vāķıǾasında ne vechle gördi ise bir bir anlara taķrįr itdi ve andan ġayrı kār ve 

anlardan işitdügi sözi daħı naķl itdi. Eyitdi: Ne dirsiz bu ħuśūśı Ǿaķlıñuz ķabūl ider 

mi didi. Pes anlardan her kim olursa pįr ü civān pehlevāna dil üşürdiler. Eyitdiler ki: 

Ŧaġda ve ŧaşda, yirde ve baĥrde peleng ü şįr ve neheng ü māhį bi’l-cümle 

beççelerin1488 besleyüp mihribānlıķ ideler ve anlar Ĥaķ TeǾālā’nuñ maħlūķını ĥıfž u 

ĥırāset ideler. Sen Ĥaķķ’uñ virdügine rāżı olmayup bį-günāh ancılayın oġlancuġı 

yābāna itdüñ biz şimdi saña ne diyelüm var istiġfār eyle. Şimdi Ĥaķ celle ve Ǿalā der-

gāhına yüz urup niyāz eyle tā1489 kim ol muķābelede Ǿözrüñi maķbūl ŧutup ve bu 

nihān ħāne-i ġaybından bir derece yād eyleyüp vire diyüp gitdiler. Rāvį ķavlince: 

Yine çünkim Sām gice uyħuya vardı vāķıǾasında gördi ki kūh-ı İsfend1490 üzerinde 

bir yüce Ǿalem peydā oldı ve yaķįn geldi bir ġulām žāhir oldı. Be-ġāyet ħūb-rū ve 

                                                           
1482 Ol daħı] -U. 
1483 Ķālmaz] -U. 
1484 Fikre vardı derūnına teşvįş düşdi] -P. 
1485 Ħˇāba vardı] uyumış idi, P. 
1486 Ķāmet] -P. 
1487 Ĥükemāsına] mūbidlere, P. 
1488 Beççelerin] ol kūdeki, U. 
1489 Yüz urup niyāz eyle tā] -U. 
1490 İsfend] Sipend, P. 
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ardınca bir Ǿasker-i bį-girān gelür ol yigidüñ śaġında ve śolında Ǿāķiller ve mūbidler 

sefįd1491 śaķalların sįneye śalmışlar. Anlardan birisi Sām’uñ öñine gelüp [P-67b] serd 

güftāra āġız açdı ve Sām’a eyitdi: Ey Ħudā’dan ķorkmaz ve utanmaz saña ķuş dāye 

mi gerek idi pehlevān olup n’eylerdüñ. Ĥaķ TeǾālā saña oġul virdi. Sen anı ħˇār 

ŧutduñ maķbūl ŧutmaduñ yoħsa Ǿaybını mı gördüñ. Meger aķ mūy olmaķ Ǿayb mıdur. 

Senüñ ħod her gün dürlü reng ile mūlaruñ aġarur başuñda śaçuñ siyāh iken aġ olup 

ve śaķaluñ daħı aġarur. Kendüñe niçün Ǿayb görmezsin oġluñ saña ħˇār görindi 

yābāna atduñ ise Haķ TeǾālā anı buldı saña iĥtiyāc [U-45b] çekdürmedi. Senüñ ħod 

ŧabįǾtüñde şefķat yoķ var Ǿaķluñı başuña cemǾ eyle diyüp ġāǿib oldılar1492. Sām 

uyķusı içinde naǾre urdı1493 ve bir dehşet ile uyandı ki gūyiyā şįr-i jiyān añsızdan 

bende düşdi. Lā-cerem Sām ol vechle çün uyandı Ǿāķilleri daǾvet itdi. Cümle begleri 

getürdi yirlü yirinde ķarār itdiler. VāķıǾasını yine taķrįr itdi. Ĥükemā vü Ǿuķalā Sām-

ı süvāruñ vāķıǾasını işidüp eyitdiler ki: Ol kūdeki ķonılan yirde1494 yine isteyüp 

aramaķ cāǿizdür. Şāyed ki yitigüñ ele gire didiler. Pes hemān Sām-ı süvāruñ ħāŧırı ol 

kūhsār ŧarafına cüst ü cūya meyl itdi. Rāvį ķavlince: Sām-ı Nerįmān varup1495 ol 

kūsāra ŧaleb-kārlıġa gitdi. Başı ŝüreyyāya irmiş bir ŧaġ gördi. Gūyiyā yıldıza sürinür 

ġāyet ile yüksekliginden Ǿibāretdür zįrā Simāk adlu bir yıldız vardur ol nücūmuñ 

cümlesinden yücedür anuñ içün sitāreye ser çekdi dirler. Ġāyet ile bülend olduġından 

ötüri.  Pes Sām-ı süvār gördi1496 baķķam u śandal aġacından ve çūb u Ǿūddan dikilmiş 

eşcār ol kūhuñ üstinde birbirine girmiş ve şāħ u bergi śarmaşmış ol seng-i ħārānuñ 

bir Ǿaceb sehmgįn murġ ve bir ķorķunç yuva gördi. Gūyiyā bir dāne1497 sarāydur ne 

insān eli ŧoķınmış ve ne āb u ħākden aña nesne ħarc olınmış. Sām anı görüp ol 

āşiyāneyi ve ol murġ-ı kebįri görüp sitāyiş-i Ħudā1498 eyleyüp baķdı. Ol āşiyāne 

eŧrāfında bir dilāver civān gördi. Ol āşiyāne üzerinde geşt idüp cevlān eyler sįmāda 

hemān Sām-ı süvāra beñzer. Sām ol nevǾale Ǿāşiyāneyi Sįmurġ’ı görüp ve ol civān-ı 

dilāveri mişāhede idüp yuķarusına çıķmaġa [P-68a] rāh ŧaleb itdi ve der-gāh-ı Ĥaķķ’a 

yüz ŧutup tażarruǾ elini duǾāya ķaldurdı eyitdi: Ey bār-ı Ħudā ve ey Dādār-ı Ǿālem 

zamāndan ve mekāndan yüce pādişāh1499 bu kūdek benüm bilümden gelmişdür dįv 

                                                           
1491 Sefįd] sepįd, P. 
1492 Diyüp ġāǿib oldılar] didi, P. 
1493 NaǾre urdı] ĥayķırdı, P. 
1494 Yirde] -U. 
1495 Varup] -U. 
1496 Gūyiyā yıldıza sürinür …  gördi] -U. 
1497 Gūyiyā bir dāne] śanasın, P. 
1498 Ħudā] Ĥaķ celle ve Ǿalā, P. 
1499 Pādişāh] -P. 
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neslinden degildür. Baña bu yüce ŧaġa çıķmaġa dest-gįr ol diyüp tażarruǾ iderken 

Sįmurġ Ǿanķā nažar itdi. Ŧāġuñ ķullesinden gördi ve geldi. Sām’uñ oġlına1500 eyitdi: 

Ey āşiyāne içre miĥnet ile eyyām geçüren senüñ pederüñ Sām-ı süvār gelmişdür. 

Seni isteyüp ārzū itmişdür. Muĥabbetüñ ķalbinde yir itmişdür. Rāvį ķavlince: Sįmurġ 

eyitdi: Şimdi revā olan oldur ki seni āşiyāneden ķaldırup anuñ ķatına iletem. Seni 

ataña1501 teslįm idem diyüp diledi kim alup Sām’uñ yanına getüre. Firdevsį eydür: 

Gör imdi Destān Sįmurġ’a ne didi1502, eyitdi: Beñzer ki enįsüñden uśanmışsın senüñ 

āşiyānuñ baña taħt-ı şāhį idi. Senüñ şehperlerüñ benüm külāhum ferridür. Beni bu 

taħt-ı devletden dūr mı idersin didi. Sįmurġ aña eyitdi: Gel var hele gör tāc u taħt-ı 

Keyānį’yi temāşā eyle, bu miĥnet-i āşiyāne seni unıdur sen eger elbette mehcūr 

olursuñ. İşte saña bir dāne per vireyin ķanādumdan senüñle bile olsun. Eger yine 

āşiyāneyi ārzū iderseñ yāħūd bir elem ü ġamdan incinürseñ benüm perümden birķaç 

tār çıķar bir micmere içinde āteşe ķoyup buħūr eyle, hemān-dem ebr-i siyāh mānendi 

saña irişem seni alup fi’l-ĥāl yine āşiyāneye getürem. Ben seni yavrıcuķlarum ile 

ķanādum altında ĥāśıl eyledüm didi. [U-46a] Fi’l-ĥāl ķaldırup ol dem Sām’uñ 

nažarına irgürdi. Sām nažar itdi oġlını gördi ki gövdede file mānend ve ķāmetde mįl-

i muǾallā veyāħūd serv-i bālādur. Ruħsāreleri tāze bahāra beñzer. Sām oġlını böyle 

göricek zār zār aġladı. Sįmurġ’uñ öñinde baş indirüp ŧapu ķıldı. Niyāz u tażarruǾ 

birle Sįmurġ’a duǾā vü āferįn eyleyüp ziyāde iltiyām gösterdi. Sįmurġ daħı civānı 

zemįne ķoyup eyitdi: Var ataña iltiyām eyle tā ki saña mihr ü muĥabbet ve şefķat 

ižhār eyleye didi. Civān gelüp Sām öñinde baş ķodı. Sām daħı oġlını āġūşına alup 

gözlerin1503 öpdi ve ser-ā-pā-yı yāl u bāl ve heyǿet ü heykeline nažar itdi. Tāc u taħt-ı 

şāhįye sezā-vār gördi ve ġāyet ile [P-68b] melāĥatinden1504 aġı aġ ve ķızılı ķızıl olmış 

idi. Śaçları başdan ayaġa aķ ibrişim resminde hemānā āfitāb ŧalǾat, arslan sįnelü ve 

ķaplan  kįnelü bülend ü bālā göricek göñli ve gözi açıldı. Behişt-i berįn gibi1505 oldı. 

Şükr-i Yezdān ve ĥamd-i firāvān eyleyüp gördi ki bu civān Ǿüryāndur. Pehlevān-ı 

cihān arķasına bir ķabā-yı zįbā giydürdi ve yedek atlarından bir altun egerlü ata 

bindürüp1506 Sįmurġ Ǿanķāya vedāǾ eyledi ve daħı maĥallinde Sām’a eyitdi: Sen oġul 

śāĥibi olduñ ben oġuldan ayrıldum. Anuñ nāmını ben Destān ķodum sen ħod atasısın 

                                                           
1500 Sām’uñ oġlına] ol kūdeke, U.  
1501 Seni ataña] -P. 
1502 Firdevsį eydür: Gör imdi Destān Sįmurġ’a ne didi] Destān Sįmurġ’a eyitdi, P. 
1503 Oġlını āġūşına alup gözlerin] -P. 
1504 Melāĥatinden] -P. 
1505 Gibi] resminde, P. 
1506 Yedek atlarından bir altun egerlü ata bindürüp] -P. 
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ne nevǾale oķursañ oķı didi. Firdevsį eydür: Çün Sām oġlını aldı mekānına geldi. Aķ 

śaçları ile anı görenler Zāl didiler. Çün sipāh-ı Sām bu ħaberden āgāh oldılar. 

Herkesüñ göñli ve gözi açıldı sevinüp şād oldılar. Gelüp Sām yanına cemǾ oldılar. 

Oġlını tehniye eylediler. Kūh-ı Elburz eteginden bir niçe Ǿasker śaf çekdiler. Beşāret 

ŧablları çalındı. Sipāh ve ümerā şādįliķler ķılup naǾre urdılar1507 ol sevinmek ile şehre 

geldiler. Çün Sām-ı dilįr oġlını buldı sevinüp şehre geldi1508. Şād oldı şükrāne 

namāzlar ķıldı ve şükr ü sipās-ı bį-ķıyās idüp ol endįşeden ķurtuldı. Fuķarāya ve 

yetįmlere ve faķįre ve ķarıcıķlara genc-i firāvān taśadduķ itdi. Tā kim bu ħaber 

Minūçihr’e irişdi. Üstād eydür: Minūçihr’e eyitdiler ki: Sām-ı süvār Kūh-ı Elburz’a 

vardı oġlını buldı devlet ü saǾādete irdi didiler1509. Minūçihr ol dem oġlı Nevder’e 

buyurdı kim: Ilġār idüp var Sām-ı süvāruñ oġlını gör ki ķuş yuvasında beslenüp 

büyümişdür. Ādemlige ķābiliyyeti var mıdur didi. Çünkim Nevder emr-i şāh ile ol 

aradan ŧurup Zābilistān’a Ǿazm itdi. Yaķįn irdükde Sām u Zāl ve bāķį ulular Nevder 

Şāh’a istiķbāl itdiler. Birbirile görişüp1510 öpişüp ķocuşdılar. Sām Minūçihr Şāh’uñ 

aĥvālinden ve pehlevānlardan suǿāl eyledi. Nevder Şāh daħı cümlesinüñ ħaberin 

virdi ve selāmın irgürdi. Andan Minūçihr’üñ daǾvet-nāmesin virdi. Sām alup oķıdı 

ve fermān-ı şāha inķıyād idüp1511 Nevder Şāh ile hemān Zāvelistān’dan çıķup [P-69a]  

Zāl’ı daħı yanına alup taħt-gāh-ı Minūçihr’e yüz ŧutdı. Bir gün gelüp dergāh-ı şāha 

irişdiler. Minūçihr şād oldı. Tāc-ı şāhįyi giyüp [U-46b] ve taħt-ı pādişāhį üzre ķarār 

itdi1512. Sām daħı Zāl ile ħırāmān pādişāhuñ taħtı öñinde gelüp yir öpüp ve Zāl daħı 

Minūçihr’e ķarşu baş ķoyup ķarşu ŧurdı. Minūçihr Şāh bu ķadd ü ķāmet ve ĥüsn ü 

sūret ile Zāl’ı görince Ħudā’ya āferįn itdi1513. Andan emr itdi pehlevānlar oturdı. Bir 

ķolda Ķāren ve bir ķolda Sām-ı süvār ķarār itdi ve Zāl daħı Rūmį külāh ve zerrįn 

Ǿamūdla şāhuñ öñinde śandalį ķodılar oturdı. Şāh dönüp Sām’a eyitdi: Ey pehlevān 

benden saña emānet kim śaķın Zāl’uñ ħāŧırını hįç bir vechle rencįde itme. Dem-ā-

dem aña güler yüz gösteresin. Yanuñda her ne kim dilerse revā  idesin ki bu dilāver 

devlet-i şāhį vü taħt-ı pādişāhįye lāyıķdur ve şįrāne cenge ķādir pehlevāndur. Fehm ü 

ferāset ve Ǿaķl u kiyāsete mālik hūş-menddür. Ĥaķ TeǾālā saña kendü śanǾatinden 

saña bir oġul yādgār virdi. İmdi bunuñ aślı niçe oldı. Ĥikāyet eyle işidelüm didi. 

                                                           
1507 NaǾre urdılar] -U. 
1508 Çün Sām-ı dilįr oġlını buldı sevinüp şehre geldi] -P. 
1509 Üstād eydür: Minūçihr’e … irdi didiler] -P. 
1510 Görişüp] -U. 
1511 Andan Minūçihr’üñ … inķıyād idüp]  -P. 
1512 İtdi] idüp, U. 
1513 Ħudā’ya āferįn itdi] -P. 



210 

 

Pes1514 Sām daħı Minūçihr öñinde dāsitānı bir bir naķl eyledi. Minūçihr işidüp 

taǾaccüb idüp nām-ı Ħudā’yı yād eyledi1515. Çünkim Sām’dan Zāl’uñ ħaberin aldı. 

Aħter-şināslar getürüp Zāl’uñ ŧāliǾni ŧutdılar. Gördiler ki ol ķadar dünyāda zindegānį 

idecekdür ki ĥesāba gelmez1516. Rāvį-i süħan-sāz u ser-efrāz u fesāne-perdāz 

eydür1517: Zāl-ı dilįre Minūçihr ħilǾatler virdi. Niçe yüz cāriye ve niçe yüz ġulām ve 

niçe ķıymetį gevherler ħazįneden çıķarup virdi1518 ve andan māǾadā tā Kābilistān’dan 

sevād-ı Hind’e varınca andan deryā-yı Sind’e varınca andan Zābilistān’dan deryā-yı 

Büst’e varınca Sām’a virdi ve daħı menşūr-ı śāĥib-ķırānı mühr-i yāķūta ķazup Sām’a 

teslįm eyledi. Ol menşūra Minūçihr mührin urdı. Pes bu memleketler menşūrı tamām 

olıcaķ Sām ayaġ üzre ŧurdı. Minūçihr duǾā vü taĥsįn eyledi ve eyitdi: Ey śāĥib-i Ǿadl 

ü inśāf ve pādişāh-ı müşfik ü mihribān1519 māhdan māhiye varınca bir pādişāh 

sencileyin tāc-ı şāhį geymedi Ǿaķl u fehm ile ve Ǿadl u inśāf ile ve mihr ü şefķat ile 

bu mertebe kim Ǿālem senden şenlik buldı1520. Zamānenüñ yüzi [P-69b] senden 

güldi1521 ve bütün Ǿālemüñ genc ü gevheri senüñ himmetüñ çeşmünde ħāk-i ĥaķįre 

berāberdür hemįşe devlet ü rifǾatde ber-ķarār u pāy-dār1522 olasın diyüp vardı taħt-ı 

pādişāhįyi būs itdi. Andan ŧaşra çıķup hemān göç kūsını döküp çekildi gitdi. 

Günlerde bir gün diyārına yaķįn irdi. Diyār ķavmine ħaber virdiler. Sām-ı cihān-

pehlevānuñ geldügin bildiler1523 gürūh-ā-gürūh Sām’a ve Zāl’a ķarşu çıķdılar. Pāy-

endāz ķumāşlar döşediler ve şehri ŧonatdılar behişt-i berįn itdiler1524. Ulularuñ ve 

kiçilerüñ ķalbleri reķāhiyyet ile ŧoldı. Her yirde ve iķlįmde ne ķadar nām-dārlar var 

ise gelüp Sām-ı süvāra geldiler1525 Zāl içün tehniye eylediler. Civān-ı devlet-mendüñ 

ķudūmu mübārek ola ve pehlevānuñ gözleri aydın ola diyüp1526 Zāl’uñ başına sįm ü 

zerden niŝār itdiler. Sām-ı süvār daħı ol gelen ululara mertebelerine göre ve şānlarına 

göre1527 ħilǾatler virüp nüvāzişler gösterdi. Bundan śoñra Sām anda olan cihān-dįde 

                                                           
1514 Pes] -U. 
1515 TaǾaccüb idüp nām-ı Ħudā’yı yād eyledi] -P. 
1516 Ol ķadar … gelmez] Ǿömri ġāyet dırāzdur, P. 
1517 Rāvį-i süħan-sāz u ser-efrāz u fesāne-perdāz eydür] pes, U. 
1518 Ħazįneden çıķarup virdi]  ħazįneler  virdi, P. 
1519 Ve pādişāh-ı müşfik ü mihribān] -U. 
1520 Buldı] oldı, P. 
1521 Senden güldi] -U. 
1522 Pāy-dār] -P. 
1523 Sām-ı cihān-pehlevānuñ geldügin bildiler] -U. 
1524 Sām-ı cihān-pehlevānuñ geldügin bildiler] -U. 
1525 Geldiler] -U. 
1526 Civān-ı devlet-mendüñ … aydın ola diyüp] -U. 
1527 Ve şānlarında göre] -U. 
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vü Ǿuķalā-yı güzįde vü  pāk-nažar1528 mūbidlere yüz ŧutup itdi. Ey büzürgān-ı nām-

dārān-ı cihān1529 [U-47a] pādişāh-ı Ǿālem baña emr itmişdür ki Ǿasker çeküp var 

Māzenderān Gürk-sārlarına ķılıc ur ve ol ķavmüñ damārını kes. İmdi gerçi ben 

giderüm ammā1530 cān u dilüm bunda ķalur ve bį-iħtiyār bu gözlerüm ciger ķanın 

döker. Aña aġlarum ki yigitlik zamānında bilmezlik yöninden niçe cengler itdüm. 

Dükeli bį-fāǿide ve hebā oldı ve bu cürmüme daħı giryān u peşįmānum ki1531 Ĥaķ 

TeǾālā baña oġul virdi. Ķadrini bilmedüm ben yabana  atum ħor gördüm Sįmurġ 

Ǿanķā anı maķbūl u merġūb ŧutup besledi. Anı āşiyānesinde serv-i bālā eyledi. 

Beççerleriyle berāber muĥabbet ider idi. Peder-vār üzerine lerzān idi. Ben niçe 

zamān firāķı ile rūzgār geçürdüm. ǾĀķıbet1532 baħşāyiş-i İlāhį yine anı baña irişdürdi. 

İmdi maǾlūmuñuz ola ki benden size Zāl yādgārdur. Sizüñ yanıñuzda emānetümdür. 

Ķadrini bilüñ riǾāyet idüñ didi. Andan1533 dönüp Zāl’a naśįĥat idüp eyitdi: Ey benüm 

pūr-ı güzįnüm. Sen daħı Ǿadl ü dād ve seħā vü cūdı kendüñe Ǿādet eyle Ǿāķıbet-endįş 

ol ve daħı āgāh ol ki1534 Zābilistān1535 [P-70a] ve Sįstān senüñ mülkindür ve ser-be-ser 

cihān senüñ ĥükmüñdedür ve daħı1536 ħazįnelerüñ kilįdi elüñdedür. Göñlüm senüñ 

śafāñ ile śafādadur sen ġam-nāk olıcaķ benüm daħı ķalbüm ġam-nāk olur. Çünki şāh 

emriyle baña sefer düşdi. Sen śaġ ve esen ķalup memleketde seyr ü sülūk ve geşt ü 

güźār eyle ve ħāŧıruñ ħoş ŧut didi. Zāl daħı atasına yüz ŧutup eyitdi: Ey benüm peder-i 

büzürg-vārum ben sensiz bunda ne vechle zindegānį eyleyem bu ķadar zamān senden 

ayru idüm şimdi umardum ki sāye-i ķabūlüñde geçinem. Anadan ħod kimse günāh 

ile ŧoġmadı meger ben ŧoġdum ki dād u şefķatden dūr u mehcūr olup1537 gāh ķuşlar 

çengālinde giryān gāh ħār u ħāşāk üzre Ǿüryān ve gāh emdügüm ķan oldı. Peder ü 

māderüñ mihr ü şefķatin görmek bu āna gelince baña naśįb olmadı. Rūzgār beni 

ġarįb perveriş itdi. N’eyleyem taķdįr ü rıżā-yı Haķ böyle imiş  didi. Döndi Sām 

eyitdi: Śaĥįh söylersin ammā bu muķābelede1538 ne kim dilerseñ söyle ne murād 

idinürseñ ĥāśıldur. Baña aħter-şināslar uśŧurlāb ĥükminden böyle cevāb  virdiler ki 

bu memleketler senüñ ārām-gāhuñ ve bu diyār taħt-gāhuñdur Ĥaķķ’uñ taķdįrinde 

                                                           
1528 Güzįde ve  pāk-nažar] Ǿuķalā, P. 
1529 Ey büzürgān-ı nām-dārān-ı cihān] -P. 
1530 Ammā] lįk, P. 
1531 Bu cürmüme daħı giryān u peşįmānum ki] -P. 
1532 ǾĀķıbet] -P.   
1533 Andan] -P. 
1534 Ve daħı āġāh ol ki] -U. 
1535 Zābilistān] Zāvelistān, P. 
1536 Ser-be-ser cihān senüñ ĥükmüñdedür ve daħı] -U. 
1537 Meger ben … mehcūr olup] -P. 
1538 Ammā bu muķābelede] -P. 
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olacaķ nesne elbette1539 olur ve saña şimdi lāyıķ olan oldur ki dāniş ehli Ǿālimlere ve 

bahādırlara ŧāleb olup çābük-süvārları ve dilāverleri yanuña cemǾ eyle. Erbāb-ı hüner 

ve aśĥāb-ı kemāl ile ŧur otur hüner ögren. Ulular sözin diñle her birinden bir ĥiśśe ve 

her hünerden1540 bir behre ĥāśıl eyle didi. Çünkim Sām Zāl’a naśįĥati tamām itdi 

bundan śoñra güc kūsını dögüp hevā tįre-gūn ve zemįn ābnūs olup Gürk-sārlar 

cengine1541 Ǿazm-i Māzenderān eyledi. Mükemmel ü müselleĥ Ǿasker ile1542 Zāl-ı 

zamān daħı iki menzil yir atası ile bile1543 gitdi. Tā kim Ǿasker ne vechle yürürler ve 

niçe ķonarlar ve ne gūne göçerler ve Ǿasker çeken kimesnenüñ ādāb u āyįni niçedür 

Zāl bunları tamām gördi. Pes Sām ki ikinci menzilden göçüp gitdi. Zāl’ı baġrına 

baśup boynın öpdi ve bir Ǿaceb ħurūşla giryān oldı ve emr itdi ki girü döne. Pes Zāl 

daħı dönüp Zāvel’e Ǿazm idüp sālār-ı Įrān pehlevān-ı cihān Māzenderān’a revāne 

oldı. Bu yaña Destān-ı Sām atasından1544 [P-70b] mehcūr u dūr endįşesi bu resmle 

kim ne yüzden zindegānį eyleye ki nįk-nām ola1545. Pes Zāl daħı dönüp mekānına 

gelüp taħt-ı Ǿāc üzre [U-47b] ķarār idüp başına tāc urup gürz-i gāv-seri elinde ve 

zerrįn kemeri miyānında oturup1546 Ǿıyş u śafāya meşġūl oldı. Her vilāyetden 

ĥükemāyı ve Ǿulemāyı daǾvet idüp her birinden bir dürlü hüner ögrendi ve nįk ü 

bed1547 görmiş kimseleri söyledüp diñleyüp sözlerinden ĥiśśe-dār oldı1548 ve sitāre-

şināsları cemǾ idüp aĥkām-ı felekiyyeyi anlardan ögrendi ve bahādırları ve dilįrleri 

daǾvet idüp āyįn-i dilāveri ve resm-i bahādırı taĥśįl eyledi ve dįn ü meźheb bilenleri 

getürdüp ŧarįķ-i Ĥaķķ’ı gördi varduķça Zāl şu ķadar teraķķį buldı kim gūyā sitāre 

gibi şavķ virdi1549. YaǾnį aħter-i tābende gibi zāhir ü bāŧını pür-żiyā oldı1550. Fikr ü 

dāniş ile bir yire yetişdi kim kenü źātınuñ māhiyyeti gibi zamāne görmedi1551. Bunuñ 

üzerine niçe rūzgār geçdi. Çarħ bu nevǾale devr eyledi Zāl’uñ māhiyeti mihr gibi 

āfāķa şuǾle śaldı. Üstād eydür: Bir gün Zāl eŧrāf-ı Ǿālemi geşt itmek murād idinüp 

diyār-ı Hind’e1552 gitmegi iħtiyār itdi.  Ġāyet bį-ķarār olup tedārike muķayyed 

                                                           
1539 Elbette] -U. 
1540 Bir ĥiśśe ve her hünerden] -U. 
1541 Gürk-sārlar cengine] -U. 
1542 Mükemmel ü müselleĥ Ǿasker ile] -U. 
1543 Bile] -U. 
1544 Pes Zāl daħı dönüp Zāvel’e … Destān-ı Sām atasından] -U. 
1545 Mehcūr u dūr … eyleye ki nįk-nām ola] -U. 
1546 Oturup] oturur, U. 
1547 Nįk ü bed] eyü yatlu, P. 
1548 Sözlerinden ĥiśśe-dār oldı] -P. 
1549 Gibi şavķ virdi] Oldı, U. 
1550 YaǾnį aħter-i tābende gibi zāhir ü bāŧını pür-żiyā oldı] ħūrşįd oldı, U. 
1551 Fikr ü dāniş … gibi zamāne görmedi] -U. 
1552 Hind’e] Hindū-sitān’a, P. 
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oldı1553. Emr eyledi genc-i şāhįnüñ ķapuların güşāde ķıldılar. Sefer tedārikine yol 

mühimmātına muķayyed oldı. Çünkim tamām tedārikin gördi. Bir gün Zābil’den 

ķalķup Ǿazm-i rāh eyledi. Gelüp Kābil diyārına irişdi.  

Āġāz-ı Destān-ı Sām Bā-Mihrāb-ı Şāh-ı Kābilį 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Güşāde der-i genc āgende penc 

Ber-āyįn ü resm sarāy-ı sipenc 

Zi-Zābil be-Kābil resįd ān zamān 

Ger ez-ān u ħandān-ı dil şādmān1554 

Yekį pādişāh būd Mihrāb nām 

Zeber-dest bā-genc-i güsterde kām1555 

Zi-bālā be-kirdār āzād-ı serv 

Be-ruħ çün bahār u bi-reften tiz-rev 

Zi-Đaĥĥāk tāzį güher dāştį 

Zi-Kābil heme būm ber-dāştį 

Hemį dād her sāl mer Sām-ı sāv 

Ki bā-ū be-rezmeş ne-büd hįç tāv1556  

Neŝr: Üstād eydür: Diyār-ı Kābil’üñ bir pādişāhı var idi. Nāmına Mihrāb Şāh dirler 

idi. Zeberdest pādişāh idi ve māl u gencle murād-baħş idi. Ķāmeti serve ve çehresi 

bahāra ve yüriyüsi teźerve beñzer idi. Đaĥĥāk-ı tāzį neslinden idi. Kābil’den Hind’e 

varınca dükeli ser-ĥaddlara ĥükmi cārį idi ve her sene Sām’a ħarāc virür idi ammā 

kendüsine rezmde aķrān yoġıdı1557. Çünki Mihrāb Şāh Zāl-ı zamān’uñ gelmesinden 

āgāh1558 oldı hemān ħazįne ķapuların açup zer ü gevher çıķardı1559 ve zerrįn-sitām 

atlar ve piste-dehān  u ġonce-leb [P-71a] Rūmį ġulāmlar ve Çįnį vü Ħaŧāyį cāriyeler 

                                                           
1553 Ġāyet bį-ķarār olup tedārike muķayyed oldı] -U. 
1554 Āġāz-ı Destān-ı Sām … dil şādmān] -U. 
1555 Hazinesinin kapısını açtı ve bu iğreti dünya için uğraşmaktan el çekti.  Zâbil’den Kâbil’e mutlu 
mesut geldi. Kâbil’in Mihrâb adlı bir padişahı vardı.  
1556 Bunun boyu alabildiğine uzamış bir şelviye, yanakları bahara, yürümesi de sülünün yürüyüşüne 
benzerdi. Arap Dahhâk’ın soyundandı ve Kâbil’e bağlı bütün ülkeler onundu. Savaşta bir türlü dengi 
olamadığı için, her yıl, Sâm’a bir vergi verirdi. 
1557 Zeberdest pādişāh idi … aķrān yoġıdı] -P. 
1558 Āgāh] ħaber-dār, P. 
1559 Ķapuların açup zer ü gevher çıķardı] -P. 
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ve daħı niçe dürlü pįşkeşler düzüp dįbā vür zer-beft ve ĥarįr cāmeler1560 ve bir dāne 

zerrįn tāc-ı zeberced-nigār getürüp Zāl’ı istiķbāl itdi. Zāl daħı bu şāha Ǿizzet idüp 

serā-perdesine iletdi. Zāl kendünüñ taħt-ı fįrūzesine geçüp Mihrāb Şāh’a muķābelede 

bir zerrįn śandalį ķodılar geçüp ķarār itdi. BaǾdehu ķāǾide-i pehlevānį üzre meydāna 

simāŧlar döşendi niǾmetler çekildi. Yinilüp leşkeri śalā dinledi andan Zāl buyurdı 

esbāb-ı bezm getürdiler meclis ārāste ķıldılar. Sāķįler ellerine altun gümüş śürāĥįler 

ve muraśśaǾ vü mücevher cāmlar aldılar. Andan Zāl emr itdi. Sāķį bir cām ŧoldurup 

Mihrāb Şāh’a śundı [U-48a] Mihrāb daħı bu vażǾa pend idüp ol cāmı śafāyla nūş 

eyledi ve dįdār-ı Zāl’dan feraĥ bulup muśāĥabetine māǿil oldı. Muĥabbet eyledi. Çün 

yinildi ve içildi Mihrāb daħı ķalķup yir öpdi. Mekānına revāne oldı. Zāl-ı zamān 

Mihrāb’uñ ardından yāl u bāline ve ķāmet-i bālāsına bir zamān nažar śaldı1561 ve 

eyitdi: Bundan yaraşıķ ve bundan dilāver bir er daħı Ǿālemde olmaz. Bį-bedel 

server1562  taĥsįn ü āferįn ancaķ olur didi. Ol eŝnāda nām-dārlardan ve āzādelerden1563 

biri Destān-ı Sām’a duǾā idüp eyitdi: Ey pehlevān-zāde bunuñ şebistānında bir ķızı 

vardur ġāyetde1564 ĥüsnā vü cemįle ve bį-bedel nāzenįndür1565 diyüp ziyāde medĥ itdi. 

Hemān Zāl-ı zamān ol ķızuñ vaśfını işidince ķulaķdan biñ dil ü cānla Ǿāşıķ oldı, 

endįşeye düşdi. Aħşām irişdi Zāl ol gice bį-ķarār olup endįşe ile śubĥa dek ħˇāb u 

ārām itmedi. Çünkim yine śabāĥ oldı Zāl-ı zer yirinden turdı yine bir bezm tertįb 

eyledi. Ümerāsına ve hükemāsına ħuddām gönderdi daǾvet itdi. Zāl’uñ śoĥbetine 

irdiler. Pehlevānuñ bār-gāhı öñinde zerrįn şaķaķlu yedek atlar zeyn itdiler1566.  

Mihrāb Şāh daħı süvār olup bār-gāh-ı Zāl’a irdi. [P-71b] Bu defǾa Mihrāb’a ziyāde 

taǾžįm olındı. Serhengler vü yaśāvullar öñine düşüp yollar açdılar. Mihrāb daħı serā-

perde-i Zāl’a irince atından indi. İçerü girdi bülend ü bālā serv miŝālinde1567 yāl u bāl 

ve kerr ü ferr ile Zāl öñinde yir öpdi. Zāl daħı ayaġa ķalķdı göñli şād oldı ve cümle 

ümerā vü bahādırānuñ üsti yanında bir zerrįn kürsį ķodılar. Zāl buyurdı Mihrāb Şāh 

geçüp ol kürsįde ķarār eyledi ve tekrār ayaġa ŧurup Zāl-ı zamāna duǾālar ķıldı. Zāl 

eyitdi: Ey sulŧān-ı Kābil ħoş geldüñ bezmimüze şeref virdüñ1568. İmdi benden her ne 

                                                           
1560 Cāmeler] -P. 
1561 Nažar śaldı] baķa ķaldı, P. 
1562 Bį-bedel server  ] -U. 
1563 Ve āzādelerden] -U. 
1564 Ġāyetde] -P. 
1565 Nāzenįndür] -U. 
1566 Zāl’uñ śoĥbetine … yedek atlar zeyn itdiler] -U. 
1567 Bülend ü bālā serv miŝālinde] -U. 
1568 Ħoş geldüñ bezmimüze şeref virdüñ] -P. 
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dilerseñ revādur dile1569 didi. Mihrāb daħı eyitdi: Ey dilāver-i Ǿālem1570 benüm senden 

cihānda ancaķ bir dilegüm vardur pehlevānuñ yanında çoķ nesne degildür. Eger revā 

görürseñ ķadem-i rencįde ķılup bu bendenüñ ħānesine gelesin ħākden refǾ eyleyüp 

cāy-ı tārįkimüzi rūşen ķılasın1571 didi. Zāl bu sözi gūş idince eyitdi: Ey Şāh1572 bu fikri 

terk eyle ben senüñ sarāyuña1573 varmaġa mecāl yoķdur. Minūçihr Şāh1574 ve Sām-ı 

süvār şāyed ki bu ħaberi işidüp rıżā göstermeyeler. Bu vażǾa bį-ĥużūr olalar ki biz 

bunda büt-perestler evine girüp şarāb içevüz, mest olavuz1575. İmdi bundan ġayrı her 

ne ki diyesin maķbūlümdür cevābın daħı virürüm didi. Mihrāb-ı Kābilį serverā 

fermān senüñdür diyüp ħāmūş oldı1576. ǾIyş u nūşa başladılar çünkim bezm āħir 

oldı1577. Mihrāb yirinden ŧurup Zāl’a duǾālar idüp revāne oldı. Yine Zāl Mihrāb’uñ 

ardınca baķup bir ħayli ögdi. Hįç kimse Mihrāb’a iǾtibār itmeyüp [U-48b] bįgānedür 

diyüp muķayyed degiller idi ammā Zāl’uñ aña meylini gördiler ve bu deñlü1578 vaśf u 

sitāyiş itdüginden yanında olan ulular  daħı yir yir zebān depretdiler Mihrāb’ı medĥ 

idüp1579 yāl u bāl śāĥibi kerr ü ferr ile yaraşıķ dilāver ve şevketlü pādişāh ve ĥalįm ü 

selįm ü nįk-ħūdur1580 didiler. Zāl-ı zamān ol sözleri işidüp derūnında olan1581 şevķi 

ziyāde oldı. Mihrāb’a ziyāde muĥabbeti artdı. ǾAle’l-ħuśūś derūnında ķızınuñ Ǿaşķı 

var idi. Zāl gitdükçe bį-ķarār u dįvāne-vār oldı. Ammā ħalķuñ güft ü gūsından 

üşenüp bu sırrı ižhār idemez idi. Sulŧāñ-ı Ǿaşķ dilde ĥükmini icrā idüp şāh-ı Ǿaķluñ 

ceyşini tārmār itdi1582. Görelüm [P-72a]  rūzgār ne gösterür diyü śabr ider idi. Bir niçe 

zamān bu ĥāl üzre geçindi yüz śuyı dökilmesinden ħavf idüp deryā-yı tecerrüdde 

sefįne-i āmāl ile eyyām gözedüp oturdı1583. Ammā müdām derūnında muĥabbet 

ziyāde olmaķda idi. Üstād eydür: İttifāķ bir gün Mihrāb-ı Kābilį ki dįvānından 

ķalķup içerü şebistānına girdi. Ħırāmān kendü būstānında geşt ü güźār iderken ħātūnı 

Sįnduħt1584 bānū ile ķızı Rūdābe ķarşusında geldiler. Şāhı selāmladılar şāh daħı nažar 

                                                           
1569 Dile] -U. 
1570 Ey dilāver-i Ǿālem] -P. 
1571 Ķlasın] eyleyesiz, P. 
1572 Ey Şāh] -U. 
1573 Sarāyuña] evüñe, p. 
1574 Minūçihr Şāh] Şāh-ı cihān, P. 
1575 Mest olavuz] -P. 
1576 Mihrāb-ı Kābilį serverā fermān senüñdür diyüp ħāmūş oldı] -P. 
1577 ǾIyş u nūşa başladılar çünkim bezm āħir oldı] -P. 
1578 Bu deñlü] -U. 
1579 Medĥ idüp] -U. 
1580 Nįk-ħūdur] şecįǾ vü bahādırdur, P. 
1581 Derūnında olan] -U. 
1582 Sulŧāñ-ı Ǿaşķ … ceyşini tārmār itdi] -U. 
1583 Bir niçe zamān bu ĥāl üzre … oturdı] -U. 
1584 Sįnduħt] Daħt, P. 
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śaldı Rūdābe’ye diķķat ile baķdı ĥüsn ü cemāl ve śūret zįbāsın görüp Ħālıķ’a taĥsįn 

itdi. Andan muśāĥabete āġāz itdiler. Eŝnā-yı kelāmda Sįnduħt  bānū Zāl’dan söz 

açup Mihrāb’a suǿāl itdi ki: Ey şāh Zāl ile n’eyleyüp n’itdüñüz Sām oġlını ķuş 

yuvasında beslendi dirler niçedür hįç ādemlige ķābiliyyeti var mıdur bu taħt u tāc ve 

şevket ü şöhrete lāyık mı yoħsa hemān yine ķuş yuvasına mı lāyıķdur. Ol demde 

Mihrāb-ı Kābilį eyitdi: Ey bānū anı saña niçe vaśf ideyin ki bir sįmįn-ber ve müşkįn-

būy  arslan sįnelü ve ķaplan kįnelü, pįl zūrlu deryālar kaǾrından ejdehāları şikār 

itmege ķādir pehlevāndur ki dünyāda mānendi yoķdur. Raħşına süvār olup zįninde 

ķarār idüp eline kemānın alsa naķķāşlar şeklini taśvįr itmekde Ǿāciz olalar ve Zāl bir 

pehlevāndur ki taħt üzerinde oturup bezm itse gevherler śaçar ve raħşına süvār olup 

rezm eylese başlar kesüp ķanlar döker. Anı ceng içinde gören ejdehā-yı dijem veyā 

neheng ķıyās ider. Ve’l-ĥāśıl hünerde bį-nažįrdür ve ĥaseb ü nesebde ħod pehlevān-

zādedür. ǾAyb ķısmından anda bir yirinde bir Ǿaybı yoķdur1585 hemān budur ki ķılları 

aķdur ammā merd olan anı [P-72b] Ǿayb Ǿadd eylemez zįrā1586 anasından öyle 

ŧoġmışdur diyüp Mihrāb-ı Kābilį Zāl-ı Zābilį’yi mübālaġa ile tamām vaśf eyledi. Çün 

Rūdābe māderi yanında ŧururken ol vaśfı işitdi. Zāl’a ķulaķdan Ǿāşıķ oldı. Śabr u 

ķarārı elden gitdi. Göñli Zāl’uñ muĥabbeti ile pür1587 oldı. Gice ve gündüz yimekden 

ve içmekden ķaldı1588. Çünki Ǿaķl sulŧānınuñ yirine Ǿaşķ oturdı Ǿaķl u śabr u ķarārı bir 

nevǾa daħı oldı1589. Üstād eydür1590: Rūdābe’nüñ beş dāne cāriyeleri var idi. Türk 

beççeler idi beşi daħı Rūdābe’ye maĥrem-i esrār idiler. Her ħuśūśda rāz-dārlar ve 

Rūdābe’nüñ mihribānları idiler1591. Rūdābe bį-ķarārlıġından bir gün anları yanına 

cemǾ idüp [U-49a] anlara rāz açdı ve aytdi: Siz benüm rāz-dārlarumsız ve vāķıf-ı 

esrārlarumsız1592 ve her işde mihribānlarımsız1593 imdi bilüñ ve āgāh oluñ1594 ki ben 

Ǿāşıķ-ı bį-dil olup mecnūn miŝāl āvāre vü bį-ķarār oldum. Çünkim Zāl’uñ1595 vaśfını 

işitdüm başdan ayaġa vücūdum anuñ muĥabbetiyle ŧoldı. Dükeli endįşem anuñ 

müşāhede-i dįdārıdur. Az ķaldı ki şerm ü ĥicābı ber-ŧaraf ķılam. İmdi benüm rāzumı 

sizden ġayrı kimse bilmez. Benüm mihribānlarumsız gerekdür ki benüm derdüme bir 

                                                           
1585 Bir yirinde bir Ǿaybı yoķdur] -U. 
1586 Zirā] -U. 
1587 Pür] ŧopŧolu, P. 
1588 Ķaldı] beri oldı, P. 
1589 Çünki Ǿaķl … nevǾa daħı oldı] -U. 
1590 Üstād eydür] -P. 
1591 Rūdābe’nüñ mihribānları idiler] -U. 
1592 Vāķıf-ı esrārlarumsız] -P. 
1593 Ve her işde mihribānlarımsız] -U. 
1594 Oluñ] -U. 
1595 Zāl’uñ] pūr-ı Sām’uñ, P. 
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çāre göresiz ne dirsiz baña ne gūne cevāb vürürsiz. Gelüñ benümle evvel Ǿahd ü 

peymān  eyleñ  baǾdehu beni bu derdden ħalāś itmege tedbįr eyleñ eger bu derde bir 

dermān bulınmazsa ben helāk olmaķ muķarrerdür didi. Cāriyeler bu sözi işidüp 

taǾaccüb eylediler ki ulular ferzendin bir kimse böyle kāra muķayyed olmaķ olur mı 

diyü andan bir gizden eyitdiler: Ey bānū-yı muǾažžama şerm itmez misin bu ne 

kārdur. Ħūbluķda ħod nažįrüñ yoķdur. Hindūstān’dan Çįn’e ve Efrenc’e varınca saña 

muǾādil bir güzel yoķdur. Ruħsārelerüñüñ żiyāsına baķmaġa nažarlar taĥammül 

itmez1596 ata ve anadan utanmaz mısın. Sende edeb muķarrer degil midür. Pederüñ 

bįgāne Ǿadd itdügi kimseye sen āşinā olmaķ mı istersin. Ŧaġda ķuş yuvasında 

beslenmiş ħalķ içinde anuñla meşhūr olmışdur. Andan ġayrı kimse ħod anadan ķoca 

ŧoġmamışdur. Bu ħod anuñla iştihār virdi1597. Anuñ içün Minūçihr görüp nāmını Zāl 

ķodı. Bu şekl ħūbį śūret maĥbūbı kim sende vardur. Cümle Ǿālem senüñ ĥüsnüñe 

ĥayrāndur. Böyle iken anadan ķoca ŧoġmamış bir ĥerįfe varur mısın. Niçün tenezzül 

idersin. Ħāķān-ı Çįn gibi bir şāh-ı taśvįr-i cengį ķaśr u eyvānlarında naķş itdürüp 

nāmuñı zįver-nigįn eylemişdür. Saña lāyıķ olan oldur ki kendüñi Ǿālį ŧutasın āfitāb 

gibi çarħ-ı çehārümden inmeyesin didiler. Zįrā āfitābın yiri dördinci gökdedür sen 

daħı [P-73a] yirüñ bekle didiler1598. Çünkim Rūdābe bunlardan bu vechle cevāb işitdi 

āteş bār ile nice artar ise göñli öyle cūş idüp ħışm ile1599 anlaruñ üzerine ĥayķırdı. 

Yüzin anlardan döndürdi1600 pes andan śoñra kįn-i derūn ile ebrūların çįn idüp eyitdi: 

Ey ħām sözlüler sizüñ sözlerüñüz işitmek aślā cāǿiz degildür ne ķaśr bilürüm ne 

faġfūr-ı Çįn ve ne Įrān-zemįn tāc-dārlarından gözüme kimse görinür. Hemān benüm 

boyuma boydaş ĥālüme ĥāldaş1601, cānımuñ maķśūdı Sām oġlı Zāl’dur. Gerek anı 

pįrdür disünler, gerek civān. Ben aña cism1602 ve ol baña cāndur diyüp ol cāriyelerden 

aǾrāz idüp melāmet itdi1603. Cāriyeler çünkim bānūnuñ cevābın işitdiler derd-i 

derūnından ħaber-dār oldılar1604. Ol demde anlar daħı bu ĥāli görüp bildiler ki 

Rūdābe’nüñ āteş-i derūnı muĥkemdür1605. Hemān bir uġurdan yir öpdiler ve bir 

dilden çaġrışup eyitdiler: Biz senüñ ķullarıñuz cān u dilden fermānuña muŧįǾyüz. 

                                                           
1596 Hindūstān’dan … taĥammül itmez] -P. 
1597 Bu ħod anuñla iştihār virdi] -U. 
1598 Zįrā āfitābın … yirüñ bekle didiler] -U. 
1599 Āteş bār ile nice artar ise göñli öyle cūş idüp ħışm ile] -U. 
1600 Yüzin anlardan döndürdi] -P. 
1601 Boyuma boydaş ĥālüme ĥāldaş] -U. 
1602 Cism] ten, P. 
1603 Diyüp ol cāriyelerden aǾrāz idüp melāmet itdi]didi, P. 
1604 Cāriyeler … ħaber-dār oldılar] -U. 
1605 Ol demde … muĥkemdür] -P. 
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Hemān fermān eyle yoluñda baş ve cān fedā idelüm. Saña naśįĥat itmek bizüm 

ĥaddimüz degildür. Bize lāzım olan emrüñe imtiŝāldür. Biñ cānımuz daħı olursa 

cümlesi saña revāndur. Senüñ her vechle maǾķūldür. Senden nā-maǾķūl vażǾ śādır 

olmaz1606. Buyur hemān eger cāźūlıķ lāzım ise veyāħūd bend-i efsūn ile olur ise 

iħtiyār idelüm. Pehlevān-zādeyi nažar-ı şerįfüñe görmege her ĥālle saǾy idelüm1607 

didiler. [U-49b] Pes bundan śoñra Rūdābe’nüñ yüzi güldi ve göñli şād oldı. Dönüp 

cāriyelere eyitdi: Eger siz bu sözi yirine getüresiz bir dıraħt-ı meyve-dār irişdürürsiz 

ki her gün1608 meyve yirine gevher ü yāķūt ĥāśıl ider. Pes cāriyeler yirlerinden 

ŧurdılar Rūdābe’nüñ derdine dermān istemek niyyeti ile ŧaşra çıķup kendülerini 

cāme-i dįbā ile ārāste idüp sünbüllerin güller ile zeyn itdiler. Üstād eydür: Meger 

evvel-i bahār idi ve yıl başı idi1609. Kenār-ı nehrde jālelerden ħaymeler ve lālelerden 

otāġlar ķurılmış idi. Leşker-gāh-ı Zāl daħı nehr kenārında ķarār itmiş idi. Ol beş 

cāriyeler yüriyüp tā1610 Zāl’uñ leşker-gāhına1611 yaķįn vardılar. Ol ortalıķ şükūfe ve 

sebze vü benefşe ile ŧolmış idi. Pes ol cāriyeler śu kenārından şükūfe cemǾ iderek 

birbirinüñ ardınca segirdüp geldiler. Meger Zāl daħı bār-gāhında oturur idi. Gördi 

beş dāne cāriyeler ol sebze-zār ki geşt ü güźār iderler gelüp bār-gāha yaķlaşdılar. Pes 

Zāl bunlar kimlerdür diyü suǿāl itdi. Birisi eyitdi: Mihrāb Şāh’uñ sarāyından 

maĥbūbe cāriyeler çıķmışlar Rūdābe içün gül ü sünbül ü benefşe cemǾ ideyürler didi. 

Hemān Zāl eline tįr ü kemān alup piyāde ol cāriyelerden yaña vardı. Piyāde śunuñ 

kenārında ħırāmān vardı1612, anlara yaķlaşdı. Sunuñ kenārı bįşe-i [P-73b] neyistān 

idi1613. Nā-gāh śudan bir ördecük uçdı. Zāl hemān elindeki tįr ile ol ördegi urup 

düşürdi. Zāl’uñ ķulları segirdişüp ķaśd itdiler ki anı alup Zāl’a getüreler1614. Hemān 

Rūdābe’nüñ cāriyeleri ġulāmuñ yanına irüp ŧatlu dil ile śordılar ki bu arslan sįnelü 

ķaplan kįnelü pehlevān kimdür. Buncılayın yaraşıķ server ve tįr ü kemān Ǿilminde 

māhir bir dilāver görmedük didiler. Ġulām lebin dişleyüp eyitdi1615: Bu pehlevān 

sulŧānımuzdur1616 ve ferzend-i Sām’dur. Zāl-ı zamān didükleri budur. Felek-i devvār 

buncılayın bir dilāver getürmemişdür didiler. Ol cāriyeler ġulāmuñ sözin işidüp 

                                                           
1606 Biñ cānımuz … olmaz] -P. 
1607 Görmege her ĥālle saǾy idelüm] irgürelüm, P. 
1608 Gün] rūz, P. 
1609 Meger evvel-i bahār idi ve yıl başı idi] -P. 
1610 Yüriyüp tā] -P. 
1611 Leşker-gāhına] bār-gāhına, P. 
1612 Piyāde śunuñ kenārında ħırāmān vardı] -U. 
1613 Sunuñ kenārı bįşe-i neyistān idi] -U. 
1614 Anı alup Zāl’a getüreler] şikārı alalar, P. 
1615 Lebin dişleyüp eyitdi] daħı Zāl’ı vaśf itdi, P. 
1616 Bu pehlevān sulŧānımuzdur] -P. 
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ħande itdiler ve eyitdiler: Mihrāb Şāh’uñ sarāyında bir māh-ı tābānı vardur ki senüñ 

pehlevānuñ1617 gibi niçe şāhlar ayaġına baş ķodılar diyüp ķad ü ķāmetini ve ĥüsn ü 

behcetini ve zülf-i müşkįnini bi’t-tamām vaśf itdiler1618. Bu sebeb ile pūr-ı Sām ve 

māh-ı Kābil arasında bir āşinālıķ ola diyü saǾy itdiler1619. Andan ġulām cāriyelerden 

ayrılup Zāl yanına geldi. Zāl-ı zamān suǿāl idüp1620 eyitdi: Ey ġulām cāriyeler ile ne 

söyleşdüñ1621, saña ne didiler ki sen geldüñ anlar daħı geldi1622. Ġulām daħı ne işitdi 

ise bir bir Zāl’a naķl itdi1623.  Zāl-ı zamān işidüp anları Rūdābe’nüñ cāriyeleri idügin 

bilüp1624 şād oldı ve ġulāma emr itdi ki: Var ol cāriyeleri bir miķdār ŧurġur, ol 

gülistāndan geçüp gitmesünler tā ben varup biraz söyleşmek isterüm didi. Pes ġulām 

varup anlara Zāl’uñ ħaberini virdi. Pes ol beş cāriyelerüñ birisi ħazįne-dār-ı Rūdābe 

idi. Şįr-i ner şikār eyledük yine fālımuz rāstdur didi. Ammā ol ġulām yine gelüp 

Zāl’a ħaber virdi1625. Pes Zāl-ı zamān ŧurup ol cāriyelerden yaña revāne oldı. 

Cāriyeler daħı teǿħįr itdiler. Çünkim pehlevān anlara yaķįn irişdi. Cāriyeler Zāl’uñ 

ķademinde baş ķodılar. Zāl1626 anlara eyitdi: Sizden suǿālüm vardur eger benüm 

yanımda rāst söyleyesiz āb-rūyuñuz ziyāde ola ve eger bir azucuķ söziñüzden 

kemlik1627 gümān eyleyem1628 sizi pįller ayaġı altında1629 helāk iderüm didi. Ol1630 lāle 

ruħlaruñ beñizleri aġardı Zāl’a duǾā idüp yir öpdiler ve eyitdiler: Nitekim bu devr-i 

rūzgār ve māder-i eyyāmdan pūr-ı Sām Zāl-ı zamān gibi gerden-bām dünyāya1631 

gelmez hįç aña mānend ü bedel olmaz1632 ammā Rūdābe daħı Ǿālemüñ manžūr-ı māh-

dįdārıdur. Meger pehlevāna cüft olmaġa lāyıķ ola didiler1633. Pes Zāl1634 [P-74a] 

eyitdi: İmdi1635 bu derdüñ1636 çāresi nedür. Eger benümle anı bir kerre bir araya 

getürmege yol bulursañuz size Ǿažįm riǾāyet iderüm. Zįrā benüm derūnum anuñ āteş-

                                                           
1617 Pehlevānuñ] pehlevān-zādeñ, P. 
1618 Ķad ü ķāmetini … vaśf itdiler] ĥayli vaśf itdiler, P. 
1619 Bu sebeb … diyü saǾy itdiler] -U. 
1620 Zamān suǿāl idüp] -U. 
1621 Ey ġulām cāriyeler ile ne söyleşdüñ] -P. 
1622 Saña ne didiler ki sen geldüñ anlar daħı geldi] -U. 
1623 Ġulām daħı ne işitdi ise bir bir Zāl’a naķl itdi] bunlar daħı aĥvāli ħaber virdiler, U.  
1624 Anları Rūdābe’nüñ cāriyeleri idügin bilüp] -U. 
1625 Ve ġulāma emr itdi … ħaber virdi] -U. 
1626 Zāl] pehlevān, P. 
1627 Kemlik] -U. 
1628 Eyleyem] añlayam, U. 
1629 Pįller ayaġı altında] -P. 
1630 Ol] -P. 
1631 Dünyāya] cihāna, P. 
1632 Hįç aña mānend ü bedel olmaz] -U. 
1633 Didiler] -U. 
1634 Zāl] pehlevān, P. 
1635 Eyitdi: İmdi] -P. 
1636 Bu derdüñ] bunuñ, P. 
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i Ǿaşķıyla1637 ŧolmışdur. Cāriyeler eyitdiler: Fermān pehlevānuñdur varup Rūdābe’ye 

daħı diyelüm ve her ne tedbįr olursa cehd idelüm. Aramuzda nāşį ve bįgāne yoķdur. 

Tā kim māh-ı Kābil ile [U-50a] sālār-ı Zābil birbirlerine vāśıl ola. Taśavvurumuz 

şimdi oldur ki pehlevān-ı hengām şebde kemend ile kāħ-ı bülend altına gelsün 

küngüre-i kāħa kemend ile çıķup, Rūdābe ile ber-dįdār görüşsün didiler. Zāl daħı bu 

ķavle rāżı oldı1638. Andan cāriyeler dönüp gitdiler. Zāl bār-gāhına gelüp aħşāma 

intižār oldı. Bu yañadan cāriyeler1639 ellerinde envāǾ şükūfe ile sarāya vardılar. Şehr 

ķapusına geldükde derbān-ı ķalǾa anları ŧaşradan gelür görüp ķaķıdı eyitdi: Vaķtlü  

vaķtsüz ŧaşra çıķup śaĥrāya varursız Ǿaceb ĥāliñüz var didi. Cāriyeler rencįde ħāŧır 

olup1640 eyitdiler: N’olduñ, ne  var1641 yollarda dįvler ehrimenler1642 ħod yoķdur. 

Bahār eyyāmı geldi Ǿādet-i maǾhūdemüz üzre gül ü sünbül ü lāle cemǾ iderüz. 

Rūdābe sarāyda bize müntežirdür. Bu şükūfeleri iletürüz her zamān kārımuz bu degil 

midür yoħsa bu gün ġayrı gūne mi oldı didiler1643. Derbān1644 eyitdi: Bu güni dünki 

güne1645 ķıyās eylemek olmaz1646. Zįrā pehlevān1647 Zāl-ı zamān ŧaşrada oturur geçen 

yıl ħod Zāl’uñ serā-perdesi Kābil’de degil idi. eger Kābil şāhı sizi görür ise ki 

Ŧaşradan gelüp śaĥrādan şükūfe getürürsiz ol dem1648 kāruñuz tamām ider1649 didi. Ol 

śanemler śuretā1650 bunuñ sözinden elem çekdiler. Ammā Ǿamele almayup içerü 

sarāya girdiler. Rūdābe’nüñ yanına geldiler. Ol şükūfeleri ve gülleri1651 nažarında 

ķodılar. Ammā Rūdābe anlara eyitdi: Pūr-ı Sām’a bulışduñuz mı. Kārına müncerr 

oldı didi. Cāriyeler başladılar Zāl’ı vaśf itmege, andan eyitdiler: Hele şimdi mihmān 

yaraġın gör, tā kim pehlevān-zāde bu gice mihmānuñ olısardur didiler. Ol serv ķāmet 

anı işidüp ħande ķıldı eyitdi: Nedür bir dürlü daħı olmışsız evvelki sözleriñüz ķanı 

Zāl içün ķuş yuvasında beslenmiş yigid iken [P-74b] ķocalmış dir idüñüz. Şimdi 

dįdārı gül ü erġuvān serv-ķāmet, zįbā ŧalǾat pehlevān mı oldı diyüp  benüm 

                                                           
1637 Āteş-i Ǿaşķıyla] reng-i muĥabbeti, P. 
1638 Zāl daħı bu ķavle rāżı oldı] Zāl daħı gice ile köşk altına varmaga Ǿahd itdi, P. 
1639 Cāriyeler] nigārlar, P.  
1640 Rencįde ħāŧır olup] -U. 
1641 N’olduñ, ne  var] -P. 
1642 Ehrimenler] Ǿifrįtler, P. 
1643 Her zamān … mi oldı didiler] -P. 
1644 Derbān] ķalǾa nigeh-bānı, P. 
1645 Güne] gibi, P. 
1646 Eylemek olmaz] eylemeñ, P. 
1647 Pehlevān] -U. 
1648 Ki Ŧaşradan … ol dem] -U. 
1649 Kāruñuz tamām ider] sizi yire berāber ider, P. 
1650 Śūretā] -P. 
1651 Ve gülleri] -P. 
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ruħsārumı varduñuz aña vaśf itdüñüz anı baña medĥ idersiz diyü1652 laŧįfe yüzinden 

bunlara serzenişler eyledi. Śafāsından ruħsārı gülnāra döndi. Pes cāriyeler eyitdiler: 

İmdi bir ŧarįķ çāresi görelüm zįrā Yezdān senüñ hevāña göre murāduñ virdi. Hemān 

encām-ı kār ferħunde ola didiler. Üstād eydür: nigār-ı nāzenįnüñ1653 bir maķbūl1654 

ĥücresi var idi. Sarāyuñ bālāsında idi. Bānūya maħśūś idi1655. Dörd dįvārı pür naķş u 

nigār idi. Ħürrem-i bahāra beñzer idi. Emr eyledi ol ĥücre-i zįbābı dįbā-yı ħūb ile 

ārāste itdiler. Dįbā ferşler üstine Ǿaķįķ ü zeberced dökdiler ve zerrįn ü sįmįn ve 

pįrūze vü zeberced cāmeler ve muraśśaǾśürāĥįler rūşen  gülābla maħlūŧ şarāblar ile 

ŧolu ve erġuvān u gül ü sünbül ve nergis ü benefşe deste deste her kūşeye zeyn itdiler 

ve micmereler ile Ǿūd u Ǿanberler yaķdılar ve ŧabaķ ŧabaķ nuķllar ĥāżırladılar1656 tā 

kim aħşām irişdi sarāy ķapusın beste ķılup ķaśruñ iki penceresin açup Zāl cānibine 

çesm ü gūş oldılar. Bu cānibde Zāl daħı aħşām olınca bir yıllıķ intižār çekdi. Çün 

aħşām irişdi tamām Ǿālemi ķarañulıķ ŧutdı. Zāl yirinden ŧurup Rūdābe’nüñ sarāyı 

cānibine Ǿazm eyledi1657. Çünki yaķın irdi Rūdābe anı ıraķdan görüp pencereye geldi. 

Ħoş geldüñ ey şāh-ı civān-merd dürūd-ı Cihān-āferįn senüñ  üzerüñe olsun diyüp 

yuķarudan ħiŧāb itdi ve daħı eyitdi: Ey dilāver merĥabā merĥabā cāriyeler baña seni 

vaśf itdüklerinden biñ ŧabaķa1658 ziyāde imişsin. ǾĀlem ħalķı bende ve efgendeñ 

olsun. Piyāde bu nevǾa ķadem-i rencįde idüp zaĥmet irtikāb itdüñüz diyince Zāl-ı 

zamān çün bu nevǿa śadā işitdi1659 baş ķaldurup yuķaru baķdı. Bir āfitāb-ı ŧalǾat gördi 

ki yanında āfitāb źerre kemter degil ħūrşįd-i cihān-tāb gibi żiyā-yı ĥüsni dünyāya 

pertev śalmış. Çünki Destān-ı Sām1660 [P-75a] ol ĥüsn-i bį-miŝāl ve ol cemāl-i bā-

kemāli1661 görüp bir niçe zamān ĥayrān u ser-gerdān1662 olup maķām-ı ĥayretde ŧurdı. 

BaǾdehu ŧūŧį-i şeker-ħā gibi maķāl dilüñ1663 ile duǾā idüp eyitdi: Ey ĥüsn iķlįminüñ 

şehriyārı ve ey kişver-i melāĥatuñ tāc-dārı hemįşe dįdelerüm1664 semāya ŧutup 

Yezdān-ı pākdan diler idüm ki bir kez dįdāruñı görem. Bi-ĥamdi’llāh şimdi güftāruñ 

                                                           
1652 Benüm ruħsārumı … medĥ idersiz diyü] -U. 
1653 Pes cāriyeler eyitdiler:  …  Üstād eydür: nigār-ı nāzenįnüñ] -U. 
1654 Bir maǾķūl] -P. 
1655 Sarāyuñ bālāsında idi. Bānūya maħśūś idi] -P. 
1656 Ŧabaķ ŧabaķ nuķllar ĥāżırladılar] -P. 
1657 Bu cānibde Zāl daħı … Ǿazm eyledi] -P. 
1658 Biñ ŧabaķa] -P. 
1659 Çün bu nevǿa śadā işitdi] -U. 
1660 Ħūrşįd-i cihān-tāb gibi … Çünki Destān-ı Sām] -U. 
1661 Ĥüsn-i bį-miŝāl ve ol cemāl-i bā-kemāli] hüsn ü cemāli, U. 
1662 Niçe zamān ĥayrān u ser-gerdān] -U. 
1663 Ŧūŧį-i şeker-ħā gibi maķāl dilüñ] -U. 
1664 Ey ĥüsn iķlįminüñ … hemįşe dįdelerüm] -U. 
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işitdüm ammā murād üzre dįdāruñı görmege bir himmet eyle ki sen yuķaruda1665 ben 

yiryüzindeyüm1666 didi. Ol dem bānū pencereden başını çıķarup giysülerinüñ tārını 

çözüp bir yire getürüp pįç ü tāb idüp bir kemend-i müşkįn peydā idüp aşaġı Zāl’a 

ŧoġrı śarķıtdı ve çaġırup eyitdi: Ey server elüñ uzat, [U-50b] işbu Ǿanberįn-kemendüñ 

ucını miyānuña bend eyle ve sįne-i şįr ü pençe-i Keyānį1667 ile muĥkem ŧut tā kim 

seni yuķaru çıķaram bu giysü daħı baña senüñ içün gerek imiş didi. Pes Zāl bālāya 

nažar śalup ol māh-peykeri gördi. Ol ĥüsn ü cemāle ve ol kemend-i Ǿanber-efşāna 

taǾaccüb itdi1668. Andan cevāb virüp eyitdi: Ey bānū inśāf degil ki rişte-i cāna el uram 

ve dildeki zaħmet üstine peykān dikem diyüp hemān1669 ol dem miyānından kemend-i 

Keyāniyān’ı çıķarup ħalķa ħalķa itdi ve ķuvvet birle küngüre-i eyvāna pertāb eyledi. 

Nažm:  

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl]  

Be- ĥalķa der-āmed ser-i küngüre 

Ber-āmed zi-bün tā be-ser yek-sere 

Çü ber-bām-ı ān pāre-i şaśt yāz 

Ber-āmed berį bürd pįşeş namāz 

Giriftān zamān dest-i Destān be-dest 

Bi-reftend her dü be-kirdār mest1670 

Neŝr: Üstād eydür1671: Çünki Zāl kemendini küngüre-i ķaśra pertāb itdi. Varup ol 

küngürenüñ ucına muĥkem1672 bend oldı. [P-75b] Ol altmış ķulac kemende śarılup 

Zāl yuķaru çıķdı ve bānūnuñ öñinde baş [P-76a] ķodı1673. Andan Rūdābe Zāl’uñ elin 

eline 

 

                                                           
1665 Yuķaruda] ķāśr-ı saǾādetde, P. 
1666 Yiryüzindeyüm] reh-i miĥnetdeyüm, P. 
1667 Sįne-i şįr ve pençe-i Keyānį] pencüñ ile, U. 
1668 TaǾaccüb itdi] Ǿacebe ķaldı, P. 
1669 Ve dildeki zaħmet üstine peykān dikem diyüp hemān] -U. 
1670 Kemendin halkası, sarayın çatısının ucuna geçip düğümlendi. Zâl damın üzerine çıkınca, peri 
yüzlü Rûdâbe hemen yanına gelerek, ona saygılar gösterdi. O zaman Destân da onun elini eline aldı; 
ikisi de sevinç içinde ve elele, sarhoş gibi gittiler. 
1671 Nažm: … Üstād eydür] -P. 
1672 Muĥkem] -U. 
1673 Ol altmış ķulac … ķodı] derĥāl zāl-ı zamān el urup ol kemede ŧırmanup bām-ı sarāya çıķdı, ol 
bārūyı aşup śaĥn-ı sarāya indi, P. 
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GN, GNN: 6, Minyatür: U-50b 

[U-51a] alup ikisi ser-ħoş miŝālinde birbirinüñ Ǿaşķı şarābı ile mest olmışlar idi. 

Gelüp kenār-ı meclisde ķarār itdiler. Andan śoñra muśāĥabet ve mükālemeye āġāz 



224 

 

idüp Ǿıyş u Ǿişrete başladılar1674. Zāl-ı zamān ol ĥüsn ü cemāl-i bā-kemāli ve ol zülf-i 

Ǿanber miŝāli görüp Yezdān-ı pāka āferįn itdi ve gerden ü gūşında ķılāde-i sįm ü zer 

ve gūşvāre-i dürr ü gevher zeyn olınmış her vechle esbāb-ı ĥüsni mükemmel bir 

nāzenįn gördi. Baķduķça āteş-i Ǿaşķı Ǿalevlendi1675. Pes ol dem Zāl-ı zamān söze 

gelüp eyitdi: Ey serv-i bāġ-ı melāĥat ve ey sįmįn-ber ü müşkįn-būy egerçi bunda 

senüñle śoĥbet itmekden śafāmuz vardur1676. Ammā eger Minūçihr bu ĥālden ħaber-

dār olursa bu kāra rıżā virmez ve Sām-ı Nerįm daħı ķāǿil degildür. Bilürüm ki vāķıf 

olduķda cūş u ħurūş ider. Lākin Ǿālemde ādeme sermāye ķuvvet-i bedendür1677, 

ķorķmazum1678. Baş ve cānum senüñ Ǿaşķuñla yanumda ħˇār u ĥaķįrdür1679. Ol 

ķaydı1680 Ǿaynüme almayup öñüme kefen alurum. Ölmegi irtikāb iderüm Allāh ile 

Ǿahd eyledüm ki hergiz senüñ peymānuñdan yüz döndürmezüm. Yezdān-ı pākdan 

temennā ve murādum budur ki āyįn-i nikāĥ ile benüm āşikāre ĥelālüm olasın didi1681. 

Ol demde nigār-ı Ǿālem daħı cevāba gelüp1682: Ben daħı Ħudā’dan isterüm ki1683 hįç 

kimse baña senden ġayrı eş1684 olmaya bu sözüme Ĥaķ celle ve Ǿalā ĥażreti şāhiddür. 

Hemān cihānda bundan özge nesne ārzū itmezin ve bu sözden dönmezin didi. Bu 

üslūbla görişüp Ǿahd ü peymānı bergitdiler. Ol gice güft ü gū ile1685 geçüp vaķtā ki 

śabāĥ yaķįn oldı. Zāl yirinden ŧurdı nigārdan icāzet istedi. Bānū daħı ayaġa ķalķup 

birbirlerini der-āġūş itdiler. İkisinüñ daħı gözleri yaş ile ŧoldı. Firķat1686 güclerine 

geldi. Āfitāba dil uzatdılar yaǾnį bu gün ne tįz ŧulūǾ eyledüñ1687 didiler. BaǾdehu Zāl 

vedāǾ idüp1688 ŧurup yine kemendle ķaśruñ küngüresinden inüp revāne oldı. Üstād 

eydür: Ol vaķt kim Zāl serā-perdesine irdi. Āfitāb daħı Ǿāleme pertev śaldı1689. 

Pehlevānlar ve ser-firāzlar ve mūbidler ve aǾyān u erkān gelüp bār-gāh-ı Zāl’da yirlü 

yirlerinde ķarār itdiler. Eŝnā-yı kelāmda Zāl-ı sephįd ħˇānendesini daǾvet itdi ve 

buyurdı ki var ĥükūmetimüzde ne ķadar Ǿālim ü dānā ve vezįrān-ı sütūde var ise 

                                                           
1674 Gelüp kenār-ı meclisde … başladılar] -P. 
1675 Baķduķça āteş-i Ǿaşķı Ǿalevlendi] -P. 
1676 Senüñle śoĥbet itmekden śafāmuz vardur] -P. 
1677 Ķuvvet-i bedendür] tendür, P. 
1678 Ķorķmazum] -U. 
1679 Ħˇār u ĥaķįrdür] ħˇārdur, P. 
1680 Ol Ķaydı] -P. 
1681 Didi] -P. 
1682 ǾĀlem daħı cevāba gelüp] eyitdi, P. 
1683 Ħudā’dan isterüm ki] Yezdān-ı pākden ricā iderüm ki, P. 
1684 Eş] ĥākim, P. 
1685 Güft ü gū ile] -U. 
1686 Firķat] ayrılmaları, P. 
1687 Ŧulū eyledüñ] ŧoġduñ, P. 
1688 VedāǾ idüp] -P. 
1689 Ol vaķt kim Zāl serā-perdesine irdi. Āfitāb daħı Ǿāleme pertev śaldı] -P. 
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cümlesine söyle gelüp meclisimüze irsünler. Anlar ile müşāveremüz vardur didi. 

Fi’l-ĥāl ol 1690 [P-76b] ħˇānende ki dāǿimā erbāb-ı devleti ve aśĥāb-ı şevketi ol daǾvet 

ider idi. Vardı ol murād olan kimseleri Ǿumūmen Zāl’uñ meclisine getürdi. Anlar 

daħı şādān u ħandān ve niyāz-mend olup bendelik Ǿarża ķıldılar. Üstād eydür: Zāl ki 

bunlardan külli efgendelik ve bendelik gördi zebān-ı feśāĥat beyānın kelimāt-ı 

muĥabbet simāta āġāz itdürdi. Birūnı ħandān ve derūnı şādmān olup ibtidā Dādār-ı 

cihān-dāra taĥsįn ü āferįn idüp mūbidānuñ dillerin ħˇāb-ı ġafletden bįdār eyledi ve 

Ǿale’t-tafśįl taķrįr itdi ki ol dāver-i cihān-dār ve ol gerd-kār-ı cabbārdan rūz u şeb 

tersnāküm ve muŧŧaśıl luŧf-ı bį-endāzesine ümįdüm vardur. Ve’l-ĥāśıl źāt-ı bį-çūnına 

göre Ǿibādet muĥāldür hemān şeb ü rūz perestiş eylemek mümkündür yoħsa ulu 

himmetine göre ħidmet maĥż-ı ħayāldür. Nažm: 

[Feǿūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ħudāvend-i ħūrşįd gerdān u māh 

Revān-rā be-nįkį nümāyende rāh 

Bedū’įst keyhān-ı ħürrem be-pāy 

Heme dād Dāver be-her dü sarāy 

Bahār āred ü tįr ü māh-ı ħazān 

Be-rār u be-rāz meyve dād rezān 

Çü ān dārveş gāh-ı bā-reng ü būy 

Gehį pįr bįnį dijem kerde rūy1691 

Neŝr1692: YaǾnį bu ħūrşįd-i āfāķ-gerd ki dünyā her gün anuñ nūrından rūşen olur ve 

işbu māh-ı Ǿālem-ārā ki şeb-i tįre anuñla münevver olur tecellį-i źātında birer 

lemǾadurlar ve revān-ı insāna rāh-ı müstaķįmi ol gösterür. Lā-cerem selāŧįn-i Ǿālemi 

ķadrüñ ħürrem olmaları ve muttaśıl āsās-ı devletleri üstvār olmasına sebeb  ednā 

irādeti teǾalluķ itmek iledür. Dünyā vü āħiretüñ bünyād  u ŝebātı andandur. Gāh faśl-ı 

bahār ile yir yüzini tezyįn ve envāǾ şükūfe ile rengįn ider ve gāh mevsim-i ħazānda 

dıraħtān-ı meyve-dārı gün-ā-gün meyve ile bār-ber ider.ǾĀlem anuñ ķudretiyle ķāǿim 

ve kendüsi bāķį ve dāǿimdür. Kemāl-i kereminden bahār eyyāmı gelür. Sebzeler 

                                                           
1690 Eŝnā-yı kelāmda … Fi’l-ĥāl ol] -U.   
1691 Güneşi, ayı döndüren ve iyiliğin yolunu gösterendir! Yeryüzü onunla durur; her iki dünyanın 
da adaletli Tanrı’sı odur. Baharı, yazı, güzü getirendir. Onu, bir mevsim, renkler ve kokular içinde 
taptaze yapar; bir mevsimde de solgun ve perişan hale getirir. 
1692 Ħˇānende ki dāǿimā … Neŝr] -U. 
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şādāb olur ve ĥazįrān irişür. Ĥarāret-i şemsle [U-51b] meyveler leźįź ü laŧįf olur. 

ǾĀlem reng ü bū ile güzellenür1693. İmdi maǾlūm oldı ki eger şükūfe-zār ve eger 

dıraħtān-ı meyve-dār anları gāh tāze vü ter ve reng ü būyların ħoş-ter ŧutar ve gāh 

mevsim-i sermāda anları bir pįr-i ħamįde-ķad gösterüp [P-77a] libāsdan Ǿārį ve reng 

u būyları bi’l-külliye gidüp yüzleri burışmış görinür ve bi’l-cümle źį-rūĥ ne ķadar 

mevcūdāt var ise birisi fermānından ŧaşra olmaz. Meŝelā bir mūr-ı żaǾįf bir yirden bir 

yire pey urmaz mādām ki irādeti ezeliyyesi müteǾalliķ olmıya ve ibtidā-i mükevvenāt 

ki cümleden evvel levĥ ü ķalem mevcūd oldı. Ol gün cümle mevcūdātuñ vücūd-ı 

icmālįsi raķma geldi. Üstād-ı nādire-āŝār bu ŧarz ile tertįb-i iħbār itmiş ki1694 Ol dem 

Zāl-ı zer  derūnında olan zār-ı nihānı bunlara keşf itmek murād idinüp ħande-leb ü 

dil-şād ululara müteveccih olup söze āġāz idüp1695 eyitdi: Çünki Ĥāķ celle celālühü 

dükeli Ǿālemi vücūda getürdi, cümlesini cüft yaratdı. YaǾnį ikişer ikişer yaratdı. Zįrā 

dükeli mevcūdātuñ artması lā-büd cüftden olur şeyǿ eĥadden bir āħir şeyǿ vücūda 

gelüp artması mutaśavvur degildür. Birlik hemān źāt-ı Bį-çūn’a maħśūśdur. Zįrā 

cemįǾ nesneden münezzehdür1696. Çünki cümle mevcūdāt Ǿale’t-tafśįl irādet-i źāt-ı 

Bį-çūn ile vücūda geldi lākin anlardan elŧaf u eşref nev-i insāndur ve anuñ daħı 

sāǿirden şerįfligi nuŧķ iledür. Lā-cerem Firdevsį-i Ŧūsį aña işāret itdi ki söz bir 

mevhibe-i sübĥānį vü Ǿatiyye-i Yezdānįdür ki çarħ-i vālādan yiryüzine inmişdür ve 

felek bi’l-külliye bunuñ ile pāydār u ber-ķarār olmışdur1697. Lā-cerem kār-ħāne-i 

dünyānuñ ārāste vü pįrāste olması vücūd-ı insān iledür didi1698. Üstād-ı kār-dān bu 

ŧarz ile Ǿayān u beyān ider ki: Zāl çün Ĥaķ celle ve Ǿalānuñ irādet-i ezeliyyesi 

mükevennāta tarįķ ile teǾalluķ eyledügini dānālara Ǿale’t-tafśįl taķrįr itdi baǾdehu 

sözin bu maķāma sevķ itdürdi ki: İnsānuñ dāǿimā iki ĥāli vardur biri oldur ki ketħudā 

ola ikincisi budur ki mücerred ola olınmaya. İmdi buyurdılar ki1699  eger ortalıķda 

insān birbiri ile1700 cüft olmaķ olmayaydı ižhār-ı ķudret olmaz ķalur idi ve bir daħı bu 

ki dįn-i Ħudā’dan eyü nesne görmedeñ merd olan kimesne, gerek civān ve gerek pįr 

[P-77b] elbette cüft idinmek mühimdür. ǾAle’l-ħuśūś ki ulular toħmından ola çün 

                                                           
1693 ǾĀlem anuñ ķudretiyle … ile güzellenür] -P. 
1694 YaǾnį bu ħūrşįd-i … itmiş ki] -U. 
1695 Derūnında olan … āġāz idüp] -P. 
1696 Çünki Ĥāķ celle celālehu … nesneden münezzehdür] -U. 
1697 Çünki cümle mevcūdāt … ber-ķarār olmışdur] -U. 
1698 Lā-cerem kār-ħāne-i … iledür didi.] Nihān-ħāne-i ġaybdan vücūd Ǿālemine bu resme gelmişdür. 
İbtidā-yı Ǿālemden berü  ser-ā-ser zamāne  böyledür. Rūy-ı cihān merdüm ile ārāste olmışdur ve bu 
Ǿālem ādem ile şöhret bulmışdur, -U. 
1699 Üstād-ı kār-dān … buyurdılar ki] -U. 
1700 Birbirir ile] -U. 
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cüfti olmıya ululamaz izdiyād-peźįr olmaz. Ne ħoş kār-ı maǾķūldür kim pehlevān-ı 

cihān oġul dįdārıyla rūşen-revān ola. Ķaçan bu cihāndan sefer idüp bir ĥalefi ķala 

Ǿālemde nāmı anuñla yād ola. Ferzend olmasa kim söyler ki bu Sām oġlıdur veyā bu 

Nįrem-zādedür. Tāc u taħt daħı hemān bunuñla ārāyiş bulur didi. Nitekim ben Sām-ı 

süvārāndan yādgār ķaldum ve mürūr-ı zamān ile yāl u bāl śāĥibi olıcaķ tāc u taħt 

andan ārāste olduġından māǾadā Ǿasker-i İslām’a muǾįn ü žahįr olup fuķarā vü 

mesākįne dest-gįr olmaları muķarrerdür. Pederi gitdügi taķdįrce anuñ ŧāliǾ ü baħtı 

oġlında ķalur didi. Üstād-ı dāsitān-ı pįşįniyānį böyle beyān ider ki: Ķaçan ki Zāl 

ħıred-mend dānālara ve mūbidān u biħredāna evlenmek mücerredlikden eyü idügini 

niçe vücūh ile beyān itdi1701. Cümle ulular gūş-ı cānla Zāl’uñ bu Ǿāķilāne cevāblarını 

istimāǾ eylerler idi1702. Āħir anlara kendü dāsitānını taśrįĥ idüp eyitdi ki1703: İşte 

benüm ĥālüm diger-gūn ve göñlüm bundan remįdedür ve Ǿaķl u ħıred ise bi’l-külliye 

benden girįzān olmışdur1704. Ey ulular maǾlūmuñuz olsun ki bu muķaddimeler ki 

itdüm kendü ĥasb-i ĥālümdür. Murādum kendü aĥvālümi ižhār itmekdür ve ĥālā 

benüm göñlüm Mihrāb Şāh’uñ ķızı ārzūsına düşdi. Anuñ Ǿaşķından gözümden śular 

yaġdururum benden Ǿaķl u fikri ürkitdi1705. Ey feylesofān-ı ĥikmet-şinās1706 görüñ 

bunuñ dermānı nedür niçe müddetdür ki ben bu sözi kimseye söylemedüm tā kim 

cānıma ġam kār eyledi1707. Nā-çār keşf-i rāz itdüm. Pes bu sözden Ǿaķla ħiffet gelmek 

muķarrerdür ki herkes dįn ü āyįn üzre Ǿaķd-i nikāĥla cüft idinürler1708. ǾĀķil olanlar 

buña incinmez. Diyüñüz imdi Ǿuķalā-yı dūrbįn bu ħuśūśda ne dirler ve ferzāneler ne 

maślaĥat görürler Babam Sām-ı süvār rāżı ola mı yoħsa ŧaraf-ı ħilāfda mı ola ve 

andan aāǾadā şehriyār-ı [P-78a]  vālā-cāh Minūçihr Şāh daħ bu dāsitānı ki istimāǾ ide 

anlar daħı bu ķıssaya eyü mi yoħsa yaramaz mı Ǿadd iderler ķalb-i selįm ü Ǿaķl-ı 

müstaķįm ne buyurur. Zāhir bu muķarrerdür ki eger büyük eger küçük kim ki evlendi 

ise dįn ü diyānet yolına gitmişdür. Bir ferd aña daħl ü taǾarruż itmez1709 diyüp ħāmūş 

oldı1710. Üstād eydür: Çün mūbidler ve ferzāneler Destān sözin işitdiler nutķları 

ŧutıldı mebhūt olup ŧurdılar1711. Birisi ķādir olımadı ki āşikāre cevāb vire1712. Zįrā 

                                                           
1701 Nitekim ben Sām-ı süvārāndan yādgār … vücūh ile beyān itdi] -U. 
1702 Cümle ulular gūş-ı cānla … istimāǾ eylerler idi] -P. 
1703 Āħir anlara kendü dāsitānını taśrįĥ idüp eyitdi ki] andan yine Zāl eyitdi, U. 
1704 İşte benüm ĥālüm … benden girįzān olmışdur] -U. 
1705 Ey ulular maǾlūmuñuz olsun ki … fikri ürkitdi] -P. 
1706 Ey feylesofān-ı ĥikmet-şinās] -U. 
1707 Niçe müddetdür ki … cānıma ġam kār eyledi] -P. 
1708 Pes bu sözden Ǿaķla … Ǿaķd-i nikāĥla cüft idinürler] -P. 
1709 Babam Sām-ı süvār … itmez] -U. 
1710 Diyüp ħāmūş oldı] didi, P. 
1711 Çün mūbidler … olup ŧurdılar] dānālar ki Zāl’dan bu sözi istimāǾ itdiler, P. 
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Mihrāb’uñ dedesi Đaĥĥāk idi. Minūçihr’üñ derūnı ħod Đaĥĥākį’lerden 

mecrūhdur1713. Bu sözi iħfāyla söyleşdiler, eyitdiler: Hįç zehr ile tiryāķ bir yire 

ķatılduġın kimse işitmedi1714 didiler. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü nişnįd ez-įşān sipeh-büd süħan 

Bi-cūşįd ü rāyį nev-efgend ben 

Ki dānem k’ez-įn bes püjūhiş künįd 

Bed-įn rāy-ı men ber-nigūhiş künįd 

Velįkin her ānkes güzįned meniş 

Bi-bāyed şünįden besį serzenįş1715 

Merā ger bedįn reh nümāyiş künįd 

Bedįn bend-i rāh-ı güşāyiş künįd 

Be-cāy-i şümā ān künem der-cihān 

Ki bā-kihterān kes ne-kerd ez-mihān 

Zi-ħūbį vü ez-nįkį vü rāstį 

Zi-bed nāverem der-şümā kāstį1716 

Neŝr: Üstād-ı dānānuñ taķrįr-i dil-peźįri bu maķāma irdi ki: Zāl dānālara Rūdābe ile 

cüft olmasını müşāvere yüzinden Ǿarża ķılduķda Ǿumūmen sākit oldılar. Ne yoķ ve 

ne belį didiler. Lā-cerem Zāl daħı germ olup anlara tekrār cevāb virüp eyitdi: 

Bilürüm benüm bu rāyüme pend itmeyüp yanuñuzda bu fikr-i fāsiddür lākin vādį-i 

Ǿaşķda ber-murād olmaķ isteyen ħalķuñ ŧaǾn teşnįǾinden rū-gerdān olmamaķ gerek 

imdi bu vādįde kim ki baña yol göstere bu žulm-i Ǿacįbe-bünyāduñ fetĥine bāǿiŝ ü 

bādį ola muķābelede ĥamleñüze Ǿumūmen bir eyilük eyleyem ki dünyā ābādān 

olalıdan berü ol eylügi bir mehter bir kihtere itmemişdür. Ŧoġrusı budur ki dāǿim 

                                                                                                                                                                     
1712 Birisi ķādir olımadı ki āşikāre cevāb vire] -U. 
1713 Zįrā Mihrāb’uñ … Đaĥĥākį’lerden mecrūhdur] -P. 
1714 Zehr ile tiryāķ … kimse işitmedi] nūş-ı dārū ile zehr āmįħte itdügi görülmemişdür, P. 
1715 Komutan onlardan bir söz alamayınca, bu sefer kızdı ve ortaya başka bir düşünce attı. Dedi ki: 
Ben biliyorum, siz bu işi incelerseniz, sonunda beni suçlu çıkaracaksınız! Fakat, kendi heves ve 
isteklerine uyanlar herkesten çok sitem işitirler. 
1716 Oysaki, siz bana bu hususta ¡kılavuzluk eder ve içine düştüğüm bu bağı çözer, beni kurtarırsanız, 
ben de size, bu yeryüzünde hiçbir büyüğün küçüklerine yapmadığı, iyiliği, doğruluğu ve adaleti yapar, 
size erişebilecek bütün kötülüklere karşı koyarım! 
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sizüñ ile itdügüm muǾāmele eyilük ile ola yiriyle kemlik semtine meylüm olmıya 

mübādā ki andan size bir naķś irişe1717. Nažm:  

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Heme muǿbedān pāsuh-ārā bestend 

Heme kām u ārām-ı ū ħˇāstend 

Ebā ān ki Mihrāb z’ān pāye nįst 

Büzürgüst ü kerd ü sebük māye nįst [P-78b] 

Hemā nest k’ez gevher-i ejdehāst 

U ger çend ber-Tāziyān pādişāst1718 

Eger şāh-rā ber-ne-kerd ü gümān 

Ne-bāşed ezū neng berdū demān 

Yekį nāme bāyed sū-yı pehlevān 

Çünān çün tevānį be-rūşen revān 

Tü ħˇāhį hüner z’ān-ı mā bįşte 

Revān u gümānet be-endįşte1719 

Digergūn yekį nāme nezdįk-i şāh 

Firistend künd rāy-ı ū-rā nigāh 

Minūçihr hem rāy-ı Sām-ı süvār 

Ne-perdāzed ez-vey bedįn māye kār 

Sipeh-büd nevįsende-rā pįş ħˇānd 

Dil āgende būdeş heme ber-feşānd1720 

Neŝr: Ķaçan ki mūbidān u biħredān Zāl’dan muĥabbet-āmįz kelimāt istimāǾ itdiler 

cevābın muķālāt-ı dil-firįb ile tezyįn ü tertįb itdiler ve ne vech ile maķśūdına vāśıl 

olup anuñ ile śabr u ārām idecegini ħulūś-ı ķalb ile istediler1721. İbtidā Mihrāb Şāh’uñ 

                                                           
1717 Nažm: … naķś irişe] -U. 
1718 Bu sözler üzerine, mûbitler karşılıklarını hazırladılar; onun saadetini düşünerek: Mihrâb seninle 
aynı derecede değildir. Fakat büyük adamdır, pehlivandır, değerlidir. Her ne kadar Arapların padişahı 
ise de, ejderlerin soyundandır. 
1719 Senin için yapılacak şey, o parlak düşüncenle ve uygun bulacağın şekilde, pahlivan Sâm’a bir 
mektup yazmaktır. Senin aklın bizimkinden üstün, düşüncelerin de bizimkilerden doğrudur. 
1720 Belki Sâm da padişaha bir mektup yazarak düşüncelerini bildirir. Minûçihr, binici Sâm’ın 
sözünden çıkmaz ve bu güç iş böylece kolaylaşmış olur. Komutan Zâl, bunun üzerine, katibi yanına 
çağırtarak, dolu yüreğini açıp döktü. 
1721 Nažm: … ķalb ile istediler] -U. 
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aĥvālinden bu vech ile ser-āġāz itdiler ki1722: Mihrāb Şāh-ı fį-ĥadd-źāt ol pāyede 

degildür ki herkes anı kemlik ile yād eyleye ve’l-ĥāśıl fürūmāye degildür ĥaseb ü 

nesebi büzürg ve kendüsi ħod rūz-ı rüstaħįzde aǾdāya maĥź-ı ķıyāmetdür. Bundan 

ġayrı Ǿaybı görinmez ki ejdehā neslindendür yaǾnį Đaĥĥāk-ı mārįye müntehį olur. 

Ħuśūśā cümle tāziyānįlere pādişāh idi yine Đaĥĥāk neslinden olmaġıla ħalķ nevǾā 

taĥķįr iderler yoħsa dilāverligi ħalķ içinde mümtāzdur. Şöyle ki Minūçihr Şāh anuñ 

ĥaķķnda gümānı bed olmıya andan āħir dūdmāne neng ü Ǿār ŧārį olmaz. Çün Zāl 

anlardan bu sözi işitdi be-cidd olup āħir tedbįre müteveccih oldı. Derūnı cūş eyledi. 

Lākin bu baġlu ķapunuñ güşādı nite olısardur. Bilmeyüp eyitdi: Muĥaķķaķ Mihrāb 

Şāh ķızı benüm göñlümi rām eyledi. ansız ārām eylemez ve duħter benüm 

muĥabbetümle bį-ķarārdur siz dirsiz ki Minūçihr incinür Mihrāb-ı Kābilį Đaĥĥāk 

śoyından olduġıyçün yā pes Sām ķāǿil olur mı. Ne dirsiñüz yigitlik mi gümān eyler 

yāħūd günāh mı ŧutar baña bir cevāb virüñ bir yol gösterüñ ben daħı bilem ki Ǿaķl 

nįzānı ile dānālıķ yüzinden bir tedbįr idüp bir çāre kim eyleyesiz. Bu bendüñ 

açılmasına baña bir yol gösteresiz [U-52a] cihānda ol ķadar Ǿaŧālar baħş eyleyem hįç 

ulu kiçiden bir şaħś ol Ǿaŧānuñ Ǿöşürini itmemiş ola didi. Andan śoñra cümle dānālar 

yekdil yekcihet olup Zāl’uñ şevķ-i Ǿaşķından āşüfte olduġını görüp göñli murādınca 

deprenüp eyitdiler: Ey pehlevān-ı cihān biz senüñ cümlemüz direm-i ħarįde 

ķullaruñuz bu işi Ǿaceb gördügümüz andan degildür ki bu alçaķ iş ola yā bundan 

pādişāhlıġa bir ħalel gele maǾ hezā Mihrāb bu māyeden degildür. Hemān şu ķadar 

vardur ki ol ejdehā-nijād her ne deñlü ise ǾArab pādişāhıdur. Eger Minūçihr incinmez 

ise pehlevāna Ǿār lāzım gelmez. Sām daħı bu kāra taķayyüd ider. Bu maǾnā hįç ķavm 

ü aķrabāya keder virecek nesne degildür. Senüñ ħod Ǿaķluñ ve bizüm Ǿaķlımuzdan 

ziyādedür sen bildügüñ gibi pehlevāna bir nāme yaz gönder aĥvālüñi bildür. Žāhir 

budur ki Sām ķabūl iderse şāha bir mektūb gönderüp bir vechle şāhuñ żamįrini 

yoķlayup aġzı ölçüsini alup ne diyecekdür göre ve Minūçihr daħı Sām’uñ ħāŧırından 

geçmez gerçi Đaĥĥāk neslinden endįşe ider. Belki cümle  Đaĥĥākįlere ķılıc ķoyup 

ķırmaķ ister ammā bu ħuśūś içün Sām ħˇāhiş iderse Minūçihr daħı Sām’uñ sözinden 

ve hevāsından çıķmaz didiler1723. Pes Zāl-ı zamān buyurdı kātib geldi. Cihān-

pehlevān yaǾnį Sām-ı śāĥib-ķırāna bir nāme yazdı. [P-79a] Ser-ā-ser  duǾā vü iltiyām 

ve iǾtiźār birle evvelinde tevĥįd-i Bārį’yi beyān eyleyüp āferįn ol Ħudā’ya kim 

                                                           
1722 İbtidā Mihrāb … itdiler ki] Zāl yine anlardan cevāb isteyince anlar daħı Ǿayniyle nihānį fikrlerini 
Ǿayān itdiler ve Minūçihr aĥvālini söylediler. 
1723 Çün Zāl anlardan bu sözi işitdi … çıķmaz didiler] -P. 
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maħlūķātı įcād u ibdāǾ eyleyüp Ǿāleme ziynet virdi. Şādįliķ ve ķuvvet anuñdur ve 

sebǾa seyyārenüñ ħudāvendidür ve varlıġuñ ve yoķluġuñ ħudāvendidür ve biz Ĥaķ 

TeǾālā’nuñ ķullarıyuz ve ol bįrūnį zevāldür ve hemįşe ol pādişāh-ı bį-miŝālden 

pehlevān-ı Cihān-āferįn olsun kim şemşįr ü kūpāl śāĥibidür daħı Sām-ı Nįrem ol 

pehlevāndur ki hengām-ı neberdde at śıçradıcıdur yaǾnį ceng maĥallinde at sürdükde 

tozlar ķoparup bād-ı ordu-gāhı ziyāde idicidür ve ebr-i siyāhdan ŧįġ śaçıcıdur ve tāc u 

kemere revnaķ viricidür ve taħt üstine şāhlar dikicidür ve Ǿāleme erlik birle 

hünerlerinden śįt u śadā bıraķıcıdur. Ben anuñ bir bendesi miŝālindeyüm ve cān u 

göñlüm anuñ mihr ü muĥabbetiyle ŧolmışdur. Ve’l-ĥāśıl meydān-ı kār-zārda Sām-ı 

Nerįmān gibi cihān-pehlevān ne gelmişdür ve ne ĥālā mevcūddur ve ne gelecekde 

olısardur didi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Zi-māder bi-zādem be-sān ki dįd 

Zi-gerdūn be-men ber-cefāhā resįd 

Ümįdem be-Sįmurġ mānde müdām 

Dilį müstemend ü ruħį zerd-fām1724 

Neŝr: Üstād eydür: Nāmede ki Zāl babasınuñ bahādırlıgını tamām beyān itdi kendü 

aĥvāllini daħı icmālince beyāna şürūǾ itdi bu vech ile ki1725: Ol dem ki anamdan1726 

ŧoġdum beni ħor gördi ŧāliǾ yār olmaduġından idi kim baña bu1727 gerdiş-i gerdūndan 

sitemler ve cefālar irişdi1728. Āyā bunı kim görmişdür ki bu maķūle ŧıfl-ı şįr-ħˇāre [P-

79b] henūz bir ķaŧre şįr aġzına girmemiş iken bunca belāya vü Ǿanāya giriftār ola ve 

bu maĥalde Zāl yine ādābı riǾāyet ider ki belāyı gerdūna isnād ider bā-vücūd ki 

pederinden yetişmiş idi1729. Cümle Ǿālemde oġlancıķlara ataları şefķat iderken ben ol 

maķāmdan dūr olup Hind ŧāġlarında Sįmurġ Ǿanķā yuvasında Ǿüryānlıķ ile açlıķ ile 

ķaldum1730. İĥtiyācum Ǿanķānuñ beççelerine getürdügi şikāra idi. Ben Ǿanķā 

yavrılarıyla şikār eti yiyüp ķan emerken pehlevān sarāyda ĥarįr ķumāşlar ile dįbādan 

örtü ve döşeklerde ve envāǾ nefāǿisler  ile śafāda idi. benüm Ǿüryānlıķda gündüzler 

                                                           
1724 Annemden doğduğum vakit talihim olmadı felekten cefalar gördüm. Gönlüm kederli, yüzüm 
solgundu ve bütün ümidimi Sîmurg’a bağlamıştım. 
1725 Ve’l-ĥāsıl meydān-ı kār-zārda … vech ile ki] -U. 
1726 Ol dem ki anamdan] ķaçan ki māderümden, P. 
1727 Beni ħor gördi ŧāliǾ yār olmaduġından idi kim baña bu] -P. 
1728 Gerdş-i gerdūndan sitemler ve cefālar irişdi] felekden baña gün-ā-gün belālar yetişdi, P. 
1729 Āyā bunı kim görmişdür … yetişmiş idi] -U. 
1730 Cümle Ǿālemde … açlıķ ile ķaldum] -P. 
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güneş ĥarāretinden yanup giceler śovuķ yillerden fersūdelenüp bād esdükce 

gözlerüm toz ile ŧolar idi. Gerçi baña Sām oġlı nām oldı ve lākin bu yuvada Sām 

evreng-i şāhįde [U-52b] śafāyla rūzgār geçirürdi. Çün Yezdān taķsįrinde böyle imiş 

ceff-i ķalem ne ise beher ĥāl žuĥūra gelür. Kimesne Yezdān-ı pāk emrinden tecāvüz 

idemez. Eger ķanatlanup bulutlara daħı varur ise yine çengāl-ı ķażādan ħalāś olmaz 

eger āheni çeyneyüp havāya püskürse ve āvāzından fiġān-ı arslanlaruñ zehresi çāk 

olsa yine fermān-ı Yezdān’a giriftārdur. İşte bunca hünere mālik olan şaħś bir ān ve 

vir laĥža vücūd mektebi  ile leyl ü nehār kūşiş ü saǾy-ı bį-dirįġ śarf ide yine ķādir 

degildür ki Yezdān-ı pāküñ kemāhį fermānında ola farż idelüm ki döndi sindān ola. 

Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Men ez-duħt-ı Mihrāb giryān şüdem 

Çü ber-āteş-i tįz büryān şüdem 

Yekį kār pįş āmedem der-keşen 

Ki netvān sütūdeneş ber encümen 

Peder ger dilįrest ü nijādhāst 

Eger bişnev ü pend-i kihter revāst1731 

Sitāre-i şeb-i tįre yār menest 

Men ānem ki ender-kenār-ı menest 

Be-rencį resįd sitem ez-ħˇįşten 

Ki ber-men bigirįd heme merd ü zen 

Eger çi dilen dįd çendįd sitem 

Ne-ħˇāhem zeden cüz be-fermāneş dem1732 

Çi fermāyed eknūn cihān-pehlevān 

Güşāyem ez-įn renc ü saħt revān  

 

 

                                                           
1731 Ben, Mihrâb’ın kızna duyduğum sevgi ile ağlıyor, kızgın bir ateşin üzerindeki kebap gibi 
yanıyorum. Başıma öyle bir iş geldi, ki onu herkese açıp söylemek olmaz. Ancak, babam istediği 
kadar kahraman veya erkek bir ejder olsun, şu henüz küçük olan  oğlunun, sırrını dinlemelidir.  
1732 Karanlık gecelerde yıldızlar arkadaşım... Ağlamaktan, dört bir yanım denize döndü. Çektiğim 
ıstırapla o hale geldim ki herkes benim halime ağlıyor. Yüreğimin bu kadar acı çekmesine rağmen, 
yine senin buyruğundan dışarı çıkmayı anmam. 
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Sipeh-büd şenįd ān çi muǿbed bi-güft 

Ki gevher güşāde künend ez-nühuf1733 

Neŝr: Üstād-ı nādire-kār-ı şįrįn-güftār bu ŧarz ile taķrįr-i iħtibār ider ki: Zāl-ı Zamān 

nāmede [P-80a] Sām’a bundan śoñra başına gelen aĥvāli beyān itmege başlayup 

eyitdi ki1734: Bu muķaddimelere bāǿiŝ budur ki nā-gāh başuma bir iş düşdi ki taķrįr 

itmege ķudretüm yoķdur. Pederüm ĥażretleri ki dilįr ü nerre vü ejdehā-yı şįr-gįrdür. 

Ben ķulınuñ sözini diñler ise maǾlūm-ı şerįfi olsun ki1735 Rūz u şeb1736 Mihrāb Şāh’uñ 

ķızınuñ Ǿaşķından giryān olup āteş-i muĥabbeti ile büryān1737 oldum. Ķarañu 

gicelerde eglencem sitāreler oldı. Gözümüñ yaşı ħod eŧrāfumı aldı. Deryā 

ortasındayum kenāra irmege çārem yoķdur. Bir derde düşmüşümdür ki Ǿālem ħalķı 

benüm içüm aġlarlar. Ben egerçi ne deñlü sitem-dįde isem yine pehlevān-ı cihān 

fermānından ŧaşra olmaķ istemem. Dilerüm ki her ne kim anuñ femānıdur anuñ 

üzerinde olam1738. Şimdi maķśūdum budur kim cihān  pehlevān baña bu ħuśūśda ne 

fermān ider. Bu miħnet ü derdle cān çeküp ķalayın mı yoħsa āyįn ü nikāħla duħter-i 

Mihrāb’ı dileyüp alayın mı. Bu lāyike andan bir veled-i pākįze-ŧıynet vücūda geleydi 

Ǿale’l-ħuśūś ki bu vaǾde-i dįrįne henūz yāduñdadur añlarum ki yiriyle ferāmūş 

olmamışdur. Ķaçan ki beni yād ķulduñ tamām meǿyūs olduķdan śoñra yine 

bulduñ1739 Pederüm beni ħod Kūh-ı Elburz’den getürdükde benümle bu resme Ǿahd 

eyledi ki göñlüñ ārzūları her ne ise senden dirįġ itmeyem. Şimdi ħod benüm ķalbüm 

bu ārzūdadur ki ben dįn ü āyįn üzre rāst depretem diyüp mektūbı tamām itdi. Bir 

revendeye üç dāne atlar virdi ve buyurdı ki: Eger biri ķalursa birine daħı süvār ol bir 

yirde ārām u ķarār eyleme. Gelişde ve gidişde iķdām eyle. Pes ol şaħś daħı nāme 

alup raħşlaruñ birine binüp bād-ı demān gibi gitdi. Çünkim şitābla Gürk-sārlara [P-

80b] yaķįn irdi. Meger ol Gürk-sārān bir laŧįf yir idi ve Sām-ı süvāruñ şikār-gāhı idi. 

Iraķdan anı Sām gördi bir kūh-sāruñ eŧrāfını geşt idüp şikār üzre idi1740. Zāl’uñ 

ādemini gördügi gibi kendünüñ ġam-güsārlarına ve āteş görmiş süvārlarına şöyle didi 

kim1741: Segirdüp Kābil ilinden bir süvār geliyor altındaki at Zāvelįdür hįç degil Zāl 

                                                           
1733 Yeryüzü pehlivanının buyruğu nedir? Ben, canımı bu dertten ve beladan kurtarmak için, ne 
yapayım? Komutan, mûbitlerin, gizli bir yerden çıkarılan mücevherlere benzer sözlerini de dinledi. 
1734 İşte bunca hünere mālik … eyitdi ki] -U. 
1735 Bu muķaddimelere … olsun ki] -P. 
1736 Rūz u şeb] -U. 
1737 Büryān] kebāb, P. 
1738 Dilerüm ki her … üzerinde olam] -P. 
1739 Bu lāyike andan … yine bulduñ] -U. 
1740 Iraķdan anı Sām … şikār üzre idi] eŝnā-yı şikārda gözi ol süvāra rāst geldi, P. 
1741 Zāl’uñ ādemini … şöyle didi kim] -P. 
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göndermişdür1742. Dost ħaberi ne ise yoķlanup śormaķ gerek. Evvel Destān’dan ve 

Įrān’dan ve Minūçihr şehriyāruñ ĥāllerinden dükeli ħaber almaķ gerek diyince süvār 

daħı geldi1743. Ol dem Sām öñinde baş ķodı1744. Andan śoñra evvel Cihān-āferįne 

medĥ ü āferįn ķıldı baǾdehu Sām’a duǾā idüp ādāb ile çıķarup1745 nāme-i Zāl’ı Sām’a 

śundı ve her ne ise aġız ħaberin daħı virdi. Pehlevān kūhdan aşaġı inüp nāmeyi açdı 

ve bir bir oķıdı. Çünki ķız ile Zāl aĥvāline mutalliǾ oldı nār-ı ġayret ile yanup ŧutuşdı 

ve cemāl-i bā-kemāli ġamdan pejmürde oldı1746. Bir zamān beñzi aġırdı göñline ħoş 

gelmedi1747. Zāl’uñ bu ārzūsını hįç begenmedi1748. Kendü kendüye eyitdi: Bunuñ ħūyı 

böyle gerekmez idi daħı Ǿālį gerek idi diyüp teǿessüf çekdi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çünįn dād pāsuħ ki āmed bedįd 

Süħān herçi ez-gevher-i ū sedįž 

Çü murġ-ı jiyān bāşed āmūzgār 

Çünįn kām-ı dįl cūyed ez-rūzgār 

Zi-ħancer ki āmed sū-yı ħāne-bāz 

Bedeş ender endįşe āmed dırāz1749 

Besį güft eger gūyem įn nįst rāy 

Me-kün dāverį sū-yı dāniş-gerāy 

Ber-i dād ger nįž u ber encümen 

Ne-bāşed pesendįde peymān-şiken 

Diger gūyem ārį vü kāmet revānest 

Be-perdāz dil-rā bed-ānçed hevāst 

 

 

 

                                                           
1742 Segirdüp Kābil … göndermişdür] zāl cānibinden gelür didi, P. 
1743 Dost ħaberi ne … süvār daħı geldi] -P. 
1744 Baş ķodı] yüz yire urdı, P. 
1745 Andan śoñra evvel … ādāb ile çıķarup] -U. 
1746 Çünki ķız ile Zāl … pejmürde oldı] -U. 
1747 Bir zamān beñzi aġırdı göñline ħoş gelmedi] -P. 
1748 Zāl’uñ bu ārzūsını hįç begenmedi] oġlınuñ ārzūsı kendüye pesendįde gelmedi, P.  
1749 “Yaratılışına yaraşan düşünceleri, nihayet ortaya çıkmaya başladı. Büyütücüsü vahşi bir kuş olan 
bir insanın, gönlünce felekten isteği elbette böyle bir şey olur!” Avdan eve dönünce, uzun uzun 
düşüncelere daldı. 
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Ez-ān murġ-ı perverde ān dįv-zād  

Çi gūne ber-āyed tü gūyį nijād1750 

Neŝr: Firdevsį-i dānā dir ki: Sām-ı süvār güftāra āġāz idüp eytdi ki: Zāl-ı zerden her 

ne bedįd olup žuhūra geldi ise kendüsinüñ tamām lāyıķıdur1751. Bed-gevherlerden 

lāyıķ olan sūz žāhir oldı1752. Bir ādemüñ ki mürebbį vü sāz-kārı Sįmurġ1753 ola 

rūzgārdan bu resme kām-ı dil ārzū ider. El-ķıśśa cihān-pehlevān ki [P-81a] ħānesine 

Ǿavdet itdi ķalbine dūr u dırāz endįşeler geldi ve kendü nefsi ile muĥākemeye āġāz 

itdi ki1754: Eger dirsem bu tedbįr degildür1755. Bunuñ gibi fikri gider Ǿaķl ile yār ol1756 

Ǿaķluñı başuña cem eyle1757 dir isem pādişāhlaruñ maķbūli ve ķavmüñ ser-dārı iken 

peymān-şiken ü ħām-güftār olmaķ lāzım gelür. Zįrā evvel kendüsi ile Ǿahd ü 

peymānumuz bu idi ki ķalbüñe her ne lāyiĥ olup ārzū idicek olursa ben anı ol 

ārzūdan cidden menǾ itmeyem dimiş idüm. İmdi peymān-şikenligüñ ħod şāhlar 

ķātında ve her encümende ħalķ yanında meźmūmdur1758 ve eger diyecek olursam 

ki1759 kāmuñı ve ārzūñı yirine getür1760 yaǾnį Mihrāb Şāh’uñ duħtı saña lāyıķ u sezā-

vārdur bu defǾa ķıśśa daħı bį-ser-encām olur zįrā1761 bu murġ yuvasında  

beşlenmişden ve ol dįv zāddan ne bilelüm ki neng gibi nijād zāhir olacaķdur1762 diyüp 

baş aşaġı idüp çoķ endįşe ķıldı, göñline ġam ŧārį olurp başı döndi1763. [U-53a] Tā kim 

maķāmına daħı ol gice efkāra düşüp kendü kendüye eyitdi: Düşvār söz ādemüñ 

ķalbini zān u nizār ider. İmdi bu kār ol zamān güşāde ola ki Yezdān-ı pāk fermān 

eyliye1764 diyüp, bu ħayālāt ile perįşān iken Ǿasker-i ħˇāb gelüp üzerine hücūm itdi. 

Anı bu endįşedlerden ķurtardı1765. Pes seĥer irdükde uyanup ŧaşra çıķdı1766. Sinadında 

                                                           
1750 İçinden: “Eğer ona: düşündüğün doğru değil, böyle uygunsuz bir iş yapma,  aklını başına al 
desem, ona verdiğim sözü ve ettiğim yemini tutmamış olacağım. Sözünde ve yemininde durmayan bir 
kimse halkın gözünde iyi bir insan sayılamaz. Yok, tutup da ona: Peki, çok iyi düşünmüşsün, aklına 
eseni yap desem, bu defa da bir kuşun büyüttüğü bu çocukla eşi olacak o dev soylu kızdan nasıl bir 
kişi vücuda gelir, düşünmek gerek!” 
1751 Bunuñ ħūyı böyle gerekmez … tamām lāyıķıdur] -U. 
1752 Bed-gevherlerden lāyıķ olan sūz žāhir oldı] -P. 
1753 Ādemüñ ki mürebbį vü sāz-kārı Sįmurġ] kişinüñ kār-āmūzı murġ-ı jiyān, U. 
1754 El-ķıśśa … āġāz itdi ki] -U. 
1755 Eger dirsem bu tedbįr degildür] -P. 
1756 Bunuñ gibi fikri gider Ǿaķl ile yār ol] bu fikr ü rāydan menǾ idüp śaķın ziyāde rāy-ı bāŧıl ve fikr-i 
fāsiddür, P. 
1757 ǾAķluñı başuña cem eyle] -U. 
1758 Zįrā evvel kendüsi ile … meźmūmdur] -U. 
1759 Diyecek olursam ki] dirsem, U. 
1760  Kāmuñı ve ārzūñı yirine getür] her ne ki göñlüñden geçerse revādur eyle, U. 
1761 YaǾnį Mihrāb Şāh’uñ … olur zįrā] -U. 
1762 Ne bilelüm ki neng gibi nijād zāhir olacaķdur] -P. 
1763 Göñline ġam ŧārį olurp başı döndi] -U. 
1764 Tā kim maķāmına … fermān eyliye] -P. 
1765 Bu ħayālāt ile … endįşedlerden ķurtardı] ħˇāba vardı, U. 
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ķarār eyleyüp mūbidleri ve Ǿāķilleri cemǾ eyledi. Sitāre-şināslar ortasında söz açup 

eyitdi ki: Bu maślaĥatuñ āħiri yine müncerr olur. Bu iki żıdd birbirisi ile cemǾ olursa 

aralarında ne žuhūr eyler, hįç āb u āteş imtizācı mümkün midür. Ħuśūśā Đaĥĥāk 

neslinden ola. Ferįdūn ile Đaĥĥāk ķıyāmetde bilebiribirleri ile cengleri muķarrerdür. 

İmdi görüñ sitāre Ǿilminden yoķlayup1767 baña ħaber virüñ didi. Ķaçan ki sitāre-

şināslara bu ħidmet sipāriş olındı anlar daħı siķķat-i tām ile eflāki kūşe-be-kūşe 

yoķladılar añsuzın bunlar ħande idüp Ǿažįm beşāşet gösterdükden śoñra eyitdiler 

ki1768: Ey pehlevān-ı1769 zerrįn-kemer ve ey dāver-i ālā-güher1770 saña müjde olsun ki 

Mihrāb ķızı1771 ile ciger-kūşeñ Zāl’uñ ŧāliǾ vü sitāreleri eyü olup lāyıķdur1772.  [P-81b]  

Sitāreleri biribirine münāsib düşdi ve anlaruñ izdivācından bir hüner-mend pįl-i jiyān 

žāhir ola kim merdlik birle miyān-beste olup bütün Ǿālemi şemşįri ile rāst u dürüst 

eyleye. Taħt-ı şāhānı felege irişdüre ve yiryüzinden bed-ħˇāhlaruñ ayaġını kese ve 

anuñ hücūmından ne Seksārlar ķala ve ne Māzenderān ķala yiryüzini gürz-i girānıyla 

yaramazlardan yuyup pāk eyleye. Andan gezend ü żarar Tūrāniyāna sāǿirden ziyāde 

irişür ve Įrāniyāna daħı eylügi gevķu’l-ĥadd vāśıl olısardur. Devrinde mend ü 

müstemendüñ başı ħˇāb-ı istirāĥate varısardur. Zamānında her cānibden renc ķapusı 

beste ve rāh-ı gezend bi’l-külliye ķaŧǾ olınsa gerekdür ve Įrāniyānuñ ümįdleri añadur. 

Şöyle ki birisine bir ŧarafdan bir elem ŧārį olsa lā-büd anı gidermeyince ķomasa 

gerekdür ve ne zamān ki raħş-ı çālākını ceng içinde deprede ol anda neheng-i cengį 

gelüp ol raħşuñ öñinde yüzin ħāk-i meskenere sürer ve devlet ü saǾādet ol pādişāha 

kim anuñ zamānında pādişāh ola anuñ devrinde salŧanat u Ǿažimeti berre vü baĥre 

cārį ola didiler1773.  Üstād eydür1774: Cihān-pehlevān ki aħter-şināslardan bu iħbār-ı 

meserret-āŝārı istimāǾ itdi ħande ķılup şād u ħürrem oldı1775. Sitāre teǿŝįrātından ne 

žuhūra gelürmiş maǾlūm idindi ve dilşād olup aħter-şināslara sįm ü zer baħş eyledi 

ve bu şükrāneye bį-girān sįm ü zer beźl eyledi. Çünkim ķorķudan emįn oldı. Çünki 

cihān-pehlevān sitāre-şināsları vesāǿir dānāları istiǾdādlarına göre ĥimāyet ü riǾāyet 

                                                                                                                                                                     
1766 Pes seĥer irdükde uyanup ŧaşra çıķdı] -P. 
1767 Yoķlayup] arayup, P. 
1768 Ķaçan ki sitāre-şināslara … eyitdiler ki ] sitāre-şināslar taĥabbüs itdiler. BaǾdehu eyitdiler, U. 
1769 Pehlevān-ı] gerd-i, P. 
1770 Ve ey dāver-i ālā-güher] -U. 
1771 Ķızı] duħteri, P. 
1772 İle ciger-kūşeñ Zāl’uñ ŧāliǾ vü sitāreleri eyü olup lāyıķdur] -U. 
1773 Andan gezend ü żarar … ola didiler] Hūş-mendlerüñ başı ġavġādan emįn olup ceng ķapuların ve 
żarar yolların baġlayup cemįǾ zamānda Įrāniyān’uñ ümįdi ola. Baħtlu ol pādişāhdur kim anuñ 
zamānında evreng-nişįn ola ve anuñ Ǿaśrında bu dilāver pehlevānı ola didiler, U. 
1774 Üstād eydür] -U. 
1775 Cihān-pehlevān ki … ķılup şād u ħürrem oldı] Çün Sām sitāre-şināslar sözin işitdi, U. 
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itdi1776. Andan Zāl’uñ ilçisini getürüp vāfir dįnār baġışladı1777 ve aña eyitdi: [P-82a] 

Var oġlum Zāl’a benden selām eyle ve di ki bu ārzūlaruñ egerçi maǾķūl degil idi 

ammā çünki evvelden senüñle peymānımuz murād itdüginden menǾ itmemek oldı. 

Şimdi bįdādlık itmek olmaz n’ola göñlüñi ħoş ŧut ben daħı bu bu dārü’l-ĥarabdan 

geçüp şehr-i Įrān ŧarafına gitsem gerek. Şāh’a varıcaķ anı bu aĥvālden āgāh idüp 

icāzet alam diyüp gönderdi ve ol Zāl’a giden ādeme dįnār u direm iĥśān itdükden 

śoñra muĥkem sipāriş ķıldı ki bir yirde ķarār itme  ve kimseye bu ħuśūśa müteǾalliķ 

söz söyleme didi1778. Andan Gürk-sārlaruñ giriftārlarından biñ nefer Gürk-sār 

baġlayup peydā-ħˇārlıķ ile anları yüridüp gicenüñ ŝülüŝānı geçdükde kendü daħı 

Ǿaskerin çeküp Įrān’a Ǿazm itdi. Bu yañadan Zāl’uñ firistādesi şitābān u şādān ħaber-

i meserret-eŝer birle Zāl’a irişdi. Sām’uñ ĥüsn-i vaǾde ile cevāblarını söyledi. Zāl şād 

olup Ħudā’ya ĥamd u ŝenā vü āferįn ve çarħ-ı berįne taĥsįn idüp ħazįne açup şükrāne 

fuķarāya taśadduķ itdi. Kendü tevābiǾni daħı nüvāħt idüp anlara behremend ü kām-

yāb itdi1779. Üstād eydür: Meger Zāl’uñ sipāhı içinde gūyį vü şįrįn zebān bir Ǿavrat 

var idi1780. Zāl ile Rūdābe mābeyninde ħaberci idi. Dāǿim Zāl’dan nigāra ve nigārdan 

Zāl’a ħaber alur gider idi yaǾnį ikisi ile bile māĥrem-i rāz olmış idi El-ĥaķķ ol zen 

ħˇānende vü gūyende idi. Ĥįle vü ālde siĥr ider idi1781. Ol dem Zāl-ı zamān yine ol 

Ǿavratı daǾvet idüp pederinden ne işitdi ise [P-82b] bir bir aña taķrįr itdükden śoñra 

eyitdi1782: Ey rāz-dār-ı esrār-ı nihānį tażarruǾum budur1783 var yüri Rūdābe’ye söyle ki 

[U-53b] ey nįk-dil ve māh-ı nev çünki kārımuz saħt ve göñlümüz teng olmış idi. 

Luŧf-ı Haķ ile yine işimüz āsān ve ķalbimüz vāsiǾ oldı. Sām’a gönderdügüm ādem 

şādlıķ birle ve peyām-ı feraĥ encāmla geldi. Gerçi pehlevān-ı cihān ibtidā bir miķdār 

bunalmışlar ammā śoñra yine rūy-ı mülāyemet ü mülāŧafat birle buyurmışlar ki 

Minūçihr’e varup bu maślaĥat içün icāzet alam ve gelen mektūbı daħı ol Ǿavrata 

virüp gönderdi1784. Ĥikmet-i Rabbānį bu maĥalde bir şaħś-ı āħir daħı yine Sām-ı 

süvār cānibinden oġlı Zāl’a geldi bu defǾa neşāt u sürūr evvelkinden çoķ ziyāde 

idi1785. [Bu cānibde] Ǿavrat gelüp Rūdābe’nüñ yanına irdi gördi ruħları erġuvāna 

                                                           
1776 Çünki cihān-pehlevān … riǾāyet itdi]  -U. 
1777 Vāfir dįnār baġışladı] -P. 
1778 Ve ol Zāl’a … söyleme didi] -U. 
1779 Kendü tevābiǾni daħı nüvāħt idüp anlara behremend ü kām-yāb itdi] -U. 
1780 Meger Zāl’uñ … bir Ǿavrat var idi] -P. 
1781 Dāǿim Zāl’dan … siĥr ider idi] -U. 
1782 Pederinden ne … śoñra eyitdi] ve eyitdi, -U. 
1783 Ey rāz-dār-ı esrār-ı nihānį tażarruǾum budur] -U. 
1784 Var yüri Rūdābe’ye söyle … virüp gönderdi] Rūdābe’ye aĥvāli iǾlām idesin diyüp irsāl eyledi. 
1785 Ĥikmet-i Rabbānį … çoķ ziyāde idi] -U. 
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dönmiş ol dem duǾā eyleyüp müjde virdi ve cümle aĥvāli āşikāre nigāra söyledi1786. 

Rūdābe daħı bu müjdeden bį-tāb olup bį-ĥadd ü bį-şümār dirhem ü dįnār [ki] ol 

ħaber getüren Ǿavratuñ üzerine niŝār itdi.1787. Zerrįn kürsi üzre teklįf eyledi. Andan 

ķarı Sām’dan gelen mektūbı çıķarup nigāra gösterdi ve Zāl bānūya bir serbend 

göndermiş idi ki tār u pūdı gevher-i girānmāyeden görinmez idi ve anuñ yanınca bir 

dāne ķıymet-dār engüşteri kim çarħ-ı berįn üzre müşterį yıldızı gibi şuǾle virür idi. 

Rūdābe’ye bunları teslįm eyledi1788. BaǾdehu yine bu müjdegānį śafāsından ol dāye-i 

çāre-ger ile Destāñ-ı Sām’a ser-ā-pā geyecek eger ķaftān ve eger ŧon göñlek ve eger 

sāǿir esbāb gönderdi ve bir dāne şāre dülbend ki tār u būdu nā-bedįd olmış ve bu 

dülbendüñ peykeri üç gūne nesneden gösterilmiş sürħ ü yāķūt u altun lākin altun 

gevherler içinde bi’l-külliye nā-bedįd olmış ve iki dāne cüft engüşterį gönderdi ki 

cevher-şināsān-ı Ǿālem ķıymetlerin taǾyįn idemezler idi.  İşte bu źį-ķıymet hedāyā ile 

Destān-ı Sām’a bį-ĥādd dürūd u peyām gönderdi. Dāye-i çāre-ger daħı Zāl’dan yaña 

teveccüh itdi. Ĥücreden eyvānuñ öñine geldi. Hikmet-i Yezdānį Rūdābe’nüñ vālidesi 

Sįnduħt rāst geldi. Sįnduħt ki buña diķķāt ile baķdı endįşeye ŧaldı1789. Ķarı gördi ki 

Sįnduħt kendüye taķayyüd ider ķorķdı ve beñzi aġardı ve duǾā itmege başladı1790. 

Āvāz-ı bülend ile śordı ki: Ķandansın tįz söyle aśluñı ve ferǾüñi aǾyān u beyān eyle 

ve  bunda gelmekden maķśūduñ nedür didügi gibi ol zen ħavf ü ħaşyetinden senderūs 

gibi oldı ve ziyāde ters ü ħavfinden egilüp yiri öpdi. Artuķ bundan ne śadā, ne 

ĥareket śādır oldı. Lā-cerem tekrār Sįnduħt ol zene ħiŧāb itdi ki: Ey zişt-rūy u zişt-

efǾāl sözümi işit ve baña cevāb-ı şāfį vir bunca zamāndır ki ekŝer her gün öñümden 

geçersin ve ĥücremüze gelürsin yine bir gün benden yaña bir nigerānuñ olmadı1791. 

[P-83a] İmdi ķalbüm saña yaramaz gümān itdi didi. Tįz ol baña śaĥįĥ ħaber vir didi. 

Dāye-i çāre-gerüñ  cevābı bu oldı ki1792: Ben bir faķįre Ǿavratum kendü emegüm ile 

kifāf u maǾşiyetüm peydā idüp ķūt-ı lāyemūt içün cedd ü saǾy iderüm1793. Ulularuñ 

ħātūnları yanına varup pįrāye iletürüm kiminüñ behāsın alurum ve kiminüñ daħı 

alsam gerek. Benüm kārum budur bu ĥücrede Rūdābe daħı benden pįrāye ŧaleb itdi 

                                                           
1786 Gördi ruħları erġuvāna … söyledi] -P. 
1787 Rūdābe daħı … niŝār itdi] Nigār ķarınuñ başına aķçe śaçdı, P. 
1788 Andan ķarı Sām’dan … bunları teslįm eyledi]  -P. 
1789 BaǾdehu yine müjdegānį śafāsından… endįşeye ŧaldı] Rūdābe daħı Zāl’a niçe hedāyā vü tuĥfe 
gönderdi. BaǾdehu ķarı döndi kim çıķa gide. Meger yol üzerinde olan eyvānda Sįnduħt bānū oturmış 
idi. ǾAvrat geldi kim öñinden geçe Sįnduħt’uñ gözi ilişdi ve aña diķķatle baķdı, U. 
1790 Ķarı gördi ki Sįnduħt … itmege başladı] -P. 
1791 Lā-cerem tekrār … olmadı] Pes ol pįrezene çaġırup: Sen kimsin ve ne yirdensin zamān zamān 
benüm öñümden geçer içrerü ĥücreye girersin. Beni görmez misin ve bu ĥücrede kime varursın, U. 
1792 Dāye-i çāre-gerüñ  cevābı bu oldı ki] Pįrezen eyitdi, U. 
1793 Ben bir faķįre Ǿavratum … içün cedd ü saǾy iderüm] -P. 



239 

 

ve daħı aġır behālu gevherler istedi. Aña bir efser-i pür gevher getürdüm anuñçün 

geldüm didi. Sįnduħt eyitdi: Ķanı göster ben ol pįrāyeleri göreyin ve bu endįşelerden 

baġlu göñlümi güşāde ideyin. Pįrezen1794 eyitdi: Anları Rūdābe’ye teslįm eyledüm 

daħı ziyāde nesne ŧaleb itmedi. Anuñçün giderüm. Sįnduħt eyitdi: Ķanı anlaruñ 

behāsını göster göreyin. Āteş-i ħışmumı anuñla söyündüreyin didi. Ķarı1795 eyitdi: 

Daħı aķçesin almadum yarın virürse gerek. Bānū1796 bu sözleri istimāǾ idicek1797 

ķarınuñ sözleri dürūġ idügin añlayup ilerü geldi. Lā-cerem anuñ ile ceng ü cidāli 

göñlinde muĥaķķaķ idüp fi’l-ĥāl1798 elinde olan boġçasın alup çözdi1799. İçinden aġır 

behālu er cāmeleri çıķdı ki Rūdābe Zāl içün indürmiş idi. Hemān-dem Sįnduħt anları 

görince ġażaba geldi ve Ǿavratuñ yaķasından yapışup śaçından muĥkem ŧūtdı ve yüzi 

üzre yıķdı ve birķaç urdı ve ellerin baġlayup cigerüñ ve śaçın yolaraķ iletdi bir 

ĥücrede ĥabs eylesi ve kendüsi sarāy-ħāśśına girdi. Ol dem buyurdı Rūdābe’yi 

nažarına getürdiler. Sįnduħt iki ellerin ruħlarına urup eyitdi: [U-54a] Ey māh-rūy ve 

ser-firāz bu ne işdür senden görinür. [P-83b] Niçün taħt-ı cāhdan taĥt-ı çāha tenezzül 

itdüñ. Seni ħod bu rūzgārdan śaķınup gizlü ve āşikāreyi senden śaķladum gel imdi 

sen daħı bu esrārı benden śaķlama. Bu pįrezenüñ aślı nedür. Bu sarāyda kime gelür 

ve saña geldügi taķrįrce ne içün gelür bu serbend-i zįbā ve bu engüşteri kimüñdür 

ŧoġrusını söyle ben daħı bileyin didi. Rūdābe ĥicābından nuŧķ itmedi. Yine Sįnduħt 

eyitdi: Sulŧān-ı ǾArab ħazįnelerinde Đaĥĥāk’dan bize ol ķadar yādgārlar ķalmışdur ki 

bu saña gelenler anda olan gevherlerüñ eñ ednāsınuñ ednā behāsı degildür. İmdi 

böyle nāmla añılmaķdan ise senüñ gibi ķız ölmek yekdür didi Bu āyįn ve bu vażǾ ile 

kendü nām u nāmūsuñı bi’l-külliye bāda virsen n’olaydı seni ŧoġuracaġuma ŧaş 

ŧoġuraydum didi1800. Rūdābe baş aşaġı idüp ayaġı barmaġından gözin gidermedi. 

Ĥicābından ķan tere batdı1801. Māderinüñ şerminden iki nergislerinden yaş aķdı. 

ǾĀķıbet ġalebe-i Ǿaşķ u muĥabbet ve śabr u sükūna ŧāķat ķomayup aġz açup 

eyitdi1802: Ey māder-i pür-ħıred benüm cānumı āteş-i Ǿaşķ yaķdı. N’olaydı māderüm 

beni ŧoġurmıyaydı ve benden bu niceleyin işler śādır olmıyaydı. Zāl-ı zamān bunda 

geleliden berü baña anuñ muĥabbeti ġalebe eyledi. Şöyle kim cihān baña teng ü tārįk 

                                                           
1794 Pįrezen] dāye, P. 
1795 Ķarı] dāye, P. 
1796 Bānū] Sįnduħt, P. 
1797 Bu sözleri istimāǾ idicek] -U. 
1798 Lā-cerem anuñ ile ceng ü cidāli göñlinde muĥaķķaķ idüp fi’l-ĥāl] -U. 
1799 Elinde olan boġçasın alup çözdi] -P. 
1800 Bu āyįn ve bu vażǾ … ŧoġuraydum didi] -U. 
1801 Ĥicābından ķan tere batdı] -U. 
1802 ǾĀķıbet ġalebe-i Ǿaşķ u muĥabbet … açup eyitdi] -P. 
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oldı. Gizlü ve āşikār anuñ dįdārından bir ān ayru olmaķ istemem. Cihān mülki 

ķatumda anuñ bir mūyına degmez ve ol daħı benüm aşķumdan bį-ķarārdur. Keŝret-i 

muĥabbet ķuvvet ü ķudretüm ķomayup bir ŧarįķle ol pehlevān gelüp beni gördi ve 

anuñla Ǿahd ü peymān eyleyüp el ŧutuşduķ ki ne ben andan ġayrı kimseye ŧālib olam 

ne ol benden özge cüft idine. Pes ol ķavl üzre Zāl, Sām-ı cihān pehlevāna nāme 

gönderdi. Sām vāķıf olup bir miķdār tereddüd idüp śoñra rıżā gösterdi. Pes baña 

Sām’uñ ħaberin ve Zāl’uñ armaġānın işbu dögüp ĥabs itdügin Ǿavrat getürdi didi1803. 

Sįnduħt bu sözleri işitdi dermānde oldı ve fikre vardı Zāl Rūdābe’nüñ eşi olmaġı 

münāsib1804 gördi ve Rūdābe’ye cevāb virdi ki1805: Destān-ı Sām fürūmāye degildür 

ve ĥālā aña aķrān pehlevān meger yine pederi Sām ola1806. Bu ħod žāhirdür ki Zāl-ı 

Destān mānendi pür-māyelerden bir kimse yoķdur. Hünerde ve ĥaseb ü nesebde 

mükemmeldür ve bir yirinde ķıl ķadar Ǿaybı yoķdur. Ancaķ mūları sepįddür. Ol daħı 

Ǿayb degildür ammā meger ki Minūçihr rıżā virmiye ve ķorķarum ki bu sözi işidüp 

bu sebebden Kābil vilāyetini ħāke berāber ide. Zįrā ol bizüm neslimüzden yiryüzinde 

kimse olduġın istemez didi1807. Bu intiķām muķābelesinde ħānedānumuzı fenā ider 

didi1808. Pes Sįnduħt bu sözleri āşikāre  mülāyemet ile Rudābe’ye söyledi1809. Andan 

varup ol Ǿavratı ĥabsden çıķardı. Göñlin ele alup gönderdi ve ķızuñ derūnında şol 

vechle ĥālet añladı ki cihānda hįç kimsenüñ pendini ķulaġına ķoymaz. [U-54b] Bu 

ġuśśa ile āzürde ĥāl olup beñzi bozıldı1810. Bu ĥālle otururken nā-gāh Mihrāb Şāh 

der-gāhından içerü girdi. Zāl ile muśāĥabetden gelür idi. ol gün Zāl aña ziyāde iltifāt 

ve muĥabbet göstermiş idi. [P-84a] Çünkim Mihrāb Şāh ĥarem ķapusından içerü 

girdi1811. Sįnduħt bānūnuñ beñzini bozġun gördi. Eyitdi: Ey bānū noldı saña baña 

beyān eyle niçün rengin gül gibi ruħlaruñ pejmürde olmış. Bunuñ aślı nedür. Pes 

Sįnduħt eyitdi: Benüm derūnumda dūr u dirāz endįşeler vardur ki taǾbįre gelmez. Bu 

deñlü rızķ u māl ve bu deñlü raħt u baħt ǾArabį atlar ve nev-ziynetler ve bu deñlü 

ġulāmlar ve bu ħüsrevānį bāġ u eyvānlar ve bu taħt-ı şāhį vü devlet-i pādişāhįden 

sūdımuz ne oldı. Zamān zamān tenezzülde olmadadur ve cümle emeklerimüz hebāya 

                                                           
1803 Ey māder-i pür ħıred … getürdi didi] māderine mā-vāķiǾ her ne ise Ǿale’t-tafśįl bir bir beyān 
eyledi ve Sām-ı süvār kendüyi Zāl içün şāhdan ricā itmege gitdügin ħaber virdi, P. 
1804 Mināsib] maǾķūl, P. 
1805 Rūdābe’ye cevāb virdi ki] kendü kendüye eyitdi, U. 
1806 Destān-ı Sām fürūmāye … pederi Sām ola] -U. 
1807 Zįrā ol bizüm neslimüzden yiryüzinde kimse olduġın istemez didi] -P. 
1808 Bu intiķām muķābelesinde ħānedānumuzı fenā ider didi] -U. 
1809 Pes Sįnduħt bu sözleri āşikāre  mülāyemet ile Rudābe’ye söyledi] -P. 
1810 Ķızuñ derūnında şol … beñzi bozıldı] -P. 
1811 Çünkim Mihrāb Şāh ĥarem ķapusından içerü girdi] -P. 
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varmaķdadur ve gizlü rāzlarımuzı düşmenler ŧuymaķdadur. ǾĀķıbet mekānımuz 

tābūt-ı teng olur. Bārį bįħümüzden bir dıraħt ĥāśıl olsun dirken zehr ĥāśıl oldı. 

Zaĥmet çekdük tāc u gencle ve nāz u naǾįmle bu deñlü cedd ü saǾyla besledük çünki 

yüceldi ve ulıladı serv-i sāye-dār oldı āħir ser-i pür-māyesini ħāke indürdi. Bilinmez 

ki daħı encām kārımuz ne ola didi1812. Döndi Mihrāb Şāh eyitdi: Görelüm bu sözlerüñ 

aślı nedür bu fānį cihānda ħod ġam u ġuśśasız kimse yoķdur. ǾĀķįk olan kimesne 

ġamdan emn olmaz bu felegüñ ne dostluġına şād ol ve ne düşmenligine ġam-nāk ol. 

Śāĥib-i Ǿaķl olan bilür ki bu sarāy sipenc-ħāne-i derd ü rencdür ve bir mihmān-

ħānedür ki ķonan tįz göçer. Cihān ġuśśası içün Ħudā-yı dād-ger ile ķarşulaşmaķ 

olmaz nįk ü bed her ĥālden ħoşnūd olmak gerekdür diyüp tesellā yüzinden cevāb 

virdi. Bānūnuñ sözini fehm idemedi1813. Bānū eyitdi: Ey şāh bu dāsitān ġayrılar 

ĥāline de şāmildür. Ya cihānda bunuñ gibi rāzı ve böyle esrārı senden śaķlamaķ niçe 

ķābildür. İmdi niçün sözümi añlamazsın ki ulular sıraħtı oġula teşbįh itmişlerdür. 

Ben daħı Ǿāķilāne saña bir temŝįl söyledüm eger pādişāh benüm sözüm gūş iderse 

murādum n’idügin Ǿayān ideyin didi ve serv gibi ķāmetini yā gibi ħam ķılup 

ruħlarınuñ üzerine gözlerinden ħūn-āb aķıtdı ve eyitdi: Ey şāh bil ve āgāh ol ki 

Rūdābe Sām oġlı nihānį dām idüp her nevǾale Ǿaķlın uġurlamış anı yoldan çıķarmış. 

Vāķtiyle çāre eylemek gerek. ben çoķ naśįĥatler idüp iķdām itdüm ķulaġına ķomadı 

ve fāǿide itmedi. Derūnını müşevveş gördüm beñzi śararmış iħtiyārı elden gitmiş 

Ǿaķlı perįşāndur didi1814. Çün Mihrāb-ı Kābilį bu sözleri işitdi hemān-dem śıçrayup 

ayaġa ŧurdı. El ķılıca1815 urdı. Ġażabından vücūdı lerzān olup çehresi gögerdi 

ŧuŧaķları aġardı eyitdi: Tįz baña Rūdābe’yi çaġır ķanda ise gelsün. Anuñ ķanı ile 

şimdi yiryüzini lāl-gūn ideyin diyüp Rūdābe’nüñ meskenine yüriyince hemān 

Sįnduħt bānū daħı śıçrayup Mihrāb Şāh’uñ miyānından berg ķucaķladı [U-55a] ve 

eyitdi: Śabr eyle bir kihterden bir cüzǿį cevāb gūş eyle śoñra göñlüñ her nice dilerse 

idesin didi. Pes Mihrāb Şāh çekindi elinden silkindi pįl-i mest miŝāl naǾre urdı1816 

eyitdi: Ben daħı ol ķızı ŧoġduġı gibi öldürmek istedüm idi öldürmedüm ve dedelerüm 

ķāǾidesince deprenmedüm1817 işte şimdi bize bunuñ gibi endįşeler düşürdi1818 imdi 

                                                           
1812 Pes sįnduħt eyitdi … ne ola didi] -P. 
1813 Döndi Mihrāb Şāh eyitdi: … fehm idemedi] -P. 
1814 Bānū eyitdi: Ey şāh bu dāsitān … perįşāndur didi] Sįnduħt daħı Rūdābe ile Zāl ķıśśāśın ser-be-ser 
ĥikāyet eyledi, P. 
1815 Ķılıca] şemşįr-i āb-dāra, P. 
1816 NaǾre urdı] cūş u ħurūş eyleyüp eyitdi, P. 
1817 Dedelerüm ķāǾidesince deprenmedüm] ceddüm yolına gitmedüm, P. 
1818 Bunuñ gibi endįşeler düşürdi] -P . 
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bundan ne ķadar serseniş görürsem daħı ziyādeye sezā-vārum1819. Bir oġul ki babası 

gitdügi yola gitmeye Ǿāķiller aña veled-i ħalef dimezler1820. Nitekim meŝelde 

gelmişdür ki bir peleng-i cengį pençesin tįz eyleyüp perverdigārınuñ üstine yüridi. 

Niçün böyle idersin bunı küçükden anuñ gibi besledi didiler eyitmiş: Benüm ceng 

eylemek ķāǾide-i mevrūŝemdür. Pederüm daħı dedemden öyle ħūy ŧutmış pederüñ ki 

nişānı oġulda olmıya źātında gevheri alçaķ olısardur1821. Netįce-i kelām oldur ki 

püserde az ve çoķ pederüñ nişānesi gerekdür eger hünerde andan kemter daħı olur ise 

żarar itmez1822. Pes imdi bu bir kārdur hem cān ķorķusı vardur ve hem nāmūs u neng 

ķaydı var. Benüm nāmumı bu nevǾa yile virdüñüz1823. Eger Sām-ı cihān pehlevān 

Minūçihr ile gelürlerse bizüm anlara ķarşu ŧurmaġa [ne] ķudretimüz vardur. 

Kābil’den tozları felege irgürürler ne maǾmūr-ı memleket ķalur ve ne ekin ü biçin 

ķalur didi. Döndi Sįnduħt bānū eyitdi:  Yoķ yoķ ey şehriyār öyle gümān eyleme1824 

bu ħaber Sām’a vardı sen ġuśśā vü ġam yime göñlüñi ŧarlıġa virme. [P-84b] Şimdi 

Sām Gürk-sārlardan girü dönüp Minūçihr’e varsa gerek. Bu aĥvāli aña bildürecekdür 

bu kār şimden girü śaķlu ve gizlü olacaķ degildür ortaya gelür tamām ŧuyulmışdur 

didi. Mihrāb-ı Kābilį eyitdi: Ey māh-ruħsār benüm öñüme güftār getürme bu didügüñ 

yalandur. Hįç māh-ı nev ebr-i siyāha bende-i fermān olmaķ olur mı1825. Hįç benüm 

[bu] sözlere göñlüm inanmadı. Gönlüm bu ħāŧıra ile dāǿim tersāndur şöyle ki bu 

gezendden emįn olaydum göñlümde bir daġdaġa ķalmaz idi ve bu daħı 

maǾlūmumdur ki dünyāda ĥālā Zāl’dan yek dāmād olmaz eger kihden eger mihden 

zįrā1826 Sām’uñ peyvendeliginden kim ķaçar İhvāz’dan tā Ķündehār’a varınca 

memleket śāĥibi olmaġı kim dilemez1827. Nihāyet endįşe Minūçihr’dendür didi1828. 

Sįnduħt eyitdi: Ey şāh egri söze ne iĥtiyāc senüñ żararuñ olan nesne benüm daħı 

żararumdur ve bu gūne kār şimdi olmış degildür. Ulular ħānedānında ola 

gelmişdür1829. İmdi bu źikr olınan ķıśśa yaǾnį Zāl’uñ Rūdābe ile cüft olması 

babasınuñ rıżāsı ile, çendān taǾaccüb idecek [iş] degildür1830. Serv-i şāh-ı Yemen 

                                                           
1819 İmdi bundan …  sezā-vārum] -U. 
1820 ǾĀķiller aña veled-i ħalef dimezler] dilįr anı ĥelāl-zāde saymaz, P. 
1821 Nitekim meŝelde gelmişdür … olısardur] -P. 
1822 Netįce-i kelām oldur ki … kemter daħı olur ise żarar itmez] -U. 
1823 Benüm nāmumı bu nevǾa yile virdüñüz] -P. 
1824 Yoķ yoķ ey şehriyār öyle gümān eyleme] -P. 
1825 Hįç māh-ı nev … olur mı] hįç Ǿaķl ķabūl ider mi ki ħāk bāda ĥākim olup fermān eyleye, P. 
1826 Gönlüm bu ħāŧıra … eger mihden zįrā] -U. 
1827 Varınca memleket śāĥibi olmaġı kim dilemez] żabŧu tesħįr ķābildürü didi, P. 
1828 Nihāyet endįşe Minūçihr’dendür didi] -P. 
1829 Bu gūne kār şimdi olmış degildür. Ulular ħānedānında ola gelmişdür] -P. 
1830 İmdi bu źikr olınan … degildür] -U. 
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Ferįdūn ile peyvend eylemekden şehenşāh-ı Ǿālem oldı. Aña göre niçesi daħı 

olmışdur. Zāl-ı zamān daħı Ferįdūn ŧarįķine sülūk itdi1831. Pes Mihrāb Şāh bu sözleri 

diñleyüp eyitdi: İmdi yüri var Rūdābe’yi meclisimüze getür didi1832. Pes1833 Sįnduħt 

ise andan külli ħavf itmiş idi ki mebādā ħākister-i vücūdın şemşįr-i ġażab-ı gerd-bād 

ile perįşān u perākende ķıla, döndi cevāb virdi ki n’ola server emrüñe fermānįyüm 

ammā anuñ vücūdına żarar irgürmeyüp yine śaġ ve selāmet baña teslįm idesin 

didi1834. Pes1835 Mihrāb Şāh daħı1836 muĥkem yemįn itdi. Lā-cerem peymān 

bahānesiyle Rūdābe’yi kįneden ħalāś ķıldı1837. Andan Sįnduħt neşāt u sürūr ile1838 

Rūdābe’nüñ yanına gelüp eyitdi: Müjdeler olsun ki peleng-i cengį gūr-ı jiyān 

śaydından çengini kūteh itmiş. İmdi tįz üzerüñdeki pįrāye vü bezeklerüñi gider, 

śūretā kendüñi ħor u ĥaķįr gösterseñ eyüdür. Ol sūret ile1839  ŧur yuķaru pederüñ öñine 

var1840. Gör ne söyler didi1841. Rūdābe [P-85a]  eyitdi: Pįrāye nedür ve sermāye ile 

pür-māye kimdür. İmdi maǾlūmuñ olsun ki benüm revānum ile pūr-ı Sām’uñ revānı 

birbirine cüft ü hem-ser olmışlardur ne içün āşikāre ķılmayam didi1842. Hemān 

Rūdābe yirinden ŧurup pederinüñ öñine geldi. Maşrıķ āfitābı gibi zer ü sįm ü dür ü 

yāķūt içinde müstaġraķ olmış idi. Çünki pederi ķızını gördi bir zamān ĥayrete batdı. 

Göñlinden Yezdān-ı pāki yād itdi. Andan Ǿitāb yüzinden ħiŧāb itdi ki1843: Ey Ǿaķl 

śuyından maġzı boşanmış bu senüñ aśl u nesebüñ üstine niçe düşsün1844 yā lāyıķ 

mıdur ki dįv perį  ile cüft ola. İmdi saña ne tāc ve ne engüşterį lāyıķtur. [U-55b] Çün 

Rūdābe bu ŧaǾn-āmįž kelimātı istimā itdiǾ1845 yüzin döndürdi babasından ķorķdı. Pes 

nergislerin yumup başın aşaġı śaldı. Ammā yine zįr-i lebinde ħande-i bį-ĥādd ve 

göñli ceng ile pür idi1846. Andan peleng künāmına ne resm ile yürür ise ol daħı 

                                                           
1831 Zāl-ı zamān daħı Ferįdūn ŧarįķine sülūk idi] nihāyet Destān-ı Sām daħı ol yola gitmil ola, P. 
1832 İmdi yüri var Rūdābe’yi meclisimüze getür didi] Hele var Rūdābe’yi baña daǾvet eyle, U. 
1833 Pes] -P. 
1834 Sįnduħt ise andan … teslįm idesin didi] ķorķdı ki Rūdābe’ye żarar eyleye eyitdi: Evvelā benümle 
Ǿahd eyle ki aña żarar itmeyesin varup nažaruña getüreyim didi, U. 
1835 Pes] -P. 
1836 Daħı -U. 
1837 Lā-cerem peymān bahānesiyle Rūdābe’yi kįneden ħalāś ķıldı] -U. 
1838 Neşāt u sürūr ile] -U. 
1839 Müjdeler olsun ki ... Ol sūret ile ] -U. 
1840 Ŧur yuķaru pederüñ öñine var] pederüñ ile bulış, P. 
1841 Gör ne söyler didi] -U. 
1842 Rūdābe eyitdi: Pįrāye … āşikāre ķılmayam didi] -U. 
1843 Ǿİtāb yüzinden ħiŧāb itdi ki] hemān dönüp eyitdi, U. 
1844 Bu senüñ aśl u nesebüñ üstine niçe düşsün] -P. 
1845 Bu ŧaǾn-āmįz kelimātı istimāǾ itdi] bu güft ü gūları işitdi, U. 
1846 Ammā yine zįr-i lebinde ħande-i bį-ĥādd ve göñli ceng ile pür idi] -U. 
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ħānesine ġarrān yüridi1847. Lā-cerem ol duħter-i dil-rübūde ħānesine Ǿavdet idüp 

māderine vāśıl oldı1848. BaǾdehu ikisi daħı Yezdān-ı pāke śıġınup cānib-i Zāl u Sām’a 

müteveccih oldılar1849. Sįnduħt daħı yine [varup] Mihrāb’a bir miķdār tesellį virüp: 

Śabr eyle görelüm Ǿāķıbet kārına varur diyüp ķarār itdiler1850. Üstād-ı dānā Firdevsį-i 

süħan-ārā böyle naķl ider ki: Bir gün Rūdābe ile Zāl’uñ muǾāmelesi ħaberi 

Minūçihr’e münǾakis oldı1851. Ġażaba geldi ve uluları ve aħter-şināsları daǾvet idüp 

Mihrāb-ı Kābilį’nüñ Zāl ile sūdūr (?) yanından ve Zāl’uñ Rūdābe’ye itdügi mihr ü 

muĥabbetden ve bunlar biri birlerine aķrān mıdur degil midür mūbidler ile bu yüzden 

güft ü gū itdi ve eyitdi: Ferįdūn Ǿālemi Đaĥĥāk şerrinden ħalāś eyledi. Mebādā ki ol 

toħmeden yine ne žuhūr eylese rūzgārı bize müşevveş ide. Biz bu Įrān diyārını şįr ü 

peleng çengālinden rāy u cengle alduķ. Şimdiki ĥālde olmasun ki Zāl muĥabbetten 

nā-çār olıcaķ toħm-ı Đaĥĥāk ser-efgende olmış iken yine ser-firāz eyleye. Mihrāb’uñ 

ķızı Rūdābe’den ve pūr-ı Sām’dan bir tįġ ü teber ġılāfdan çıķa [P-85b] bir ŧarafı 

bizüm gevherimüzden ola ve bir cānibi bed-gevher ola. Bunlaruñ ikisini bir yirde 

cemǾ itmek, zehr ile tiryāki āmįħte itmek gibidür. Eger anlardan vücūda gelen veled 

māderi cānibine çekerse yaramaz sözlerden maġzı ālūde ola yaǾnį Đaĥĥāk’a olan 

işleri işitdükde bu cānibe intiķām ķaśd eyleye1852 böyle olursa kār bir yüzden daħı 

olur. Lā-cerem İrān vįrān olmaķ lāzım gelür. İĥtimāldür ki tāc u genc anlara teveccüh 

eyleye zįrā bir cānibden gevher-i istiǾdād daħı bulunmış olur didi. Pes cümle 

mūbidler duǾā idüp eyitdiler: Sen bir şāh-ı dįn-dārsın1853 ve bizden Ǿāķil ü dānāsın ve 

endįşelerde bizden tüvānāsın1854 Kār nice gerek idügin sen yek bilürsin. ǾAķl ħod 

ķanda olsa lāyıķ oldur ki tedbįr ile ejdehāları helāk eyleye didiler. Üstād eydür: Pes 

Minūçihr Şāh Oġlı Nevder’i daǾvet itdi. Ķarşusına geldi kendünüñ ħāśekįleri ve 

uluları birle ŧurdı1855. Minūçihr eyitdi: Ey oġul yüri Sām-ı süvāra var suǿāl eyle ki 

Gürk-sārlar ile ceng aĥvālini n’eyledi1856 ve aña söyle ki bir ān ŧurmasun bu cānibe 

                                                           
1847 Andan peleng … ġarrān yüridi] Babası ħışmından beñzi zaǾferān miŝālinde śararup kendü 
ĥücresine revāne oldı, U. 
1848 Lā-cerem ol duħter-i dil-rübūde ħānesine Ǿavdet idüp māderine vāśıl oldı] -U. 
1849 BaǾdehu ikisi daħı … müteveccih oldılar] Yezdān-ı pāke śıġınup görelüm aĥvāl nice olur diyü 
ķarār itdi, U. 
1850 Sįnduħt daħı yine … Ǿāķıbet kārına varur diyüp ķarār itdiler] -P. 
1851 Bir gün … oldı] bir gün bu ħaber şehriyār-ı Įrān-zemįn’üñ meclis-i ħāśśında söylendi, P. 
1852 YaǾnį Đaĥĥāk’a olan işleri işitdükde bu cānibe intiķām ķaśd eyleye] -P. 
1853 Sen bir şāh-ı dįn-dārsın] -P. 
1854 Endįşelerde bizden tüvānāsın] -U. 
1855 Ķarşusına geldi kendünüñ ħāśekįleri ve uluları birle ŧurdı] -P. 
1856 Gürk-sārlar ile ceng aĥvālini n’eyledi] -P. 
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gelsün didi. Nevder daħı atasını selāmlayup ŧaşra gitdi1857. Tedārikin görüp ol gice bir 

niçe1858 kimesneler ile1859 Sām ŧarafına müteveccih oldı1860. Meger Sām daħı yolda idi. 

Įrān’a gelür idi1861. Pes Nevder Şāh Sām’a yaķįn varıcaķ Sām ħaber-dār oldı. 

Pehlevānları ile atlanup Nevder’i istiķbāle geldiler. Nevder ile Sām bulışup 

görüşdiler ve ĥāl u ħāŧır śoruşdılar. Sām Nevder’üñ gelmesinden suǿāl itdi1862 Never 

Şāh atası Minūçihr’üñ emrini Sām’a bildürdi. Sām daħı ķabūl idüp: N’ola fermān 

pādişāhuñdur işte bizde ol cānibe gitmekdeyüz didi1863. Andan Nevder Şāh’ı bār-

gāhına götürüp żiyāfet eyledi1864. Pes ol giceyi1865 Ǿıyş u Ǿişret ile geçürdiler1866. Evvel 

Minūçihr Ǿaşķına ŧolu nūş itdiler ġam eyyāmı ferāmūş itdiler vaķtā ki [U-56a] uzun 

gicenüñ müddeti tamām oldı. Āfitāb-ı tābende rāz ķapusını açdı yaǾnį1867 seĥer irişdi 

hemān-dem Sām’uñ bār-gāhından ŧabl u kūs āvāzı felegi ŧutdı1868. Ol yirden ķalķup 

Ǿazm-i Minūçihr itdiler. Tā kim yaķįn irdiler Minūçihr’e ħaber oldı1869. Tāc-ı şāhį vü 

taħt-ı pādişāhįyi1870 ārāste ķılup buyurdı, leşker istiķbāle çıķdılar. Minūçihr Ferįdūn 

taħt-gāhında Sārį şehrinde idi. Ol şehrden leşker gürūha gürūh çıķup kūh tā kūh, 

siper sipere berāber kebūd u benefş cāmeler ile reng-ā-reng direfşler ŧabl u kūs u 

naķķāreler ile altun geyimlü atlar ile ālā ālāy ķarşu vardılar1871. Sām-ı dilįr çün 

Minūçihr’üñ bār-gāhına yaķįn irişdi. Piyāde oldı şāhdan yaña yol açdılar Sām 

dįvāndan içerü girdi. Minūçihr’i gördügi gibi yir öpdi ve ilerü vardı. Minūçihr daħı 

Sām’ı görüp taħt-ı Ǿācdan ayaġa ŧurdı. Başında yāķūt-ı raħşendeden tāc urınmış 

keyfiyyet ü ĥālet ile ve bu ĥaşmet ü salŧanat ile der-āġūş idüp1872 Sām-ı süvārı taħt 

üzerine kendünüñ yanına teklįf eyledi. Sām daħı edeb idüp geçüp pāy-i taħtda ķarār 

eyledi1873. Ve’l-ĥāśıl lāyıķ u sezā-vār olduġı mertebeden ziyāde Ǿizzet itdi1874. Andan 

śoñra Minūçihr Sām’uñ ĥāl ü ħāŧırın [P-86a] śordı ve Gürk-sārlardan ve 

                                                           
1857 Nevder daħı atasını selāmlayup ŧaşra gitdi] -P. 
1858 Tedārikin görüp ol gice bir niçe] yaraġın görüp, P. 
1859 Ol gice bir niçe kimesneler ile] -P. 
1860 Sām ŧarafına müteveccih oldı] Ǿazm-i Sām ķıldı, P. 
1861 Meger Sām daħı yolda idi. Įrān’a gelür idi] -P. 
1862 Sām Nevder’üñ gelmesinden suǿāl itdi] -P. 
1863 Sām daħı ķabūl … gitmekdeyüz didi] -P. 
1864 Andan Nevder Şāh’ı bār-gāhına götürüp żiyāfet eyledi] -P. 
1865 Pes ol giceyi] -U. 
1866 Geçürdiler] itdiler, U. 
1867 Evvel Minūçihr Ǿaşķına … açdı yaǾnį] -P. 
1868 Sām’uñ bār-gāhından ŧabl u kūs āvāzı felegi ŧutdı] -P. 
1869 Tā kim yaķįn … ħaber oldı] ķaçan Minūçihr Şāh Sām’uñ gelmesinden āgāh oldı, P. 
1870 Taħt-ı pādişāhįyi] dihįm-i şehenşehįyi, P. 
1871 Minūçihr Ferįdūn … vardılar] -P. 
1872 Başında yāķūt-ı raħşendeden tāc … ile der-āġūş idüp] -P. 
1873 Sām daħı … pāy-i taħtda ķarār eyledi] ne ķadar ki āyā itdi mümkün olmadı oturdı, P. 
1874 Ve’l-ĥāśıl lāyıķ u sezā-vār olduġı mertebeden ziyāde Ǿizzet itdi] -U. 
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Māzenderān’dan ve anlaruñ ceng-āverlerinden suǿāl itdi ve eyitdi: Ey pehlevān 

egerçi seni Gürk-sārlar cengine gönderdüm ammā ħayli ġuśśa çekdüm hele Yezdān-ı 

pāke şükr olsun ki dįdāruñı gördüm didi. Pes Sām daħı1875 Minūçihr’e duǾā idüp 

andan Gürk-sārlar ile itdügi cengleri beyāna āġāz idüp eyitdi: Pādişāhuñ Ǿömri ŧūl u 

dırāz olsun. Ķaçan ki varup nerre dįvler şehrine irişdüm ne dįvler belki nerre 

şįrlerdür segirteler atdan ziyāde giderler ve pehlevānları Įrān dilįrlerinden ziyāde 

anlaruñ bir ŧāǿifesine Seksārlar1876 dirler ki sipāhįleridür. Anlar hemān cengį 

pelengler meŝābesindedür benden ħaber aldılar. Şāh emriyle geldügüm bildiler. 

Başlarında maġzları çalķandı. Şehr içinde naǾreler ĥayķırdılar. Andan śoñra şehrden 

çıķdılar ceng itmek içün baña ķarşu geldiler1877. Keŝret ile1878 bir geliş geldiler ki 

Ǿasker deryālar gibi çalķandı. Rūz-ı rūşen ķarañu giceye döndi. Alçaķlar ve yüksekler 

Ǿasker ile ŧoldı. Āsmān u zemįn śarśıldı ve benüm leşkerüm bunlaruñ keŝretinden 

ħavfe düşdi. Ol dem yüz baŧmān gürzümi elüme aldum. Sipāhumı ol yirde ķoyup 

bunlara ķarşu vardum. Ol ŧāǿife içlerine naǾre ĥayķırup girdüm. Başlarını gürzüm ile 

maġzdan tehį itdüm. Nā-gāh ol yirde Selm-i sütürgüñ nebįresi Kākūy-ı Türk 

mānend-i gürg irişdi. Ol merd ana ŧarafından Đaĥĥākį idi. Gūyiyā bir serv-i bālā idi. 

Ĥađđ-i źātında ser-i ser-keşān anuñ öñinde ħāk idi ve anuñla gelen Seksār Ǿaskeri 

mūr u melaħ gibi bį-ĥadd ü bį-ķıyās idi. Deşt ü śaĥrā anlardan görinmez idi1879. 

Çünkim ol leşker bu gūne irişdi bir uġurdan cenge mübāşeret itdiler ve ben daħı 

naǾre urup yüridüm. Kākūy benüm āvāzumı işitdügi gibi ceng eylemek ķaśdına pįl-i 

zinde gibi kemend-i dırāz ile öñüme geldi. Diledi ki beni kemendle bend ide. Ben 

daħı kemendi petāb itdügin gördüm başumı uġurlayup [U-56b] kemendüñ bendinden 

ħalāś oldum. Kemān-ı Keyānį’yi ele aldum ve bir pūlād peykānlu tįri gizleyüp at 

sürüp meydān başına vardum. Ol tįri aña pertāb itdüm. Andan māǾadā daħı bārān 

miŝāl üzerine [P-86b] tįġ yaġdurdum. Gümān itmiş idüm ki atduġum oķlar başını ve 

maġzını delmiş ola. Anı gördüm mest pįl gibi1880 öñüme çıķageldi. Elinde bir tįġ-i 

Hindį ey şehriyār1881 bir geliş geldi ki ŧāġa böyle1882 varsa andan āmān ister idi. Pes ol 

gelişi gördüm  sįne gerüp ŧurdum1883. Tamām yaķįnüme geldi. Kemer bendini 

                                                           
1875 Daħı] -P.  
1876 Seksār] Gürk-sār, P. 
1877 Baña ķarşu geldiler] -P. 
1878 Keŝret ile] -P. 
1879 Deşt ü śaĥrā anlardan görinmez idi] -P. 
1880 Mest pįl gibi] mest olmış pįl-śıfat, U. 
1881 Ey şehriyār] -U. 
1882 Böyle] -P. 
1883 Sįne gerüp ŧurdum ] şitābda ben tamām ŧurdum, U. 
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gözetdüm el śundum raħş üzerinden1884 çengāl uzatdum muĥkem kemer bendinden 

ŧutdum daħı zįn üzerinden şįr-i jiyān gibi çekdüm ķopardum pįl-i demān gibi yire 

urdum ve tįġ-i bürrānumla gerdeninden şöyle çaldum ki başını ŧop gibi ġalŧān 

gördüm. Çün Kākūy ol nevǾa helāk oldı. Ser-dār küşte olınca Ǿasker yüz döndirüp 

girįzān oldılar. İniş ve yoķuş1885 bi’l-cümle küştegānla ŧoldı. Eger Gürk-sārān ve eger 

sipāh-ı cengį ve eger şehri cümle üç kez yüz biñ idiler. Ĥesāb olınduķda on iki biñ 

leşker zinde ķalmış sāǿiri himmetüñle ŧaǾme-i şemşįr olmışlar. Ey şāh-ı cihān-dār 

bed-ħˇāh u bed-endįşlerüñ senüñ baħtuñla n’eylemege ķādirlerdür ki senüñ 

pāyitaħtuña ķarşu ŧuramazlar didi1886. Çün Minūçihr Şāh Sām’uñ güftārını ser-ā-ser 

istimāǾ eyledi. Tācını māh-ı felek üzre irgürdi. Cihānı bed-gümānlardan pāk u ħālį 

görüp şād oldı. Andan śoñra1887 buyurdı. Bezm ārāste itdiler. Bu śafāya ol gice śubĥa 

dek nūş-ı bāde ķıldılar. Şāh Sām-ı cihān-pehlevān Ǿaşķına ŧolular nūş eyledi ve 

pehlevān daħı śubĥ olınca bāķį sergüźeştin beyān eyledi. Çünkim gicenüñ devri 

tamām oldı gündüz irişdi. Yine pādişāhuñ dįvānı ŧurdı. Bahādırlar gelüp yirlü 

yirlerinde ķarār itdiler. Sām-ı dilįr daħı gelüp Minūçihr öñinde baş ķodı duǾā vü 

āferįn idüp diledi ki bu maĥalde Zāl ile Mihrāb ķızı aĥvālin yād eyleyüp icāzet isteye 

daħı Sām söylemezden muķaddem Minūçihr Sām’a baķup eyitdi: Ey pehlevān ŧur 

yüri buradan Kābil’e var dükeli Mihrāb’uñ sarāylarını ve Kābil şehrini yaķup yıķup 

ķatl-i Ǿāmm eyle. Olmıya ki senden berisi ķurtula. Đaĥĥāk-i nā-pāk toħmesinden 

yiryüzinde ancaķ Mihrāb ķalmışdur. Vaķt vaķt andan cūş u ħurūş peydā olur. Cihān 

sākin iken ġulġule bıraġur ve her şol kimse kim anuñ aķrabāsından [P-87a] ve 

taǾalluķātından ola fi’l-ħāl başını bedeninden cüdā eyle ve Đaĥĥāk’uñ peyvendinden 

ve ħˇįşāvendinden vücūd-ı vāĥidi saġ ķoma ki śaĥn-ı Ǿāfiyet ve śıĥatde olalar1888 ve 

şol ulular ki aña intisāb iderler cemįǾen şemşįr-i ser-tįzüñ ile sįnelerin çāk idüp 

yirlerin ħāk1889 eyle ol ejdehā mensūbātından eŝer ķoma ki anlaruñ vücūdı daġdaġa-i 

cihāniyāna bāǿiŝ ü bādįdür didi1890. Çün Sām-ı süvār bu emri işitdi: N’ola fermān 

şāhuñdur1891 diyüp yir öpdi ve kenār-ı taħtı daħı būs idüp yüzin sürdi ve yüriyüp ŧaşra 

geldi. Kendü ħānesine vardı. Andan yol tedārikini görüp Minūçihr Şāh’uñ fermānı 

                                                           
1884 El śundum raħş üzerinden] -P. 
1885 İniş ve yoķuş] firāz u nişįb, P. 
1886 Ŧuramazlar didi] ŧuralar didi, P. 
1887 Śoñra] -P. 
1888 Ki śaĥn-ı Ǿāfiyet ve śıĥatde olalar] -U. 
1889 Şemşįr-i ser-tįzüñ ile sįnelerin çāk idüp yirlerin ħāk ] helāk, U. 
1890 Ki anlaruñ vücūdı daġdaġa-i cihāniyāna bāǿiŝ ü bādįdür didi] -U. 
1891 Şāhuñdur] şehriyār-ı cihān-dāruñdur, P. 
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üzerine Kābil yolın ŧutup ŧabl u śūrnā vü nefįr ü kerrenāy u hindį dārį çalduraraķ1892 

revāne oldı. [U-57a] Rāvį-i dāsitān-ı muǾciz-beyān yaǾnį Firdevsį-i süħan-dān bu ŧarz 

ile iħbār-ı şāhān-ı peşnįyānį (?) naķl u beyān ider ki: Bir gün1893 bu ħaber Mihrab ile 

Destān-ı Sām’a ve Kābil diyārına irdi. Ol dem Kābil’den Zāl cūş u ħurūş idüp eyitdi: 

Eger bir dijem ejdehā olsa ki ser-be-ser cihānı1894 āteşe yaķmaġa ķaśd eyleye cümle 

Ǿālemi yaķup ger Kābilistān’a gele gerekdür ki evvel benüm başumı ķoparup 

vücūdumı yaķa ħākister eyleye1895 baǾdehu Kābil’e bir żarar irgüre diyüp emr eyledi 

raħş-ı cihān-peymāsına zįn-i zerrįn urdılar andan śoñra ol pehlevān-ı cihān esb-i 

śabā-sür-Ǿatine süvār olup1896  ol yirden babası ĥużurına Ǿazm eyledi1897. Cigeri derd-i 

miĥnet ile1898 pür-ħūn ve derūn-ı pāki ĥayret ile1899 pür-endįşe ve seri güftārıyla 

memlū gitdi. Pes Sām’a ħaber irişdi ki beççe-i şįr-i ner yaǾnį ciger-kūşeñ1900 Zāl-ı zer 

yoldadur. Sām-ı süvār1901 buyurdı cümle leşker bir demden [P-87b] Zāl’a istiķbāl 

içün yaraķlanup pįller arķasına rengįn1902 direfşler bezeyüp sürħ ü benefş yaraķlar ile 

cümle sipāh pehlevāna ķarşu çıķdılar. Destān çün Sām’uñ yüzini gördi piyāde oldı ve 

segirdüp atasınuñ öñine geldi. Sām daħı raħşın ilerü sürdi. Cümle leşker piyāde 

oldılar. Zāl atası öñinde yir öpdi. Sām daħı aña çoķ dürlü nüvāziş ü telaŧtuf gösterdi. 

Andan yine Zāl süvār oldı. Mįr ü mehterler cümle Zāl’uñ öñine geldiler. Atası anuñ 

vażǾından bį-ĥużūr1903 u āzürde olmış ķıyās idüp Zāl’a eyitdiler: Babañ senden 

āzürdedür yüri var Ǿözr eyle śaķın hįç ser-keşlik eyleme didiler1904. Zāl eyitdi: Hergiz 

andan bāküm yoķdur Ǿāķıbet menzilüm ħākdür. Eger pederüm daħı maġzını Ǿaķl ile 

āmįħte iderse hemān bu sözi açar ve eger baña ħışm ile nažar iderse ben daħı āb-ı 

çeşm ile ħışm āteşin söyündürem diyüp Sām’uñ der-gāhına geldiler. Atlarından inüp 

içerü girdiler. Zāl yine ol demde pederinüñ öñinde yir öpdi. DuǾā vü āferįn eyleyüp 

gözlerinüñ yaşın dökdi. Ne tafśįl olına bį-nihāye sitāyişden śoñra eyitdi: Bilmem hįç 

ne günāh eyledüm ki herkes baña yol bulur. Meger günāhum odur ki pederüm Sām-ı 

yildür. Ħuśūśā ki anadan ŧoġdum beni yabana atduñ ŧāġ içinde baña mekān virdüñ. 

                                                           
1892 Ŧabl u śūrnā vü nefįr ü kerrenāy u hindį dārį çalduraraķ] -U. 
1893 Rāvį-i dāsitān-ı … Bir gün] -U. 
1894 Ser-be-ser cihānı] yüzini, U. 
1895 Ħākister eyleye]  -U. 
1896 Emr eyledi raħş-ı cihān-peymāsına … olup] -U. 
1897 Babası ĥużurına Ǿazm eyledi]  peder-i büzürg-vārı ħidmetine revāne oldı, P. 
1898 Derd-i miĥnet ile] -U. 
1899 Derūn-ı pāki ĥayret ile] derūnı, P. 
1900 Ciger-kūşen] -U. 
1901 Sām-ı süvār] Sām, U. 
1902 Re gįn] -P. 
1903 Bį-ĥużūr] -U. 
1904 Didiler] -U. 
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Māderümi ġuśśā-endįş idüp āteşe yaķduñ. Cihān-ı āferįn ile ceng itdüñ benüm mūy-ı 

sefįdümi Ǿayb gördüñ yā ĥālā sende olan mūy-ı sepįd nedür. Andan māǾadā senüñ 

hünerlerüñ yanında Kābil pādişāhı bir mār gibidür. Anuñ raġbeti nedür ve ķadri 

nedür senüñ fermānuñla Kābil taħt-gāhında oturup senüñ ŧarįķüñden çıķmayup Ǿahd 

ü peymānuñı gözler. Ne günāh eyledi ve andan ne yaramazlıķ gördüñ. Andan yaña 

kįne ile müteveccih olduñ. İmdi çün kįne dilersin ben senüñ işüñe yararum kįneñi 

benden al. Baña ne minnet ile geldüñ Māzenderān’dan armaġanumı düzdüñ anda 

Gürk-sārlardan el çekdüñ bunda bunuñ içün mi geldüñ ki niçe ħāne-i ābādānı vįrān 

idesin. [P-88a] Benüm dādumı bu nevǾale mi virürsin. Ben işte geldüm 

ĥużūruñdayum bütün zindemi senüñ ħışmuña virmişümdür. Dilerseñ erre ile 

miyānumı döneyim iletüñ Kābil’den yaña söz [P-88b] söyleme didi. Sām çün Zāl’uñ 

sözlerini işitdi ve bir zamān başın aşaġı śalup fikre vardı. BaǾdehu dönüp Zāl’a 

eyitdi: Ey ciger kūşem sözlerüñ dürüstdür ve dilüñ ŧoġrılıġuña şāhiddür. Dükeli 

zamānda benüm kārum saña bį-dād oldı. Çünki bu göñül ŧarlıġıyla yirüñden ŧurduñ 

yol zaĥmın çeküp bunda geldüñ. İmdi [U-57b] Ǿacele itme bu tāze kāruñ çāresi içün 

ben senüñ tedāriküñ görüp bu bāzāruñı tįz ideyin. Pādişāha bir mektūb yazup senüñle 

göndereyin. Ey nįk-ħˇāh u pür-hüner her ne vechle olursa pādişāhuñ cānını bu kāra 

yaķışduram. Eger Ħudā-yı TeǾālā yār olursa bizüm cümle işlerimüz murāduñca olur 

diyüp. Pes buyurdı kātib geldi. Minūçihr’e nāme inşā eyledi. Sām aġzından bu resme 

ki evvelinde tevĥįd-i Ħudā’yı yād idüp eyitdi: Āferįn1905 ol Ħudā-yı lā-yezāle kim 

varlıķ birle hemįşe ber-ķarārdur ve dükeli iyülük andan irer var olanları var iden ve 

yoķ olanları yoķ iden oldur. Biz dükeli anuñ ķullarıyuz ve Ĥaķ celle ve Ǿalā birdür. 

Bį-zevāl u lā-yezāldür ayuñ günüñ ve yıldızuñ ħālıķıdur. Minūçihr Şāh’a andan 

āferįn olsun ki ol pādişāh-ı pākįze-maġz vu pāk meşreb Ǿadl ü dād ile, ķurdı ķoyınla 

yüritdi. Ey şāh-ı cihān-dār ben ki bende-i kemįneñüm erlik ile ata bindüm ve ķılıc 

ķuşandum. Elümde Ferįdūn Ǿalemin çeken benüm ve ejdehālar ile ceng iden benüm. 

Yüce ŧāġlar beni yād itseler ser-feşān ulular rūzgārla ħūrşįd ve māhuñ gerdişinden 

siyāhum aķ oldı. Dükeli Ǿömrüm içinde bende var pehlevānlıġa bil baġlayup cāźūlar 

ile kār-zār eyledüm. ǾĀlemde gürz-vār düşmen-kes Ǿadū-efgen niceleyin kimse 

gelmemişdür. Māzenderān pehlevānları gürz-i girāna çün el urduġum gördiler cūy-ı 

ħūn aķıtdılar cigerleri başını ķan ırmaġı itdiler. Eger cihānda benden nişāne 

olmıyaydı gerden-keşler gerdūnı pāy-māl iderdi ħuśūśā ol ejdehā kim rūd-ı keşefden 

                                                           
1905 Āferįn] -P. 
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žāhir olup çıķdı Ǿālemi ħarāba virdi bir yüzini şehrden şehre ŧutdı. Gövdesinüñ 

enlüligi bir ŧāġdan bir ŧāġa varur idi ve uzunlıġı bį-nihāye idi. Cihān ħalķına andan 

ħavf ü hirās düşüp gice ve gündüz ķaravullar ile ve bekçiler ile otururlar idi. Ulu 

köylerden ve şehrilerden devābb ü sütūr yaǾnį çār-pā ķısmı ve insān ķaçan yirlerin ve 

yurdların ķoyup gitdiler. Hevāyı uçar ķuşlardan  ve memleketüñ eŧrāfını otlar 

ĥayvānātdan tehį buldum. Ol ejderüñ āteş-i sūzānından kerkerslerüñ ķanādı yanar idi 

ve zehrinden yiryüzi ķararup yir yir Ǿalevler çıķardı. Deryā içinde ulu nehengleri dem 

çekse çıķar idi ve Ǿuķāb olsa hevādan indürür idi. cihāndan kimse aña ol irgürmege 

ķādir olımadı. Çünki bu ĥāli gördüm baña lāzım geldi Allāh’uñ Ǿināyetiyle 

ķalbümden ħavfi giderüp nām u nāmūs içün ŧāġ pāresine beñzer raħşumı uyluġum 

altına aldum ve kemed-i gāv bendümi alup kemānumı bāzūma aldum. Siperi 

gerdenüme alup neheng-i dijem gibi ol araya vardum. Ol beni gördi ġıjġırdı baña 

hücūm itdi. Gördüm ki ol cān-ver ŧāġ pāresine beñzer ve śaçları yirde sürinür idi. 

Kemend miŝālinde ve aġzında zebānı bir dıraħt-ı siyāh miŝālinde yollar üzre 

zehrlerini dökerek iki gözleri iki ķan ĥavżına beñzer idi. Üstüme geldi Ĥaķ bilür rāy-

ı şehriyār śandum ki üstüme āteş düşdi. Cihān gözlerüm öñinde bir deryā görindi. 

Dūd-ı siyāh çarħ-ı berįne irişdi. [U-58a] NaǾresinden zemįn śarśıldı zehrinden yiryüzi 

deryā-yı Çįn gibi oldı. Ben daħı muķābesinde şįr-i ner gibi çıķardum terkeşüme el 

urdum bir elmās peykānlu ħadengi kemānuma ķoyup pertāb itdüm. Aġzından urup 

zebānını damaġına dikdüm. Agac yapraġı gibi ditredi. Der-Ǿaķeb bir tįr daħı 

gönderdüm yine dehānına urdum. Ol oķdan bu geldi kendüyi ķat ķat eyledi. Üçinci 

oķ ki atdum miyānına urdum cigeri ķanı revāne oldı. Yine bu gelüp baña yaķįn irdi. 

Ol dem gürz-i gāv-serümi çeküp üzerine at sürdüm. İrişüp başına öyle urdum ki 

ķafāsı ve dendānları şikest oldı. Zehri zemįne dökilüp Nįl ırmaġı gibi aķdı. Ol cā-ver 

cān virdi. Cihāna gelmedüge döndi. Yiryüzini ve Ǿālem ħalķını ol ejderüñ şerrinden 

ħalāś itdüm. Zehri vücūduma teŝįr idüp üzerümden cebe vü cevşenüm dökildi ve 

raħşımuñ esbābı dökildi. Henūz daħı ol zehrden vücūdumda eŝer vardur gāhį ĥareket 

ider ve daħı bunuñ gibi niçe erliler idüp senüñ uġuruñda il vilāyet terkin urup kūşiş 

itdüm1906. Cihānı bed-kārlardan pāk eyledüm senüñ göñlüñ şād olduġın isteyüp bu 

āna gelince1907 ĥālā vücūd-ı beşeriyyet eskiyüp şimdi evvelki şevķ ü cürǿet ve1908 zūr-

ı bāzū ķalmadı. Şimden girü dilerüm ki merdānelik nevbetin Zāl’a ıśmarlayam ki 

                                                           
1906 Elümde Ferįdūn Ǿalemin çeken benüm … kūşiş itdüm] -P. 
1907 Senüñ göñlüñ şād olduġın isteyüp bu āna gelince] -U. 
1908 Şevķ ü cürǿet ve] -U. 
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pehlevānlıġa lāyıķdur ve benden śoñra pādişāhuñ ħidmetinde ķāǿim olacaķ oldur. 

Lākin bir ārzūsı vardur. [P-89a] Ĥużūr-ı pādişāha ol ārzū ĥuśūli ümįdi ile1909 revāne 

oldı ve ol bir ārzūdur ki Allah TeǾālā’ya1910 yarar ammā maķśūdum budur ki rāy-ı 

pādişāhį bile ola ķul kendü buyuruġıyla olmaķ revā degildür ve pādişāh ĥażretleri 

benüm Zāl ile itdügüm Ǿahdi bilür şāhuñ maǾlūmıdur ve istimāǾ eylemişdür ki hįç 

Zāl’uñ dilegin redd itmeyem Ǿale’l-ħuśūś murād itdügi nesne Allah buyruġı ola ve 

bir daħı bu ki murġ perverdesi olup ŧaġlarda ulılamış idi ve ħalķdan dūr düşüp Kūh-ı 

Elburz vādįlerinde idi. Çün ķavm ortasına getürdüm māh-ı Kābilistān’ı şu nevǾale 

görmiş ki ĥüsn serv-i sehį üzre gülistān açıılmış bu yüzden dįvāne olmışdur şimdiki 

ĥālde her gören esirger. İmdi pādişāhdan daħı ümįd iderüm ki Kābilistān’ı Ǿafv ide 

çünki Zāl ħāk-pāye varup yüz sürmek naśįb ola. Pādişāhuñ şānına ve ululıġına ne 

lāyıķ ise öyle ide sizüñ ħod Ǿaķl u idrāk ü ferāsetüñüz bizden ziyādedür saña 

ögretmek olmaz. Hemįn murād-ı Zāl’uñ ħāŧırı ħoş olmaķdur1911 diyüp nāme tamām 

oldı. Sām mührin urup Zāl’a virdi1912. Zāl daħı ol yirden ķalķup Minūçihr’e gitdi1913. 

Bu cānibde çünkim Sām’uñ Kābil diyārını ħarāb itmege geldügi şāyiǾ olıcaķ Mihrāb-

ı Kābilį işidüp ġażab-nāk oldı. Ħātūnı Sįnduħt bānūyı daǾvet idüp eyitdi: Ey nāķıś 

Ǿaķllu gör imdi netįce-i kār nice oldı1914. Getür elbette Rūdābe’yi encümen ortasında 

zār zār1915 ķatl ideyin. Zįrā benüm Minūçihr1916 ile muķābele itmege ŧāķatüm1917 

yoķdur. Yā Sām ile Kābil’de kim başa çıķar. Anuñ zaħm-ı gürzine kim ŧayanur1918. 

Şāyed ki Rūdābe’yi öldürmek ile Minūçihr’üñ ħışmı sākin ola ve Kābil ķavmi ħalāś 

olalar didi. Ol maĥalde Sįnduħt bānū Ǿāķile idi geldi şāh-ı Kābil’üñ öñinde elin 

ķoltuġına ŧutup1919 duǾā idüp1920 yir öpdi [P-89b] ve eyitdi: Ey şāh1921 benüm 

sözlerümi diñle andan śoñra her ne murād iderseñ idesin. Rızķ u māl ħod cān u ten 

maślaĥatı içündür. Hįç māldan yaña elem çekmeyüp vir baġışla ve1922 şöyle bil ki 

giceler ne deñlü ŧūl u dırāz olsa elbette śubĥı vardur çünkim śabāĥ irişe cihān rengįn-

                                                           
1909 Ĥuśūli ümįdi ile] ĥuśūli ile, U. 
1910 Allah TeǾālā’ya] illa’llaha, U. 
1911 Ve pādişāh ĥażretleri benüm Zāl ile  … olmaķdur] -U. 
1912 Sām mührin urup Zāl’a virdi] -P. 
1913 Zāl daħı … Minūçihr’e gitdi] Zāl nāmeyi alup seĥerden kūs-ı raĥįl urup geçüp gitdi, P. 
1914 Ey nāķıś Ǿaķllu gör imdi netįce-i kār nice oldı] -P. 
1915 Encümen ortasında zār zār] -U. 
1916 Minūçihr ile] şāh-ı cihān ile, P. 
1917 Muķabele itmege ŧāķātüm] ķarşılaşmaġa ķudretüm, P. 
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1919 ǾĀķile idi geldi şāh-ı Kābil’üñ öñinde elin ķoltuġına ŧutup] -U. 
1920 DuǾā idüp] -P. 
1921 Ey şāh] -P. 
1922 Baġışla ve] -U. 
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i bedaħşān gibi olur āfitāb dıraħşān olıcaķ gicenüñ žulmatı zāǿil olur1923 bitmez iş 

olmaz. Ħazįne miftāĥını1924 baña teslįm eyle. Tedārik görüp1925 varayın Sām ile bu 

bābda söyleşeyin şol sözler ki söylemege lāyıķ ola söyleşüp bu şemşįri ġılāfından 

çıķarup maślaĥāt görüp emek zaĥmet çekilmesi benüm olsun1926 bu maǾnāda saǾy u 

kūşiş ve defǾ-i ħışm u ġażab ve śulĥ u āştį benüm olsun ve māl u ħazįne virmek 

senden didi. Mihrāb-ı Kābilį daħı bu söze rāżı olup1927 çıķarup ħazįnesinüñ kilįdini 

Sįnduħt bānūya teslįm eyledi ve eyitdi1928: Hįç genc ü ħazįne içün ġam çekme, aza 

çoġa baķma ķuldan ķaravaşdan, atdan, cebe-ħāneden ve efser ü kemerden hįç nesne 

dirįġ itmeyüp şöyle eyle ki Kābil memleketi bize ķalduġına rāżı olalum diyüp sākin 

oldı1929. Andan Sįnduħt bānū eyitdi: Cān ve baş yirinde olsun ħazįne olur diyüp aġ 

aķçe ķara gün içün dimişler maǾnāsını gösterdi. Ammā eyitdi: Olmıya ki ben cān-

cūlıġa gidem sen Rūdābe’ye żarār irgüresin zįrā cihānda ġam u ġuśśa anuñ 

endįşesidür şimdi senüñ ile Ǿahd ü peymānum oldur ve bu ķadar çekdügüm ġam u 

ġuśśa anuñ içündür diyüp evvel Ǿahd ü peymān aldı, Mihrāb-ı Kābilį’den ki 

Rūdābe’ye żarar irişmiye1930. Mihrāb ile Ǿahd u peymānı muĥkem idüp ħazįneye 

geldi1931. Evvelā Sām’a niŝār içün üç yüz biñ filori çıķardı ve on beş altun geyimlü 

atlar aldı ve elli nefer zerrįn-ķabā vü zerrįn-kemer [U-58b] ġulāmlar aldı ve altmış 

dāne cāriyeler aldı ki her birinüñ [P-90a] ellerinde birer zerrįn cām içlerinde müşk ü 

Ǿanber ve yāķūt u dürr ile ŧolu idi. Andan māǾadā ķırķ pāre dįbā-yı rūmįden dökilmiş 

cāme ki gūn-ā-gūn gevher ile ārāste olmış ve bir dāne zerrįn taħt sipihr-i berįn 

miŝālinde inlüligi altmış arş ve yüksekligi üç yüz arşdan efzūn idi ve bir tāc ki pür-

gevher-i girān-māye idi ve andan māǾadā niçe tuĥfeler daħı alup dört dāne zinde 

pįller getürüp bu esbābları üzerine yükletdi. Andan bu pįşkeşleri alup Sįnduħt bānū 

der-gāh-ı Sām’a geldi. Nāgehān gördiler Kābil’den Sįnduħt bānū geliyor1932 ķapu 

āġāsı girüp pehlevāna ħaber virdi. Sām’dan destūr olup içerü getürdiler. Sįnduħt 

bānū girüp Sām’a duǾā vü āferįn idüp yir öpdi. Andan Minūçihr’e daħı duǾā itdükden 

śoñra niŝār u pįşkeşin Ǿarża ķıldı. Sām nažar itdi. Gördi bir mįl yire dek at ve ġulām 

                                                           
1923 Çünkim śabāĥ irişe cihān … žulmatı zāǿil olur] -U. 
1924 Miftāĥını] kilįdini, P. 
1925 Tedārik görüp] -P. 
1926 Şol sözler ki … benüm olsun] -U. 
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1929 Hįç gen ü ħazįne … sākin oldı] her ne murād iderseñ anları al diyüp destūr virdi, U. 
1930 Andan Sįnduħt bānū eyitdi: … żarar irişmiye] -U. 
1931 Mihrāb ile Ǿahd u peymānı muĥkem idüp ħazįneye geldi] -P. 
1932 Nāgehān gördiler Kābil’den Sįnduħt bānū geliyor] -U. 
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u cevārį ve tuĥf ķasemi çekilmiş taǾaccüb itdi. Bu ħātūn bu deñlü pįşkeş ile 

gelmekden murādı ne ki ve eger şimdi ben bu ħazįneyi ķabūl idersem şāyed ki 

Minūçihr rencįde-ħāŧır1933 ola. Eger ķabūl eylemezsem Zāl’uñ göñli incinür diyüp 

andan baş ķaldurup kendü ġulāmlarına1934 eyitdi: Bu ħazįneyi alup Zāl’uñ ħazįne-

dārına teslįm idüñ didi. Andan Sįnduħt bānūya müteveccih oldı. Sįnduħt pįşkeşleri 

ķabūl olduġın görüp bildi ki yaramazlıķ gitdi ve eyülik geldi pes şādįliķ ile1935 yine 

Sām’a duǾālar idüp muśāĥabete başlamaķ zamānı geldükde Sām ħāneyi tehį ķıldı. 

Yanlarında kimse ķalmadı1936. Ol dem bānū eyitdi: Ey pehlevān ĥaķķā budur ki 

tedbįrüñ ile pįrler civān olur. Ādāb u dānişi senden ögrenürler ve yaramazlıķ eli 

senüñ mührüñle baġlanur [P-90b] ve ŧarįķ-i müstaķįm gürzüñ ile açıldı1937. Eger 

Mihrāb-ı Kābilį günāh-kār ise Kābil1938 ķavmi bį-günāhlardur. Cümlesi ķullaruñdur, 

ħāk-pāyüñ perestişleridür1939. Anları ŧopraġa düşürmek revā degildür, cümle senüñ 

rāyüñ ile zindedür1940 ve ey pehlevān andan ħavf eyle ki zūr u ferri saña yār itdi. Bu 

nevǾa kār u kirdār bir pehlevāna lāyıķ degildür ki bir bölük ġarįblerüñ ķanını 

dökmege bil baġlıyasın didi. Pes Sām bānūya teveccüh idüp eyitdi1941: Bahāneyi ķo 

teǾallül itme saña her dirsem ŧoġrı söyle sen Mihrāb’uñ aķrānı1942 ħātūnı mısın yāħūd 

śatın alınmış1943 cāriyesi misin ve andan śoñra1944 Zāl Rūdābe’yi ķanda gördi, 

birbirlerini ne vechle görüp sevişdiler1945 ve anlar birbirlerine lāyıķ mıdur1946 didi. 

Andan Sįnduħt eyitdi: Ey pehlevān-ı cihān u ser-dār-ı pehlevānān1947 evvel benümle 

Ǿahd eyle ki benüm kāħ u eyvānuma ve baş u cānuma żarar itmeyüp ve Mihrāb’uñ 

kanından geçesin. Andan śoñra bende saña aĥvāli beyān ideyin didi. Andan śoñra 

Sām, Sįnduħt bānūnuñ elin eline aldı ve Ǿahd ü peymān eyledi. Pes bānū daħı emįn 

oldı1948. Andan eyitdi: Ey pehlevān ben Đaĥĥāk’uñ aķrabāsındanum1949 ve Mihrāb-ı 
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Kābilį’nüñ ħātūnı ve Rūdābe’nüñ māderiyüm ki Destān anuñ Ǿaşķına düşmişdür1950 

ve ķavm ü ķabįle ile bu şükrāneye der-gāh-ı Rabbü’l-Ǿizzete ķaruşu giceler śabāĥa 

degin tażarruǾ u niyāz iderüz ve pādişāh-ı cihāna ve pehlevān-ı zamāna taĥsįn ü 

āferįn iderüz. Şimdi anuñ içün geldüm ki görem göñlüñüñ hevāsı nedür. İşte ben 

nažaruñda müstemend ve ĥaķįr ŧururum1951. Eger günāh-kār isek ve bed-gevher isek 

bize ne ĥaķāret iderseñ bize1952 eyle tek hemān Kābil şehrinde ġayrı bį-günāhlaruñ 

derūnını yaķma andan [P-91a]  cān ķarañulıġı ĥāśıl olur1953 didi. Pes Sām bu sözleri 

[U-59a] işitdi gördi ki bu bir Ǿāķile ħātūndur. Fikr ü ferāset ehli rāy-ı rūşen śāĥibidür 

cevāb virüp eyitdi: Ey ħātūn-ı pür-ħıred elem çekme ben1954 Ǿahd ü peymānda 

dürüstüm eger cān bedenden ayrılırsa daħı ķavlümden1955 dönmezüm var sen 

Kābil’de aķrabā vü taǾalluķātuñ ile emįn ol. Göñlüñüze keder gelmesün. Zāl’uñ 

dilegi daħı maķbūlümüzdür. Ben daħı Rūdābe gibi bir duħter isterdüm ki Zāl’a aķrān 

ola hem-ser eyleyem1956. Egerçi siz āħir nijāddansız1957 ammā tāc u taħta lāyıķsız. 

ǾĀlemüñ ĥāli böyledür bu işden Ǿār1958 lāzım gelmez. İķtiżā-yı ķażā vü ķaderi kimse 

menǾ idemez1959. Şimdi ben tażarruǾ u niyāz yüzinden Minūçihr Şāh’a bir nāme 

yazdum. Zāl-ı zamān nāme ile gitdi1960. Ammā şöyle gitdi ki śan ķanadları bitdi. Bu 

ümįd ile gitdi kim Minūçihr Zāl’a teķabbül cevābın vire ki bu perverde-i murġ bį-

ķarārdur zemįni eşk-i çeşm ile śulayup ayaġı gül içre ķaldı ve Ǿarūsı daħı keħālik 

anuñ muĥabbetinden bį-ķarārdur anlaruñ ikisi bir yire gelmesi evlādur. Benüm 

yanumda cāǿizdür hemān1961 ümįdüm budur ki nāmenüñ mefhūmı şāhuñ maǾlūmı 

olıcaķ rıżā virmek muķarrerdür. İmdi baña Rūdābe’yi biricik göster hemān behāsını 

al yaǾnį ķālįnin (?) vireyin didi. Bānū eyitdi: Eger pehlevān beni şād u rūşen-revān 

idüp devlet ile sarāyuma gelürse başumı rifǾat ile āsmāna irgürür. Kābil’e Sām gibi 

şehriyār gele cān u göñül ile başımuzı öñüñde niŝār eyleyevüz1962 didi. Sām ħande 

idüp: N’ola murāduñca olsun didi. Andan Sįnduħt bānū şād olup1963 yir öpdi ve 
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1954 Ey ħātūn-ı pür-ħıred elem çekme ben] -P. 
1955 Ķavlümden] Ǿahdümden, P. 
1956 Ben daħı Rūdābe … hem-ser eyleyem] -P. 
1957 Nijāddansız] asıldansız, P. 
1958 ǾĀr] neng, P. 
1959 İķtiżā-yı ķażā vü ķaderi kimse menǾ idemez] -P. 
1960 Zāl-ı zamān nāme ile gitdi] Zāl ile gönderdüm, U. 
1961 Ammā şöyle gitdi … hemān] -U. 
1962 Kābil’e Sām … niŝār eyleyevüz] -U. 
1963 Şād olup] sevinüp, P. 
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Sām’a duǾā idüp1964 ol yirden śafāyla döndi. Ŧāşra çıķdı1965 kendüden muķaddem 

Mihrāb’a müjde ħaberin gönderdi ki: Endįşeyi ķalbüñden gider göñlüñi şādmān 

ŧut1966 hemān mihmān1967 yaraġın gör Sām gelecekdür1968 uş nāme arsınca ben daħı 

eglenmez varurum1969 didi. Çünki bu ħaber Mihrāb’a irdi. Śafāsından kendüyi yitürdi. 

Tedārike meşġūl oldı1970. İrtesi gün çün āfitāb ŧulūǾ eyledi1971 Sįnduħt bānū daħı Sām 

ile Ǿahd ü peymānı bergidüp gitmege destūr diledi1972. Sām [P-91b] eyitdi: Yüri var 

ne gördüñ ise Mihrāb-ı Kābilį’ye söyle diyüp sezā-vār-ı ħilǾat-i ħāś virdi ve Mihrāb 

Şāh içün daħı Rūdābe içün ħazįneden ķıymetį esbāblar ve ħilǾatler ve pįrāyeler virdi 

ve daħı Kābil’de Sām’uñ her ne ķadar nesnesi var ise köşk ķısmından, bāġ ve ekin 

biçim ve śaġılur çār-pā ķısmından döşekden dükeli Sįnduħt bānūya baġışladı ve 

Sįnduħt’uñ elin eline aldı Ǿahd itdi. Ķızuñı Zāl içün ķabūl eyledüm hemān ŧurma var 

git diyüp ser-efrāz pehlevānlardan iki yüz dilāver virdi. Yüri var Kābil’de emn ü 

emān üzre ķalup artuķ hįç bed-gümāndan ķorķma didi. Sįnduħt bānūnuñ gül cemāli 

solmış idi tāzelendi baħt u devlet ile revāne oldı1973. Ķıśśamuz Zāl’uñ Minūçihr’e 

mülāķāt olduġına geldi1974.  

Resįden-i Zāl Pįş-i Minūçihr ve Nevāħten-i Minūçihr Zāl-rā 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Bes āgāhį āmed sū-yı şehriyār 

Ki āmed zi-reh Zāl-ı Sām-ı süvār 

Peźįre şüdeneş heme ser-keş-ān 

Ki būdend der pādişāhį nişān 

Çü āmed be-nezdįkį-i bār-gāh 

Sebük nezd-i şāheş küşādend rāh 

Çü nezdįk-i teng ender āmed zemįn 

Bi-būsįd u ber-şāh kerd āferįn  

                                                           
1964 Sām’a duǾā idüp] -P. 
1965 Ŧaşra çıķdı] -U. 
1966 Göñlüñi şādmān ŧut] -U. 
1967 Mihmān] -U. 
1968 Sām gelecekdür] -U. 
1969 Ben daħı eglenmez varurum] -U. 
1970 Çünki bu ħaber … meşġūl oldı] -P. 
1971 İrtesi gün çün āfitāb ŧulūǾ eyledi] -U. 
1972 Sįnduħt bānū … destūr diledi] -P. 
1973 Sām eyitdi … devlet ile revāne oldı] Sām Sįnduħt bānūya bį-nihāye tuħaf u pįşkeş virdi. Tafśįli 
lāzım degül. Bānū bu şevķle Mihrāb Şāh ŧarafına revāne oldı, P. 
1974 Ķıśśamuz Zāl’uñ Minūçihr’e mülāķāt olduġına geldi] -P. 
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Zamānį hemį dāşt ber ħāk-rūy 

Bedū dāde dil şāh-ı er-rezm-cūy1975 

Neŝr: Üstād-ı dānā, Firdevsį-i süħan-ārā eydür 1976: Çünki Minūçihr’e1977 ħaber irişdi 

ki Zāl bin Sām yoldan geliyor, şāh buyurdı, dükeli ser-keşler ki ol salŧanatuñ aǾyān u 

erkānı idiler, ālāy olup Zāl’ı ķarşuladılar. Der-gāh-ı şāha irgürdiler. Çü bār-gāha 

yaķįn irdi. Tįz yol açup taħt yanına irgürdiler varup taħtuñ öñinde yir öpdi pādişāha 

duǾā vü āferįn idüp bir zamān başın yirden ķaldurmadı. Minūçihr anuñ bu ĥālini 

görüp muĥabbet itdi. Andan buyurdı Zāl-ı zamānı ķaldurdılar taǾžįm ü tekrįmle taħt 

öñine şāha yaķįn iletdiler. El1978 ķavuşdurup ādāb ile1979 ŧurdı. Pes Minūçihr anı 

nüvāziş itdükden śoñra suǿāl idüp eyitdi: Ne sebebden bu ķadar yol zaĥmın1980 iħtiyār 

itdüñ. Zāl daħı duǾā idüp pederinüñ nāmesin śundı. Şāh eline alup oķıdı. Mefhūmı 

maǾlūmı olıcaķ başın ķaldurup Zāl’a eyitdi1981: Bu ħuśūśla göñlümüñ rencini efzūn 

itdüñ lākin bu nāme-i dil-peźįr ki Sām-ı pįr yazmışdur. Egerçi ķalbüme aġır gelür 

bilürüm artuķ eksük aĥvālüñi endįşeye iĥtiyāc yoķdur1982 maķbūlümdür. Murāduñ 

ĥāśıl itdüm didi ve eyitdi: Rūdābe senüñ naśįbüñdür Įzįd-i TeǾālā ve taķaddüs 

cānibinden virilmişdür1983 belki andan bir evlāduñuz gelmek muķarrer ola [U-59b] 

Ĥaķ cānibinden virildükden śoñra kim māniǾ olur diyüp Zāl’a yir gösterdi. Zāl geçüp 

oturdı1984. Andan buyurdı çāşnįgįrler ĥarįr [P-92a] pįş-gįrler ve ibrişįm1985 simāŧlar 

döşeyüp niǾmet-i pādişāhį çekdiler1986. Minūçihr Zāl ile bile oturup ŧaǾām yidiler. 

Andan ol yirden ķalķup cümle mįr ü mehterler ile bir āħir taħta varup oturdılar ki 

anda esbāb-ı bezm ārāste olmış idi. ǾIyş u nūşa başladılar. Çünkim şarābı başa 

iletdiler Zāl-ı zamān mest oldı. Ol dem gulāmlar altun şaķaķlu atını çekdiler. Zāl 

binüp otaġına1987 revāne oldı. Bütün gice endįşede oldı. Bu ŧarafda1988 Minūçihr daħı 

                                                           
1975 Binici Sâm oğlu Zâl’in gelmekte olduğu haberi padişaha verilince, memleketin tanınmış, büyük 
adamları onu karşılamak için hemen yola çıktılar. Yaklaşır yaklaşmaz da, huzura girmesi için, yol 
açtılar. Zâl, tahtın önüne vardığı zaman yeri öptü ve padişaha dua etti. Yüzü bir müddet öyle toprağın 
üzerinde kalınca, savaşçı padişah onun bu halini beğendi. 
1976 Resįden-i Zāl Pįş … süħan-ārā eydür] -P. 
1977 Minūçihr’e] şehriyāra, P. 
1978 El] ķol, P. 
1979 Ādāb ile] -P. 
1980 Zaĥmın] zaĥmetin, P. 
1981 MaǾlūmı … Zāl’a eyitdi] maǾlūm idindi cevābın böyle virdi ki, P. 
1982 Egerçi ķalbüme aġır gelür bilürüm artuķ eksük aĥvālüñi endįşeye iĥtiyāc yoķdur] -U. 
1983 Įzįd TeǾālā ve taķaddüs cānibinden virilmişdür] -U. 
1984 Zāl’a yir gösterdi. Zāl geçüp oturdı] -P. 
1985 İbrişįm] -P. 
1986 NiǾmet-i pādişāhį çekdiler] -P. 
1987 Otaġına] -P. 
1988 Bu ŧarafda] -P. 
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Zāl-ı zamānı begendi. Zāl gitdükden śoñra beglerine ögdi1989 taǾrįf idüp niçe söz 

söyledi1990. Çün ol gicenüñ ŝülüŝānı geçdi. Şeb-gįr ile yine Destān-ı Sām kemer-beste 

Minūçihr’üñ ŧapuna irdi ve yir öpdi. Şāh-ı cihān aña āferįn itdi çün girü döndi yine 

ġāybāne ögdi ve hem ŧavr u ŧarzını ve vażǾ u vaķārını begenüp1991 Minūçihr buyurdı 

ĥükemā vü sitāre-şināslar geldiler. Esrār-ı felegi teĥabbüs eyleyüp Zāl’uñ ŧāliǾinden 

ħaber vireler ki Rūdābe ile andan ne vāķiǾ olacaķdur. Üstād eydür1992: Aħter-şinālar 

bu aĥvāle üç gün teķayyüd itdiler. Ħayli elem çekdiler dördünci gün ellerinde 

usŧurlāb u zeyc-i rūmį1993 gelüp şāh öñinde baş ķodılar. Cevāba aġız açup eyitdiler: 

Gerdiş-i çarħ yoķladuķ şümār-ı felek-i devvārdan ki şöyle görindi ki duħter-i Mihrāb 

ile pūr-ı Sām’dan bir āb-ı rūşen aķmaķ ister yaǾnį anlardan bir nįk-nām pehlevān 

vücūda gele ki erlik ve merdānelik birle başını pervįn-i felege irişdüre. Zūr-ı bāzūya 

ķādir ve hem uzun Ǿömre mālik ola ve hem anuñ nāmı bütün Ǿālemi ŧuta ve aña bezm 

ü rezmde aķrān bulunmıya. Ķanda kim anuñ raħşı derliye1994 Ǿadūnuñ cigeri 

ķurıya1995 ve başı üzerinden Ǿuķāb-ı hevā uçup geçmege ķādir olmıya. Cihān 

pehlevānlarını ve beglerini kirpügine śalındurmıya ādemi ĥesāba śaymaya bir vücūd 

ola ki bülend ü bālā ve devlet-mend dem-ā-dem kemendi şįrler bend eyleye śaĥrānuñ 

gūrlarını āteşe büryān eyleyüp şemşįr ile hevāyı giryān eyleye1996 ve şehriyārlar 

öñinde [P-92b] kemer-beste vü fermān-ber ola ve Įrān-zemįn süvārlarınuñ penāhı ola 

didiler. Pes pādişāh: İmdi bu sözi śaķlañ diyüp buyurdı. Andan śoñra Minūçihr 

buyurdı1997 varup Zāl’ı daǾvet itdiler. Tā kim andan baǾż nesne suǿāl idüp dāniş ü 

fehm ve Ǿaķl u idrākini yoķlıya. Andan ĥakįmler bir yire gelüp birer birer Zāl’a 

suǿāle başladılar.  

Suǿāl Kerden-i Ĥakįmān-ı Zāl-rā Der-pįş-i Minūçihr Şāh 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Bi-pürsįd mer Zāl-rā mūbidį 

Ez-įn tįzeş-i rāy-bįn biħredį 

 

                                                           
1989 Ögdi] -U. 
1990 TaǾrįf idüp niçe söz söyledi] taǾrįf itdi, P. 
1991 Şeb-gįr ile yine Destān-ı Sām … begenüp] -U. 
1992 Üstād eydür] rāvį eydür, P. 
1993 Zeyc-i rūmį] -P. 
1994 Derliye] ġarķ ġarķ itse, P. 
1995 Ķurıya] ħuşk ola, P. 
1996 Ādemi ĥesāba śaymaya … giryān eyleye] -U. 
1997 Andan śoñra Minūçihr buyurdı] -U. 
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Ki ān dehh ü dü tāh-ı serv-i sehį 

Ki restest şādāb bā ferrehį 

Ez ān her yekį ber-şude şāħ sį 

Ne-kerded kem ü pįş bür Pārsį1998 

Neŝr: Üstād-ı ĥikmet-şinās yaǾnį Firdevsį-i bā-sipās eydür: Ol maĥalde bir ĥakįm-i 

pür-ħıred cevāba gelüp Zāl’a bu resme suǿāl eyitdi ki1999 ol on iki tāze serv-i sehį kim 

ser-sebz ü şādābdur. Her biri bitmiş, boy çekmiş ve ol servlerüñ her birisi otuzar 

budaķ bitürmişler ki artuķ eksik olmaz. Andan murād nedür2000 didi. Andan 

ĥakįmüñ2001 birisi daħı suǿāl idüp eyitdi: Ey ser-firāz ħaber vir ol iki tįz-rev atlardan 

ki birisi ķaŧrān miŝālinde siyāh ve birisi billūr gibi2002 beyāżdur didi. Andan üçinci 

ĥakįm2003 daħı suǿāl idüp eyitdi: Ol otuz süvārdan ħaber vir ki birbiri ardınca güźār 

iderler. Nažarda otuzdur ammā birisi eksilür śayılur ise yine otuz göyinür cevābın 

virürseñ fāǿiķ olursın didi. Andan ĥakįmüñ birisi daħı eyitdi: Ol iki serv-i ser-keşįde 

nedür ki mevc-i deryā içinde bitmiş ve ķarġı miŝālinde olmış ikisinde daħı bir murġ 

āşiyānesi vardur [U-60a] aħşāma degin birinüñ üzerinde oturur bu iki servüñ birisi 

aħşām irdükde ħuşk olur. Ol murġ andan ķalķup ol birisi ki ser-sebz ü tāzedür. Anda 

oturur mutaśśıl ol iki servle bu murġuñ ĥāli böyledür didi2004. Pes ĥakįmüñ biri daħı 

suǿāl idüp eyitdi: Bir kūhsār üzre bir üstüvār şehr gördüm öñinde bir dikenlü śaĥrāsı 

var. Ħalķ-ı Ǿālem ol ħāristāndan ķaçamazlar. Aña uġrayup ol ħāristāndan2005 geçerler. 

Ol şehri ārzū iderler. Girü dönmek hįç añmazlar ve ol şehre varurlar binālar iderler ki 

başı eflāke2006 irişür ŧurmayup çalışup anda ħidmet iderler. Vaķt olur bir ŧūfān ķopar 

ol bināları ve şehri yiri ve yurdı ile yuyup pāk ider yine ħalķuñ ol şāristāndan ārzūları 

gitmez. Uzun endįşeler iderler2007 [P-93a] Bundan murād nedür didi2008. Andan 

ĥakįmüñ biri daħı suǿāl idüp2009 eyitdi: Ol murġ-zār nedür kim reng ü bū ile her dürlü 

                                                           
1998 Onlardan biri, o keskin akıllı, zeki ve hazır cevap Zâl’a: “Güzel yetişmiş, taze ve düzgün on iki 
selvim var. Bunların her birinden de otuz dal çıkmış; bu dallar Fars ülkesinde, ne artar, ne de eksilir, 
bil bakalım, bu nedir?” 
1999 Suǿāl Kerden-i Ĥakįmān … resme suǿāl eyitdi ki] -P. 
2000 Andan murād nedür] -P. 
2001 Ĥakįmüñ] -P. 
2002 Gibi] mānend, P. 
2003 Ĥakįm] mūbid, P. 
2004 Ol iki servle bu murġuñ ĥāli böyledür didi] -P. 
2005 Ol ħāristāndan] -U. 
2006 Eflāke] felege, P. 
2007 Uzun endįşeler iderler] -U. 
2008 Bundan murād nedür didi] -P. 
2009 Suǿāl idüp] -P. 
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nebātāt anda mevcūddur2010. Ammā kimi tāze ve kimi ħuşk ve kimi būy-ı kāfūr virür 

ve kimi būy-ı müşk. Nā-gehān bir şaħś gelür elinde bir keskįn oraġla ol gūn-ā-gūn 

nebātānuñ ucın2011 almış biçer. Ne tāzesine ve ne ħuşkine baķar öñine geleni yeksān 

ŧutar śanki ol murġ-zāra kįni vardur anları biçmekden ne yorılur ve ne diñlenür. Ey 

Zāl-ı zamān eger bu perdeler içre olan sözlerüñ cevābını2012 ve miŝālini āşikāre 

diyesin. Ulular ve begler öñinde müşk niŝār idersin ve Ǿaķl u dānişde mertebeñi 

bildürürsin diyüp ĥakįmānlar suǿāllerin tamām itdiler2013.  

Cevāb Dāden-i Zāl Bā-ĥakįmān 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Zamānį ber endįşe şüd Zāl-ı zer 

Ber āverd yāl u bi-güsterd ber 

Vezān pes be-pāsıħ zebān ber güşād 

Heme pürsiş-i mūbidān kerd yād2014 

Neŝr: Üstād eydür: Çünkim Zāl-ı zer ĥükemādan  bu sözleri işitdi. Bir zamān başın 

aşaġa śalup endįşe ķıldı. Andan baş ķaldurup yāl u bāl Ǿarż idüp sįne gerdi2015. 

Cevāba āġāz idüp ibtidā suǿāl iden ĥakįme eyitdi: Ol on iki dıraħt-ı bülend kim her 

biri otuz şāħ bitürmiş hįç biri artuķ ve eksik degil didüñ. İmdi2016 bir yıl ve on iki 

aydur. Her biri otuzar gündür. Hergiz2017 artuķ ve eksik olmaz. Andan ĥakįm-i ŝānįye 

cevāb virüp eyitdi2018: Sen dimiş idüñ ki ol iki atlar ki birbirini ķovalıyup 

yetişemezler birbirinden daħı ķalmazlar2019 bu gice ve gündüz miŝālidür ki iki atlar 

biri aķ ve biri siyāhdur birbirini ķovalayup yetişemezler2020. Andan üçinci ĥakįme 

cevāb virüp eyitdi2021: Dimiş idüñ otuz süvārdur ki geçüp gitmekdedürler yine 

eksilmezler yek-pāre otuz süvārdur2022. Ol şühūr-ı ǾArabiyye ĥesābıdur ki bir ay otuz 

                                                           
2010 Mevcūddur] -P. 
2011 Ol gūn-ā-gūn nebātānuñ ucın] -P. 
2012 Cevābını] -P. 
2013 Ulular ve begler öñinde … itdiler] ķara ŧopraķdan müşk-i sārā peydā idesin didi, P. 
2014

 Zâl, bir müddet düşündükten sonra, kollarını kıpırdattı, kendini toparladı. Cevaplarını bildirmek 
için ağzını açtı. Mûbitlerin sorularını, birer birer aklından geçirdi. 
2015 Cevāb Dāden-i Zāl …sįne gerdi] -P. 
2016 İmdi] -P. 
2017 Hergiz] hįç, P. 
2018 Andan ĥakįm-i ŝānįye cevāb virüp eyitdi] -P. 
2019 Birbirinden daħı ķalmazlar] -U. 
2020 Ki iki atlar biri aķ ve biri siyāhdur birbirini ķovalayup yetişemezler] -U. 
2021 Andan üçinci ĥakįme cevāb virüp eyitdi] -P. 
2022 Yek-pāre otuz süvārdur] -P. 
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gün olur ve biri yigirmi ŧoķuzdur. Sāl u māh ve eyyām-ı rūzgār bu nevǾale güźār2023 

eyler yine bir ay otuz  gündür. Baķsañ ne artar ve ne eksilür. Nitekim bir yıl on iki 

aydur2024. İşte bu gūne Ǿömrimüz geçmededür2025. BaǾdehu dördünci ĥakįme cevāb 

virüp eyitdi2026: Dimiş idüñ ki iki serv ki üzerlerinde bir murġuñ āşiyānesi vardur. Ol 

servlerüñ biri pejmürde ve biri tāze. Gice ve gündüz böyledür. Ol iki servden murād 

yine gice ve gündüzdür ve ol murġdan maķśūd güneşdür. Nitekim ĥamel burcından 

tā mįzāna varınca ķarānūlıķ ŧutar ve andan yine dönüp gündüz olup rūşenāyį bulur. 

İki serv çarħuñ iki yarısıdur ve ħūrşįd ol murġ-ı perrāndur ki her gün ŧoġar 

ŧolanur2027. Andan beşinci ĥakįme cevāb virüp eyitdi2028: Sen dimiş idüñ ki bir kūhsār 

üzre bir şāristān vardur [U-60b] ol ħod ķara yirde bu vaŧan ŧutduġuñ Ǿālemdür ve ol 

dikenlü śaĥrā bu dünyā-yı fānįdür. Hem mār ve hem gencdür. [P-93b] Hem derd ve 

hem rencdür yaǾnį genc2029 żımnında ejder muķarredür dimek mukābelesinde emek 

muĥaķķaķdur. Dünyā bir Ǿārįtidür lākin miŝāli ol ŧaġ üzre olan şehr miŝālidür öñinde 

bir deñlü śaĥrā vardur ki hem ħāristān ve hem mār-sitāndur ol şehre ķarşu vāķiǾ 

olmışdur ol şehr ħalķı ol ħāristān içinde gezüp ol şehre girmek ķaśdın iderler ve 

dünyāya2030 ĥarįś olup cehd iderler. Çekdükleri emekleri añmazlar ve kendülerüñ 

daħı didükleri olmaz. Niçe endįşeler ve ŧūl u dırāz emeller ile ümįd2031 idinürler 

muķarrer ne ise ĥāsıl olacaķ ol deñlüdür ve fi’l-vāķiǾ añsızdan bir bād gelür bir 

zelzele ķoparur yaǾnį ecel irişüp binā-yı vücūduñı berbād ider sen gidersin yine ol 

śaĥrā-yı ĥāristān ķalur. Bir ġāyrı kimse gelür anuñ emeginden ĥāśıl olan maĥśūli alur 

birine emek ve birine yimek naśįb olur2032. ǾĀķıbet aña daħı ķalmaz. Bu dünyā 

fānįdür gelen gider, ķonan göçer2033. İmdi hemān cihāndan murād olan nįk-nām 

ķalmaķdur didi. Ol bir cihānda cānlarımuz Ǿazįz ü muĥterem olur. Eger ĥırś ile ālūde 

olursaķ ol dem ki bį-cān olavuz aĥvālimüz žāhir olur eger sarāyımuz küngüresi 

keyvāna daħı irerse Ǿāķıbet andan ĥiśśemüz bir cādur eger bāydur eger gedā.  Bir iki 

zirāǾı kirmās bürüdükden śoñra ħavf ile recādur. Ķār-ı cihān böyledür diyüp2034 

                                                           
2023 Güźār] güźer, P. 
2024 Nitekim bir yıl on iki aydur] -U. 
2025 İşte bu gūne Ǿömrimüz geçmededür] -P. 
2026 BaǾdehu dördünci ĥakįme cevāb virüp eyitdi] -P. 
2027 İki serv çarħuñ … ŧoġar ŧolanur] -U. 
2028 Andan beşinci ĥakįme cevāb virüp eyitdi] -P. 
2029 YaǾnį genc] -P. 
2030 Lākin miŝāli ol ŧaġ … dünyāya] -U. 
2031 Emeller ile ümįd] emekler, U. 
2032 Birine emek ve birine yimek naśįb olur] -U. 
2033 Bu dünyā fānįdür gelen gider, ķonan göçer] -U. 
2034 Ol bir cihānda cānlarımuz … böyledür diyüp] -U. 
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andan ol bir ĥakįme cevāb virüp eyitdi2035: Ol şaħś kim elinde bir keskin oraġ ile ol 

biyābānuñ sebzevātını ħuşk u ter dimeyüp biçer. Ol oraķçı zamānedür ve biz ol 

otluġuz kim zamāne bizi oraķdan geçürür pįr ve civāna baķmaz. İmdi cihānuñ kār u 

bārı ve ķāǾide vü kirdārı böyledür2036. Kimse anadan ŧoġmadı ki ölmiye, bir ķapudan 

girer ve ol ķapudan çıķar2037 diyüp söz āħir oldı. CemįǾen ol encümende olan ulular 

şād u ħandān oldılar2038. Zāl’a taĥsįn idüp duǾā vü āferįn ķıldılar2039. Pādişāh-ı cihān 

her vechle taĥsįn idüp emr itdi. Bir Ǿažįm meclis ārāste itdiler2040. Aħşāma degin 

şarāb-ı nāb nūş eylediler. Aħşām irişdi serverler kelle-germ ü ħāŧır-nerm olup 

atlarına bindiler. Her biri şād u mest2041 mekānlarına2042 gitdiler. Vaķtā ki śabāĥ oldı. 

Pehlevānlar uyħudan uyandı2043 cümlesi gelüp şāh dįvānına cemǾ oldılar. BaǾdehu 

Zāl [P-94a] geldi ķarār itdi ve dönüp gitmek içün pādişāhdan icāzet2044 dileyüp eyitdi: 

Ey şāh-ı dād-ger2045 derūnuma peder ārzūsı düşdi şāhuñ fermānı nedür2046. Bi-

ĥamdi’llāh ki pādişāhuñ taħtına yüzüm sürdüm bu tāc u taħt u ferr ile2047 ķalbüm 

rūşen ve dįdelerüm pür nūr2048 oldı. Şimdiki ĥālde girü dönmege destūr2049 var mıdur 

didi2050. Şāh2051 Zāl’a eyitdi: Ey pehlevān-ı civān-merd bu günlük daħı bunda olursız 

andan śoñra sizi gönderelüm2052 saña Rūdābe bānū vü Mihrāb2053 ārzūsı düşdi yoħsa 

Sām ārzūsı2054 ķandadur didi. Andan Minūçihr buyurdı ŧabl u naķķāre vü nefįrler ile 

mübārizler meydāna çıķalar. Pes cümle pehlevānlar daħı ellerine gürz ü ŧįġ ve tįr ü 

kemān u sinān alup gitdiler2055  

 

 

                                                           
2035 Andan ol bir ĥakįme cevāb virüp eyitdi] daħı eyitdi, P. 
2036 İmdi cihānuñ kār u bārı ve ķāǾide vü kirdārı böyledür] -P. 
2037 Bir ķapudan girer ve ol ķapudan çıķar] -U. 
2038 Şād u ħandān oldılar] -U. 
2039 Zāl’a taĥsįn idüp duǾā vü āferįn ķıldılar] -P. 
2040 Meclis ārāste itdiler] çeşnigāh ŧutdılar, P. 
2041 Şād u mest] -U. 
2042 Mekānlarına] -P. 
2043 Uyħudan uyandı] ħˇābdan bįdār olup, P. 
2044 İcāzet] destūr, P. 
2045 Ey şāh-ı dād-ger] -P. 
2046 Şāhuñ fermānı nedür] -P. 
2047 Bu tāc u taħt u ferr ile] -U. 
2048 Dįdelerüm pür nūr] -U. 
2049 Destūr] icāzet, P. 
2050 Didi] -U. 
2051 Şāh] pādişāh, P. 
2052 Gönderelüm] revān idelüm, P. 
2053 Rūdābe bānū ve Mihrāb] duħt-ı Mihrāb, U. 
2054 Ārzūsı] iştiyāķı, P. 
2055 Pes cümle pehlevānlar … gitdiler] -P. 
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Hüner Nümūden-i Zāl Der-pįş-i Minūçihr 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Bi-reftend kerdān heme şādmān 

Ābā nįze vü gürz u tįr u kemān2056 

Neŝr: Çünkim bunlar atlanup meydāna çıķdılar. Meydānda nişāne dikdiler ve2057 ceng 

ider gibi ālāylar baġlayup ellerine tįr ü kemān alup her biri bir ŧarįķ ile at depredüp 

hüner gösterdiler. Meger meydān ortasında bir yaşamış ve üzerinden çoķ aylar, yıllar 

geçmiş bir ulu dıraħt var idi2058. Zāl-ı zamān kemānını eline aldı ve bir dāne çār-ı pür-

ħadengi baĥr-ı kemāna ķoyup ol dıraħta Ǿažįme pertāb itdi. Berü cānibinden öte 

cānibine urup geçürdi2059 ve bir kerre daħı at bıraġup geçerken yine bir oķ daħı urup 

geçürdi ve şįr-i ner gibi döndi andan nįze-güźārlar ellerine nįzeler alup ve siperler 

yapınup Ǿažįm āġır ĥarbeler meydāna yüriyüp ħayli oyunlar oynadılar. Pes Zāl-ı 

zamān ġulāmından siperin aldı. At ķopardı ve gögüs gerdi kemānkeşlik gösterdi. 

Kemānı ķoyup [U-61a] baǾdehu eline ĥarbe aldı hünerler gösterdi2060 ve üç dāne 

siperi birbirinüñ üzerinde ķodı. Biri demür biri altun ve biri baķır idi. Ol üç sipere bir 

ĥarbe urup geçürdi. BaǾdehu Minūçihr gerden-keşlere ve pehlevānlara buyurdı ki Zāl 

ile merdāne neberd eyleyeler tįġ ü teber ü zūpįn2061 ile bir toz ķoparalar yaǾnį 

āzmāyįş yüzinden Zāl ile imtiĥān olalar2062. Andan cümle pehlevānlar silāĥlar 

geydiler ve ellerine şemşįrden ġayrı cümle ālāt-ı ĥarbi aldılar. Žāhirā imtiĥān ķaśdın 

iderler idi2063. Sįmālarında laŧįfe2064 ammā derūnlarında Zāl’a kįneleri var idi2065. 

Ħışm-nāk Zāl’ı ortaya aldılar. [P-94b] Dizginlerini çevirüp2066 āb-dār peykānlu 

nįzeler ile üzerine2067 üşdiler. Eŧrāfdan Zāl’a hücūm itdiler. Zāl daħı nažar itdi. 

Anlardan her ķanķısı bahādır u Ǿinān-pįç2068 ise andan yaña raħş sürüp toz ķopardı. 

Ķaplan şikārın alur gibi kemer-gāhından tutup tįz-ender-tįz şöyle ķapdı ki görenler 

                                                           
2056 Mızraklar, gürzler, oklar ve yaylar da onları takib etti. 
2057 Bi-reftend kerdān  … dikdiler ve] -P. 
2058 Yaşamış ve üzerinden çoķ aylar, yıllar geçmiş bir ulu] yaşlu bir dıraħt var idi Üzerinden çoķ yıl 
mürūr itmiş idi.  , P. 
2059 Berü cānibinden öte cānibine urup geçürdi] -P. 
2060 Kemānkeşlik gösterdi. Kemānı … hünerler gösterdi] -P. 
2061 Zūpįn: ĥarbe.  
2062 YaǾnį āzmāyįş yüzinden Zāl ile imtiĥān olalar] -P. 
2063 Ķaśdın iderler idi] -P. 
2064 Sįmālarında laŧįfe] -U. 
2065 Ammā derūnlarında Zāl’a kįneleri var idi] derūnları ħışm-nāk, P. 
2066 Çevirüp] pįçān idüp, P. 
2067 Üzerine] -U. 
2068 Ǿİnān-pįç] -U. 
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Ǿacebe ķaldılar. Cümle begler ve pehlevānlar çaġrışup eyitdiler ki: [P-95a] Bunuñ 

zūr-ı bāzūsını2069 ādem oġlı görmiş degil ve buncılayın pehlevān cihāna gelmiş 

degildür kim bunuñ ile ceng ide yüzi aġını lāciverd eyler ve2070 arslandan bile böyle 

cerį ve tįz pehlevān ŧoġmaz. Anı ejdehā ile ķıyās itseñ olur. Baħtlu Sām kim 

Ǿāleme2071 kendüsinden śoñra Zāl gibi pehlevān yādgār ķodı didiler. Pes Minūçihr 

daħı aña āferįn itdi ve taĥsįn birle dönüp sarāy-ı şāhįden yaña Ǿazm eylediler ve 

ulular kemer-beste geldiler. Pādişāh daħı geldi. Sarāy-ı sürūrında ķarār itdi2072. 

Pehlevānlara vesāǿir beglere ħilǾat-i ħāś2073 virdi ve Zāl’a bir zįbā ħilǾat geydürdi. 

Andan māǾadā birķaç pür-māye-i yāķūtį ve bir kemer-i zerrįn ve ŧavķ-ı zerrįn ile 

gūn-ā-gūn girānmāye cāmeler ve zįbā cāriye vü ġulāmlar ve zerrįn-sitām atlar virdi. 

Bir mertebe riǾāyet itdi kim begler Ǿacebe ķaldılar. Pes andan śoñra Sām-ı süvāruñ 

nāmesine cevāb yazdı. Bu gūne ki2074: Ey pehlevān-ı dilįr Zāl-ı zamān nāme ile geldi 

anuñ ĥaķķında ne sözler kim yazılmış idi. Dükeli ārzūlarını ķabūl eyledüm2075. El-ĥāķ 

felek-i devvār u rūzgār-ı bį-ķarār bezm ü rezmde buncılayın bir bahādır pehlevān 

gelmiye, cümle ārzūlarını anuñ destine virdüm varsun sen murāda irişdür2076 didi. Pes 

Zāl-ı zamān murād ĥāśıl itdi. Pehlevānlar arasında imtiyāz buldı. Andan şāhuñ elin 

öpüp nāmeyi alup sarāydan ŧaşra çıķdı kendü bār-gāhına geldi2077. Hemān Sām’a bir 

nāme yazup aĥvāli bildürdi ve2078 eyitdi: İşte ben daħı vardum hemān siz dügün 

tedārikin idüñ didi. Çün nāme2079 Sām’a vāśıl oldı2080 Sām şād olup ol daħı Ǿale’l-

ācele Kābil’e bir mektūb gönderdi. Aĥvāli iǾlām itdi2081. Ne kim Minūçihr ile Zāl 

mābeyninde geçmişdür mektūpda derc eyledi ve dügün tedārikin eyleñ işte ben daħı 

Zāl ile vardum irişdüm didi2082. Pes Mihrāb-ı Kābilį mektūbı görüp şād oldı ve Kābil 

memleketine2083 münādįler śaldı ki: Şimden girü Minūçihr’den ġam çekmeñüz diyü. 

Andan buyurdı ser-be-ser Kābil şehrini reyĥān ile2084 ŧonatdılar. BaǾdehu dügün 

                                                           
2069 Zūr-ı bāzūsını] -P. 
2070 Kim bunuñ ile ceng ide yüzi aġını lāciverd eyler ve] -U. 
2071 ǾĀleme] -P. 
2072 Sarāy-ı sürūrında ķarār itdi] serįrinde oturdı, P. 
2073 Ħāś] -U. 
2074 Bu gūne ki] eyitdi, P. 
2075 Dükeli ārzūlarını ķabūl eyledüm] cümlesini revā gördüm, P. 
2076 Cümle ārzūlarını … sen murāda irişdür] -U. 
2077 Andan şāhuñ elin … geldi] -P. 
2078 Aĥvāli bildürdi ve] -P. 
2079 Nāme] ħaber, P. 
2080 Vāśıl oldı] irişdi, P. 
2081 Aĥvāli iǾlām itdi] -P. 
2082 Ne kim Minūçihr … irişdüm didi] - U. 
2083 Memleketine] vilāyetinde, P. 
2084 Reyĥān ile] -U. 
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tedārikine başladı. Her ŧaraf kūşe-be-kūşe [P-95b] Ǿişret-ħāneler2085 tertįb idüp sāz u 

söz ile bāde-i nāb ile meclisler2086 ārāste idüp Ǿıyş u nūşa icāzet virdi2087. Andan 

Mihrāb-ı Kābilį tamām mertebe2088 güşāde-dil ve ħandān-leb geldi. Sįnduħt bānūya 

ħaber virdi ve aña eyitdi: Ey cüft-i ferħunde-rāy Ǿaķl u tedbįr ile maślaĥat bitürdüñ2089 

ki [U-61b]  cümle ħalķ taĥsįn ü āferįn iderler bütün şehr ķavmi ġam u ġuśśadan beri 

olup ķasāvetleri refǾ oldı beşāşet vü śafā geldi2090 didi ve eyitdi: Çünki2091 evvelin sen 

itdüñ yine āħirini daħı sen tamām2092 eyle. Dükeli genc ü gevher ve ħazįne 

miftāĥlarını eline virdi2093. Sįnduħt bānū daħı śafāyla turdı gelüp Rūdābe’ye müjde 

ķıldı. Rūdābe vālidesi öñinde yir öpdi ve duǾā itdi2094. Sevinüp şād oldı 

iftiħāruñuzdur Zāl az kimse degildür didi2095. Sįnduħt bānū eyitdi: Bu senüñ 

bulduġuñ aķrānı kimse bulamamışdur egerçi murāda irmege eyü saǾy u cehd eyledüñ 

ammā istedügüñ gibi bulduñ didi. Rūdābe ve vālidesi öñinde yir öpdi daħı eyidti: 

Ben senüñ ħāk-rāhuñı bālįn-i ser ķılmışum emrüñe fermān-ber olmaķ ārāyiş-i 

dįnümdür hemįşe ehrimenler nažarı senden ıraġ olsun dem-ā-dem derūnuñda olan 

cān u dil şādįliķden ħālį olmasun didi. Çün Sįnduħt bānū Rūdabe’nüñ bu sözlerin 

işitdi sarāyını ve köşkini tertįb ü ātāyiş eyleyüp dügün yaraġını görüp tezyįn itmege 

meşġūl oldı2096. Pes Sįnduħt daħı ķaśr u eyvānlarını behişt-i berįn gibi zįnet itdi. 

Meşşātalar gelüp Rūdābe’nüñ cemālini bezeyüp ruħsārına altun naķş eylediler ve 

gerdek-ħāne içre bisāŧlar döşediler ki ķızıl altun ile işlenmiş2097 ve zeberced ü yāķūtla 

ŧoķınmış idi ve ol bisāŧuñ dükeli peykeri gevher idi2098 ve bir taħt-ı zerrįn ķurdılar ki 

sürħ yāķūtla zeyn olınmış bir taħt-ı pür-māye idi kim āl-i Keyān taħtlarından idi 

yāķūt behāsına olmış2099 idi. Pes Rūdābe ĥavrā-yı behişt miŝālinde zįb cemālle ol taħt 

[P-96a] üzre ħilǾat-i mükellel vü tāc-ı muraśśaǾ2100 ile geçüp oturdı ve ol ħāne-i zer-

                                                           
2085 Ǿİşret-ħāneler] śoĥbet-ħāneler, U. 
2086 Meclisler] bezm, P. 
2087 ǾIyş u nūşa icāzet virdi] -P. 
2088 Tamām mertebe] -U. 
2089 ǾAķl u tedbįr ile maślaĥat bitürdüñ] -P. 
2090 Bütün şehr ķavmi … śafā geldi] -U. 
2091 Didi ve eyitdi: Çünki] -P. 
2092 Tamām] -U. 
2093 Miftāĥlarını eline virdi] senüñ elüñdedür didi, P. 
2094 Rūdābe vālidesi … itdi] -P. 
2095 Sevinüp şād oldı iftiħāruñuzdur Zāl az kimse degildür didi] -U. 
2096 Sįnduħt bānū eyitdi… meşġūl oldı] -U. 
2097 İle işlenmiş] -U. 
2098 Dükeli peykeri gevher idi] -U. 
2099 Bir taħt-ı pür-māye … behāsına olmış] -U. 
2100 ĦilǾat-i mükellel ve tāc-ı muraśśaǾ] ħilǾat-i muraśśaǾ vü tāc-ı mğcevher, P. 
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nigārda ki bānū oturmış idi2101. Ol yire kimseye yol virmeyüp ķapuda müvekkiller 

ķodılar ve andan śoñra dükeli Kābil vilāyeti ŧonandı. Ārāyiş-reng vü būy-ķumāş ile 

metāǾ ile şehr ü bāzār ve ser-cümle maĥalleyi pür-naķş-ı kebūd u benefş ile ser-ā-ser 

ārāste vü pįrāste eylediler2102. Andan maĥmūdį pįller üzerine ķumāşlar ve dįbālar 

yükleyüp ekābür ü aǾyān ve erkān-ı dįvān2103 şehrden ŧaşra çıķup Zāl’a müntežir 

oldılar ve niçe māhpeyker ġulāmlaruñ ellerinde niŝār içün ŧabaķlar ŧolu müşk ü 

Ǿanber müheyyā vü müretteb turdılar. Ayaġ altına ķumāşlar bıraġup ĥārįrler döşemek 

içün müntežir ü müretteb ĥāżır u āmāde olup dūş-ber-dūş ķarār eylediler. 

Resįden-i Zāl Be-nezdįk-i Sām ve Der-kenār Giriften-i Sām Zāl-rā2104 

Pes beri2105 cānibden Zāl-ı zamān daħı Minūçihr’den ki icāzet aldı yola düşüp āteş 

gibi sürdi. Hįç bir yirde ħˇāb u ārām ķılmadı. ǾAcele ile murġ-ı perrān2106 gibi uçdı2107 

veyāħūd deryāda rūzgārla gider keştį gibi yüridi. Bir gün gelüp Kābil’e irişdi2108. Şol 

kimseler ki Zāl geldüginden ħaber-dār oldılar2109 dükeli müntežir olanlar istiķbāl 

itdiler. Ŧabl u naķķāre āvāzesinden cihān ŧoldı. Sām-ı süvār daħı şād u ħürrem gelüp 

Zāl’ı ķarşuladı ve bir zamān2110 baġrına baśdı. BaǾdehu Zāl pederi öñinde zemįn-būs 

ķıldı. Andan Minūçihr dįvānında2111 ne vāķiǾ oldı ise bir bir ĥikāyet eyledi2112. Pes 

Sām-ı süvār daħı gelüp taħt-ı pür-māye üzre Zāl ile oturup şād u ħürrem2113 Sįnduħt 

bānūnuñ kendüye nice gelüp mülāķāt olup Ǿahd ü peymān itdügin söyledi2114 ve 

eyitdi: Yā sen şimdi ne dilersin rāyün neye müncerr olur görelüm didi. Pes şādįliķden 

Zāl’uñ ruħsāreleri fürūzān olup böyle cevāb virdi kim: Eger pehlevān cāǿiz görür ise 

Ǿasker göçsüñ ve biz ĥāżır u müheyyā olalum didi. Sām-ı Süvār Zāl-ı zamān ile 

kelāmı bu araya irişdüricek bildi ki Zāl’uñ murādı nedür hįç Mihrāb ķızından ġayrı 

söz söylendügin işitmez ķarañu gicelerde gözlerine uyħu girmez hemān güc kūsı 

urulsun diyü emr itdi. Otaġ u ħayme vü ħargāhı düşürüp göçdiler2115. [P-96b] Andan 

                                                           
2101 Bānū oturmış idi] -P. 
2102 Ārāyiş-reng vü būy-ķumāş … eylediler] -U. 
2103 Ekābür ü aǾyān ve erkān-ı dįvān] -P. 
2104 Ayaġ altına ķumāşlar … Sām Zāl-rā] -U. 
2105 Beri] bu, U. 
2106 Murġ-ı perrān] ķanadlu ķuş, P. 
2107 Uçdı] -U. 
2108 Bir gün gelüp Kābil’e irişdi] -P. 
2109 Şol kimseler ki Zāl geldüginden ħaber-dār oldılar] -U. 
2110 Ķarşuladı ve bir zamān] -U. 
2111 Dįvānında] öñinde, P. 
2112 Ĥikāyet eyledi] ħaber virdi, P. 
2113 Şād u ħürrem] -U. 
2114 Sįnduħt … itdügin söyledi] Sįnduħt bānū ile geçen mācerāyı ĥikāyet eyledi, P. 
2115 Ve eyitdi: Yā sen … düşürüp göçdiler] -U. 
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ne tafśįl olına ol yirden ķalķup Kābil’e müteveccih oldılar2116. Muķaddem Mihrāb’a 

bir ādem gönderdiler ki bunlaruñ gelmesinden ħaber vire. Pes biñ Mihrāb-ı Kābilį’ye 

irüp müjde itdi. Mihrāb-ı Kābilį daħı beşāret ŧablların çaldurdı ve Zāl u Sām’a 

istiķbāl içün ālāy ile Ǿasker çıķardı ki cümlesi dįbā vü ķumāşlar ile ārāste vü pįrāste 

idiler2117 ve pįller arķasına dįbā vü ĥarįrler ŧonadup ve sāzendeler ve ħoş-āvāz2118 

muġannįler naķş u śavtla cihāna velvele vü ġulġule śaldılar2119 ve yiryüzini behişt-i 

berįne döndürdiler2120 ve deşt ü śaĥrā2121 başdan başa gūn-ā-gūn bayraķlar sürħ ü 

sefįd ve zerd ü benefş ķumāşlardan ve bį-ķıyās çeng ü çeġāne ve nāy u Ǿūd āvāzeleri 

ve ŧabl u naķķāre śadāları birbirine ķarışup ġulġule-i hāy u hū velvele gūyā ki 

ķıyāmetden Ǿalāmet idi2122. Bu üslūbla ve tertįb ile Ǿasker gelüp Sām ve Zāl’ı istiķbāl 

itdiler. Mihrāb-ı Kābilį gelüp Sām öñinde atdan indi. Cümle mįr ü mehterler daħı 

piyāde oldılar ve yüriyüp Sām’uñ rikābında baş ķodılar. Sām daħı Mihrāb’ı baġrına 

baśdı nüvāziş ķıldı2123. Rūzgāruñ gerdişinden ĥāl u ħāŧırın śordı. Mihrāb Şāh2124 daħı 

Zāl u Sām’a duǾā vü āferįn idüp Sām öñinde yir öpdi. Pes Sām buyurdı atlandılar ve 

Mihrāb daħı süvār oldı. Śanasın ŧaġ ķullesinden māh ŧulūǾ eyledi ve güźeşte 

aĥvālinden sözler yād idüp Zāl daħı başına bir tāc-ı mücevher geydi ki gevher-i 

girān-māye ile naķş olınmış idi2125. Andan [U-62a] şehre geldiler dükeli şehr ħalķı sāz 

u söz ile ve nāy u ber-baŧŧ ile ķarşu geldiler ve ol ķadar idi kim śaĥrālarda dūd-ı dām 

ķısmı daħı Ǿıyş u Ǿişret ve şenlik iderler idi. Ǿālem bir gūne ārāyiş olmış idi niçe yüz 

atlaruñ ķuyruķların müşk ile ālūde idüp mey ü zaǾferān ile endūde olmış idi ve 

pįllerüñ daħı arķaların müşk ü Ǿanber ile ālūde itmişler idi2126. Sįnduħt bānū daħı 

ŧaşra geldi. Ķullar ile ve zerįn cāme vü miyān-beste üç yüz Ǿaded cāriyeler ile ki her 

birinüñ elinde bir cām-ı zerrįn ŧolu müşk ve gevher ü sįm ü zer dükeli geldiler2127 

Sām’uñ ayaġı [P-97a] altına niŝār idüp duǾā2128 itdiler. Sįm ü zer ü genc şol ķadar 

döküldi kim ol ceyş-i sūr ve ol cemǾiyyet-i ħāśda ĥāżır her kim bulındı ise ol genc ü 

                                                           
2116 Andan ne tafśįl … müteveccih oldılar] -P. 
2117 Cümlesi dįbā vü ķumāşlar ile ārāste vü pįrāste idiler] -P. 
2118 Ħoş-āvāz] -P. 
2119 Naķş u śavtla cihāna velvele vü ġulġule śaldılar] -P. 
2120 Ve yiryüzini behişt-i berįne döndürdiler] -U. 
2121 Ve deşt ü śaĥrā] -P. 
2122 Bayraķlar sürħ ü sefįd … Ǿalāmet idi] bayraķlardan görünmez oldı, P. 
2123 Nüvāziş ķıldı] nüvāħt itdi, P. 
2124 Mihrāb Şāh] Mihrāb-ı Kābilį, P. 
2125 Śanasın ŧaġ ķullesinden … naķş olınmış idi] -U. 
2126 Ol ķadar idi kim śaĥrālarda … itmişler idi] -U. 
2127 Geldiler] -P. 
2128 İdüp duǾā] -U. 
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güherden ser-be-ser bį-niyāz u ġanį oldılar2129. Sām daħı Sįnduħt bānūya baķup geldi 

ve eyitdi: Rūdābe’yi daħı niçeye dek gizlersin ol ejdehā beççenüñ yüzini bize göster 

behāsını al ve ne dilerseñ söyle işidelüm didi. Pes Sįnduħt bānū eyitdi: Eger āfitāb 

görmek ārzū iderseñ getür aġırlıķ vir tā kim ben daħı Rūdābe’yi sañā gösterem didi. 

Pes Sām-ı süvār: Dile benden ne dilerseñ diyüp2130, ol aradan ŧurup ol ħāne-i zer-

nigāra vardılar ki Rūdābe anda idi. Varup Sām-ı süvār nažar itdi. Ol māh rūyı gördi 

ĥayrete vardı. Kemāl-i śunǾ Ħudā’ya taǾaccüb itdi. Ne vechle taĥsįn idecegin 

bilmedi. Andan buyurdı Mihrāb-ı Kābilį ilerü geldi. Sām’uñ öñinde ŧurup āyįn ü 

ķāǾideleri üzre Ǿahd baġlayup2131 Ǿaķd-i nikāh itdiler. Andan Zāl ile Rūdābe bir taħt 

üzerinde ķarār itdiler. Bānūnuñ başında āfitāb-vār bir tāc-ı gevher, nigār ve Zāl-ı 

cihān-dāruñ daħı başında efser-i nām-dār ve elinde nigāruñ bir defter-i ħˇāste getürüp 

Zāl ve Sām’uñ nažarında ķodı mūbid oķıyup her ne kim defterinde var idi ki ķulaġ ol 

ħaberi istimāǾa ķādir olmıya. Yir yir Zāl u Sām diñleyüp ħazįne vü taħt u kemer ü 

efser üne kim mektūb olınmış ise görüp2132 andan Sām ve Mihrāb ve daħı ol arada her 

kim var ise anları tenhā ķoyup ŧaşra gitdiler varup kendü bezm-gāhlarında ķarār 

itdiler. Zāl-ı zamān daħı ol gice Rūdābe’den murād aldı ve bir hafta Ǿale’t-tevālį 

içerüden çıķmadı. Nigār-ı Ǿālem ile źevķ eyledi. Ŧaşrada Sām-ı süvār vesāǿir mįr ü 

mehterler daħı bir hafta ellerinden cām-ı Ǿişreti düşürmediler. Bir haftadan śoñra Zāl-

ı zer ŧaşra çıķdı. Ulular daħı taħt-gāha gelüp yirlü yirlerinde ķarār itdiler. Mįr ü sipāh 

ve aśĥāb-ı kemer ü külāh gelüp dįvān tertįb itdiler ehl-i dįvān ve aǾyān u erkān2133 [P-

97b] Sām’uñ2134 divānında2135 ŧurdılar. Andan Zāl’a mübārek bād itdiler2136. BaǾdehu 

Sām-ı süvār buyurdı. Sįstān’a gitmege tedārik gördiler. Rūdābe içün bir mehd-i 

zerrįn yaǾnį taħt-ı revān2137 ĥāźır eyleyüp ay başında hemān Sįstān’a Ǿazm itdiler. 

Geldiler Nįmrūz nām taħt-gāhda ķarār eylediler. Sām-ı süvār şād u ħandān olup2138 

Nįmrūz pādişāhlıġın Zāl’a ıśmarladı ve kendüsi şehrden śaĥrāya otāġ ve bār-gāhların 

çıķārdı. Cümle Ǿaskeri bile çıķdılar. Andan Zāl’a eyitdi: Ey ciger kūşem benüm 

murādum Bāħter ŧarafına Gürk-sārlar cengine gitmekdür2139 varayum ol vilāyet kim 

                                                           
2129 Sįm ü zer ü genc şol … oldılar] -U. 
2130 Pes Sām-ı süvār: Dile benden ne dilerseñ diyüp] -U. 
2131 ǾAhd baġlayup] -U. 
2132 Bānūnuñ başında āfitāb-vār … ise görüp] -U. 
2133 Dįvān tertįb itdiler ehl-i dįvān ve aǾyān u erkān] -U. 
2134 Sām’uñ] -U. 
2135 Divānında] ħidmetlerinde, U. 
2136 Andan Zāl’a mübārek bād itdiler] -P. 
2137 YaǾnį taħt-ı revān] -U. 
2138 Sām-ı süvār şād u ħandān olup] -P. 
2139 Ey ciger kūşem benüm murādum Bāħter ŧarafına Gürk-sārlar cengine gitmekdür] -P. 
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Minūçihr baña virmişdür. Gözleri ve göñülleri benden yaña olmıyanları2140 rāst 

ideyüm. Bed-gevherlerüñ āşūbından ķorķarum. Ħuśūśā Māzenderān 

pehlevānlarından diyüp Zāl ile vedāǾ idüp Ǿalem ü sancāķların çeküp ŧabl-ħānesin 

dögüp2141 gitdi. Zāl Nimrūz memleketinde ķaldı. Meclis ālātını ve bezm-i söz ü sāz 

bisāŧını2142 ķurup Ǿıyş u Ǿişrete āġāz itdi. Bizüm ķıśśamuz Rūdābe’ye geldi.  

Güftār Ender Mevlūd-i Rüstem bin Zāl 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Be-sį ber ney-āmed ber-įn rūzgār 

Ki āzāde serv ender āmed be-bār 

Bahār-ı dil-efrūz pejmürde şüd 

Dileş-rā ġam u renc bi-süpürde şüd2143 

Neŝr: Üstād eydür2144: Bunuñ üzerine çoķ zamān geçmedi ki serv-āzāde bāra geldi. 

YaǾnį Rūdābe’nüñ ĥamli žāhir oldı. Bahār dil-firūžı pejmürde olup derūnı derd ü 

rencle ŧoldı. Gitdükçe ĥamli āġırlandı beñzi erġuvān iken2145 zaǾferāna döndi. Bir gün 

anası Rūdābe’ye eyitdi: [U-62b] Ey cān-ı māder saña n’oldı ki çehre-i gül-levnüñ2146 

zerd-fām oldı. Rūdābe eyitdi: Ey māder-i müşfiķa2147 ben gice ve gündüz elem ü 

ıżŧırābla2148 feryād itmekdeyüm. Taĥķįķ bildüm ki ecelüm gelmişdür zįrā bu bār-ı 

girāndan ħalāś olacaġum2149 maǾlūm degildür. Gūyā ki derūnum ŧaşla ŧolmışdur veyā 

ķarnum içinde olan āhendür didi. Bunuñ üzerine bir niçe gün geçdi tā kim 

Rūdābe’nüñ vażǾ-ı ĥaml itmesi yaķlaşdı2150 derdi ziyāde olup zaĥmete düşdi2151. Āh u 

feryāddan bį-ŧāķat olup lā-yaǾķıl2152 düşdi. Sarāy ħalķından fiġān ķopdı. Sįnduħt bānū 

gelüp yüzini yırtup2153, geysilerini yoldı2154. Pes Zāl’a2155 ħaber virdiler. Zāl 

                                                           
2140 Gözleri ve göñülleri benden yaña olmıyanları] Anda baña muŧįǾ olmıyanları, U. 
2141 Zāl ile vedāǾ idüp Ǿalem ü sancāķların çeküp ŧabl-ħānesin dögüp] -P. 
2142 Ve bezm-i söz ü sāz bisāŧını] -U. 
2143 Aradan çok zaman geçmemişti ki, o alabildiğine boy atmış selvi yemişini verdi. Gönülleri 
aydınlatan baharı solarak, yüreği keder ve ıstırapla doldu. 
2144 Bizüm ķıśśāmuz Rūdābe’ye … eydür] -P. 
2145 Erġuvān iken] -U. 
2146 Çehre-i gül-levnüñ] -P. 
2147 Ey māder-i müşfiķa] -P. 
2148 Elem ü ıżŧırābla] -P. 
2149 Bār-ı girāndan ħalāś olacaġum] yükden ķurtulacaġum, P. 
2150 Tā kim Rūdābe’nüñ vażǾ-ı ĥaml itmesi yaķlaşdı] velādet vaķti geldi, P. 
2151 Derdi ziyāde olup zaĥmete düşdi] ıżŧırāba düşdi, P.  
2152 Lā-yaǾķıl] bį-hūş, P. 
2153 Yüzini yırtup] -U. 
2154 Yoldı] perįşān ķıldı, P. 
2155 Zāl’a] Destān-ı Sām’a, P. 
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Rūdābe’nüñ başı ucına2156 geldi. Derūn-ı dilden elem ü ġam çeküp2157 gözinden ciger 

ķanın dökdi. Rūdābe’nüñ ĥālini mükedder gördi. Dirįġā aĥvāl yine müncerr ola 

dirken ol yüñ kim aña Sįmurġ Ǿanķā virmiş idi ħāŧırına geldi şād oldı. Aġlarken geldi 

Sįnduħt’a müjde [P-98a] idüp: Ġam çekme bu derdüñ çāresin buldum didi2158 ve bir 

micmer içine āteş getürdi2159. Sįmurġ’uñ yüñinden bir pāresin āteş üzre ķoyup yaķdı. 

Duħānı hevāya aġdı. Pes hemān-dem hevā yüzini ķarañulıķ büridi. Ol murġ-ı 

fermān-revā2160 žāhir oldı. Bir bulut miŝālinde idi kim yaġmurı mercān ola bu mercān 

belki ārāyiş-i cān ola2161. Pes Zāl-ı zamān ayaġa ŧurdı ve elin gögsine ķoyup firāvān 

sitāyiş idüp öñinde baş ķoyup ķarşusında maĥzūn ŧurdı ve Sįmurġ Zāl’a suǿāl idüp 

eyitdi: Derūnuñda2162 bu ġuśśa vü ġam ve ķahramānį gözlerüñde bu nem nedendür. 

Niçün elem çekersin ki2163 bu serv-ķad2164 nigār-ı māh-ruħsār sįmįn-berden saña 

bir2165 arslan vücūda gelür kim nāmcūy u nām-dār ola2166 her server anuñ ħāk-pāyin 

būs eyleye ve anuñ üzerinden bulut geçmege ķādir olmıya ve cengį- pįlüñ zehresi 

anuñ āvāzı heybetinden çāk ola ve her ķanaķı ħānenüñ dįvārına kş gürz ura zįr ü 

zeber ide. NaǾresinden niçelerüñ zehresi çāk ola ve tedbįr ile Sām-ı süvār gibi olup 

nažarda şįr-i cengį gibi görine. Serv-i bālā gibi ķadd-i bülend ve zūr-ı bāzū-yı pįl ile 

ĥarbe itdügi vaķt iki mįl yire ire2167 diyüp bį-nihāye taǾrįf itdi ve eyitdi2168: Ķalbüñden 

endįşeyi gider. Evvelā bu māh-ruħsārı şarābla mest eyle. Andan śoñra bir dānā-dil 

merd-i pür-füsūn bir ħançer-i ābgūn ile bu serv-i sehįnüñ tehį-gāhını yaǾnį boş 

bögrini2169 yarsun sen temāşā eyle2170 anuñ ħod ħaberi yoķdur bį-ħaber iken2171 ol şįr-i 

jiyānı śanduķdan çıķarsun yine ol çāk itdügi yiri diküp bend eylesün. Hįç elem 

çekme ve ġuśśa yime2172 ve bu ben didügim kiyāhı süd ile ve müşk ile saĥķ eyleyüp 

bu üç eczāyı2173 gölgede ķorıyup ovsunlar ve ol zaħmuñ üzerine dökesin2174 hemān-

                                                           
2156 Başı ucına] bālįni üzre, P. 
2157 Derūn-ı dilden elem ü ġam çeküp] -U. 
2158 Ġam çekme bu derdüñ çāresin buldum didi] -P. 
2159 Ve bir micmer içine āteş getürdi] ve bir micmer içine āteş ķoyup baña getürüñ didi, P. 
2160 Fermān-revā] -U. 
2161 Bir bulut miŝālinde … ārāyiş-i cān ola] -U. 
2162 Derūnuñda]  -P. 
2163 Niçün elem çekersin ki] -P. 
2164 Serv-ķad] -U. 
2165 Bir] -U. 
2166 Ola] olur, U. 
2167 Her server anuñ ħāk-pāyin … iki mįl yire ire] -U. 
2168 Diyüp bį-nihāye taǾrįf itdi ve eyitdi]  -P. 
2169 Boş bögrini] -P. 
2170 Sen temāşā eyle] -P. 
2171 Anuñ ħod ħaberi yoķdur bį-ħaber iken] -P. 
2172 Hįç elem çekme ve ġuśśa yime] -U. 
2173 Bu üç eczāyı] -U. 
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dem Allāh TeǾālā’nuñ Ǿināyetiyle2175 ol zaħmuñ birbirine ķavuşduġın göresin. Andan 

śoñra benüm perrümi üzerine süresin. Ķudret-i Ĥaķ ile zaħm daħı nā-bedįd olup2176 

eŝer ķalmaz gider diyüp, saña bu dem şādįliķ demidür der-gāh-ı Rabbü’l-Ǿizzete var 

secde-i şükr eyle ki saña bu ħüsrevān dıraħtı ol virdi ki her gün taħtuñdan saña 

şükūfeler [P-98b] açsa gerekdür. Bu iş içün göñlüñi ġamkįn ŧutma bu demde saña bir 

şāħ ĥāśıl oldı ki andan murāduñ meyvesi irişür var yüri şükr-i Yezdān it diyüp2177 

Minķāri ile ķanādı üzerinden bir dāne tüg ķoparup Zāl’uñ öñinde ķodı. Andan vedāǾ 

idüp2178 pervāz eyledi. Ebr-i siyāhdan aşup2179 Kūh-ı Elburz’a2180 gitdi. Andan Zāl ol 

perri götürüp maķāmına geldi2181. Sįmurġ’uñ taǾlįmi üzre mübāşeret idince ħalķ-ı 

Ǿālem2182 bu işe Ǿacebe ķaldılar. Sįnduħt bānū zārįlıķ idüp göz yaşın dökerdi ki hįç 

ādemüñ boş bögrinden2183 oġlan çıķduġını kimse görmemişdür diyü. Ol dem Zāl emr 

itdi bir çerb-dest mūbid getüreler2184  śanǾatinde kābil ola2185. Pes vardılar 

getürdiler2186. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Bi-yāmed yekį mūbid-i çerb-dest 

Hemān māh-ı ruħ-rā be-mey kerd mest 

Bi-kāvįd bį-renc pehlū-yı māh 

Bi-tābįd bes beççe-rā ser zi-rāh 

Çünān bį-gezendeş birūn āverįd [U-63a]  

Ki kes der cihān įn şüküftį nedįd2187 

[Neŝr:] Üstād eydür: Ol ĥakįm-i çerb-dest gelüp 2188 evvel Rūdābe’yi mey2189 ile 

mest2190 eyledi. Bį-ħaber iken pehlūsını yardı ve oġlanı yolından ol cānibe döndürdi 

                                                                                                                                                                     
2174 Dökesin] eksünler, U. 
2175 Allāh TeǾālā’nuñ Ǿināyetiyle] -P. 
2176 Ķudret-i Ĥaķ ile zaħm daħı nā-bedįd olup] -P. 
2177 Saña bu dem … diyüp] -U. 
2178 Andan vedāǾ idüp] -P. 
2179 Ebr-i siyāhdan aşup] -P. 
2180 Kūh-ı Elburz’a] mekānına, U. 
2181 Ol perri götürüp maķāmına geldi] -U. 
2182 Ħalķ-ı Ǿālem] ħalāǿiķ, U. 
2183 Boş bögrinden] tehį-gāhdan, P. 
2184 Mūbid getüreler ] -U. 
2185 Ola] -U. 
2186 Pes vardılar getürdiler]  ĥakįm  üstād geldi, U. 
2187 Eli becerikli bir mûbit geldi ve o ay yanaklıyı şarapla sarhoş etti. Sonra da, hiçbir acı duyurmadan, 
o ayın böğrünü yardı ve çocuğun başını doğal yolundan ayırdı.  Hiçbir zarar vermeksizin onu dışarıya 
öyle bir alış aldı ki, o zamana kadar, kimse bu kadar şaşılacak bir iş görmüş değildi. 
2188 Nažm: … çerb-dest gelüp] -P. 
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ve şol resmle bį-żarar ve bį-zaĥmet ŧaşra getürdi. Kimse cihānda böyle2191 Ǿacāǿib 

nesne2192 görmedi ki ancılayın pįl-ten oġlan anasınuñ bögrinden çıķup śaġ ve 

selāmet2193 vücūd Ǿālemine gele didiler. Ammā Rūdābe bir gün ve bir gice bį-hūş 

olup yatdı. BaǾdehu Ǿaķlı başına geldi oġlancuġını gördi ve üzerine dürr ü cevāhir 

niŝār itdiler. Çünki Rūdābe ol ŧıfl-ı girān-māyeye nažar itdi2194 ġāyetle şād oldı. Gördi 

[ki] ķudret-i Ħudā žāhir olmış2195, eyitdi: Ġam başa irdi2196 bi-ĥamdi’llāhi teǾālā ki:  

Rüstem, yaǾnį ķurtuldum didi. Ol Fārsį2197 lafž ol oġlana ism oldı. Ölinceye dek aña 

Rüstem didiler2198. Pes oġlanı getürdiler Rūdābe aldı. Bir günde śanasın bir aylıķ 

idi2199. Üstād eydür2200: Ol oġlancuġuñ boyına2201 berāber ĥarįrden bir oġlan śūreti2202 

dikdiler. İçerüsini semmūr yüñiyle ŧoldurup mihr ü māh miŝālinde aña çehre 

düzdiler. Çeşm ü ebrūsını müretteb naķş ķıldılar ve bāzūsına bir kemend-i ejdehā-

kirdār baġlayup döşine gürz-i girānın ķodılar ve ķoltuġı altına bir nįze-i cān-sitān 

virüp bir elinde kūpāl ve bir elinde Ǿinān-ı esbin ŧutup ve eŧrāfına bir niçe çākerler 

daħı įcād idüp bu resmle Sām’dan cānibe müjde içün bir [P-99a] hecįn-süvār ile 

gönderdiler. Andan bir gülistānda bir Ǿālį bayrām2203 eylediler kim tā Zābilistān’dan 

Kābilistān’a varınca dükeli ķavm bāde-i nāb ile ve nāy u rūd ile şenlikler itdiler. 

Şöyle kim her śoķaķda2204 yüz meclis ārāste idi. Ħuśūśā Kābil içinde Mihrāb-ı Kābilį 

şād u ħandān olup bir ħazįne ŧolısı dįnār baħş eyledi ve ucdan uca şehr ü diyār ħalķı 

bezm-i śafāda ber-ķarār olup büyük küçük mest2205 ü ser-gerdān olmışlar idi. Bu 

yañadan bir gün2206 Rüstem’üñ peykerini Sām-ı süvār’a irgürdiler. Sām anı görince 

teninde mūları nįştere döndi eyitdi: Bu taśvįr2207 baña beñzer. Eger nebįrem2208 bu 

                                                                                                                                                                     
2189 Mey] dārū, P. 
2190 Mest] bį-hūş, P. 
2191 Böyle] buncılayın, P. 
2192 Nesne] -P. 
2193 Śaġ ve selāmet] -P. 
2194 Ol ŧıfl-ı girān-māyeye nažar itdi] oġlanı gördi, P. 
2195 Gördi [ki] ķudret-i Ħudā žāhir olmış] -U. 
2196 Ġam başa irdi] -U. 
2197 Fārsį] -U. 
2198 Ölinceye dek aña Rüstem didiler] -P. 
2199 Pes oġlanı getürdiler … aylıķ idi] -U. 
2200 Üstād eydür] -P. 
2201 Boyına] ķāmetine, P. 
2202 Śūreti] -P. 
2203 Bayrām] çeşn, P. 
2204 Śoķaķda] kūşede, U. 
2205 Büyük küçük] ulu ve kiçi, U. 
2206 Bir gün] -P. 
2207 Taśvįr] perniyān, P. 
2208 Nebįrem] -P. 
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peyker üzre olursa dāmānı zemįne2209 ve seri eflāke2210 irişür diyüp şükr-i Yezdān 

eyledi ve gelen ādeme baħşiş ü inǾām eyledi. Ol ķadar kim boyınca altun ve aķçe 

dökdi. Tā başına berāber oldı ve şādįlıķdan beşāret ŧablın çaldurdı. Çeşm-i ħurūs gibi 

meydān ārāste oldı2211. Andan emr itdi meclis ārāste itdiler ve şehre2212 zühre sāzlu ve 

bülbül āvāzlu gūyendeler ve sāzendeler getürüp sāz u söz ile2213 şenlikler itdürdi ve 

muĥtāclara dirhem ü dįnār niŝār itdi. Ħūrşįd ü māh ol çeşnüñ nažžāresine ĥayrān 

oldılar. Bir bezm-i ħā oldı ki anda zühre raķķāś oldı. Sām-ı Süvār ŧoyı tamām itdi2214. 

BaǾdehu Zāl-ı zamāna bir cevāb-nāme2215 yazdı. Evvelā Ħudā’ya ĥamd eyledi. Eyitdi 

ki: Ĥamd-ı bį-ĥādd ol bį-zevāle kim bizi bunuñ gibi şādįliķ eyyāmına irgürdi2216.  

BaǾdehu Zāl kim ħudāvend-i şemşįr ü kūpāldür ol perniyān üzre kim ferr-i Keyānį 

vü ķıyāfett-i pehlevānį ki naķş olınmış buyurdı ki2217: Ol ĥarįrden peyker ki baña 

gönderdüñiz gördüm. İmdi size sipāriş iderüm ki2218 ol vücūdı Ǿazįz ŧutasız. Bu 

resmle kim eser yilden śaķınuñ aña żarar irmesün ve ben tażarruǾ u niyāz idüp 

āşikāre vü nihān Allāh’dan isterüm ki bu benüm merdüm-dįdem ki senüñ toħmuñdan 

olmışdur benüm āyįnüm üzre anı bir pehlevān ide ve Ǿömri uzun ola2219 ve bi-

Ĥamdi’llāh şimdi senün ve benüm işüm oldı uzun Ǿömrden ġayrı dilek isteme2220 didi 

ve nāmeyi tamām idüp yine ķāśıd eline virdi2221. Ķāśıd2222 eser yil gibi Zāl’a geldi şād 

u ħandān Zāl’a Sām’uñ mektūbın virdi [U-63b]  Zāl Sām’uñ ol [P-99b] muǾteber2223 

sözlerini oķıyup2224 her birini gūşvāre gibi āvįħte ķıldı. Başı gūyiyā eflāke irişdi. Bu 

üslūba rūzgār geçdi ol gizlü işler āşikār oldı2225. Pes Rüstem’i dāyelere beslemege 

virdiler bir iki dāye kifāyet itmedi2226. Her gün on dāye emzirüp süd irgüremezler idi. 

Çün südden kesildi yiyecege el śundı. Beş ādem yidügi2227 yiyecegi2228 yirdi. Ħalķ-ı 

                                                           
2209 Dāmānı zemįne] -P. 
2210 Seri eflāke] başı göge, P. 
2211 Çeşm-i ħurūs gibi meydān ārāste oldı] -U. 
2212 Şehrde] -P. 
2213 Sāz u söz ile] -U. 
2214 Ħūrşįd ü māh … tamām itdi] -P. 
2215 Cevāb-nāme] nāme, U. 
2216 Eyitdi ki: Ĥamd-ı bį-ĥādd … irgürdi] -U. 
2217 Zāl kim ħudāvend-i şemşįr … buyurdı ki] Zāl’ı sitāyiş idüp netįcesinde eyitdi, U. 
2218 Ol ĥarįrden … iderüm ki] -P. 
2219 ǾÖmri uzun ola] -P. 
2220 Ve bi-ĥamdi’llāh … isteme] -P. 
2221 Ve nāmeyi tamām idüp yine ķāśid eline virdi] mektūbı ķāśıda virdi, P. 
2222 Ķāśıd] -U. 
2223 MuǾteber] ħūb, P. 
2224 Sözlerini oķıyup] sözlerine sevinüp, P. 
2225 Bu üslūba rūzgār geçdi ol gizlü işler āşikār oldı] -U. 
2226 Bir iki dāye kifāyet itmedi] -P. 
2227 Yidügi] -U. 
2228 Yiyecegi] taǾāmı, P. 
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Ǿālem anuñ ol perverişinden Ǿacebe ķaldılar. Çün Rüstem sekiz yaşına ķadem baśdı 

serv-ķāmet oldı. Sitāre-i raħşān gibi varduķça şuǾlelendi heyǿet u śūretde, cünbüş ü 

ĥareketde2229, ķadd ü ķāmetde2230 hįç Sām’dan farķ olmaz idi2231. Bir gün yine Sām’a 

ħaber irişdi kim: Zāl’uñ oġlı Rüstem şįr-i ġurrāna dönüp bir mertebeye irişmişdür ki 

ol zūr-ı bāzūda ve ķıyāfet ü pehlevānlıķda öyle bir nā-resįde oġlan görilmemişdür 

didiler2232.  Sām derūnından Rüstem’i görmege meyl eyledi2233. Andan Ǿaskerini ol 

yirde ķoyup cümle umūrını ser-leşkere sipāriş itdi2234. Cihān-dįdelerden bir niçesini 

yanına alup Zābilistān’dan yaña çekildi. Çün yaķįn geldi Zāl’a ħaber oldı. Kūs 

urup2235 Zevālistān leşkeriyle2236 Sām istiķbāle çıķdı. Ŧabl u naķķāreler çalınup 

ġulġule-i sipāh2237 u ġulġule-i ceyş birle cihān ŧoldı. Kūh-tā-kūh ādem yiryüzini ŧutdı 

ve sefįd ü sebz ü sürħ u zerd siperler ve Ǿalemler yüriyüp ǾArabį atlaruñ2238 śahįli ve 

pįllerüñ śadāsı2239 bir niçe mįl yirden işidilür idi ve bir dāne zinde pįli dįbā vü ĥarįr 

ile ŧonadup üzerine taħt-ı zerrįn baġladılar ve ol taħtuñ üzerinde pūr-ı Zāl-ı zer yaǾnį 

Rüstem-i nām-ver2240 beççe-i şįr-ner gibi yāl u bāl śalmış merdāne kerr [ü] ferr2241 ile 

oturup başında tāc-ı zerrįn ve miyānında muraśśaǾ kemer baġlanup ve öñinde çarħį 

bir siper ve elinde gürz-i girān çekilüp Sām-ı süvāra ķarşu vardılar. Çün yaķįn oldı 

Sām görindi. ǾAsker iki ŧarafdan śaflar çekdiler. Mihrāb-ı Kābilį vü Zāl-ı zamān 

atlarından indiler daħı Zābil ü Kābil’üñ cihān-dįde pehlevānları ve pįrleri bile piyāde 

olup Sām-ı süvāra duǾālar idüp āferįn itdiler. Çünki Sām buları2242 gördi yüzi gül 

gibi2243 güldi. Rüstem-i Destān’ı daħı pįl üzerinde gördi ki arslan enigine beñzer 

Sām-ı dilįr Rüstem’i öñine getürdi ve2244 ķadd ü ķāmetine2245 nažar idüp [P-100a] Ĥaķ 

TeǾālā seni2246 muǾammer eyleye diyü duǾā itdi2247. Rüstem daħı ŧurup dedesi öñinde 

                                                           
2229 Heyǿet u śūretde, cünbüş ü ĥareketde] -P. 
2230 Ķadd ü ķāmetde] -U. 
2231 Hįç Sām’dan farķ olmaz idi] Sām-ı süvār kendü idi, P. 
2232 Bir gün yine Sām’a … didiler] -P. 
2233 Görmege meyl itdi] görmege iştiyāķı ziyāde olup gitmegi muķarrer olup, P. 
2234 Cümle umūrını ser-leşkere sipāriş itdi] -P. 
2235 Kūs urup] -U. 
2236 Leşkeriyle] Ǿaskeriyle, P. 
2237 Ġulġule-i sipāh] -U. 
2238 Atlaruñ] -U. 
2239 Śadāsı] ġajġırması, P. 
2240 YaǾnį Rüstem-i nām-ver] -P. 
2241 Merdāne kerr [ü] ferr] -P. 
2242 Bunları] nebįresini, U. 
2243 Gül gibi] -U. 
2244 Rüstem-i Destān’ı daħı pįl … getürdi ve] -U. 
2245 Ķadd ü ķāmetine] tāc u taħtına, P. 
2246 Seni] -U. 
2247 Eyleye diyü duǾā itdi] eylesün didi, P. 
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baş ķoyup taħtuñ kenārın öpti ve niyāz u ŧażarruǾ ve iltiyām śūretin gösterdi2248. Sām-

ı dilįr ilerü gelüp Rüstem’üñ elin ŧutdı ve alnın öpdi boynın ķulaġın ķoķuladı2249 ve 

elin eline alup2250 Sįstān’dan yaña yüz ŧutdılar. Dükeli yolda şād u ħandān mükāleme 

ve güft ü gū birle geldiler2251. Sįstān içre köşklerde ve sarāylarda zerrįn taħtlar 

ķurdılar oturdılar yidiler ve içdiler. Sāzende ve gūyendeler gelüp meclis-ārā sürūd u 

naġmeler itdiler. Herkes sāz u söz2252 şevķiyle ŧolular nūş itdiler. Bu üslūb üzre2253 

tamām bi ay oldı. Hįçkes bir iş ucın2254 ŧutmadı ve bu Ǿıyş u nūş üzre Zāl taħtuñ bir 

kenārında ve bir yanında Sām u Rüstem-i Destān gürz elinde 2255oturmış idi ve 

Sām’uñ başında tāc-ı pehlevānį ve anuñ üzerine bir dāne hümā ķuşı yüñi śoķmış idi. 

Ruħsārı üzre perr-i hümā sāye bıraġup rįş-i sefįdi sįneye inmiş mehābetle oturup2256 

Rüstem’e nažar idüp Ǿacebe ķalur idi [U-64a] ve her zamān sübĥāna’llāh diyüp 

taǾaccüb ile yāl u bāl ve sįne vü bāzū-yı Rüstem’e ĥayrān ķalur idi. Ĥadd-i źātında 

Rüstem’üñ daħı miyānı ķalem mānend ince ve sįne vü yaġrınları be-ġāyet vāsiǾ 

uyluķları deve uyluġına beñzer idi ve arslan yüreklü pįl ķuvvetlü idi2257. Pes Sām 

dönüp Zāl’a eyitdi: Eger cihānı tefaħħuś itseñ2258 yüz biñ nijādda bunuñ gibi bir 

kimse2259 yoķdur ki pehlū-yı māderden yarılup oġlan çıķa hezār taĥsįn ü āferįn2260 

Sįmurġ Ǿanķāya kim Ħudā aña böyle ħāśśa virmiş2261, bu ħuśūśda ancılayın tedbįr 

eyledi didi ve eyitdi2262: Revādur ki bu şādįlıġa bezm ārāste idesüñüz Ǿişret idelüm 

şarāb içelüm ġuśśā vü ġam encümenin perįşān eyleyelüm ki bu Ǿālem bir Ǿārįti evdür 

insān bunda gelüp gitmek üzredür didi. Pes bu ķavl üzre bezm ālātını ortaya 

getürdiler şarāb-ı nāba el urdılar ve tamām her biri mest ü ser-gerdān oldı Rüstem ile 

Destān Sām’uñ ķıśśalarından yād itdiler2263. Mihrāb-ı Kābilį içüp tamām2264 mest oldı 

ve kendüyi gördi Ǿālemde hįç kendüden yuķaru kimse görmedi2265 germ olup eyitdi:  

                                                           
2248 Niyāz u ŧażarruǾ ve iltiyām śūretin gösterdi] -U. 
2249 Boynın ķulaġın ķoķuladı ve] -U. 
2250 Ve elin eline alup] baǾdehu, P. 
2251 Dükeli yolda … geldiler] -P. 
2252 Sāz u söz] sāz, U. 
2253 Bu üslūb üzre] -P. 
2254 Bir iş ucın] -U. 
2255 Destān gürz elinde] -U. 
2256 Sām’uñ başında tāc-ı pehlevānį … oturup] -P. 
2257 Ĥadd-i źātında … ķuvvetlü idi] -P. 
2258 Eger cihānı tefaħħuś itseñ] yoķlasañ, P. 
2259 Bunuñ gibi bir kimse] -P. 
2260 Taĥsįn ü āferįn] āferįn, P. 
2261 Ħudā aña böyle ħāśśa virmiş] -U. 
2262 Bu ħuśūśda ancılayın tedbįr eyledi didi ve eyitdi] -P. 
2263 Revādur ki bu şādįlıġa … yād itdiler] Bu şādįlıġa tamām mest oldılar, P. 
2264 İçüp tamām] -P. 
2265 ǾĀlemde hįç kendüden yuķaru kimse görmedi] -P. 
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Şimden girü Zāl’dan ve Sām’dan ve endįşe itmem belki Minūçihr’den bile ħavfüm 

yoķdur her çend ki benüm Rüstem’üm2266 tāc u ferr ile sulŧāndur. Ben olam ve 

Rüstem ola ve esb-i şebdįzüm ve şemşįrüm ola benüm üstüme bulutlar sāye śalmaġa 

ķādir olamaz2267 yine Đaĥĥāk’uñ ķāǾide ve ķānūnın icrā vü iĥyā2268 eylesem gerekdür 

ve ayaġum baśduġı yirleri müşk-āsā ķılsam gerekdür didi2269. Sām Mihrāb Şāh’uñ 

sözlerin işidüp ķahķahayla güldi ve biraz aña mütābaǾat idüp şādįlıķ gösterdi2270. 

Çünkim bu minvāl üzre bir ay daħı Ǿıyş u Ǿişret itdiler2271. Ay başı olduķda Sām-ı 

süvār Gürk-sārlar ŧarafına2272 yine gitmek yaraġını gördi. Zāl-ı zamāna eyitdi ki: Ey 

oġul cehd eyle kim dād-ger olasın bįdād-ger olmıyasın. Pādişāhlar fermānına muŧįǾ 

vü münķād olmaķdan ħālį olmıyasın ve cümle māl u esbābdan2273 Ǿaķlı güzįde eyle 

ve dükeli zamānda bedlikden el çekesin2274. Her gün2275 ŧarįķ-i müstaķįm arayup2276 

dāǿimā bu didiklerüm üzre olasın ve benüm göñlüm şöyle şehādet ider ki ayrıķ bir 

daħı dįdār göz göremeyem zįrā Ǿömrüm āħire [P-100b] irişmişdür diyüp Zāl’ı ve 

Rüstem’i2277 ķucaġına alup öpdi ve ķocdı. Andan göç kūsını2278 dögüp vedāǾ idüp 

benüm naśįĥatlerümi ferāmūş eylemeñ didi ve2279 revāne oldı2280 ve anuñla2281 bir 

menzil yir2282 Zāl u Rüstem bile gitdiler. Andan aġlaşuraķ döndiler. Zāl u Rüstem 

Sįstān’dan yaña çekilüp gelüp eyvānlarında ķarār eylediler2283.  

Küşten Rüstem Pil-i Sepįd Rā 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çünān bed ki yek-rūz bā dūstān 

Hemį bāde ħordend der būstān2284 2285 

                                                           
2266 Rüstem’üm] ol, U. 
2267 Ben olam ve Rüstem … śalmaġa ķādir olamaz] -P. 
2268 Đaĥĥāk’uñ ķāǾide ve ķānūnın icrā vü iĥyā] ķāǾide-i Đaĥĥāk’ı icrā, P. 
2269 Ve ayaġum baśduġı yirleri müşk-āsā ķılsam gerekdür didi] -P. 
2270 Biraz aña mütābaǾat idüp şādįlıķ gösterdi] şād oldı P. 
2271 Çünkim bu minvāl üzre bir ay daħı Ǿıyş u Ǿişret itdiler] -P. 
2272 Gürk-sārlar ŧarafına] -U. 
2273 Māl u esbābdan] rızķ u tecemmüāt, P. 
2274 Dükeli zamānda bedlikden el çekesin] yaramazlıķdan ellerüñi kūteh ŧutup, P. 
2275 Her gün] -P. 
2276 Aratup] ŧutup, P. 
2277 Zāl’ı ve Rüstem’i] iki oġulların, P. 
2278 Andan göç kūsını dögüp] -P. 
2279 Benüm naśįĥatlerümi ferāmūş eylemeñ didi ve] -U. 
2280 Revāne oldı] göçdi. 
2281 Anuñla] -U. 
2282 Bir menzil yir] -P. 
2283 Zāl ve Rüstem … ķarār eylediler] -P. 
2284 Çünān … būstān] -P. 
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Neŝr: Üstād2286 eydür: İttifāķ bir gün öyle vāķiǾ oldı ki Zāl-ı zamān yārān u dostānla 

bir dil-güşā būstānda meclis-i Ǿişret ķurup Rüstem daħı bilesince bāde nūş eyledi. Bu 

śafādan nām-dārlaruñ derūnları [U-64b] şād olup dilleri cūş u ħurūşa geldi. Cām 

billūrından laǾl-gūn bādeler içilüp dilāverlerüñ kelleleri neşve-i meyden2287 germ 

oldı. Rüstem daħı bāde içdükce źevķ ü şevķini ziyāde ķıldı. Bu eŝnāda Zāl Rüstem’e 

ħiŧāb idüp eyitdi: Ey pūr-ı nām-ver-i ħūrşįd-fer pehlevānlar ki ħilǾat ü baħşiş tedārik 

eyle anlar ki gerden-efrāzlardur ħilǾatler vir didi. Rüstem daħı Zāl’uñ söziyle ululara 

bį-nihāye yādgārlar baħş eyledi2288. Kimine ħilǾat-i zįbā ve kimine zerrįn-zįn esbler 

ve kimine ħūb çehre ġulāmlar virdi. Cümle ulular Zāl ve Rüstem’e duǾā vü āferįn 

itdiler. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

V’ez ān pes perākende geşt encümen 

Besį ħˇāste yāfte ten be-ten 

Sipeh-büd be-sū-yı şebistān ħˇįş 

Bi-yāmed bed ān sān  ki büd resm ü kįş 

Tehemten hem idün sereş pür şitāb 

Bi-yāmed ger ez ān sū-yı cāme-ħˇāb 

Be-ħuft u be-ħˇāb ender āmed şereş 

Ħurūşįden-i merdüm ender dereş 

Ki pįl-i sepįd-i sipeh-büd zi-bend 

Rehā geşt ü āmed be-merdüm gezend2289 

Neŝr: Üstād eydür2290: Andan śoñra encümen perākende oldı2291. Herkes baħşişlerin 

alup2292 mekānlarına2293 gitdiler. Zāl daħı Rüstem ile kendü şebistānı cānibine Ǿazm 

eyledi. Resm ü āyįnleri üzre sarāylarına geldiler. Tehemten daħı şitāb ile ħırām 

                                                                                                                                                                     
2285

 Bir gün, dostlarla beraber, bir bahçede yine şarap içiyorlardı. 
2286 Üstād] Firdevsį-i dānā, P. 
2287 Neşve-i meyden] -P. 
2288 Baħş eyledi] virdi, P. 
2289 Herkes birçok armağanlar aldıktan ve meclis dağıldıktan sonra, komutan Zâl adeti üzere, hareme 
çekildi. İri yapdı Rüstem de, başı şaraptan ağırlaşmış bir halde, sallana sallana yatağına yatıp uyudu. 
Uykuda iken, odasının kapısından doğru, kulağına bir gürültü geldi. Beyaz filin; bağlarını kopardığını 
ve saraydaki insanlara zarar verdiğini söyleşiyorlardı. 
2290 Nažm: … eydür] -P. 
2291 Encümen perākende oldı] meclis ŧaġıldı, P. 
2292 Baħşįşlerin alup] -P. 
2293 Mekānlarına] maķāmlarına, P. 
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iderek ħˇāb-gāhına gelüp istirāĥata vardı. Henūz uyħuda iken nā-gāh ķapuda olan 

pāsbānlardan cūş u ħurūş peydā oldı. Rüstem beliñliyüp gözin açdı, yirinden ŧurup2294 

ķulaķ urdı işitdi dirler ki Zāl-ı zamānuñ pįl-i sepįdi bendden ķurtulup [P-101a]  niçe 

ādeme żarar irgürdi. Çünki Rüstem bu sözi işitdi dilįrlik ve pehlevānlıķ āŝārı 

derūnından nümāyān oldı2295. Segirdüp gitdi. Gürz-i şįr-serin2296 eline aldı ŧaşra 

çıķmaġa yol ŧutdı. Anlar ki Zāl’uñ der-gehinde idiler. Dükeli Rüstem’üñ öñin alup 

yolın baġladılar. Zāl-ı nām-verüñ ħavfinden biz saña ķapuyı nice açalum didiler ve 

hem gice ķarañusı ve sen bir pįrāhen ile üzerüñde esbāb yoķ2297 ve pįl-i zinde daħı 

bendden boşanmış ola. Böyle muħāŧara maĥalde sen ŧaşrada olasın bunı kim maǾķūl 

görür didiler. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Tehemten şüd āşüfte ez-güfteneş 

Yekį muşt zed ber ser ü gerdeneş2298 

Neŝr2299: Rüstem bu sözden2300 āşifte olup söyleyen ādemüñ2301 başına bir muşt urdı. 

Maġzı perrān oldı. BaǾdehu ol birlerinüñ üzerine yüriyince öñinden tārmar oldılar. 

Andan ol dilāver ķapuya geldi. Gördi ki muĥkem-bestedür bir gürz urup ķapunuñ 

zencįr ü bendini şikest eyledi. Bād gibi ŧaşra śıçradı elinde gürz-i girān yüriyüp ol 

zinde pįlüñ üzerine vardı. Deryā-yı Nįl gibi ħurūş eyledi. Rüstem pįle nažar śaldı 

gördi ki gūyiyā bir kūhdur ki ħurūş eyler zemįn ayaġı altında ķaynar cümle nām-

dārlar öñinden ürküp ķaçarlar. Ancılayın ki ķoyun ķurd yüzini gördükde nice ķaçar 

ise bunlar öyle firār iderler2302. Ol dem Rüstem şįr gibi2303 bir naǾre urdı. Ķorķmayup 

daħı ilerü ol pįl-i demānuñ üzerine2304 yüridi. Çünki pįl anı gördi [U-65a] [boş]  

 

 

 

                                                           
2294 Yirinden ŧurup] -U. 
2295 Nümāyān oldı] cūş itdi, P. 
2296 Gürz-i şįr-serin] gürz-i girānuñ, P. 
2297 Ve sen bir pįrāhen ile üzerüñde esbāb yoķ] -P. 
2298

 Fil yapılı Rüstem, bu sözleri söyleyene kızdı ve boynuna  bir yumruk indirdi. 
2299 Nazm: … Neŝr] -P. 
2300 Rüstem bu sözden] Tehemten bunlarun cevābından, P. 
2301 Söyleyen ādemüñ] birinüñ, P. 
2302 Ancılayın ki ķoyun ķurd yüzini gördükde nice ķaçar ise bunlar öyle firār iderler] -U. 
2303 Şįr gibi] -U. 
2304 Daħı ilerü ol pįl-i demānuñ üzerine] -P. 
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[U-65b] (Bu meclis Rüstem-i Destān’uñ tāzligi zamānında pederi Zāl’uñ sarāyında 

gice pįl-i sepįdi bir Ǿamūd ile helāk itdügidür.)  

 

 

GN, GNN: 7, Minyatür: U-66a 
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[U-66a] kūh mānend Rüstem’üñ üzerine segirtdi. Ħorŧumını ķaldurup diledi ki 

Rüstem’e ziyān irgüre. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Tehemten yekį gürz zed ber sereş 

Ki ham geşt bālā-yı küh peykereş 

Bi-lerzįd-i berħod küh-ı Bį-sütūn  

Be-zaħmį bi-yüftād zār u zebūn2305 

Neŝr: Çünkim pįl Rüstem’e hücūm eyledi2306. Nā-gāh Rüstem2307 anuñ başına bir gürz 

urdı. Ol pįlüñ vücūd-ı kūh peykeri ħam oldı ditreyüp ol kūh-ı bį-sütūn zār u zebūn 

düşdi. Ol bir zaħm ile2308 cān virdi. Tehemten yine tįzye varup2309, mekānında yatup 

ħˇāba vardı. Çünki ħūrşįd-i ħāver ruħ-ı dilber gibi Ǿāleme [U-66b] žiyā-baħş oldı. 

Zāl’a Rüstem’üñ kārından ħaber virdiler ki: Pįl-i jiyānuñ bir gürz ile gerdenin şikest 

idüp vücūdını ħāka bıraķdı didiler. Çünki Zāl bu sözi işitdi aślıyla bilicek [P-101b]  

eyitdi: Dirįġā ancılayın zinde pįl ki deryā-yı Nįl gibi ħurūşān idi. Çoķ rezm-gāhı ol 

pįl-i mest bir ĥamlede2310 şikest itmiş idi. Eger rezmde ol pįl [P-102a] ne ķadar zūr idi 

ise yine Rüstem-i nām-ver andan yegdür didi2311. Andan Rüstem’i çaġırup eyitdi: Ey 

beççe-i şįr-ner bu kūdeklikde saña hemtā yoķdur ve senüñ merdligüñe ve ķuvvetüñe 

ve yāl u bāluña beñzer olmaz. İmdi, şimdi andan evvel ki senüñ āvāzuñ cihānı ŧuta 

Nerįmān ķanına2312 miyān-beste ol Ǿacele ile Kūh-ı Sipend’e var. Varduķda bir kūh 

göresin ki başı seĥāb içinde, anuñ üzerinden Ǿuķāb bāl açup uçamaz ve yirden yuķaru 

dört fersengdür. Sebzevāt ile pürdür ammā içinde çoķluķ ādem yoķdur ve yaśśılıġı 

daħı dört fersengdür. İçinde cān-ver ü merdüm ālūdedür ve ol ķadar bį-nihāye 

dıraħtları vardur ki bir kimse anları bir diyārda ve bir deşt ü śaĥrāda görmemişdür. 

Ammā anuñ ķapusını bir yoldan düzmişlerdür. Sipihr mānend ol ķulle efrāħte 

olmışdur. Nerįmān ki pehlevānlardan dilįrlik ŧobını ķapmış idi. Ferįdūn Şāh’uñ 

fermānı ile ol ĥiśāruñ cānibine ayaķ ķodı. Ol yoldan aña nesne ĥāśıl olmadı. Gice ve 

                                                           
2305 Rüstem, gürzünü kaldırıp kafasına indirince, filin o dağ gibi vücudu iki büklüm oldu. Bîsütûn 
dağını andıran fil titriye titriye ve bir tek vuruşta, düşkün bir halde, yerlere yuvarlandı. 
2306 Nažm: … hücūm eyledi] -P. 
2307 Rüstem] Tehemten, P. 
2308 Ol bir zaħm ile] -P. 
2309 Varup] -U. 
2310 Bir ĥamlede] -P. 
2311 Eger rezmde … didi] -U. 
2312 Ķanına] kįnine, P. 
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gündüz rezm içinde idi2313. Dükeli gāh çāre ve gāh füsūn ile ol ķalǾada niçe yıllar 

ceng idüp ķaldı. Sipāh içerüden ve sipeh-büd ŧaşradan Ǿāķıbet ol ķalǾanuñ burcından 

bir ŧaş atdılar. Cihānı ol pehlevāndan perdāħte itdiler. Sipāh ser-dārsız girü döndiler. 

Hezįmet ile şāha geldiler. Çünki bu kārdan Sām’a āgāhlıķ irişdi ki Nerįmān ol yirde 

helāk oldı. Ħurūş idüp çoķ zārįlıķ ķıldı. Bir hafta mātem ü derd içinde oldı. Hafta 

başında sipāhını cemǾ eyledi. Ol ĥiśār cānibine çekildi. Biyābānlara pāre pāre sipāh 

döşendi2314, varup ol ķalǾa öñinde niçe māh u sāl oturdı. Ol ķalǾa ķapusına yol 

bulımadı ve ol ķalǾa dervāzesinden bir kimse ŧaşra gelmedi2315. Ne gice ve ne gündüz 

bir ādem görinmedi zįrā bir śaman çöbine iĥtiyācları yoġıdı. Eger niçe māh u sāl der-

beste ŧursalar żarūret çekmezler idi. ǾĀķıbet Sām nevmįd olup girü döndi. Ħūn-ı 

pederi [P-102b] alımadı. Ey oġul şimdi ol zamān oldı ki ceddüñ ķanını isteyelüm aña 

çāre vü füsūn2316 görelüm. Tedārik budur ki bir kārvānla gidesin ol vechle ki sārvān 

daħı seni bilmiye2317 bu ŧarįķ ile kendüñi kūh-ı Sipend’e bıraġasın. Ol bed-reglerüñ 

köklerini yirinden ķoparasın ki henūz senüñ nāmunı kimse bilmez. Ümįddür ki 

giderseñ murād ĥāśıl ola didi. Ol dem Rüstem eyitdi: Ey peder n’ola fermānuñ ile2318 

bu derde dermān idelüm tedārik görelüm2319 didi.  

Reften-i Rüstem  Be-Kūh-ı Sipend Be-Ħūn-ı Nerįmān Ħˇāsten 

Üstād eydür: Zāl döndi Rüstem’e eyitdi: İmdi ey oġul ķulaķ ŧut her ne kim saña 

söylersem ķabūl eyle bu üslūb ile ki kendüñi [U-67a] deveci şekline ķoyup śaĥrāda 

olan kārbānlardan develer cemǾ eyle2320 ve anlara ŧuz yüklet ġayrı nesne yükleme. 

Ancılayın git ki hįç kimse seni bilmiye zįrā bilürüm ki ol yirde ŧuz ķıymetlüdür. 

Andan ķıymetlü bir nesne ŧutmazlar. Ekŝer ŧuz ķaĥŧ olur. Yimekleri cümle ĥiśārda 

olanlar ŧuzsuz2321 yirler. Çünki anlar nā-gehān2322 ŧuz yükini göreler ulu ve kiçi ālāy 

olup saña ķarşu segirdürler didi. Çünki Rüstem bu tedbįri işitdi tedārik gördi. 

Ancılayın ki lāyıķ-ı kār-zārdur ŧuz2323 yükinüñ içinde gürzini nihān eyledi ve daħı 

nice silāĥ-ı ceng śaķladı. Andan aķrabāsından bir niçe Ǿāķil ü dānā kimesneleri 

                                                           
2313 İdi] -U. 
2314 Biyābānlara pāre pāre sipāh döşendi] -P. 
2315 Ŧaşra gelmedi] žāhir olmadı, P. 
2316 Füsūn] efsūn, P 
2317 Bilmiye] görmiye, P. 
2318 Fermānuñ ile] fermān senüñ, P. 
2319 Tedārik görelüm] -P. 
2320 Develer cemǾ eyle] deve iste, P. 
2321 Ŧuzsuz] bį-nemek, P. 
2322 Nā-gehān] -P. 
2323 Ŧuz] nemek, P. 
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bile2324 alup cümle śūret-i tedbįl gitdiler2325. Yolda nihānį söyleşürek ve tedbįr ü 

tedārik iderek tā gelüp Kūh-ı Sipend’e yaķįn irdiler. ĶalǾanuñ dįde-bānı bālādan 

bunları görüp sālār-ı ķalǾa yanına vardı ve aña eyitdi2326: ĶalǾa yaķįnine2327 bir kārvān 

geldi. Çoķ sārvānları var. Sālār-ı ķalǾa eyitdi: Var gör ki yükleri nedür ve yine tįz 

gelüp anlaruñ kārından beni āgāh eyle didi2328. Ol dem dįde-bān ķalǾadan aşaġı 

indi2329. Bād miŝāl2330 Rüstem’üñ yanına geldi ve aña eyitdi: Ey kārvānuñ ulusu gizlü 

yüklerüñden beni āgāh [P-103a] eyle tā ki bilüp varam sālār-ı ķalǾaya ħaber virem 

didi. Rüstem cevāb virüp eyitdi: Yüri ol mehter-i nām-cūyuñ yanına var dükeli 

sözlerden bir bir2331 aña söyle ki yükümüz ser-ā-ser ŧuzdur. Dįde-bān girü dönüp 

yuķarı ķalǾaya2332 çıķdı. Mehter-i ķalǾanuñ yanına varup eyitdi: Gelen bir 

kārbāndur2333 ki yükleri dükeli ŧuzdur didi. Çünki mehter-i ķalǾa anı işitdi yirinden 

ŧurdı şād u ħandān burc üzerine geldi2334 buyurdı tā ķalǾa ķapusın açalar ve kārvān 

yuķaru gele. Andan bu minvāl üzre Rüstem ķalǾaya girüp sālār-ı ķalǾanuñ yanına 

irişdi. Öñinde zemįn-būs idüp duǾā ķıldı ve öñine bį-nihāye ŧuz yüki iletdi. Herkes 

Rüstem’e āferįn itdiler. Mehter-i ķalǾa aña eyitdi: Ey merd hemįşe mihr-i enver2335 

gibi rūşen-dil2336 olasın. MetāǾuñı2337 ķabūl eyledüm ve yanumda minnete geçdi didi. 

Andan Rüstem bāzāra varup kendü ile gelen2338 kārbān śūretinde olan pehlevānları2339 

bile aldı. MetāǾın çıķardı her cānibden gelüp eŧrāfına cemǾ oldılar. Merd ü zen ve 

ħurd u büzürg ŧuz almaġa geldiler. Kimi cāme virdi ve kimi sįm ü zer virdi. Ol 

ŧuzdan śatun alup bį-bāk u bį-pervā evlerine2340 gitdiler. Ol gün aħşama dek Rüstem 

metāǾını cümle2341 fürūħt eyledi. Çünki aħşam irişdi. ǾĀlem tįre olıcaķ Rüstem nām-

dārları cemǾ itdi ve  śanduķlarda pinhān olan2342 silāĥ-ı neberdi çıķarup üzerlerime 

                                                           
2324 Bile] -U. 
2325 Gitdiler] -U. 
2326 Yanına vardı ve aña eyitdi] yanına geldiler eyitdi, P. 
2327 Yaķįnine] yanına, P. 
2328 Didi] -U. 
2329 Ol dem dįde-bān ķalǾadan aşaġı indi] -P. 
2330 Miŝāl] kirdār, p. 
2331 Dükeli sözlerden bir bir] -P. 
2332 ķālǾaya] -U. 
2333 Kārbāndur] bāzirgānlardur, P. 
2334 Burc üzerine geldi] -P. 
2335 Enver] tābende, P. 
2336 Rūşen-dil] rūşen, P. 
2337 MetāǾuñı] -P. 
2338 Gelen] -P. 
2339 Kārbān śūretinde olan pehlevānları] kārbān ħalķını, P. 
2340 Evlerine] -U. 
2341 Cümle] -P. 
2342 Olan] -P. 
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ārāste itdiler. Andan yüriyüp mehter-i ķalǾa cānibine Ǿazm itdiler2343. Ardınca dilįrler 

daħı gitdi2344. Bunlaruñ cūş u ħurūşlarından kütvāl-i ķalǾa āgāh oldı. Ol dem yirinden 

śıçradı Rüstem’üñ [U-67b] öñin aldı ve aña śarılmaķ diledi. Tehemten anuñ başına 

bir gürz urdı ser ü maġzı zįr-i zemįne gitdi. Ol dem2345 Rüstem naǾre urdı dilāverler 

yir yirden naǾreler urdılar. Dükeli ķalǾa ħalķı yirlerinden beliñleyüp bįdār oldılar 

ve2346 ĥālden āgāh oldılar. Yüriyüp2347 bir uġurdan2348 Rüstem ile cenge āġāz itdiler. 

Gice içinde tįġ-i raħşāndan zemįn mānend-i laǾl-i bed-ħaşān oldı. Keŝret-i dār u gįr 

ve vefret-i mevc-i ħūndan [P-103b] dirsin ki şafaķ āsmāndan bįrūn oldı. Tehemten 

gürz ü tįġ ü kemend ile dilirlerüñ başların ħurd idüp sįnelerin çāk idüp vücūdların 

ħāk ider idi2349. Çünki ol gice geçdi ħūrşįd-i felek tįġ-i kūhsārdan bālāya çıķdı cihānı 

ŝerādan ŝüreyyāya varınca ŧutdı. Ol gürūhdan ķalǾada bir vücūd śaġ ķalmadı. Kimi 

küşte ve kimi mecrūĥ2350 ve kimi ħasta oldı. Dilāverler her kūşeye şitāb ile2351 

segirtdiler. Her kimi buldılar ise helāk itdiler. Tehemten ķalǾanuñ içini gezerken 

seng-i ħārādan binā olınmış bir ħāne gördi. Ol cāy-ı tengde āhenden bir ķapu 

düzmişler mühendisler2352 anı özge perdāħt itmişler. Rüstem ol ħānenüñ ķapusına bir 

gürz urdı yirinden ķopardı. Andan śoñra içerü girdi gördi bir künbeddür ki başdan 

başa dįnār ile ŧolmış Rüstem anı görüp taǾaccüb itdi ve lebin ıśırdı. Nām-verlere 

eyitdi hergiz kimesne bunuñ gibi nesneden nişāne görmiş midür. Gūyiyā kān içinde 

zer ķalmamış ve deryāda dürr ü gevher ķalmamış dükeli getürüp bu cāy-gehde 

ķomışlar didi. Andan ŧaşra gelüp ķalǾa sālārınuñ sarāyında cemǾiyyet eyledi ve 

pederine bir nāme yazup kendünüñ kār u kirdārından ħaber bildürdi. Nāmenüñ 

evvelinde nām-ı Ħudā’yı yād idüp baǾdehu eytdi: Ey peder, fermānuñ ile varup Kūh-

ı Sipend’e irdüm diyüp ŧafśįli ile yazdı, ve ol ķalǾanuñ fetħi ne gūne oldı ve ol zer ü 

gevherler ile māl-ā-māl buduġı  ħānenüñ aĥvālin iǾlām itdi2353 ve daħı sāǿir 

fermānuñuz daħı ne ise anuñla Ǿamel idelüm diyüp nāmeyi bir hecįn-süvāra virüp 

Zāl’a gönderdi. Çünki nāme Zāl’a irişdi2354 oķıyup şād oldı ve Rüstem’e duǾā eyledi. 

                                                           
2343 ǾAzm itdiler] yüz ŧutdılar, P. 
2344 Ardınca dilįrler daħı gitdi] -P. 
2345 Ol dem] -U. 
2346 Bįdār oldılar ve] ŧurdılar, U. 
2347 Yüriyüp] -P. 
2348 Bir uġurdan] -U. 
2349 Ħurd idüp sįnelerin çāk idüp vücūdların ħāk ider idi] -P. 
2350 Ve kimi mecrūĥ] -U. 
2351 Şitāb ile] -P. 
2352 Mühendisler] -U. 
2353 İǾlām itdi] bildürdi, P.  
2354 İrişdi] vāśıl oldı, P. 
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Andan śoñra2355 cevāb-nāme yazdı. Ser-i nāmede Ħudā’ya āferįn idüp baǾdehu eyitdi: 

Ol nāme-i dil-güşā ki senden geldi baħt-ı fįrūz ile oķıdum. Şādįden anuñ üzerine cān-

feşānlıķ itdüm. Revān-ı Nerįmān’ı efrūħte itdüñ dükeli düşmenleri [P-104a] sūħte 

ķılduñ. Çünki nāmemi2356 oķuyasın Ǿacele ile bu cānibe Ǿazm eyle ki senüñ 

cemālüñsiz ħāŧırum ġuśśaludur ve niçe bįñ üştür ü ester ki bār-keşlerdür2357 saña 

gönderdüm ol ķalǾada olan māl u esbābı anlara yüklet ŧaşra çıķar ve ol ķalǾayı ser-ā-

ser āteşe ur didi. Çünki nāme Rüstem’e irişdi oķıyup şād oldı. Andan her2358 ol nesne 

ki getürmege lāyıķ idi. Tįġ ve külāh u kemerden ve lūlū-yı şāh-vār u gevherden ve 

dįbā-yı çįnį vesāǿir matāǾuñ envāǾından2359 intiħāb idüp babası2360 Zāl’a gönderdi. 

Andan ol ķalǾayı āteşe urdı duħānı çarħ-ı bülende irişdi. BaǾdehu ol yirden 

dilāverleri yanına alup2361 şād u ħandān döndi pedri cānibine Ǿazm itdi. [U-68a] 

Çünki Zāl’a āgāhlıķ irişdi ki Sipeh-dār-ı2362 gįtį-fürūz geliyor. Fermānı böyle cārį oldı 

ki cümle ķara vü ķaśabāt ve şehrleri Rüstem’üñ ķudūmına ŧonatdılar2363. Zāl daħı 

cümle ulular ile ālāy idüp ķalķdı2364 sūrnā vü nefįrin çaldurup ķarşu çıķdı. Lā-cerem 

ciger kūşesini görmege ŧayy-ı mekān idüp şitābān gitdi2365. Ķaçan ki mülāķāt oldılar 

Rüstem atından inüp Zāl’a taĥsįn ü āferįn itdi2366. Zāl daħı anı der-āġūş idüp üzerine 

sįm ü zer niŝār itdürdi. Andan Rüstem ile Zāl-ı Sām’uñ eyvānına çıķdılar. İbtidā 

māderi Rūdābe’nüñ nažarına irdi2367. Rūdābe anı der-āġūş itdi. Erligine taĥsįn ü 

āferįn ķıldı. Rüstem daħı māderinüñ elin öpdi. Fi’l-ĥāl Zāl Sām-ı süvāra müjde-nāme 

yazup içinde Rüstem’üñ itdügi erlikleri derc eyledi2368 ve ol nāme ile vāfir ŧuĥaf u 

hedāyā irsāl itdi2369. Ķaçan ki2370 nāme Sām’a vāśıl oldı2371 şād u ħürrem olup2372 bu 

śafāya ħürrem-i bahār gibi bir bezm ārāste itdi2373. Niçe gün Ǿıyş u nūş idüp nāme 

                                                           
2355 Śoñra] -U. 
2356 Nāmemi] nāmeyi, P. 
2357 Bār-keşlerdür] -P. 
2358 Her] -U. 
2359 Vesāǿir matāǾuñ envāǾından] -P. 
2360 Babası] -U. 
2361 Dilāverleri yanına alup] -P. 
2362 Sipeh-dār-ı] cihān-dār-ı, P. 
2363 Fermānı böyle … ŧonatdılar] -P. 
2364 Cümle ulular ile ālāy idüp ķalķdı] -U. 
2365 Lā-cerem ciger kūşesini görmege ŧayy-ı mekān idüp şitābān gitdi] -P. 
2366 Zāl’a taĥsįn ü āferįn itdi] duǾā ķıldı, P. 
2367 İbtidā māderi Rūdābe’nüñ nažarına irdi] māderi Rūdābe’ye vardı, P. 
2368 Rüstem’üñ itdügi erlikleri derc eyledi] gönderdi, P. 
2369 Vāfir ŧuĥaf u hedāyā irsāl itdi] bį-nihāye hedāye gönderdi, P. 
2370 Ķaçan ki] çünki, P. 
2371 Vāśıl oldı] irişdi, P. 
2372 Şād u ħürrem olup] śafāsından ruħları gül gibi açıldı, P. 
2373 Ħürrem-i bahār gibi bir bezm ārāste itdi] buyurdı meclis-i şāhį tertįb olındı, U. 
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getüren ādeme ħilǾat geydürdi. Ol maĥalde Rüstem’üñ niçe destānı yād olındı ve 

mektūbuñ cevābında Zāl’a bir nāme yazdı ve nāmenüñ içinde yazmış ki: İşitdüm ki 

nebįrem Rüstem bunca hüner žuhūra getürmiş öyle nerre şįrden bu ķadar dilāverlik 

ġarįb degildür. Meŝelā görmez misin bir arslan yavrısı ki anasından henūz 

emmemişdür. Yine anı ĥakįm-i dānā dürrendelik ile medĥ ider. İmdi Rüstem-i nām-

ver böyle hüner-mend olsa baǾįd midür ki Zāl gibi dilāver babası vardur. El-ĥaķ 

dilāverlik ve merdānelik hengāmında şįr-i jiyān andan yāverlik ister2374 diyüp nāmeyi 

tamām idüp mühr urdı ve Zāl cānibinden gelen ādeme virdi. Ol nāme ile ve virdügi 

ħilǾatler ile Zāl’uñ ħidmetine geldi. Zāl daħı nāmeden şād2375 oldı [P-104b]  ve Sām 

Rüstem’üñ aĥvāline vāķıf olduġından śafā itdi2376. Rüstem daħı dedesinüñ nāmesin 

görüp dil ü cānı śafā buldı andan bu śafā ile meclis ārāste idüp Zāl u Rüstem ve 

Nįmrūz u Zābil uluları Ǿıyş u Ǿişrete meşġūl oldılar.2377 

Vaśiyyet Kerden-i Minūçihr Nevder-rā 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Künūn ez-Minūçihr gūyem diger 

V’ez ān şāh-ı āzāde gūyem ħaber2378 

Neŝr: Firdevsį-i üstād Rüstem’üñ ibtidā žuhūrını icmālā beyān idüp bu meclisde 

Minūçihr’üñ ciger kūşesi Nevder’e vaśiyyet ü naśįĥat itdügidür. İşte Minūçihr bunca 

zamān ki pādişāh idi. Felek rāyı üzerine devr itdi. ǾAdli ħod yirden göge dek cārį idi. 

Bāy u gedā andan ħoşnūd idi2379. Āħir Ǿömri yüz yigirmi sāla irdi2380. Bu fānį 

cihāndan gitmek yükin baġladı2381. Bir gün fermān eyledi2382 sitāre-şināslar geldi 

üzerine cemǾ oldılar. Ne ķadar diķķat itdiler ki Ǿömrinüñ daħı zamānı var ise ħaber 

vireler. Aślā mecāl bulımadılar2383. Bildiler ki zamān merg ķarįb olmış idi2384. Acıķlı 

ħaber virdiler2385. Peyk-i ecel ķapuya gelmedin tedārike muķayyed olmaķ gerek 

                                                           
2374 Meŝelā görmez misin … yāverlik ister] -P. 
2375 Şād] şādmān oldı, P. 
2376 Sām Rüstem’üñ aĥvāline vāķıf olduġından śafā itdi] -P. 
2377 Sām Rüstem’üñ aĥvāline … oldılar] -U. 
2378

 Şimdi, sana Minûçihr’den söz açacağım, o azade şahdan haber vereceğim. 
2379 Vaśiyyet kerden … ħoşnūd idi] -P. 
2380 Āħir Ǿömri yüz yigirmi sāla irdi] eyyām-ı salŧanatı yüz yigirmi yıl oldı, P. 
2381 Bu fānį cihāndan gitmek yükin baġladı] -U. 
2382 Bir gün fermān eyledi] -P. 
2383 Aślā mecāl bulımadılar] -P. 
2384 Bildiler ki zamān merg ķarįb olmış idi] cihāndan gitmek zamānı geldi diyüp, P. 
2385 Acıķlı ħaber virdiler] -U. 
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yoħsa Ǿasker-i merg şebįħūn itdükden śoñra aña žafer bulunmaz2386. Çünki şāh 

mūbidāndan ħaber aldı oġlına pend ü naśįĥat itmek murād idindi2387. Ol ān işāret 

buyurdı taħt-ı şāhįyi bir gūne ŧonatdılar2388. Andan ne ķadar sitāre-şinās ve Ǿāķil ü 

dānā niçe umūr tecrübe itmiş var ise daǾvet itdi. Anlara rāz-ı derūnını söyledi2389. [U-

68b] Andan oġlı Nevder’i yanına getürdi ve aña endāzeden bįrūn pend ü naśįĥat itdi. 

Bu vechle ki: Şöyle bil ki2390 bu taħt-ı şāhį  vü tāc-ı pādişāhį2391 fesāne vü 

füsūndur2392. Cāvidān degildür ki insān aña göñül baġlıya. İşte benüm Ǿömrüm ki rāst 

yüz yigirmi yıldur. Bunca Ǿömr içinde niçe renc ü miĥnet çekildi. ǾĀķıbet rūzgār el 

virdi kām-ı dil ile niçe zamān zindegānį itdük rezm ile düşmenānı vilāyetimüzden 

sürdük. Bi-ĥamdi’llāh ferr-i Ferįdūn ile ki miyān-beste oldum cümle ziyānum sūda 

mübeddel oldı. Ĥattā Selm ile Tūr’dan ceddüm Įrec ķanını aldum ve muħāliflerden 

dünyāyı pāk itdüm. Ħuśūśā cihānı dįvlerüñ cevründen ve belālarından ħalāś 

itdüm2393. Niçe şehr ü vilāyet ābādān eyledüm. Yine ĥaķįķat ile suǿāl olınsa śanki 

dünyāyı yiriyle görmedüm geçen ise belürmez. İmdi bunca Ǿömr ki śafāyla geçdi bir 

ab mergüñ elemine degmez2394. Dıraħt-ı merg ki berg ü bārı zehrdür. Ĥāliyā bitdi 

tamām  barur oldı. İşte bunca miĥnet ü meşaķķāt çekdüm saña bu taħt-ı şāhįyi teslįm 

itdüm. Kāruñ Ǿadl ü dād gerekdür2395. Şöyle ki Ferįdūn baña teslįm [P-105a] eyledi. 

İmdi sen daħı şöyle bil ki taśarruf itdük ve geçdi gitdi hemān eyle ŧut lākin gerekdür 

ki zamānuñı ħoşluķ ile geçüresin. Senden ki nişān ķalur ŧūl u dırāz zamānlar gelür 

lāyıķ degildür ki āferįn dimeyeler. Nāmuñ añılduķça nefrįn eyleyeler kim aśl-ı 

pākden dįn-i pāk gelür cehd it2396. Tā kim ecdāduñ yolına gidesin ve bu günden śoñra 

salŧanat u ĥükūmet tāzelense gerek ve ķaçan ki Mūsā Peyġamber gelüp 

peyġāmberligini ižhār ider. Śaķın anuñ dįninden dönme ki dįni ĥaķdur ve rāyı 

pākdur. İmdi śaķın ŧoġrı yolı elüñden ķoma ki elüñ daħı anuñladur ve yaramazlıķ 

anuñ muħālifindendür. Sen hergiz ŧoġru yoldan śapma ve ŧarįķ-i Ĥāķ’dan şaşma, 

                                                           
2386 Peyk-i ecel ķapuya … bulunmaz] her ne itmelü iseñ yaraġuñı gör olmıya ki ecel irişe tedārik 
itmemiş bulınasın didiler, P. 
2387 Oġlına pend ü naśįĥat itmek murād idindi] -P. 
2388 Ol ān işāret buyurdı taħt-ı şāhįyi bir gūne ŧonatdılar] -P. 
2389 Anlara rāz-ı derūnını söyledi] -P. 
2390 Şöyle bil ki] -U. 
2391 Ve tāc-ı pādişāhį] -U. 
2392 Fesāne vü füsūndur] nā-pāydārdur, P. 
2393 Ħuśūśā cihānı dįvlerüñ cevründen ve belālarından ħalāś itdüm] -U. 
2394 İmdi bunca Ǿömr ki śafāyla geçdi bir ab mergüñ elemine degmez] -P. 
2395 Kāruñ Ǿadl ü dād gerekdür] -P. 
2396 Şöyle ki Ferįdūn … pāk gelür cehd it] -U. 
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peyġamber-i Ħudā’ya kįn eyleme, şerr ü ħayrı ħalķ iden Allah TeǾālā’dur. Pes2397 

bundan śoñra çoķ zamān geçmedin Türkān cānibinden bį-ĥadd sipāh Įrān’a gelüp 

taħt-ı Įrān’a külāhın ķosa gerekdür. Lā-cerem çarħ-ı denį Ǿaksine dönüp Ǿālem şerr ü 

şūr ile memlū olsa gerekdür ne ķadar dürüşt ü düşvār kārlar var ise saña görinse 

gerek el-ķıśśa saña gezend ü żarar pūr-ı Peşenk’den irişür. Türkān Ǿaskerinden kāruñ 

ziyāde teng olur. Cümleden ehemm saña vaśiyyetüm oldur ki dāver olduġuñ 

zamānda iki kimseden kendüñe mutaśśıl yārdım isteyesin. Biri Sām-ı süvārdan ve 

ikincisi Zāl’dan ve daħı maǾlūmuñ ola ki ol nev-dıraħt ki bįħ-i Zāl’dan gelüp 

ŧurımayup bālālanmadadur. Andan daħı ġāfil olmayasın ki şehr-i Tūrān andan zįr ü 

zeber olup senüñ kįnüñi anlardan ol kįnecū alur didi. Çünki ol şehriyār-ı dįn-dār 

oġlına bu vaśiyyeti itdi çeşm-i cihān beyninden yüzine āb revāne oldı. Nevder daħı 

bu ĥāli gördi vāfir girye ķıldı. Bā-vücūd ki Minūçihr’üñ ne bir derdden āzārı ve ne 

vücūdında eŝer-i bįmārı var idi2398. Bu ǾĀlemde iken keyānį iki dįdelerin diküp 

tamām śoluduķdan śoñra bir āh-ı serd ile cān-ı Ǿazįzin ķābıż-ı ervāĥa teslįm itdi2399. 

Lā-cerem ol şehriyār-ı pür-hüner Ǿālem-i fenādan milket-i beķāya sefer ķılup 

dünyāda ĥikmet-āmįz sözlerinden özge vücūdından bir eŝer ķalmadı. Nevder daħı 

āyįnleri üzre mātem çeküp śoñra başına külāh-ı Keyān’ı urınup ve arķasına libāce-i 

ħüsrevānį giyüp çıķup pederi Minūçihr’üñ taħtında ķarār eyledi. Andan ǾAskerine 

dirhem ü dįnār niŝār itdi. [P-105b] 

Pādişāhį-i Nevder Heft Sāl Būd 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Berįd ber-ne-yāmed besį rūzgār 

Ki bįdād-ger şüd dil-i şehriyār 

Çü bügźeşt ez-sāliyeş heft sāl 

Şikest ender āmed ber-ān bį-hemāl2400 2401 

 [U-69a] [Neŝr:] Şimden śoñra salŧanat-ı Įrān Nevder’e degdi. Üstād taǾyįni üzre 

salŧanatda ŝābit ķadem olduġı yedi yıldur2402. Zįrā hemānā ki cülūs itdi2403. Tamām 

salŧanat emrinde istiķlāl ile iki yıl ĥükūmet eyledi. Bir gün serā-perdesine bį-yār 

                                                           
2397 Sen hergiz … Pes] -U. 
2398 Nevder daħı bu ĥāli … var idi] -P. 
2399 Cān-ı Ǿazįzin ķābıż-ı ervāĥa teslįm itdi] -P. 
2400 Pādişāhį-i Nevder Heft … bį-hemāl] -P. 
2401 Aradan henüz çok bir zaman geçmemişti ki padişah, adaletsizliğe başladı. Yedi yıl saltanat sürdü. 
2402 Şimden śoñra salŧanat-ı Įrān …. yedi yıldur] -P. 
2403 Zįrā hemānā ki cülūs itdi] -P. 
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kimse girmedi. ǾĀlemde her ŧarafdan şerr ü şevr ķopdı2404. Nevder yeñi pādişāh iken 

Ǿālem andan uśandı. Çün babasınuñ ķāǾidesine taġyįr virdi ve ķānūnı āħir ķodı. 

Mūbidler ve ulular anuñçün ħoş olmadılar. Nevder dād u dihiş yolına gitmedi, hemān 

yimek ve uyumaķ kārını Ǿādet idindi2405. Çoķ zamān geçmedin āfāķa yayıldı ki2406 

Nevder Şāh’uñ göñli bįdād-ger 2407oldı. Ŧarįķ-i merdį yanında ħˇār oldı2408. El-ĥaķ 

böyle idi hemān ki yidi yıl tamām oldı kendüye ve Ǿaskerine şikest itdi2409. Ulular ile 

mābeyn olup üslūb-ı şehenşāhįyi bir uġurdan yavı ķıldı ve ket-ħudā olanlar hep 

sipāhį oldılar ve dilāverler ise şāh aramaġa gitdiler. El-ķıśśa Ǿaskerüñ ekŝeri perįşān 

oldı2410. Dünyā ise pür-ħurūş oldı. Lā-cerem bu şehriyār-ı bįdād-gerüñ žulmi ĥadden 

aştı ammā çünki mįr ü mehter ve sipāhį vü Ǿasker perākende olup her biri bir cānibe 

gitdi. Nevder’üñ ħavfi ziyāde oldı. Ol dem Sām-ı süvāra ādem gönderdi ve bu ādem 

ile bir nāme ki ser-ā-ser temelluķ u tażarruǾ gösterüp derd-mend ü müstemendligin 

ižhār itmiş2411, śūret-i mektūb bu idi ki: Ol Ħudā kim ayuñ günüñ śāĥibidür. 

Ħudāvend-i Ǿaķl u cān odur ve daħı devr idici heft āsmān śāĥibidür. Geldük imdi ol 

ayuñ, günüñ śāĥibinden rūĥ-ı revān Minūçihr’e. Dürūd u ŝenā ķılmaķdan śoñra 

maǾlūm idinesüñ ki şāh-ı cihān tā bu Ǿālemden göz yumınca pehlevān-ı cihān-

dįdeden ķil ü ķāl iderdi, ser-efrāzdur begenilmiş pehlevān  Sām-ı Nerįmān’dur. 

Benüm arķamuñ germ olduġı ol pehlevān iledür2412. Bi-ĥamdi’llāh ki pehlevānuñ 

yanında āsān u düşvār yeksāndur. Ĥaķ’dan temennāmuz budur ki ol pehlevān-ı 

cihān-dįdenüñ müdām-ı dil ü hūşı ābād ve revānı her derdden āzād ola kim binā-yı 

salŧanat anuñla pāy-dārdur2413. Bir pehlevāndur ki şāh dostıdur ve nigeh-bān-ı kişver 

ü şehriyārdur. İmdi ey pehlevān-ı cihān ĥālā ŧılsım-ı şāhenşāhį bozılup dünyā āşūb ile 

māl-ā-māl oldı2414. Söz ĥādd ü tafśįlden geçmişdür2415. Şöyle ki elüñe gürz-i kįni 

almıyasın taħt tebāh olup salŧanat bi’l-külliye elden gider ya da naśįb olur2416. Ve’l-

ĥāśıl müddeǾāsı ne ise nāmede derc itdi. Bir söz ķalmadı ki yazılmıya2417. Nāme 

                                                           
2404 Tamām salŧanat … ķopdı] -U. 
2405 Nevder yeñi pādişāh … Ǿādet idindi] -P. 
2406 Āfāķa yayıldı ki] -P. 
2407 Göñli bįdād-ger] žālim-i bį-pāk, P. 
2408 Ŧarįķ-i merdį yanında ħˇār oldı] -U. 
2409 El-ĥaķ böyle idi … şikest itdi] -P. 
2410 Ulular ile mābeyn … perįşān oldı] -P. 
2411 Ser-ā-ser temelluķ … ižhār itmiş] -P. 
2412 Śūret-i mektūb bu idi … pehlevān iledür] -U. 
2413 Bi-ĥamdi’llāh ki pehlevānuñ … pāy-dārdur] -P. 
2414 İmdi ey … mālāmāl oldı] şimdi pādişāhlıķ bināsı tezelzül buldı, P. 
2415 Söz ĥādd ü tafśįlden geçmişdür] -U. 
2416 Taħt tebāh olup … naśįb olur] taħt u tāc elden gider, P. 
2417 Ve’l-ĥāśıl müddeǾāsı … yazılmıya] -P. 
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vardı Sām’a degdi. Sām ki oķıdı2418 [P-106a] bir āh-ı serd çekdi. Ol gice ol ķadar śabr 

itdi ki hengām-ı bāng ħurūş oldı2419. Fi’l-ĥāl fermānıyla sūrnā vü nefįr çalınup Gürk-

sārdan bir Ǿasker ile ķopdı ki2420 deryā-yı Çįn2421 ol Ǿasker yanında ħˇār2422 olur idi. 

Įrānįler ki Sām’uñ geldüginden āgāh oldılar ķarşu çıķup Nevder’üñ aĥvālini taķrįr 

itdiler. Gāh bįdād-gerligini ve gāh pederinüñ ħilāfına gitdügini söyleyüp dünyāyı 

evżāǾ-ı bįdādla pür ķıldı didiler ve ferre-i izidįden dūr düşdügini ser-be-ser 

söylediler. Ve’l-ĥāśıl bir Ǿāleme varmışdur ki salŧanata źerre ķadar liyāķati 

ķalmamışdur. N’olaydı Sām pādişāhumuz olaydı2423. Şöyle ki Sām-ı yil giçe taħtında 

ķarār ide. ǾAdālet itmiş olur dünyā ser-be-ser Ǿadl ü dādı ile ābādān olur ve biz 

Ǿumūmen bende-i fermān-beri oluruz. Revānımuz mihr ü muĥabbetine kān olur 

diyüp sözlerin tamām idince Sām-ı süvār eyitdi: Bu vażǾı Ħudā-yı bį-çün benden 

nice pesend eyler ki Nevder gibi ādem ki Keyānį nijād ola ve bunca zamān taħt-ı 

Keyānį’de kemer-beste ola. Bundan śoñra ben tāc u taħta nice lāyıķ olurum. Bu 

maķūle vażǾ-ı muĥālātdandur. Meded bu söz bir daħı zebāna gelmesün kim ki 

istimāǾ ider bizi taǾyįb ider. Kimüñ zehresi vardur ki eger kihāndan ve eger 

mihāndan ki bu maǾnāyı ħāŧıra getüre. Ĥaķ güvāhdur ki Minūçihr’üñ meŝelā evlādı 

ķalmıya bir ķızdan ġayrı ol ķız geçe taħtda ķarār ide aña inķıyādum tā Minūçihr gibi 

olur. Ħāk-pāyine [U-69b] yaśdınup çeşm-i cihān-bįnem yine anuñla bįnā olur. Degil 

ki böyle ferzende mālik ola ve eger pederi yolından azdı ise tekrar anı yola getürmek 

ķābildür. Bi-ĥamdu’lillāh ol āhen degildür ki jengār-ħurde ola ki śayķal ķabūl itmiye. 

İmdi daħı göñli muĥkem olmamışdur2424. Ben aña naśįĥat ideyin göñlini 

yumuşadayın Ǿālem yine aña muĥabbet eylesün2425. Yine anı ferr-i izidįye getürmek 

baña farż olsun2426. İmdi siz daħı ġavġādan2427 peşįmān oluñ yeñiden Ǿahd ü peymānı 

beste eyleñ [P-106b]  yine ben kefįl size riǾāyeti külli ola2428. Ammā ser-keşlik idüp 

ħalįfeye Ǿāśį olmaķda iki ķabāĥat vardur. Biri bu ki mažhar-ı raĥmet-ı Kird-gār 

olmadan maĥrūm olup min-baǾd raĥmet-ı Ĥaķķ’ı görmezsiz ikinci Nevder Şāh’uñ 

mihr ü muĥabbetini daħı görmiyesiz lā-büd bu dünyāda ħışm-ı şāhįyi görürsiz ve 

                                                           
2418 Oķıdı] maǾlūm idindi, P. 
2419 Ol gice ol ķadar śabr itdi ki hengām-ı bāng ħurūş oldı] hemān hengām-ı bāng ħurūşda, P. 
2420 Ķopdı ki] çekildi ki, P. 
2421 Çįn] sebz, P. 
2422 Ol Ǿasker yanında ħˇār] anda naĥv, P. 
2423 N’olaydı Sām pādişāhumuz olaydı] -P. 
2424 İmdi daħı göñli muĥkem olmamışdur] -P. 
2425 Ben aña naśįĥat … eylesün] -U. 
2426 Yine anı ferr-i izidįye getürmek baña farż olsun] -P. 
2427 Ġavġādan] geçenden, U. 
2428 Ben kefįl size riǾāyeti külli ola] -P. 
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aħretde ħod mekānuñuz āteş-i sūzān nįrān olur didükde Ǿāķil ü dānā ve pįr ü civān2429 

itdüklerine peşįmān oldılar. Cān u dilden bende-i kemter olup Ǿahd ü peymānların 

tekrārdan dürüst itdiler2430. Cihān pehlevānuñ ķadem-i ferħundesi ile dünyā ser-be-ser 

civān oldı2431. Çünkim der-gāh-ı Nevder’e geldiler. Pes Nevder Şāh’a Sām-ı süvāruñ 

geldügin ħaberi irdi, ŧurdı Nevder Şāh ĥāśekįleri ile Sām-ı süvārı ķarşuladı. Ǿİzzet ü 

ikrām ķıldı. Sām daħı cihān-pehlevāndur hem pįrdür pādişāhuñ nažarında oturup 

devlete lāyıķ naśįĥatler idüp ümerā ile mābeynlerini ıślāh itdi2432. Lā-cerem 

Nevder’üñ ķademinde baş ķoyup Ǿözrlerin dilediler. Cān u dilden bunlar yine 

Nevder’e yār olınca Nevder Şāh daħı geçüp taħtında ķarār itdi2433. Cihān-pehlevān 

ķademinde yine binā-yı salŧanat ābādān oldı. ǾĀlem yeñi başdan güzellendi. 

Ümerāsına ħilǾat virdi ve cihān-pehlevān daħı ħilǾat-i ħāś arķasında bende-vār-ı 

ħidmetde2434 ayaġ üzre ŧurup eyitdi: Bi-ĥamdi’llāh ki umūr-ı salŧanat yine rāst oldı. 

Hemįşe nižām u intižām üzre ķaluñ diyüp2435  yine vilāyetine Ǿavdet itmege destūr2436 

aldı. Ŧaşra geldi ġulāmlar, zerrįn-sitām atlar ile kim Nevder Şāh virmiş idi ve iki 

dāne cām gevher-i sürħ ile ŧolu idi. Ol dem pehlevāna virdi ve yine Pehlevān Gürk-

sārlar cengine gitdi2437. Bu ķarār üzre felek-i kįne-dār biraz dūr itdi. Ĥikmet-i İlāhi 

Nevder Şāh’a źerre miķdārı ārām u mihr göstermedi. Bundan śoñra Minūçihr’üñ 

vefātı ħaberi Türkistān’da münteşir oldı ve Nevder’üñ daħı işi ilerü varmaduġını 

birbirleriyle gümānlar söyleşüp andan Tūrāniyān daħı bu ĥālden Ǿumūmen ħaberdār 

oldılar. 

Āgāhį Yāften-i Peşenk Ez-merg-i Minūçihr ve Leşker Firistāden2438 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü bişnįd sālār-i Türkān Peşenk 

Çünān ħˇāst āyed be-Įrān be-ceng 

Besį yād kerd ez-niyā   Zādşem 

Hem ez-Tūr ber-zed yekį tįzdem2439 [P-107a] 

                                                           
2429 ǾĀķil ü dānā ve pįr ü civān] ümerā-yı Įrān, P. 
2430 Cān u dilden … dürüst itdiler] -P. 
2431 Cihān pehlevānuñ … civān oldı] -P. 
2432 Çünkim der-gāh-ı … ıślāĥ itdi] -U. 
2433 Cān u dilden … taħtında ķarār itdi] -P. 
2434 Bende-vār-ı ħidmetde] -P. 
2435 Eyitdi: Bi-ĥamdi’llāh ki … üzre ķaluñ diyüp] -U. 
2436 Yine vilāyetine Ǿavdet itmege destūr] girü dönmege icāzet, P. 
2437 Ŧaşra geldi ġulāmlar… cengine gitdi] -U. 
2438 Āgāhį Yāften … Firistāden] Āgāhį Yāften-i Tūrāniyān Ez-vefāt Kerden Minūçihr ve Āmeden-i 
Efrāsiyāb Be- Įrān-zemįn, P. 
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Neŝr2440: Netįce-i kelām budur ki Minūçihr’üñ vefātı ħaberi geldi Peşenk’e vāśıl oldı. 

Şād olup dünyā kendünüñ oldı2441. Fi’l-ĥāl Ǿasker ile Įrān’a gelmesini murad eyledi. 

Evvel Zādşem’i baǾdehu Tūr’ı yād itdi2442. Cigerden bir āh-ı serd çekdi. Bunlardan 

śoñra Minūçihr’i añdı ve Ǿaskerini yād eyledi. Bu maĥalde Ǿaskerinüñ güzįde 

dilāverlerin ve ser-ĥalķaların meŝelā Aħvāstgirū ve Gersįvez ve Bārmān ve Hūmān-ı 

cengį ve sipeh-sālār Veyse-i tįz-ceng2443 gibi pehlevānları ve pūr-ı güzįni Efrāsiyāb’ı 

Ǿumūmen bu źikr olınan nām-dārları daǾvet itdi. Tamām bu dilāverler ve güzįde 

serverler kim gelüp yirlü yirlerinde ķarār itdiler2444. İbtidā simāŧ çekilüp ŧaǾām 

yinildi2445 baǾdehu söz açılup ibtidā Tūrāniyān ile Įrāniyān’uñ kįnelerine bāǿiŝ ne oldı 

ve ħuśūmet neden žuhūr itdi ol söylendi2446. Āħir söz Tūr ile Selm’üñ ķan ve kįnesine 

irişdi. Peşenk eyitdi: Niçeye dek anlaruñ kįni zįr-i dāmende pūşįde ola2447. İmdi hep 

bilürsiz ki Įrāniyān bize ne işler itmişdür ve bunca zamān kįnemüze miyān-beste 

idiler. Fırśatı fevt itmediler2448. İmdi bu gün ol gündür ki [U-70a] biz daħı anlardan 

Selm ü Tūr ķanını ŧaleb idüp intiķāmımuz alavuz didükde2449 Efrāsiyāb ki 

pederinden2450 bu kelimātı işitdi āteş-i ġayret ü ĥamiyyet derūnını yaķup kül 

eyledi2451. Bir mertebeye vardı ki ħord u ħˇābdan bįzār oldı ve bir yirde ārāma mecāl 

ķalmadı. Pederi öñinde yir öpdi derūnı kįn ile pür olmış ve kemer-ber-miyān itmiş 

idi2452. Āħir pederine bu vechle ħiŧāb itdi ki2453: Serverā ne tevaķķuf idersiz2454 

arslanlar cengine lāyıķ dir iseñ işte ben, Įrān śāĥib-ķırānına aķrān bir pehlevān dir 

iseñ işte ben2455, bi-hamdi’llāh ki şįrān-ı mįştiyān ile cenge liyāķatüm vardur ve sālār-

ı Įrān ile hem-neberd olsam rūgerdān olmaķ dükeli ümįdüm budur ki dest-i berd 

gösterem2456. Zādşem ki tįġi āfāķa meŝeldür. Şöyle śaġ olaydı Įrānįleri çoķdan nābūd 

                                                                                                                                                                     
2439 Padişah Minûçihr’in ölüm haberi, Tûrân ordusuna ve Peşenk’e ulaşınca İran’a savaş açmak istedi. 
Aklına babası Zâdşem ve Tûr geldi. 
2440 Çü bişnįd … Neŝr] -P. 
2441 Şād olup dünyā kendünüñ oldı] -P. 
2442 Evvel Zādşem’i baǾdehu Tūr’ı yād itdi] -P. 
2443 Ve Bārmān ve Hūmān-ı cengį ve sipeh-sālār Veyse-i tįz-ceng] -U. 
2444 Tamām bu dilāverler … ķarār itdiler] Tūrān begleri geldiler, P. 
2445 İbtidā simāŧ çekilüp ŧaǾām yinildi] -P. 
2446 BaǾdehu söz açılup ibtidā … söylendi] -P. 
2447 Niçeye dek anlaruñ kįni zįr-i dāmende pūşįde ola] -P. 
2448 Bunca zamān … itmediler] bil baġlayup yaramazlıķdan ide bildüklerin itdiler, P. 
2449 İmdi bu gün ol … didükde] şimdi intiķām zamānı geldi didi, P. 
2450 Pederinden] atasından, P. 
2451 Bu kelimātı … eyledi] sözlerin işidüp derūndan cūş itdi, P. 
2452 Pederi öñinde … itmiş idi] -P. 
2453 Āħir pederine bu vechle ħiŧāb itdi ki] eyitdi ki, P. 
2454 Serverā ne tevaķķuf idersiz] -P. 
2455 Arslanlar cengine … iseñ işte ben] -P. 
2456 Bi-hamdi’llāh ki ... gösterem] -P. 
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ider idi. Įrān’a bi’ż-żarūrį ĥākim olurdı. Çünki anlar bu ħidmete irmedi2457. Bi-

ĥamdi’llāh ki anda mevcūd olan śıfāt eger kįn ü ħışm sürmek ise vesāǿir zūr-ı bāzū-

yı şįrāne lā-cerem yāl u bālum bir [P-107b] mertebedür ki niçe ferseng yire sāye-

güster olur. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Berū bāzū-yı şįr ü bā-zūr-ı pįl 

Vezed sāye-güsterde ber-çend mįl2458 

Neŝr2459: El-ĥaķķ Efrāsiyāb’uñ icmālice taǾrįfi böyledür ki: Evvelā zebānı bürrende 

tįġ meŝābesinde imiş ve ķalbi ħod deryā-yı bį-girāna beñzer ve kef-i zer-baħşı 

yaġmur yaġdurıcı bulut miŝālinde2460. Üstād eydür: Çünki Efrāsiyāb pederi Peşenk 

Şāh öñinde daǾvā-yı merdį eyledi2461. Fi’l-ĥāl Peşenk emr eyledi ki Tūrān Ǿaskeri ile 

Efrāsiyāb Įrān’a hücūm ide. Ümįddür ki Selm ve Tūr intiķāmını ala. Nitekim Ǿuķalā 

buyurmışlar ki peder ki püserin bir kāra lāyıķ u sezā-vār göre anı ser-firāz itdürüp 

şöyle ki ħūrşįd-i dıraħşān ile hem-ser ola ve baǾde’l-mevt cānişįni ola. Çünki 

Efrāsiyāb Įrān mülkine gitmege pederi fermānı ile Tūrān leşkerine ser-dār oldı. Ħışm 

u kįn ile pederi yanında ķarār idüp cengüñ levāzımını ve sefer mühimmātını görmege 

muķayyed oldı. Çün ceng yaraġın görüldi ve Efrāsiyāb daħı ser-dār taǾyįn olındı2462. 

Andan Aġrįrez ki birāder-i Efrāsiyāb’dur Peşenk oġlıdur. Peşenk anı ser-leşker 

taǾyįn itmiş idi2463. Üstād eydür: Peşenk ķaśrında tenhā otururken2464 Aġrįrez ķaśruñ 

ķapusından girüp ĥużūrına vardı2465. Endįşe ile göñli ŧolu ve mütefekkir, zįrā her işde 

endįşe lāzımdur. Encām-ı kārdan ġāfil olmaķ Ǿāķil işi degildür. Ol vechden Aġrįrez 

Peseşnk öñinde yir öpdi ve2466 pederine eyitdi: Ey bāb-ı saǾādet-cenāb baǾżı ħāŧıram 

vardur ĥużūruña beyān ideyin. Peşenk söyle diyince Aġrįrez eyitdi2467: Bi-

ĥamdu’lillāh ki cihān-dįde vü kār-ı āzmūdesin ĥālā bu iķlįmüñ şehriyārısın. Türkler 

içinde erlik ile imtiyāz bulduñ merdligüñ maǾlūmdur2468. İmdi bu ne fikrdür ki 

                                                           
2457 Zādşem ki … irmedi] Zādşem tįġe el uraydı cihānı Gürşāsb’a ķomaz idi ve kįn almaġa bil baġlaya 
idi. Įrān’a ĥüükm itmeden ġayrı ne olur idi, P. 
2458 Aslan gibi göğsünü, pazusunı, fil gibi kuvvetini, birkaç millik mesafeye kadar uzanan gölgesini. 
2459 Nažm: … Neŝr] -U. 
2460 El-ĥaķķ Efrāsiyāb’uñ … bulut miŝālinde] -P. 
2461 Çünki Efrāsiyāb pederi Peşenk Şāh öñinde daǾvā-yı merdį eyledi] -P. 
2462 Çün ceng yaraġın … olındı] -U. 
2463 Andan Aġrįrez ki … itmiş idi] -P. 
2464 Peşenk ķaśrında tenhā otururken] -P. 
2465 Ĥużūrına vardı] pederi öñine geldi, P. 
2466 Endįşe ile göñli ŧolu … yir öpdi ve] -U. 
2467 Ey bāb-ı saǾādet-cenāb … Aġrįrez eyitdi] -P. 
2468 Türkler içinde … maǾlūmdur] -U. 
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idersin2469. Įrāniyāndan Minūçihr gitdi ise Sām bāķį degil mi. Ol ħod cümle sipāhuñ 

siperidür. Bilmez misin ki Gürşāsb’dan ve Ķāren-i rezm-zen ve bunlardan māǾadā 

tįr-endāz u şemşįr-zenlerden Selm ü Tūr’uñ başına ne Ǿuķūbet geldi ve daħı 

ceddimüz Zādşem [P-108a] Şāh Tūrān sipāh iken iklįl-i devleti hem-ser mihr ü māh 

iken yine pādişāh ile rezm-ħˇāh olmadı2470 ve ārām-gāhında ķārār ider idi2471. Bir 

şehriyāruñ nāmesi ki mażmūnı ħuśūmet ve kįn ola, oķumadı ve kendüsi daħı āħire 

öyle nāme göndermedi2472 dāǿim sözi bu imiş ki bizde şerr ü şūr n’eyler bu maķūle 

cünbüş-i āşūb cādūvāndur2473. Zįrā hemān bu cünbüşümüzden memleketimüzde fitne 

vü āşūb olmaķdan ġayrı nesne ĥāśıl olmaz ve uyur fitneyi uyandurmaķ revā olmıya 

didi2474. Ķaçan ki Peşenk oġlı Aġrįrez’dan bu naśįĥat-āmįz kelimātı istimāǾ itdi böyle 

cevāb virdi ki: Oġlum Efrāsiyāb2475 [U-70b]  ejdehādur2476 bįşe-zār-ı ĥarbüñ bir nerre 

şįridür ve nįzesine bir pehlevān mālik degildür ki ķarşu ŧura. Lā-cerem fikri budur ki 

dedelerimüñ ķanını bu nįze ile ala. İmdi senden daħı ricā olınur ki andan 

ayrılmıyasın. Ol daħı senüñle müşāvere eyleye2477. Eger nįk ve eger bed senüñ 

rāyüñle ola ve daħı ol memleketde kim ol ulular baş virdiler at ayaġı altında ol 

vilāyetleri pāy-māl idüñ2478. İmdi ķaçan bahār bulutları dāmenlerini dürr ile ŧoldura 

biyābān bārān ile ŧolar ŧaġlar ve śaĥrālar ve vādįler otlaķ olur. Ādem oġlanınuñ 

boyından aşurı olur. Cihān ser-be-ser yaş terke (?) ile deryā-yı sebz olur. Śaĥrālar ve 

otaġlar ve ħaymeler ķurılsun göñül ħoşluġı ile sebzeler ve güller üzre yürüñ 

Āmel’den yaña Ǿasker çeküñ varuñ Dehistān u Ħˇārezm illerini ayaġ altına aluñ. At 

naǾlı ile pāy-māl idüñ. Ķan ile ol diyāruñ śularını laǾl eyleñ. Minūçihr ol zamān kįn 

ŧalebine geldi ol diyārdan geldi. ǾAskere ol illerden ġayrı penāh yoķdur. Tāc u taħtuñ 

ziyneti anlardandur2479. Mādām ki Minūçihr śaġ idi anlar ile muķāvemet ü ħuśūmet 

mümteniǾ idi. Ol gitdükden śoñra ķalan Įrānįler muşt ħāk degildür. Zįrā şāhları ki 

Nevder ola andan göñlüme źerre ķadar endįşe gelmez ki ħod-rāy u ħod-pesenddür. 

Kimsenüñ sözine ķulaķ urmaz2480. Hemān kūşişüñüz buña olsun ki Ķāren ile Sām’ı 

                                                           
2469 İmdi bu ne fikrdür ki idersin] -P. 
2470 Yine pādişāh ile rezm-ħˇāh olmadı] hiç bu bābda söz açmaz idi, P. 
2471 Ve ārām-gāhında ķārār ider idi] -U. 
2472 Bir şehriyāruñ nāmesi ki … göndermedi] kįn kitābını oķumazdı, P. 
2473 Dāǿim sözi bu … cādūvāndur] -P. 
2474 Zįrā hemān bu … olmıya didi] -U. 
2475 Oġlum Efrāsiyāb]bu dilāver, P. 
2476 Ejdehādur] -U. 
2477 Ol daħı senüñle müşāvere eyleye] -P. 
2478 Ve daħı ol … pāy-māl idüñ] -U. 
2479 İmdi ķaçan bahār … anlardandur] -U. 
2480 Mādām ki … ķulaķ urmaz] -P. 
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meydān-ı rezmde fırśat bulup yā ķatl veyā esįr idesiz2481 ki Įrān ser-efrāzları 

anlardur2482. Bu ħidmet ki vuķūǾa gele ecdādımuz revānı şād olur ve bed-

ħˇāhlarımuzuñ ķalbi āteş ile ħākister ola2483 didi2484. Pes Efrāsiyāb ŧurup yir öpdi ben 

kįn śuyın yolına aķįdeyüm didi2485. Bu eŝnālarda ki yirlü yirine bisāt-ı sebz döşendi. 

Bahār-ı Ǿālem-ārā ile dünyā ŧonandı2486. Śaĥrāda çemen-i perniyān aŧlas miŝāl oldı2487. 

[P-108b]  Gerdān-ı Türkān daħı miyānların baġlayup Įrānįler ķaśdına tamām āmāde 

oldılar ve bir cānibden Çįn’den daħı ne ķadar Türk var ise anlar geldiler ve bir 

cānibden Ĥāver-zemįn gürz-dārları gelüp vāśıl oldılar. El-ĥaķ bir Ǿasker tertįb olındı 

ki girānesi peydā degil idi. Andan Efrāsiyāb sūrnā vü nefįrin çalup Įrān’a müteveccih 

oldı.  

Āmeden-i Efrāsiyāb-ı Türk Be-rāh-ı Dehistān Be-Įrān-zemįn 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü leşker be-nezdįk-i Ceyhūn resįd 

Ħaber z’ū be pūr-ı Ferįdūn resįd 

Sipāh-ı cihān-dār bįrūn şüdend 

Zi kāħ-ı hümāyūn be-hāmūn şüdend   

Be-rāh-ı Dehistān nihādend rūy 

Sipeh-dār-ı şān Ķāren-i rezm-cūy 

Şehenşāh Nevder pes-i püşt ūy 

Cihānį ser-ā-ser pür ez-güft ü gūy 

Çü leşker be-pįş-i Dehistān resįd 

Çünān şü ki ħūrşįd şüs nā-bedįd2488 

Neŝr: Üstād eydür: Çünki Efrāsiyāb yir götürmez leşker ile Įrān’a yönledi2489. 

Nevder’üñ baħtı ħˇāba dikildi, Peşeng’üñ ĥāreketinden ġāfil idi. Efrāsiyāb daħı 

                                                           
2481 Hemān kūşişüñüz … idesiz]  cehd eyleñüz kim Ķāren-i Gāve vü Gürşāsb-ı pįri ol ķavmden ele 
getüresiz, P. 
2482 Ki Įrān ser-efrāzları anlardur] -U. 
2483 Bu ħidmet ki … ħākister ola] Ola ki dedelerimüzüñ rūh-ı revānın şād idesiz bize yavuz sananlaruñ 
derūnı āteş idesiz, P. 
2484 Didi] -U. 
2485 Pes Efrāsiyāb … didi] -U. 
2486 Bu eŝnālarda … dünyā ŧonandı] -P. 
2487 Śaĥrāda çemen-i perniyān aŧlas miŝāl oldı] -U. 
2488 Ordu Ceyhun’un kıyısına vardığı zaman, Ferîdûn’un oğluna haber geldi. Ordu ve padişah 
saraydan ayrılarak, ovaya çıktılar ve Dehistân’ın yolunu tuttular. Komutanları, savaş için bahane 
arıyan Kâren’di. Padişah Nevder de onun arkasından gidiyordu. Bütün yeryüzünü bir gürültüdür 

kaplamıştı. Ordu Dehistân’a yaklaştığı sıralarda, yerden kalkan tozlarla, güneş görünmez olmuştu. 
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Ǿasker ile2490 kenār-ı Ceyĥūn’a irüp Dehistān’a geçmek murād idindi2491. Minūçihr 

oġlına ħaber irişdi2492. Efrāsiyāb Ceyĥūn’a geldi didiler2493. Nevder daħı tįzye emr 

eyledi otāġ ve bār-gāhları şehrden ŧaşra çıķardılar. Cümle sipāh ŧaşra oldılar. Mįr ü 

mehterler ķaśr-ı hümāyūnlarından deşt ü hāmūna çıķdılar. Bir ān ķarār itmiyüp 

Dehistān yolına yüz ķodılar. Ķāren-i rezm-cūy anlaruñ sipeh-dārı idi. Nevder Şāh 

daħı anuñ ardınca gider idi2494. Cihān2495 ser-be-ser güft ü gū2496 ile ŧoldı. Her kişi 

Ǿaķlı irdükçe bir söz söyledi2497. Çünki leşker Dehistān öñine irişdi keŝret-i gerd ü 

ġubār-ı leşkerden ħūrşįd nā-bedįd oldı. Andan serā-perde-i Nevder’i ol śaĥrāda ĥiśār 

öñinde ķurdılar2498. Tamām leşker ķarār itdi2499. Üstād eydür: Nevder Şāh Dehistān 

öñinde oturdı.  Ceng yaraġını gördi, bunun üzerine çoķ zaman geçmedi2500 Efrāsiyāb 

Įrān’a geldi2501 Bu zamānda bir ħaber geldi ki Sām-ı süvār’ a ecel irüp Gürk-sārlar 

cenginde2502 vefāt itdi. Zāl aña daħme eylemege gitdi2503 . [U-71a] Zābilistān ve 

Kābilistān ħālįdür didiler2504. Efrāsiyāb bu ħaberden şād oldı. Zįrā gördi baħt-ı 

Nevder uyķuya vardı, Sām’uñ mergi Ǿažįm naķś virdi2505. Hemān iki pehlevan-ı 

güzįne eyitdi, Tūrān ulularından idiler birine Şemāsās ve birine Ħazevrān dirler 

idi2506. Çoķ zamān geçmedi ki Efrāsiyāb Şemāsās ile Ħazevrān otuz biñ müsellaĥ 

sipāhı ile Zāl’uñ üzerine Zābilistān’a gönderdi ki anda daħı Destān’uñ ĥaķķından 

geleler2507. Çünki iki leşker Dehistān öñinde muķābil oldılar. Tūrān Ǿaskerinüñ 

çoķluġından şümārını kimse bilmez idi. Ser-ā-ser biyābān mūr u melħ gibi Ǿaskerden 

ve serā-perdelerden ŧoldı2508. [Nevder Şāh], bildi ki baħtı bįdād oldı ol daħı Ǿasker-i 

mūr-ı şümār ile her gün tedārike başladı ve ne ķadar ki diķķat itdiler [Efrāsiyāb] 

Ǿaskerinüñ Ǿadedin bilmek mümkün olmadı. İcmālā bu ķadar taǾyįn itdiler ki dört 

                                                                                                                                                                     
2489 Andan Efrāsiyāb sūrnā …  yöneldi] -P. 
2490 Nevder’üñ baħtı … Ǿasker ile] -U. 
2491 Dehistān’a geçmek murād idindi] -P. 
2492 Minūçihr oġlına ħaber irişdi] Bu ħaber pūr-ı Ferįdūn’a yaǾnį Nevder Şāh cānibine irişdi, U. 
2493 Efrāsiyāb Ceyĥūn’a geldi didiler] -U. 
2494 Nevder Şāh daħı anuñ ardınca gider idi] -P. 
2495 Cihān] Ǿālem, P. 
2496 Güft ü gū] -P. 
2497 Her kişi Ǿaķlı irdükçe bir söz söyledi] -U. 
2498 Andan serā-perde-i … ķurdılar] Nevder’üñ serā-perdesi ķurıldı, P. 
2499 Tamām leşker ķarār itdi] -U. 
2500 Üstād eydür: Nevder Şāh … geçmedi] -U. 
2501 Efrāsiyāb Įrān’a geldi] Efrāsiyāb irişdi, U. 
2502 Ecel irüp Gürk-sārlar cenginde] -U. 
2503 Daħme eylemege gitdi] daħme ile muķayyeddür, U. 
2504 Zābilistān ve Kābilistān ħālįdür didiler] -U. 
2505 Zįrā gördi … naķś virdi] -U. 
2506 Hemān iki pehlevan-ı güzįne … Ħazevrān dirler idi] -U. 
2507 Anda daħı Destān’uñ ĥaķķından geleler] -P. 
2508 Tūrān Ǿaskerinüñ … ŧoldı] -U. 
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kerre yüz biñ Ǿasker ola mūr u melaħ biyābānı ne resmle ŧutarsa bunuñ Ǿaskeri daħı 

öyle ŧutmış ammā Nevder Şāh’uñ Ǿaskeri yüz ķırķ biñ cengį süvāra münĥaśır idi. 

Efrāsiyāb ki Sām’uñ vefātın bildi ve Nevder’üñ Ǿaskerine baķdı ziyāde az olmaġıla 

sevindi ve2509 bir hecįn-süvār ile pederi Peşenk’e bir nāme gönderdi2510. Mażmūnı bu 

ki2511: Bi-ĥamdi’llāh ki2512 [P-109a] nāmūs u neng isteyü geldük ele girdi2513. Zįrā ki 

Nevder’üñ Ǿaskeri şümāra gelse deryāda ķaŧre meŝābesindedür. ǾAn-ķarįb ħoş 

ħaberler işidesiz ve bir daħı bu ki Sām-ı süvār gelüp Ǿaskere irmedi vefāt itmiş. 

Benüm ħavfüm andan idi. Ol ki gitdi Įrānįlerden intiķām almaķ ķolaydur2514 ve Zāl 

ise anuñ daħmesi ile muķayyed imiş. Cenge iķtidārı yoķdur Şemāsgerd’i otuz biñ 

güzįde süvār ile Zāl’uñ üzerine gönderdüm diyüp nāmeyi tamām itdi ve Peşenk’e 

gönderdi2515. Hecįn-süvār Ǿazm idüp pādişāh-ı Tūrān ķatına irişdi2516. Beri ŧarafda 

Ǿale’ś-śabāĥ ki ħūrşįd-i cihān-gerd ufuķdan yüz gösterdi2517. İki cānibüñ çarħacıları 

bindiler birbirlerini teĥabbüs itdiler2518 ve bu iki leşkerüñ bāyini2519 iki ferseng idi. 

Lā-cerem tedrįcle cenge āġāz itdiler. Meger Efrāsiyāb Ǿaskerinde bir Türk var idi 

nāmı Bārmān idi. Gözi açıķlardan Ǿadd olınur idi açmazdan vardı Įrānįleri gözden 

geçürdi ve Nevder Şāh’uñ serā-perdesini bile gördi. Fevrį döndi Efrāsiyāb’a vardı 

eger leşkeri ve eger bār-gāhı taķrįr itdi. BaǾdehu  eyitdi: Niçeye dek biz hünerimüzi 

śaķlıyalum. İmdi bu gün şāhuñ destūrı ile şįrāne varayın ol encümenden kār-zār ŧaleb 

ideyin. Görsünler ki ben ne mertebe pehlevānum ve ne dest-i berde māliküm. Şöyle 

ki min-baǾd benden özge bir ferdį pehlevān bilmiyeler2520. Döndi Aġrįrez eyitdi ki: 

Eger Bārmān’a bundan bir gezend ire cümle mürzebānlaruñ ķalbi şikeste olur. Artuķ 

bu encümenüñ kārı beste olur. İmdi bu ħidmete bir şaħś gitmek gerek ki fürūmāye ve 

bed-nijād ola. Şöyle ki ķażāya uġraya kimse engüşt-i ĥayreti dehānına almıya 

didükde2521, Efrāsiyāb Aġrįrez’üñ sözinden ziyāde muġberr oldı2522. Āħir ol ġażab ve 

ħışmla Bārmān’a eyitdi: Tįz ol cevşenüñi ki ve tįrüñi kemāna al çünki bu leşkerüñ 

                                                           
2509 Efrāsiyāb ki Sām’uñ … sevindi ve] -P. 
2510 Bir hecįn… gönderdi] bir hecįn-süvār śaldı gice içre bir mektūb yazdı, P. 
2511 Mażmūnı bu ki] Peşenk ħużūrına şöyle maǾlūm oldı ki, P. 
2512 Bi-ĥamdi’llāh ki] -P. 
2513 Nāmūs u neng isteyü geldük ele girdi] n’eyleñ ki iltimās iderdük bį-taǾab elümüze girdi, P. 
2514 Benüm ħavfüm … ķolaydur] -P. 
2515 Cenge iķtidārı yoķdur … gönderdi] -P. 
2516 Hecįn-süvār Ǿazm idüp pādişāh-ı Tūrān ķatına irişdi] -U. 
2517 Beri ŧarafda … gösterdi] ķaçan ki śabāĥ oldı, P. 
2518 İki cānibüñ çarħacıları bindiler birbirlerini teĥabbüs itdiler] -P. 
2519 Bāyini] arası, P. 
2520 Görsünler ki … bilmiyeler] -P. 
2521 Şöyle ki ķażāya … didükde] -P. 
2522 Aġrįrez’üñ sözinden ziyāde muġberr oldı] -P. 
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mümtāzısın erlik göster didi. Bārmān daħı Efrāsiyāb’uñ sözini Ǿamele getürüp 

meydān-ı neberde at depdi ve Ķāren bin Gāve’ye āvāz itdi ki: Bu Ǿaskerden cengüme 

bir nām-dār gönder fürūmāye gönderme. [P-109b] Ķāren daħı aŧrāfa baķdı kim cenge 

kim heves ider gördi ki yiriyle kimse ne muķayyed olur ve ne cevāb virür. Meger 

Ķāren’üñ bir birāderi var idi. Ziyāde pįr idi. Nāmına Ķubād dirler idi. Birāderinüñ 

sözinden ol pįr-i rūşen żamįr ġayrete geldi ve ħışmından gözlerinden yaş [U-71b] 

revāne oldı ki bunca Ǿaskerden biri meydāna girmiye ve bunca ceng-cūy u tüvānā 

civānlardan bir pįr ġayrete gele Ķāren’üñ göñli Ķubād’dan āzürde oldı. Āħir dilįrlere 

zebān-ı ŧaǾnı açup her birisine niçe serzenişler ķıldı2523 ve Ķubād’a eyitdi ki: Senüñ 

Ǿömrüñ bir maķāma irdi ki cengde elüñi çekseler ķopsa ķābildür. Ħuśūśā ki ħaśmuñ 

Bārmān ola ki hem civān ve hem tüvānādur. Meŝelā şįr-i ner anuñ cenginden Ǿāciz 

olur ve sen ħod ket-ħudā-yı sipāh-ı Įrān olduġuñdan māǾadā ziyāde Ǿömr sürmek ile 

şehriyārlar müşkil işlerde senüñle meşveret idüp rāyuñdan ŧaşra olmazlar. Şöyle ki 

rįş-i sefįdüñ ħūnla rengįn ola dilįrān-ı Ǿasker nevmįd olup derūnları şikest olur 

didi2524. Ķubād ki birāderinden bu sözleri işitdi böyle cevāb virdi ki: Bu çarħ-ı gerdān 

baña tamām dādumı virdi. Bir kām ķalmadı ki anı görmeyem ve daħı benüm 

ķarındaşum maǾlūmuñ olsun ki ten merg içündür. İmdi śayyād-ı merg elbette bir 

ŧarįķ ile şikār itmeyince ķomaz. Tenüñ yā şįre veyā gürge Ǿāķıbet2525 ġıdā olur. Ser 

ise ya nįze yāħūd tįġ-i bürrende nişān-gāhıdur. İki ādem meydānda muķābil olurlar 

birisinüñ ķarār-gāhı pister olur ve birinüñ cilve-gāhı yine meydān-ı neberd olur. 

Şöyle ki ben ölecek olursam bi-ĥamdi’llāh ki sencileyin birāderüm vardur ki yāl u 

bāl śāĥibidür. Üzerime daħme-i ħüsrevānį binā ider ve ardumca niçe mihribānlık 

ider. Andan serümi müşk ü gülāb ve kāfūr ile taŧyįb idüp tenümi cennet-i cāvįde 

sipāriş ider. İmdi beni Yezdān-ı Dādār’a ıśmarla didi ve eline nįze alup pįl-i mest 

gibi meydāna at sürdi ve Bārmān’a ki muķābil oldı. Eyitdi ki: İşte [P-110a] rūzgār 

ser-yeki kenār-yeke getürdi didi. El-ķıśśa mābeynlerinde niçe kelimāt oldı. BaǾdehu 

Ķubād anuñ üzerine şebdįzini depdi ve Bārmān Ķubād’uñ üzerine raħşını depdi. 

Birbirine yek-ā-yek ĥamle itdiler. Muĥaśśal ilk aħşāmdan tā güneş çıķınca ol buña ve 

bu aña đarb urdılar. Esbāb-ı neberdüñ biri ķalmadı ki birbirlerine anı ĥavāle 

ķılmayalar. ǾĀķıbetü’l-emr fırśat Bārmān’uñ eline girdi. Bu vechle ki kemāl-i ħışmla 

Ķubād’uñ üzerine raħş ve depreden […] öyle urdı ki tā kemer-gāhına varınca çāk 

                                                           
2523 Āħir dilįrlere … ķıldı] -P. 
2524 Didi] -U. 
2525 ǾĀķıbet] -U. 
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itdi. Ķubād-ı pįr esbinden ser-nigūn olup2526 yire düşdi. Ol pįr-ı rūşen żamįrüñ Ǿömri 

pāyāna irdi. Bārmān ise şād u ħürrem Efrāsiyāb’a vardı. Efrāsiyāb aña bir ħilǾat-i 

girān-behā virdi ki ne kihterlere ve ne mehterlere virilür idi.  Hemān ki Ķubād-ı pįr 

küşte oldı. Ķāren’üñ iħtiyārı ķalmadı Ǿumūmen Ǿaskeriyle meydāna at sürdi ol 

ŧarafdan Efrāsiyābįler daħı ĥarekete geldiler. İki leşker deryā-yı Çįn gibi ķarışdılar. 

Ķāren-i rezm-zen ise şir-i jiyān gibi bįşe-zār-ı leşker aǾdāya hücūm itdi. Ol canibden 

Gersįvez-i pįl-ten2527 geldi yine ceng-i germ oldı. Bir mertebeye vardı ki gerd ü 

ġubār-ı esbāndan ne māhda nūrdan eŝer ve ne mihrde żiyā vü fer ķaldı. [U-72a] 

Ammā ol maǾrekede Ķāren ne cānibe ki hücūm ider idi zįr ü zeber ider idi. Tįġ-i 

elmās-rengi ile meydānı laǾl u mercān ile māl-ā-māl itdi. Efrāsiyāb ki andan ol dest-i 

berdi gördi bi’ź-źāt Ǿaskeri ile Ķāren’üñ üzerine vardı. Ol gün aħşāma dek Efrāsiyāb 

ve Ķāren rezm itdiler. Ne bir ŧarafdan ġalebe görindi ve ne bir cānibden Ǿacz ü ķuśūr 

peydā oldı. Ķaçan ki aħşām irişdi Ķāren-i rezm-zen Ǿaskeri Dehistān öñinde 

ķondurdı. Nevder’üñ serā-perdesine varup bulışdı. Birāderi içün yandı ve yaķıldı. [P-

110b] Nevder Şāh daħı Ķubād içün ķan aġladı ve eyitdi ki: Sām içün bir gün2528 bu 

mātem çekilmemişdür. İmdi revānı şādān2529 ola ve dünyāda senüñ vücūduñ cāvidān 

ola. Cihānuñ āyįni budur ki bir gün ādemi şādmān ve bir gün maĥzūn ider. Nice 

zamān nāz u naǾįmle besler yine şerbet-i mevti içürür. Lā-büd gehvāremüz gūrdur 

didi. Ķāren eyitdi: Ol gün2530 ki anadan ŧoġdum şerbet-i merge rıżā virmişüm ve 

Ferįdūn bu kemeri miyānuma bend itdi2531 kim Įrec’üñ intiķāmına dünyāyı ser-be-ser 

gezem ve Allāh şāhiddür ki henūz ol kemeri bilümden çıķarmamışumdur ve tįġ-i 

pūlād-peykerümi ol kemerden ayırmadum. Şimdi ki öyle śāĥib-i Ǿaķl u hūş2532 

birāderden ayrıldum. Bu günden śoñra ölinceye dek2533 nice olsam ol āyįn üzre 

olurum yaǾnį bilümden kemer ile tįġ çıķmaz tā birāder kįnini almayınca. Şehriyārā 

gözüñ aç teķayyüd eyle ki pūr-ı Peşenk’üñ iķdāmı küllįdür. Ķaçan ki Ǿaskerinüñ 

birazı tebāh olur yine yirine iki ol ķadar dinc Ǿasker getürür. Beni ki cengde gördi 

gürz-i gāv-rūy ile üzerüme geldi. Aħşām irince birbirimüze hücūm itdük. Ķaçan ki 

gice tārįk oldı. Bāzūlarum Ǿamelden ķaldı. Hele gerd-i sipāh gice daħı ziyāde tārįk 

olmaġın iki Ǿasker birbirinden ayrıldı. İki cānibde āsūde oldılar didi. İrtesi gün yine 

                                                           
2526 Olup] oldı, U. 
2527 Pįl-ten] -U. 
2528 Bir gün] -U. 
2529 Şādān] şād, P. 
2530 Gün] günden, U. 
2531 İtdi] itdürdi, U. 
2532 ǾAķl u hūş] hūş, P. 
2533 Ölinceye dek] -P. 
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cenge2534 āġāz olındı. İbtidā Įrāniyān āyįn-i ceng-i Keyān üzre śaf baġladılar. 

Efrāsiyāb ki anları böyle gördi. Ol daħı kūs rūyına ŧurre urup berāberlerinde śaf tertįb 

itdi. Yine cünbüş-i süvārāndan bir toz ķopdı ki ħūrşįd-i Ǿālem-ārā nā-peydā oldı. İki 

cānibden āvāze-i dih-ā-dih Ǿayyuķa çıķdı ve Efrāsiyāb ne cānibe ki hücūm ide tozlar 

ķoparur idi ve ol yirde śu ırmaġı gibi cūy-ı ħūn cārį olur idi. ǾĀķıbet ķalb-i Ǿaskerden 

Nevder Şāh raħş-ı śabā-sürǾatini depdi. Efrāsiyab’uñ öñin aldı. Cenge başladılar ne 

ĥāl ise ġayret ile Nevder Efrasiyāb ile aħşāma dek ceng itdi. Aħşām irince Nevder’üñ 

başına dünyā teng oldı. Efrāsiyāb’uñ [P-111a] ĥamlelerin redd itmeden Ǿāciz ķaldı ve 

Ǿaskeri daħı iki baħşından ziyāde zaħm-dār oldı. Ol cānibden ise peykārları 

ĥadden2535 efzūn olmaķda idi. Hele žulmaŧ-ı şeb Ħıżr yetişdi yüz döndürüp hāmūnı2536 

bıraķdılar. Nevder’üñ ise ķalbi derd ile memlū idi. Zįrā bir küşte ŧāliǾ olup gerd-i 

nüĥūset tācına ķonmış idi. Hemān ki kūs [U-72b] śadāsı sākin oldı. Biyābānı geçdiler 

Nevder Şāh Ŧūs’ı daǾvet itdi. Ŧūs ile Küstehem bile yanına vardılar. Ammā lebleri 

bād ile ŧolu yaǾnį āh iderek ve derūnları2537 ġam ile memlū idi. Nevder Şāh anlara 

eyitdi: Benüm göñlümdeki derdi hįç bilürmisiz diyüp giryeye āġāz itdi. Evvelā 

pederi Minūçihr’üñ kendüye itdügi naśįĥatları añdı. Bu ŧarz ile ki Minūçihr kendüye 

dimiş idi: Türk ü Çįn’den Įrān-zemįn’e ol ķadar Ǿasker gele ki senüñ göñlüñ anlardan 

perįşān u derd-mend ola ve sipāhuñ anlardan ziyāde żarar göre. İşte şāh-ı Ǿažįmü’ş-

şānuñ2538 söyledügi ve beyān eyledügi2539 sözlerüñ āŝārı bir bir netįce virüp žuhūra 

geliyor didi.  

Firistāden-i Nevder Ŧūs-rā Tā Şebistān Ū Be-Elburz Kūh Bürd 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Şümā-rā sū-yı bāriş bāyed şüden2540 

Şebistān bi-yāverden u āmeden 

V’ez ān cā keşįđen sū-yı Zāve Kūh 

Bedān Kūh-ı Elburz bürden gürūh2541 

 

                                                           
2534 Cenge] ceng eylemege, P. 
2535 Ĥadden] -U. 
2536 Hāmūnı] hāy u hūyı, P. 
2537 Derūnları] revānları, U. 
2538 Şāh-ı Ǿažįmü’ş-şānuñ] şāhuñ, U. 
2539 Beyān eyledügi] -U. 
2540 Bu mısranın vezni bozuktur. 
2541 Şimdi, size düşen bir iş var: Önce, Fars’a gidip saraydaki kadınları alarak, Zâv dağına ve sonra da 
gelip orduyu Elburz dağına götürmek. 
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Künūn sū-yı rāh-ı Sipāhān şevįd 

V’ezįn leşker-i ħˇįş pinhān şevįd 

Zi-kār-ı şümā dil şikeste şevįd 

Bedįn ħastegį nįz ħaste şevįd 

Zi-toħm-ı Ferįdūn meger yek dü ten 

Büred cān ez-įn bį-şümār encümen2542 

Neŝr: Çünki Nevder Şāh Ŧūs ile Küstehem’e derd-i derūnın ižhār idüp rūzgār-ı zūr-

kāruñ āŝār u girdārından ve sipihr-i ġaddāruñ vażǾ-ı nā-hemvārından şikāyet idüp 

girye vü zārį ķıldı. Andan eyitdi: Ey oġullarum sizden temennā itdügüm budur ki 

ĥālā Barış vilāyetine varup anda olan şebistānımuzı [P-111b] bunda getürüp baǾdehu 

Zāve Kūh cānibinden Kūh-ı Elburz’e alup gidesiz ammā size vaśiyyetüm budur ki 

sipāhān yolından gidesiz ve Ǿaskerüñüzden bir ferd gitdügüñüze vāķıf olmıya farżā 

sizün içün żāyiǾ oldı diyü ġam u ġuśsa çeküp ħasta-ĥāl olalar. Bu lāyike bu ŧarįķ ile 

toħm-ı Ferįdūn’dan birķaç kimesne dest-i aǾdādan ħalāś olaydı ve sizüñ bizüm 

aĥvālimüz yine müncerr olur. Kim bilür2543 birbirimüzi bir daħı görmek müyesser 

olur mı bāri fırśat ġanįmetdür bu gice sizüñle āħir meclisimüz olsun śoĥbet-i rūĥānį 

idelüm ve size vaśiyyetüm budur ki gice ve gündüz dāǿimā iħtilāŧı anlar ile eyleñ ki 

ĥaķāǿiķ-i eşyāya vuķūfları külli ola ve her kāra ki ŧaleb olursız. ǾAķl u hūş ile ŧaleb 

eyleñ ve eger bu cānibde bizüm ĥaķķımuzda bir bed-söz istimāǾ olınursa meŝelā 

dirlerse ki Įrānįlerüñ ferr-i şehenşāhįleri tįre oldı aślā bu maķūle bed sözden 

ķalbüñüz müstemend ü derhem olmasun ki çarħ-ı nā-pāydār devr ideliden berü 

böyledür birisini dāǿim cenge düşürür ve birisi külāh-ı şāhį ile nenge irgürür. 

Nitekim ten-i mürde küşte ile yeksān olur. Nihāyet küşte andan ziyāde […] Andan 

śoñra Nevder Şāh oġlı Ŧūs’ı kenārına aldı ve dįdelerinden sįm-i eşkini revāne ķıldı. 

BaǾdehu Ŧūs ile Küstehem çekilüp gitdiler. Nevder Şāh ise ġamkįn ķaldı. İşte anlar 

ki gitdiler Ǿasker iki gün āsūde oldılar. Üçinci gün ki felek mihr-i enver ile tābān u 

dıraħşān oldı. [U-73a] Şāhuñ ise neberd itmege liyāķati yoġıdı. Ammā Efrāsiyāb 

ŧarafından hücūm olmaġıla żarūrį ceng iķtiżā itdi. Āħir iki cānibden kerrenāylar 

çalındı. Nevder Şāh’uñ ser-Ǿaskeri āhen-pūş oldılar ve Efrāsiyāb’uñ Ǿaskeri ise ol 

gice Ǿumūmen gözlerine uyħu girmedi. Bütün Ǿaskerin tertįb idüp ālāt-ı ceng ü 

                                                           
2542 Siz, şimdi, hemen İsfahan’ın yolunu tutun. Fakat, dikkat edin, giderken erler sizi görmesinler. 
Görürlerse, cesaretleri büsbütün kırılır ve yaralı yürekleri bir daha yaralanmış olur. Şu sayısız ordunun 
içinden, belki Ferîdûn’un soyundan birkaç kişi kurtulabilir. 
2543 Bilür] -P. 
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esbāb-ı ĥarb [P-112a]  tamām görildi. Birçoķ nįze-dārān dizildi ve bir ālāy tįġ-zenler 

ŧurdı ve bir bölük gürz-i girān śāĥibleri ŧurdı kūh u biyābān Efrāsiyāb Ǿaskeri ile ŧoldı 

ve Ķāren daħı ķalb-i Ǿaskeri ārāyįde ķıldı. Tā kim Nevder Şāh anda Ǿaskerine sütūn 

ola. Anlar daħı olanca Ǿaskerin tertįb idüp Ŝilįmān-ı gezv śol ŧarafda ŧurdı ve śaġ 

cānibde Şābūr Nestūh ķarār itdi. Giceden mihr-i enver künbed-i nįlįden žuhūr idince 

ne kūh peydā ve ne deşt ü deryā nümāyān idi. Yir ve gök Ǿasker ile māl-ā-māl oldı. 

Rū-be-rū olduķda Efrāsiyāb Ǿaskeri çoķ olmaġıla Įrānįler taĥammül idemiyüp tamām 

zelzeleye geldi ve Şābūr Nestūh’uñ üzerinde çoķluķ kimse ķalmadı. Hep perākende 

oldılar. Şābūr ise ķaçmaġa tenezzül itmedi. Küşte olıncaya dek2544 saǾy u kūşiş itdi. 

Lā-cerem Įrānįlerüñ ŧāliǾi döndi ve Türkān’uñ hūm u hücūmından  Dehistān’dan 

yaña teveccüh itdiler. Ĥiśārı ki aldılar Nevder Şāh Ǿaskeri ile içerü girdi. Ŧaşradaki 

ceng ber-ŧaraf oldı. Gice ve gündüz baǾż güźer-gāhları gözedüp rāst geldükleri 

Įrānįleri ķatl iderler idi. Bunun üzerine niçe zamān mürūr itdi. Efrāsiyāb ziyāde bį-

ĥużūr oldı. Ammā ne fāǿide ki Įrānįler metįn ķalǾa içinde olmaġıla anlara fırśat 

bulmaķ ġāyetde śaǾb idi. Āħir Efrāsiyāb Ǿaskerinden bir miķdārını intiħāb idüp 

Hāżırladı. Maķśūdı bu ki ĥiśārıuñ öte cānibinden Nevder Şāh’uñ serā-perdesi ve 

pūşįde-rūyānını şikār itmege ol Ǿaskeri2545 göndere. Bu maǾnā tamām muķarrer olıcaķ 

Ķāren ħaber-dār oldı ve āteş-i ġayret ile yanup kül oldı. Nevder Şāh’uñ ħidmetine 

varup eyitdi2546: Şāh-ı Tūrān Efrāsiyāb didükleri nā-civān-merd şāh Įrān’a ne 

itdüginden hįç2547 ħaberüñ var mıdur diyince Nevder Şāh daħı Ķāren’den ĥaķįķati ki 

suǿāl itdi. Ķāren eyitdi: İşte ĥālā Efrāsiyāb bunca cild Ǿasker intiħāb idüp pūşįde-

rūyānuñ üzerine gönderdi2548. Şöyle ki şebistānımuzı [P-112b] şikār ideler. Bu Ǿasker 

daħı pāydār olmaz2549 tįz bozılur ve nām u nengimüz berbād olur. Ölüp dirilüp anları 

bu tehlikeden ħalāś itmek farż u ehemdür. İmdi Bi-ĥamdi’llāh yiyecegüñ içeçegüñ2550 

çoķdur ve ĥālā ĥużūruñda Ǿasker daħı az degildür. Hemān yola Ǿazm eyle göñlüñi 

teng ü tār itme didi. Nevder eyitdi: Bu rāy degildür bu leşkerde sencileyin leşker-ārā 

yoķdur. Yine bu maślaĥat senüñ elüñden gelür, bu kār saña maĥśūśdur didi. Andan 

bir miķdār defǾ-i ġam ķılmaġ içün meclis ārāste olındı. ǾIyş u nūşa āġāz itdiler. 

Derūnlarından ġamı sürdiler. BaǾdehu dilāverler Ķāren’üñ yanına cemǾ olup giryeye 

                                                           
2544 Olıncaya dek] olınca, P. 
2545 Ol Ǿaskeri] -P. 
2546 Varup eyitdi] vardı, U. 
2547 Hįç] -P. 
2548 Gönderdi] gönderür, U. 
2549 Pāydār olmaz] -P. 
2550 İçecegüñ] -P. 
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[U-73b] āġāz itdiler. Söz bu maķūle2551 irdi ki elbette ħānedānlarımuzı Pārs cānibine 

alup gitmek gerek min-baǾd śabr u ārām cāǿiz degildür. Şöyle ki Pūşįde-rūyān 

Türkān elinde esįr olalar. Eger zen ve eger zādelerimüz bendlerinde giriftār olalar. 

Artuķ bu śaĥrāda kim nįzeye el urur ve kim tįġüñ ķabżasına dest urur ve kim bunda 

ārām ider işte Şįdveş ü Keşvād,  Ķāren-i rezm-zen ile oturup bu rāyda gāh eksük ve 

gāh artuķ dinildi. Hemān ki nıśfu’l-leyl oldı. Ķāren ile bir niçe serverler gitmege 

āmāde oldılar2552 ve ķalǾanuñ ol bir ŧarafında bunlaruñ güźer-gāhı üzre2553 Bārmān 

sipāh ile ve yanınca niçe gerdān ile oturup lenger bıraķmış idi. Lā-büd Bārmān’uñ 

üzerine uġramayınca sipāh bir ŧarafa Ǿazm idemez idi. ǾĀķıbet Ķāren şįr-i jiyān gibi 

demān olup yola girdi. Dilāverler daħı çoķ çoķ, ālāy ālāy Ķāren’üñ ardına düştiler. 

Pārs cānibine revāne oldılar. Kaçan ki Bārmān dilįr Ķāren’üñ geldüginden ħaber-dār 

oldı şįr-i ner gibi Ķāren’üñ yolın baġladı. Ķāren daħı anı görince üzerine at sürdi2554 

fi’l-ĥāl ol iki nerre şįr birbirine śarıldılar. ǾAzįm neberd itdiler. Bārmān cengden 

çıķmaġa çoķ çāre istedi. Rāh-ı girįz eline girmedi. ǾĀķıbet Ķāren-i rezm-zen 

Bārmān’uñ kemer-gāhına bir nįze öyle çarpdı ki [P-113a]  ħˇāh-nā-ħˇāh pehnā vü 

peyvendi kütür kütür ķırıldı. Raħşından ser-nigūn oldı Ǿaskeri Ǿumūmen dil şikeste 

oldı. Birbirlerinden ayrıldılar Ķāren ki Bārmān’ı bu ĥāle irgürdi Pārs cānibine 

teveccüh itdi. Yanınca dilįrān-ı neber-āzmāyān Ķāren’üñ yol bulup gitdügini gelüp 

Nevder’e didiler. Ol daħı anuñ ardından tevābiǾ ü levāĥıķı ile yola Ǿazįmet itdi. 

Ammā2555 bir Ǿacele ile gitdi ki bāddan daħı serįǾ görinür idi. Mübādā ki bir yaramaz 

işe rāst gele diyüp külli ictināb ider idi. Andan felek-i kūc-eŧvār anı pāymāl ide. 

Giriftār Şüden-i Nevder Be-dest-i Efrāsiyāb2556 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü Efrāsiyāb āgehį yāft z’ūy 

Āyā nām-ver-i leşker-i ceng-cūy 

Sipāh-encümen kerd ü pūyān bi-reft 

Çü şįr ez-peseş rūy-ı be-nihād taft2557 

                                                           
2551 Maķūle] maķāma, P. 
2552 Ķāren ile bir niçe serverler gitmege āmāde oldılar] Meger Ķāren ile Küstehem ķalǾanuñ beri 
cānibinde baǾż dilāverler ile ķarār ķılmışlar idi, U. 
2553 Bunlaruñ güźer-gāhı üzre] -U. 
2554 Üzerine at sürdi] -U. 
2555 Yola Ǿazįmet itdi. Ammā] -P. 
2556 Giriftār Şüden-i Nevder Be-dest-i Efrāsiyāb] -P. 
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Neŝr: Üstād eydür: Ķaçan ki Nevder Şāh’uñ gitdügini gelüp Efrāsiyāb’a ħaber 

virdiler. Efrāsiyāb āteş-i maĥż oldı. Bir ān ķarārı ķalmadı. Ne ķadar maǾreke-ārā vü 

neberd-āzmā bahādırları2558 var ise yanına aldı. Andan şįr-i jiyān gibi ardından revāne 

oldı. Bir maĥalle irdi ki bahādırlar kimi neberd ider ve kimi çapmaķdadur. ǾĀķıbet 

iķdām ile sürdi Nevder Şāh’a ki irişdi. Cenge āġāz itdiler aħşāma dek ŧayandı ve 

süvārān gerdinden yiryüzi teng ü tār oldı. Āħirü’l-emr Nevder Şāh ceng içinde 

giriftār oldı. Bunca Ǿasker ki her biri bir şįr-i ner geçerdi. Ol gün şehriyār-ı vālā-ķadr 

ile kimi esįr ve kimi küşte olup ħāk-ı siyehde zįr ü zeber oldı. Muĥaśśal ol rezm-

gāhda Nevder Şāh ile biñ iki yüz nām-āver dilāverler esįr oldı. Nažm-ı Temŝįlāt2559: 

[U-74a]  

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Eger bā tū gerdūn nişined be-rāz 

Hem ez-girdeş ü niyā bį-cevāz 

Heme tāc u taħt-ı  bülendį dehed 

Heme tįregį vü nejendį dehed 

Be-düşmen hemį mānd u hem be-dūst 

Gehį maġz-yābį ez’ū gāh pūst 

Seret ger bāyed be-ebr-i siyāh 

Ser encām ħākest ez’ū cāy-gāh2560 

Neŝr2561: Firdevsį-i dānā bu ebyāt-ı bi hemtā ile Ǿalį ŧarįķu’t-temŝįl beyān ider ki: 

YaǾnį meŝelā farż idelüm ki felek senüñle hem-rāz ola hergiz senden bir nesne 

gizlemeye. [P-113b] Yine Ǿāķıbet anuñ gerdişinden çāre yoķdur. Elbette müddeǾāsını 

her ne ise eger iķbālden idbārdur ve eger zinde iken öldürmekdür žuhūra getürür. 

Nitekim bir kimseyi tāc u taħtla ser-firāz ider yine Ǿāķıbet gūra iletüp anda niçe 

miħnet ü meźellet çekdürmesi muķarrerdür ve ol tāc u taħt gāh düşmene naśįb olur 

ve gāh dosta. El-ĥaķ gāh maġz virür gāh post ve farż idelüm seni ol ķadar ser-firāz 

eyleye ki başuñ āsmāna peyveste ola yine Ǿāķıbetü’l-emr anuñ muķarreri ħāk-ı 

                                                                                                                                                                     
2557 Efrâsiyâb, onun çöllere doğru yola çıktığını haber aldı. Derhal ordusunu toplayıp, bir  aslan gibi ve 
hızla peşine düştü. 
2558 Bahādırları] pehlevānları, P. 
2559 Nažm-ı Temŝįlāt] nažm, P. 
2560 Felek seninle gizlice uyuşup anlaşsa bile, sonunda, yine onun elinden kurtulamazsın. O sana bazen 
taç ve taht verirse, bazen de felaket verir. Düşmana da benzer, dosta da. İnsana bazan iç yedirir, bazan 
da kabuk. Önce başını bulutlara kadar yükseltir, sonra da kara toprağın içine sokuverir. 
2561 Neŝr] -U. 



303 

 

siyāhdur. Çünkim Nevder Şāh esįr-i bend2562 oldı. Bu maĥalde döndi Efrāsiyāb, 

Ķāren’i śordı ve eyitdi ki: Ne ķadar kūh u biyābān ve ġār u āb var ise yoķlañ elbette 

bulınsun mebādā ki bu cemǾiyyetden ħalāś ola didükde eyitdiler: Ol sizden evvel 

gitdi diyüp2563 andan Bārmān ile ne itdügini ve atdan ne ŧarįķle indürdügini2564 taķrir 

idince Efrāsiyāb külli ġamkįn oldı ve Ķāren’üñ itdügi dilāverlige barmaġın ıśırdı. 

Andan döndi Veyse’ye ħiŧāb idüp eyitdi ki: Güzįde Ǿasker ile Ķāren’üñ Ǿaķabince 

revāne olsañ münāsibdür. Bu lāyike oġluñ Bārmān’uñ intiķāmın alayduñ didükde 

Veyse daħı münteħib bahādırlar ile Ķāren’üñ ardınca revāne oldı. Gide gide Ķāren’e 

yetişmedin ferzendinüñ küştesine rāst geldi ve yanınca Tūrān sipāhınuñ dilāverleri 

ħāke düşüp direfşleri derįde ve kūsları nigūn-sār olmış kefenleri lāle-veş ġarķ-ħūn 

olup rūyları berg-i ħazān gibi pejmürde olmış Bārmān ise ķan içinde müstaġraķ yatur 

bu ĥāli görince2565 bunlardan feryād ķopdı ve Veyse ise oġlınuñ mātemine āfāķa şūr 

bıraķdı ĥāli diger-gūn oldı. Lā-cerem Ķāren’üñ aķabince iķdām-ı tām ile sürdi. Āħir 

ħaber aldı ki Ķāren manśūr u mužaffer ser-menzile irüp şebistānı Nįmrūz’a 

yetişdürüp kendüsi daħı śafāyla gitmiş Veyse oġlınuñ derdinden Pārs cānibine Ǿazm 

itdi ve bir cānibden [P-114a] Ķāren daħı Pārs’dan śaĥrāya indi. Anı gördi ki śol 

cānibden bir leşker bedįd oldı ve tozuñ içinden bir siyāh direfş nümāyān oldı Veyse 

ise muķaddem-i ceyş olmış gelür. Ķaçan ki iki leşker birbirini tamām gördiler 

ŧarafeynden śaf baġladılar. Tedrįcle gerdān-ı pür-ħāş-cūyān neberde āġaz itdiler. Bu 

eŝnāda ķalb-gāhdan Veyse śavt-ı bülend ile āvāz virüp eyitdi: Yā Ķāren maǾlūmuñ 

olsun ki tāc u taħt bi’l-külliye berbād oldı. [U-74b] Vilāyet-i Ķunevvec’den 

Kābilistān ser-ĥaddine andan Derbest ile Zābilistān’a dek2566 ser-be-ser cengimüz ile 

zįr ü zeber oldı. İmdi bundan śoñra ķanda ārām idersin didükde Ķāren eyitdi: Mādām 

ki zamānı gelmiye kimse ölmez, herkes sāǾatine müntežirdür. Ol sāǾat ki gele tįmār 

ve derd ü ġam sūd virmez biñ kez ihtimām itseñ lā-büd ser-i nüvişteñe uġrarsın, 

sipihr gerdānuñ encāmı budur bir gün ola ki senden daħı mihri münķaŧǾ ola ve eger 

şāh-ı Įrān giriftār oldı ise gerdūn-ı gerdāmuttaśıl peykārda degil mi. Bir dem ire ki 

saña daħı bu güni2567 göstere didi2568. Döndi Veyse-i bed-baħt Ķāren’e eyitdi ki: Baħt-

ı vajgūn sizden tāc u taħtı almışdur ĥālā zemįn ü zamān şāhuñuza düşmen olmışdur. 

                                                           
2562 Bend] -U. 
2563 Diyüp] -P. 
2564 Ve atdan ne ŧarįķle indürdügini] -P. 
2565 Görince] -U. 
2566 Andan Derbest ile Zābilistān’a dek] -P. 
2567 Bu güni] bunı, P. 
2568 Didi] -U. 
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İmdi süst ŧāliǾüñ saħt-ı bįdārdur2569. Ķāren cevāb virdi ki: Benüm ol Ķāren ki 

kelįmümi āb-ı revāna bıraġurum öyle žann itme ki ben ħavfümden gitmiş olam oġluñ 

Bārmān’uñ cenginde vardum hele bi-ĥamdi’llāh ki maślaĥatını bitürdüm. Şimdi 

nevbet senüñdür senüñ de işüñi bitüreyüm ĥālā saña bir dest-i berd göstereyin ki 

sāǿir merdān gösterdükleri gibi2570 ĥayrān olasın didi2571. Bunlar bu güft ü gūda iken 

saġ ve śoldan bir mertebe gerd-i siyāh ķopdı ki āfāķı ser-be-ser žulmāt gösterdi yaǾnį 

ikisinüñ daħı leşkeri ardlarından gelüp bi’l-külliye irişdi. Andan rezme āġāz itdiler. 

Herkes ħaśmıyla muķayyed oldı. Ķāren ise Veyse üzerine hücūm itdi biraz ŧayandı 

āħir taĥammül idemedi Veyse Ķāren’üñ cenginden yüz döndürdi dilāverlerden ise 

çoķ kimse küşte oldı. Meydān-ı neberd [P-114b] içinde Veyse ise ser-geşte oldı. 

ǾĀķıbet Veyse leşkeri ile śınup rāh-ı girįzi iħtiyār itdi. Ķāren-i rezm-zen ardlarına 

düşti. Veyse ise ķaça ķaça Efrāsiyāb’a vardı. Efrāsiyāb anı gördi oġlınuñ eleminden 

gözleri giryān iken daħı bed-ter nālān olmış2572 aĥvāle vāķıf olınca ġażaba gelüp bu 

kįne ile hemān Efrāsiyāb Ǿaskerin ol yirden ķaldırup şehr-i Ermān’dan geçüp 

Zābilistān ķaśdına gitdi ki anda varup Zāl’ı helāk ide2573. Ammā üstād-ı nādire-fen bu 

ŧarzile taķrįr-i süħan ider ki2574: Bu cānibde beyān olınmış idi, Efrāsiyāb Şemāsās ile 

Ħazevrān nām iki dilāverleri otuz biñ güzįde Ǿasker ike Sįstān’a göndermiş idi. 

Bizüm ķıśśāmuz anlara geldi. Çünki bunlar Ceyĥūn’dan Ǿasker çeküp geldiler. Āb-ı 

Hįrmend kenārında serā-perde vü ħasįmeler ķurdılar. Zāl ise pederinden ötüri 

mātemde idi ve daħmesiyle muķayyed idi. Şehrde ise Mihrāb Şāh var idi. Lākin 

rūşen-revān ve bį-ħˇāb idi. Zāl şehrde olmamaġın mutaśśıl Mihrāb Şāh eŧrāfa nāžir 

idi ki bir kūşeden düşmen mi gelür yoħsa dost mu žuhūr ider. Ķaçan ki bunlardan 

ħaber aldı fi’l-ĥāl bir ādem tedārik itdi ve Şemāsās’dan yaña gönderdi ki varup göre. 

Andan śoñra bir nāme inşā eyledi li ser-ā-pā mażmūnı medār idi. Zįrā Mihrāb ziyāde 

Ǿāķil ü dānā olmaġıla bildi ki bunlar ile muķavemet mümteniǾdür ħuśūśā Zāl daħı 

anda yoġıdı ve ol nāmeyi birķaç mįr-i kelām Ǿuķalā ile Şemāsās’a gönderdi. Ħulāśa-i 

nāme bu ki: Şehriyār-ı kişver-i Tūrān yaǾnį Efrāsiyāb-ı rūşen-rū anuñ ser-i saǾādet-

mendi rūz-ı rüsteħįze dek tāc-ı Keyānį’den ayrılmıya ĥālā maǾlūmlarıdur ki benüm 

ĥaseb ü nesebüm Đaĥĥāk-ı mārįye peyveste olur. Anuñçün bu salŧanat ile şādān u 

ħandān degilüm ve Zābilistān ise ĥālā Ǿumūmen elümdedür ve eger Zāl’dan suǿāl 

                                                           
2569 İmdi süst ŧāliǾüñ saħt-ı bįdārdur] -P. 
2570 Sāǿir merdān gösterdükleri gibi] -P. 
2571 Ĥāyrān olasın didi] -U. 
2572 Efrāsiyāb anı … nālān olmış] -P. 
2573 Aĥvāle vāķıf olınca … helāk ide] -P. 
2574 Ammā üstād-ı nādire-fen bu ŧarzile taķrįr-i süħan ider ki] -U. 
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olınursa pederinüñ mātemin [U-75a] çeküp, üzerine daħme yapup, esbāb u eŝķālin 

żabŧ itmege gitdi. Ümįdümüz budur ki bir daħı yüzerin görmek naśįb olmıya. İmdi 

pehlevāndan temennāmuz budur ki ol ķadar āmān u zamān vire ki Efrāsiyāb’a bir 

nāme gönderem  [P-115a] tā kim nihānį benüm aĥvālüme vāķıf ola ve ħalķ içinde 

söylenen sözler münķaŧǾ ola2575 ve aña lāyıķ pįşkeş tedārik idüp gönderelüm. Şöyle ki 

ķabūle geçüp beni ħidmetine daǾvet iderse varup niçün ħidmetinde Ǿömrümi taħtı 

muķābelesinde śarf itmeyem ve cümle pādişāhlıġumı aña  sipāriş  ķılmayam ve 

pehlevānuñ vücūd-ı şerįfi rencįde olmıya. Ne ķadar ħazįne var ise taǾabsız aña2576 

irsāl idem. El-ķıśśā bu mażmūn üzre Mihrāb’uñ nāmesi Şemāsās u Ħazevrān’a vāśıl 

olıcaķ bunlar bu efsūnla dil-beste oldılar. BaǾdehu Mihrāb-ı Kābilį Zāl’a Ǿacele ile 

bir şehsüvār gönderdi ki vara Zāl’ı āgāh ider ve ol süvāra tenbįh idüp eyitdi: Bir ān 

tevaķķuf itme murġ-ı perrān gibi bāl  u per açup Zāl’uñ ki ĥużūrına varduñ aĥvāli 

bi’t-tamām iǾlām eyle ve aña di ki bir laĥža teǿħįr idüp başuñı ķaşımıyasın. Efrāsiyāb 

iki cānibden iki pehlevān gönderdi Ǿasker-i firāvānla gelüp Hįrmend kenārına 

ķondılar. Ben daħı n’eyledüm ise eyledüm cengden menǾ itdüm. Şöyle ki gelmekde 

ihmāl ü tekāsül olına vilāyet ve ħānedān u ħānümān ve māl u menāl elden gider 

didi2577. İşte Mihrāb’uñ gönderdügi ādem ılġār ile varup Zāl-ı zamāna2578 irdi. 

Ĥużūrında vāķiǾ olan aĥvali taķrįr idince Destān āteş oldı ve Ǿaskeri ile Mihrāb’dan 

yaña çabdı. Geldi gördi ki Mihrāb yirinde ŝābit-ķadem olmış, bir bed-ħāŧırası yoķ 

bildi ki dāniş ü rāyi kemālindedür. Kendü kendüsine eyitdi: Şimden śoñra Ǿaskerden 

ne bākimüz vardur belki yanumda2579 Ħazevrān ile bir muşt ħāk berāberdür diyüp2580 

döndi Mihrāb’a eyitdi: Ey merd-i hūş-yār ki her kāruñ pesendįdedür. Niyyetüm bu ki 

bu gice Türkān’a bir şebįħūn idem. Anlara bir el ķoyam ķaçan gelürüm beni gözedüñ 

didi ve bir dāne saħt kemānı ķaracalarına aśdı ve bir şāħ-ı dıraħtdan nümūne tįri eline 

aldı. Andan her cānibe diķķat ile baķdı ki gerdān-ı Tūrān’uñ cemǾiyyet ve mekānları 

ķandadur bile. Ķaçan ki tamām2581 teşħįś itdi fi’l-ĥāl kemān-ı saħtdan bir oķ [P-115b] 

pertāb itdi. Ol dem ħurūş u dār u gįr dünyāyı ŧutdı. Hele gice pāyāna irdi mihr-i enver 

dünyāya nūr u fer virdi. Meger bu oķ tā varup Şemāsās ile Ħazevrān’uñ bār-

                                                           
2575 Ve ħalķ içinde söylenen sözler münķaŧǾ ola] -P. 
2576 Aña] -P. 
2577 Didi] -U. 
2578 Zāl-ı zamāna] Zāl Destān’a, U. 
2579 Yanumda] -P. 
2580 Diyüp] -P. 
2581 Tamām] -U. 
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gāhınuñ2582 içinde ikisi bir yirde oturur iken cemǾiyyetlerinüñ ortasında öñlerine 

düşmiş idi. Ol oķa baķdılar diķķat ile bildiler ki Zāl’uñ oķıdur. Şemāsās eyitdi: Eger 

Ħazevrān āşikāre rezm istemedi yaǾnį bunlaruñ üzerine añsuzın  geleydüñ 

nihānįce2583 ne Mihrāb ķalurdı ve ne Zāl didi. Ħazevrān eyitdi: Zāl didügüñ yek-

tendür žāhir budur ki pūlāddan degildür ve ehrimen hįç degidür. İmdi sen anuñ 

ķaydına düşme ben ĥaķlarından gelürüm diyüp buyurdı kūs u nefįr2584 ü kerrenaylar 

çalındı. Bu cānibden Zāl seĥer irişdükde2585 ŧabl-ħānesin çaldırup şehr içinden esbāb-ı 

ĥarb ü neberd ile esb-i śabā-kirdāra süvār olup çıķdı. Yanınca Ǿasker-i žafer-rehberi 

daħı atlanup ħayme vü ħargāhların hāmūna çekdiler. Lā-cerem ol śaĥrāda iki sipāh 

rū-ber-rū olup iki2586 Ǿaskerüñ ġubārı felege peyveste oldı. Gūyiyā [U-75b] bir ebr-i 

siyāh idi. Bu maĥalde Zāl-ı zer, cümleden muķaddem meydāna at depdi ve beri 

ŧarafdan Ħazevrān daħı gürz-i girānın eline alup Zāl’ı zer’üñ üzerine hücūm itdi. 

Zāl’a bir gürz eyle ĥavāle itdi ki ħˇāh nā-ħˇāh cevşeninüñ bendleri ezildi ve dökildi. 

Bu ĥāleti ki müşāhede itdiler Kābilistān erlerinüñ ekŝeri perįşān oldılar. Zāl ise bir 

ġayrı zırh geydi. Bu defǾa meydāna şįrāne girdi ve pederinüñ gürzi ile Ħazevrān’uñ 

üzerine bir ħşm u ġażab ile irdi ki ħaśm şāşdı. Andan ol gürz-i gāv-reng ile 

Ħazevrān’ı zįr ü zeber itdi. Andan sipāh Zāl’uñ öñinden śaĥrāya açıldı. Bu defǾa Zāl 

Şemāsās’ı meydāna ŧaleb itdi. Şemāsās cürǿet idemedi ki Zāl’a muķābil ola. Zāl’uñ 

gözi Kelbād’a ŧoķındı üzerine hücūm itdi. Kelbād murād itdi ki ŝābit-ķadem2587 ola. 

Ammā2588 gördi ki Zāl’uñ gelişi [P-116a] ve iķdāmı ziyādedür. Lā-cerem kendüyi 

Zāl’dan pinhān itdi ve bir ŧarafdan Şemāsās daħı tevābiǾyle firār itdi. ǾAsker-i 

Türkān tārumār olınca Zāl-ı zer eline tįr ü kemān alup Kelbād’a bir oķ atdı. Kelbād-ı 

cengį ser-ā-pā ķat-ender-ķat pūlāda müstaġraķ iken Zāl’uñ oķı irüp uyluġını eyerine 

mıħladı2589. Bir daħı atup sįnesine urdı postından güźār idüp ser-nigūn oldı2590. Sipāh-

ı Türkān Kelbād içün ķan aġladılar. Şemāsās ise bunuñ mevtini görince artuķ cenge 

mecāli ķalmadı2591. Baķıyetü’s-süyūf olan Ǿasker ile Efrāsiyāb’a ķaçdılar. Güşāde-

sileh ü güsiste-kemer gitdiler. Nā-gāh yolda bir āħir Ǿaskere śataşdılar. Meger Ķāren-

                                                           
2582 Bār-gāhınuñ] bār-gāhı, P. 
2583 Nihānice] -P. 
2584 Nefįr] -P. 
2585 Seĥer irişdükde] -P. 
2586 İki] -P. 
2587 Ķadem] -P. 
2588 Ammā] -U. 
2589 Mıħladı] bend itdi, U. 
2590 Sįnesine urdı postından güźār idüp ser-nigūn oldı] gögsinden güźār itdi, yıķıldı, U. 
2591 Ķalmadı] olmadı, P. 



307 

 

i rezm-zen Ǿaskeri idi. Ķāren anlaruñ kim idügin bildi ve Zābilistān’a ne niyyet ile 

gitdüklerin maǾlūm idince nāy-ı rūyın çaldurup Türkān sipāhınuñ öñin baġladı. Ol 

zaħm-ħūrde ķaçġun Ǿaskere öyle toķındı ki gerd-i nebderd, ħūrşįd-i dıraħşāna çıķdı. 

Bunda daħı ekŝeri ŧuǾme-i şemşįr oldı. Şemāsās birķaç ādem ile yüz biñ dürlü2592 belā 

ile ol neberdden ħalāś oldı, Efrāsiyāb cānibine cān atdı. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Sū-yı şāh-ı Tūrān resįd āgehį 

K’ez-ān nām-dārān-ı cihān şüd tehį  

Dileş geşt pür āteş ez-derd ü ġam  

Dūzaħ-rā be-ħūn-ı ciger dādenem2593 

Neŝr: Çünki şāh-ı Türkān bu kārdan ħaber-dār oldı ki dünyā ol nām-dārlardan tehį 

ķaldı nār-ı ġayretle derūnı yanup ħākister oldı. Dįdesinden nem aķıdup ruħların anuñ 

ile yudı. Döndi ġaybāne Ǿitāb-āmįz kelimāt ile Nevder’e ħiŧāb itdi ki: Ey Nevder-i 

tāc-dār ki ĥālā zindānumda zār oturursın. Seni bu ķıśśalardan śoñra öldürmeden ġayrı 

çāre mi vardur. Yine bir kįne-i nev-įcād olınmaķ ister diyüp gitdükçe ġażabı efzūn 

olup eyitdi ki: Veyse ķandadur gelsün oġlınuñ intiķāmını [P-116b] Nevder’den alsun 

diyince sipāh-ı Türkān velvele vü ġulġule ile Nevder Şāh bu ġulġuleden āġāh olup 

rişte-i Ǿömri kūtāh olduġını bildi. Derĥāl anı taĥķįr-i tām ile ħasįmeden ser ü pā-

berehne śaĥrāya çıķardılar ve bāzūlarını muĥkem bend itdükden śoñra keşān-ber-

keşān Efrāsiyāb’uñ bār-gāhına2594 götürdiler. Efrāsiyāb Nevder’i ki ıraķdan gördi 

şetme āġāz itdi. İbtidā Selm ve Tūr ķıśśaların yüzine urdı ve anlar içün [U-76a] [boş]  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2592 Biñ dürlü] -U. 
2593 Türklerin padişahı, yeryüzünün kendi ünlü pehlivanlarından boşaldığım haber alınca, duyduğu 
kederle, yüreği ateş kesildi. Ağlayıp sızladı ve yanaklarını ciğerinin kanlarıyla ıslattı. 
2594 Bār-gāhına] der-gāhına, P. 
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[U-76b] (Bu meclis Efrāsiyāb-ı Türk Nevder bin Minūçihr ile ceng idüp Nevder 

Şāh’ı esįr-i bend ķılup meydān-ı siyāsetde kendü eliyle şemşįr-i bürrān çeküp ser-i 

tāc-dārını ħāke yeksān itdügi maĥallin beyānıdur.) 

 

 

GN, GNN: 8, Minyatür: U-77a 
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[U-77a] ķan aġladı ve eyitdi ki: Ey şāh-ı kem-gerde-rāh ne bed ki saña ŧoġrula 

lāyıķdur cümle yaramazlıķlar saña münāsibdür. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Bedū güft her bed ki āyed sezāst 

Bi-güft ü ber-āşüft ü şemşįr ħˇāst 

Bi-zed gerde-i Nevder-i tāc-dār 

Teneş-rā be-ħāk ender efgend ħˇār 

Şüdān yādigār Minūçihr Şāh 

Tehį mānd Įrān zi-taħt u külāh2595 

Neŝr: Üstād ķavlince Efrāsiyāb ki Nevder’e Ǿitāb-āmįz cevāb u ħiŧāb itdi. Andan 

ġażaba gelüp şemşįr istedi. Yirinden ķalķup bār-gāhı öñinde kendü eli ile Nevder’üñ 

gerdenine bir şemşįr urdı ve vücūdını ħˇār idüp ħāke bıraķdı. Lā-cerem ol Minūçihr 

yādgārı mülk-i beķāya gitdi. Įrān vilāyetini bi’l-külliye taħt u tācdan tehį ķıldı. Bir 

ŧarįķle Nevder’üñ kārı başına yetüp Efrāsiyāb elinde ķatl oldı. Nažm: [U-77b]  

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Āyā dānişį merd-i bisyār hūş 

Heme cāme-i āzmendį me-pūş 

Ki taħt u küleh çün tü bisyār dįd 

Çünįn dāsitān çend ħˇāhį şenįd 

Ser āmed kün u  ārzū yāftį 

Resįdį be-cāyį ki bi-şitāftį 

Çi cūyį ez-įn ħāk-ı tįre nejend 

Ki hem bāz gerdāndet müstemend 

Eger çarħ gerdān keşed z’įn tü 

Ser-encām ħıştest bālįn tü2596  

                                                           
2595 Sana ne kötülük yapılsa revadır diyip kılıç istedi. Padişah Nevder’in boynunu vurdu, vücudunu 
yere serdi. Minûçihr’den kalma bir yadigar olan Nevder de, bu dünyadan gitti. Bunun üzerine, İran’da, 
taç ve taht diye bir şey kalmadı. 
2596 Ey, akıllı ve bilgili kişi! Yüzünden, hırsın ve tamahkarlığın perdesini kaldır, at! Bu taht ve bu 
külah, senin gibi padişahları çok  görmüştür. Sen, böyle maceraları daha çok dinlersin. Koşa koşa 
erişmek istediğin hedefe sonunda varmasına varırsın ama, tam dileğine kavuşacağın, faydasını 
göreceğin sırada o ortadan koyboluverir. Bu kara topraktan başka ne umuyorsun? O seni bu dünyaya 
gam ile getirdi ve gam ile götürecek.  
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Neŝr: Firdevsį-i süħan-ver bu ebyāt-ı pür-Ǿiber ile Ǿuķalāya baħş-ı dürr ü gevher idüp 

[P-117a] eydür ki: Āyā Ǿaķl u dānişe mensūb olan çoķ Ǿaķıllu merd dükeli ŧamaǾ-

kārlık  cāmesini geyme ki taħt u külāh senüñ gibiyi çoķ gördi ve buncılayın niçe 

dāsitān  [P-117b] işitdi. Bir yire irişdük şitāb eyler idük ve ĥālā andan bulduġuñ ārzū 

başa yetdi. Bu ħāk-ı tįre vü neŝrinden ne dilersin ki Ǿāķıbet seni müstemend ider. 

Meŝelā farż idelüm ki çarħ-ı gerdān zeynüñi çeke yaǾnį pāyede Ǿālį-cenāb olasın bir 

mertebe ki başuñ göge barāber ola. Lā-büd yine döşegüñ ħāk ve bālįnüñ kerpüç olur. 

Bizüm ķıśśāmuz yine Efrāsiyāb’a geldi. Çünki Nevder’üñ işin bitürdi sāǿir bestegānı 

daħı ħˇār u zār meydān-ı siyāsete getürdiler. Her biri āmān diledi meger Efrāsiyāb’uñ 

bir ķarındaşı var idi ki Aġrįrez didükleri serverdür. ŦabįǾati Ǿadl ü dādā māyil idi ve 

hüner-mend ü kār-dān idi. Bunlara göñli acıdı ve fikr itdi ki bunca bahādırlaruñ 

başını bį-günāh bu ġażab içinde kesmek münāsib degildür. Ol ān anları 

Efrāsiyāb’dan dilek itdi. Didi ki2597: Server eger bunlaruñ ķanlarından geçüp bu 

ķuluña teslįm idesin ben daħı cümlesini iletüp bir2598 çāh-ı Ǿamįķ içinde ĥabs idem ve 

üzerlerine bir ālāy hūşmendān ĥavāle ķılam. Anları tedrįc ile bu cānibe bende 

itdürmek ķābildür. Şöyle ki ķanlarından ferāġat olınsa evlādur diyince Efrāsiyāb 

Aġrįrez’üñ dilegini ķabūl itdi buyurdı ki bir Ǿažįm zindān tertįb olına ve anları ġull u 

mismār ile iletüp ol zindānda ĥabs ideler. Bunuñ ķaydı tamām görildi Efrāsiyāb yola 

Ǿazįmet itdi. Dehistān’dan Rey cānibine teveccüh itdi2599. Anda ki vāśıl oldı külāh-ı 

Keyānį’yi başına urındı. ǾAskerine dįnār įŝār itdi ve beri cānibden Küstehem  ü Ŧūs’a 

ħaber irişdi ki: Dįhįm-i şāhenşāhį tįre oldı. Meydān-ı kār-zārda Nevder’i esįr idüp 

ħˇārlıķ ile helāk itdiler didiler. Derĥāl Ŧūs u Küstehem mātem idüp śaç ve śaķalların 

yoldılar, yüzlerin yırtdılar. Įrānįlerden feryād u fiġān eflāke çıķdı. Ne ķadar mįr ü 

mehterler ve bahādır u ser-keşler var ise [P-118a] başlarına ŧopraķ śaçdılar. Cāmeleri 

çāk ve dįdeleri nem-nāk olup cümlesi Zābilistān cānibine Zāl’a gitdiler. Maķśūdları 

bu ki irken lāyıķ u sezā-vār kim ise Zāl’uñ2600 rāyı ile taħt-ı Įrān’a geçüreler. Vilāyet 

şehriyārsız olmaķ münāsib degildür. Ķaçan ki bu derd-nāk u sūgvār serverler Zāl ile 

bulışdılar bu gūne şāhların yād itdiler. Nažm: 

 

 

                                                           
2597 İtdi. Didi ki] eyledi ve eyitdi, P. 
2598 Bir] -P. 
2599 Teveccüh itdi] Ǿazįmet eyledi, P. 
2600 Zāl’uñ] -P. 
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[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ki zārā dilįrā şehā Nevderā 

Küvā tāc-dārā mehā dāverā 

Nigeh-dār-ı Įrān u puşt u mihān [U-78a] 

Ser-i tāc-dārān u şāh-ı cihān2601 

Neŝr: YaǾnį2602 ey zārįlik ile cānın Ĥaķķ’a teslįm itmiş ve ey şāhān içinde dilįrlik ile 

yād olınan Nevder ve ey pehlevān-ı tāc-dār2603 ki ulularda dāǿimā eyilük ile yād 

olınursın ve Įrānįlerüñ Ǿumūmen nigeh-dārı ve cihānuñ püşt ü penāhı idüñ. Lā-cerem 

bir şehriyār idüñ ki tāc-dārlar fermān-peźįrüñ idi. Şimdi efsere lāyıķ olan serüñ ħākda 

yatur. Oġulları Ŧūs ile Küstehem vāfir yanup yaķıldılar. BaǾdehu dilāverlerüñ 

Aġrįrez ĥabsinde esįr olduķlarını maǾlūm idince mātemleri daħı ziyāde oldı. Beri 

cānibde esįrler ise nihānį Aġrįrez’e ħaber gönderdiler ki Efrāsiyāb ħavfinden ħˇāb u 

ħorddan beriyüz. İmdi ey dāver-i nįgū-rāy ĥāliyā zindegānįmüze bāǿiŝ sensin. Bize 

itdügüñ inǾām u iĥsānı kimse taǾbįr idemez. Senüñ ħod maǾlūmuñdur ki Zāl-ı zer 

şāh-ı Kābilistān ile ĥāliyā Zābilistān’da oturur. Yanınca Berzįn ve Ķāren-i rezm-zen 

ü Ħarrād u Keşvād-i leşker-şiken gibi serverler elbette ġayreti elden ķomazlar. 

Pādişāhlarınuñ intiķāmın isteyüp bu cānibe Ǿasker çekicek. Efrāsiyāb ġażabı žuhūra 

getürür ħavfimüz oldur ki ol gün bize ķıyar. İmdi luŧf-ı bį-girāneñüzi Ǿamele getürüp 

sāǿir iĥsānuñızdan māǾadā bizi bu bend-i belādan āzād eyleseñ perākende olduġumuz 

yirlerde erbāb-ı devlet öñinde medĥ ü ŝenāñı vird-i zebān eyleyem didükde Aġrįrez-i 

dānā eyitdi ki: Söyledügüñüz maǾnā cāǿiz ammā bu śūret ile olmasun zįrā birāderüm 

Efrāsiyāb ile düşmen olmaķ lāzım gelür. Ehrimen ŧabįǾatdür ölinceye dek Ǿadāveti 

münķaŧǾ olmaz. Sizi bend ü zidāndan ħalāś itmek münāsibdür lākin bir ŧarz ile ki 

bizden bilmeye. İmdi [P-118b] Ǿilācı budur ki Zāl bu canibe üzerüme Ǿasker çeke ben 

daħı ķalǾa-yı Āmil içine girüp muķābele olmıyam. Ol zamānda Įrānįler sizün ĥabs 

olduġuñuz yiri iĥāŧa ķılsunlar. Ben daħı sizi Ǿumūmen anlara teslįm iderin hem sizde 

ħalāś olursız hem biz de Efrāsiyāb şerrinden bu lāyike ķurtulayduķ. Bu maǾnāyı 

benden bilmiyeydi mūcib-i melāmet aǾdā olmıyayduķ diyince ādem tedārik idüp 

ılġār ile Destān-ı Sām’a gönderdiler. İbtidā cümle esįr olan bahādırlardan Zāl’a 

                                                           
2601“Ey, ün ve şeref sahibi! Ey, padişah Nevder! Ey, cesur Nevder! Ey, kahraman! Ey, taç sahibi! Ey, 
büyük adam. Ey, adalet sahibi! Ey, İran’ın koruyucusu! Ey, büyük adamların dayanağı! Ey, taç 
sahiplerinin ulusu, yeryüzünün padişahı!” 
2602 Nažm: … YaǾnį] -P. 
2603 Tāc-dār] -P. 
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peyām gönderüp Ǿacz u niyāzları ĥadden efzūn irsāl olınmış netįcesi bu ki ilçi dükeli 

aĥvāli iǾlām idüp Aġrįrez-i nām-dāruñ bunlara itdügi mihribānlıġı ve nihānį 

iltifātından māǾadā ŧarįk-i ħalāśı aĥsen-i vechle bunlara taǾlįm itdügini beyān idince 

Zāl dilāverlere eyitdi: Ķanķı merddür ki merdānelik ile mümtāz olup bu cengi iħtiyār 

ide ve ne ķadar bahādır murād idinür ise yanına ala vara bu ħidmeti edā eyleye. 

Bunca bahādırlaruñ ħalāśına sebeb ola. Fi’l-ĥāl Keşvād ayaġa ŧurdı ve eyitdi ki: Eger 

lāyıķ u sezā-vār görürüseñüz ben ķuluñuz, bu kāra muķayyed olayın didükde Zāl 

külli ħaŧŧ itdi. ǾAžįm duǾālar eyledi. Andan aġır Ǿasker ile Zābil’den Āmil’e gitdi. 

Evvel Ǿaskerden muķaddem Girāze gitdi. Aġrįrez’e gelüp ħaber viricek Aġrįrez 

cümle esįrleri sārįde ĥāżır itdürdi. Andan Ǿasker ile yüridi [U-78b] bir cānibden 

Keşvād daħı şād u ħürrem yetişince ol pehlevānlaruñ bendlerinüñ kilįdini açdı. Her 

bir pehlevāna birer at peydā idüp hemānā ki süvār oldılar. Āmil’den Zābil’e ılġārla 

gitdiler. Bunlardan muķaddem Destān-ı Sām’a ħaber-i meserret-eŝer irdi ki: Ey 

sülāle-i śāĥib-ķırān vālā-güher maǾlūmuñ olsun ki Keşvād server2604 geldi ķadem-i 

meymūn-eŝerinden cümle bahādırlar śafā-yı ħāŧır ile ķurtıldılar. Destān bu śafāya bir 

ħazįnesini fuķarāya beźl itdi. Ħaber getüren şaħśa kendü cāmesini virdi. [P-119a] 

Hemānā ki Keşvād Zābil’e yaķįn geldi. Zāl istiķbāline çıķdı ve pehlevānları ki at 

üzerinde beste gördi aġladı ve Nevder Şāh içün başına ŧopraķ śavurdı. Andan zār zār 

girye ķıldı. Andan bunları taǾžįm ile şehre getürdi ve eyvānları dįbā ile ārāste vü 

pįrāste ķıldurdı. İşte bunlar gelüp menzil-i emn ü emāna vāśıl olup Zāl-ı zer her 

birine niçe tesellį virmede. Ammā ķaçan ki Efrāsiyāb aĥvāle vāķıf oldı. Aġrįrez’i 

daǾvet idüp ve Ǿitāb ile ħiŧāb idüp eyitdi: Bu ne fitnedür ki ķoparduñ ve şehd ile 

ħaŧalı ķarışdurduñ. Saña ħod ben buyurmış idüm ki birāder bu esįrleri helāk eyle zįrā 

ġażab yanında Ǿaķluñ aślā yiri yoķdur nite ki ceng-cūy olan şaħśda dāniş lāzım 

degildür ve daħı2605 ceng içinde olan kimseye āb-rūy lāzım degildür zįrā kįne ile ħıred 

birbiri ile imtizāc itmez. Ol dem Aġrįrez Efrāsiyāb’dan bu Ǿitāb-āmįz kelimātı 

işidince cevāb virüp eyitdi: İnsānda bir mişdār şerm ü edep lāzımdur. Şöyle farż 

idelüm ki bedlige ķudretüñ olup elüñ irişür yine saña lāzım olan oldur ki Ħudā’dan 

ħavf idüp bir ferde bedlik itmeyesin. Bilmez misin ki tāc-ı Keyānį āħire naśįb olur 

niçesi daħı görse gerek bir ādeme maħśūś olmaz diyüp sözin ki tamām itdi, Efrāsiyāb 

ġażaba geldi Nažm: 

 

                                                           
2604 Server] nām-ver, P. 
2605 Daħı] -P. 
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[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Sipeh-büd be-şemşįr tāzį dest 

Ber-āşüft mānende-i pįl-i mest 

Miyān-ı birāder bedū nįm kerd 

Çünān seng-i dil nām-şįvār merd2606 

Neŝr: YaǾnį ol dem Efrāsiyāb el şemşįre urup çekdi ve pįl-i mest gibi āşüfte olup 

birāderinüñ miyānını bir çalımda iki biçdi. Ne mertebe bį-raĥm ve bį-Ǿaķl gerekdür 

ki öyle dānā ve ħıred-mend birādere ķıya. Birķaç günden śoñra bu ħaber-i muśįbet-

eŝer Zāl’a degdi. Zāl yanup yaķıldı. Eyitdi ki: Şimden śoñra [P-119b] Efrāsiyāb’uñ 

baħt-ı rūşeni tārįk olur, az zamānuñ içinde taħtı daħı vįrān olur. Derĥāl Zāl’uñ 

fermānı ile nāy rūyın ile kūs çalındı ve Ǿaskeri çeşm-i ħurūş gibi ārāste ķıldı2607. 

Andan Zāl-ı sephįd bu cemǾiyyet ile Pārs’dan yaña teveccüh itdi ve ħışmı gitdükçe 

efzūn olup ķalbi dāǿim kįne-cūy idi ve Ǿasker-i mūr-şümārı deryādan deryāya māl-ā-

māl idi. Bu cānibden Efrāsiyāb daħı iştdi ki Zāl-ı zer bunca Ǿasker tertib idüp 

maķśūdı kendüsinden intiķām almaķdur. Ol daħı leşker-i bį-ĥesāb ile Ǿacele idüp 

Ħˇārezį cānibine gitdi. [U-79a] Ol daħı cengini ārāste idüp rūz u şeb ŧalāye taǾyįn 

olınup bir ān cengden ħālį olmadılar. İşte bu ŧarįķ ile ŧarafeynden mübārizler 

düşmede idiler. Ħuśūśā ki ekŝeri nām-dār ve pür-ħāş-cū idiler. Pey-ā-pey iki hafta bu 

rūzgār ile geçüp piydādeler ise kār-ı süvārdan ķaldılar. ǾĀķıbet bir gice Zāl uyħu 

zamānı iken uyumadı oturdı Efrāsiyāb’dan söz açdı. Eger bahādırlıġından ve eger 

sāǿir ĥįlelerinden çoķ söz söyledi. Āħir sözi bu maķāma irdi ki: Ŧutalum kim 

bahādırlarumuzuñ baħtı bįdār u rūşen-revān imiş. Yalıñuz bunlar ile olmaz. Elbette 

böyle aġır Ǿaskerüñ şāh-ı ferruħ-nijādı lāzımdur ki süħan-hā-yı pįşįneyi yādında ŧuta. 

Meŝelā sipāh keştį meŝābesindedür. Nitekim keştį bād-bānsız ve bādsız yürimez. 

Şāhuñ daħı taħt-ı ferruħ eŝeri anlara hem bād ve hem bād-bāndur. Belki muǾayyende 

şāh rūħdur ve sipāh tendür. İmdi leşker bį-şāh, ten bį-rūĥdur. Eger ĥāliyā Küstehem 

ve Ŧūs’da Ǿaķl u taśarruf ĥayŝiyyetleri ile liyāķatları olaydı ikisinden birisine 

münāsib idi. Zįrā ki Nevder-zādelerdür. Fe-emmā münāsebet-i maǾnevįyesi sebebi 

ile hįç birisine tāc u taħt yaķışmaz. İmdi bir şehriyār-ı bįdār-baħt gerekdür ki ferre-i 

įzidį anuñla bile ola ve dāǿimā dįhįminden āŝār-ı biħredį nümāyān ola. Bu ħāŧıra ile 

                                                           
2606 Efrâsiyâb, sarhoş bir filin coşkunluğu içinde, cevap yerine kılıcma el atıp, Kardeşini iki parça etti. 
Böylece, o temiz yürekli insan da bu yeryüzünden gitti. 
2607 Ķıldı] oldı, P. 
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sipāhda ne ķadar mūbidān var ise daǾvet  [P-120a] itdi ve bunlar ile buña müteǾalliķ 

çoķ söz söyledi. Āħir toħm-ı Ferįdūn’dan bir şāh dilediler ki taħt-ı bülende lāyıķ u 

sezā-vār ola. Ne ķadar ki iķdām u diķķat itdiler pūr-ı Ŧahmāsb-ı Jev’den ġayrı bir 

ferd bulımadılar ki tāc-ı Ferįdūn anuñla nev ola. Andan śoñra bir nāme inşā olındı 

mażmūnı bu ki: Sipeh-dār Destān-ı Sām ve yek-ser Įrān-zemįn sipahı seni şāhlıga 

ķabūl itdiler. Fevrį birisi müjde ile Jev ħidmetine Ǿacele ile2608 gitdi. Der-Ǿaķeb 

Destān fermānı ile Ķāren ve mubedān u mürzebānān bir ālāy sipāh ile kim birazı 

nāmįlerden ve bir miķdārı gerdāndan gitdiler ve aña şāhlıķ ħaberi ile taĥsįn ü āferįn 

oķudılar ve şāhlara lāyıķ niŝārlar itdiler. Jev daħı bu peyġāmdan killi sevinüp tedāriki 

ile muķayyed oldı. Yola Ǿazm itdi hemān ki Įrān sipāhına yaķįn oldı. Külāh-ı 

Keyānį’yi urundı. Tamām Nevder’üñ nām u nişānı nā-bedįd oldı. Jev-i şehriyāruñ 

kārı gitdükçe bālālandı.  

Pādişāhį-i Jev bin Tahmāsb Penc Sāl Būd2609 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Bürūz-ı hümāyūn Jev-i nįk baħt 

Bi-yāmed ber-āmed ber-efrāz taħt 

Be-şāhį ber ū āferįn ħˇānd Zāl 

Nişest ez-ber-i taħt ber-penc sāl 

Kühen būd ber-sāl heştād merd 

Be-dād u be-ħorden cihān tāze kerd 

Sipeh-rā zi-kār-ı bedį bāz dāşt 

Ki bābāk-i Yezdān be-dil rāz-dāşt2610 

Neŝr: Üstād taĥķiķi üzre Jev-i nįk-baħt bir rūz-ı hümāyūn ve bir saǾādet-i meymūnda 

gelüp Įrān taħtına cülūs eyledi. Lā-cerem Zāl-ı zer anuñ şāhlıġına āferįn oķudı. 

Müddet-i salŧanatı beş yıl oldı. Zįrā seksen yaşında bir pįr idi. Ammā taħta ki cülūs 

eyledi bu pįrlikde Ǿadl ü dād ile cihānı tāze civān itdi2611 ve ne ķadar sipāhı var ise 

[U-79b] bed işlerden alıķodı. Zįrā Yezdān-ı pāküñ rāzı derūnında mestūr idi ve’l-

                                                           
2608 ǾAcele ile] -P. 
2609 Pādişāhį-i Jev bin Tahmāsb Penc Sāl Būd] -P. 
2610 Bunun üzerine iyi talihli Jev, uğurlu bir günde, çıkıp tahta oturdu. Padişah Zâl da gelip onun 
padişahlığını kutladı ve beş yıl kadar bir müddet onunla birlikte çalıştı. Bu akıllı adam, gerçi ihtiyardı 
ama, adaleti ve iyi davranışı ile, yeryüzüne taze bir hayat bağışladı. Yüreği Tanrı’ya bağlı olduğu için, 
orduyu kötülerden korudu. 
2611 Cihānı tāze civān itdi] tāze ķıldı, P. 
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ĥāśıl merĥameti bir mertebe idi ki ne kimseyi bende çekerdi ve ne ħod öldürür idi. 

Bir mertebeye vardı ki zamānında bir ferd bir ferde kįn itmez oldı. Cihāndan bedlik 

bir uġurdan [P-120b] münķaŧǾ oldı. Eyilük dünyāyı ŧutdı. Lākin ĥikmet-i Rabbānį 

āsmāndan niçe zamān yiryüzine ķaŧre-i bārān nüzūl itmedi. Deşt ü śaĥrāda berg ü 

giyāh teşne-leb ü ħuşk-beden oldı. Kişt-zār-ı Ǿālemde ħuşe-i gendüm degil belki 

kemterįn-i kāh ĥāśıl olmadı. Ol eclden ķaĥŧ u ġalā bir mertebeye vardı ki kāǿināt 

cüvüde-i dāne-i ħardaldan nişān bulınmayup enbār-ı zemįn ġallātdan tehį oldı. 

Dirhem ile nānı berāber vezn idüp almaġa ķādir olmıyanlar bir daķįķa zindegānį 

itmege iķtidārları olmadı. Ekŝer nās bu ķaĥŧlıķdan helāk oldı. Bu vech ile sekiz aya 

dek nān yüzi görilmemek ile śaġ olanlaruñ çehreleri siyāh oldı. Bir gün ceng itmek 

degil bir laĥža ĥarekāta mecāl bulmaķ muĥāl oldı. Cümle nām-dārlar ceng ü kįne 

sevdāsından geçdiler. Āħir ulular bir yire gelüp bu ķażā-yı āsmānįnüñ defǾine çāre 

aradılar. Her biri cürm ü Ǿiśyānı kendü nefslerinde bulup ħaŧāların yād itdiler. Āħir 

söz bunuñ üzerine muķarrer oldı ki göñüllerinden kįne vü Ǿadāveti berŧaraf ķılalar. 

Geçen ħuśūmet aślā yāda gelmiye ve dost u düşmen cānibinden ķavl olındı ki dād u 

dihiş ile felegi ābādān ideler ve Zāv memleketinde iki şehr var idi. Tūr ser-ĥaddine 

dek gelmiş idi. Efrāsiyāb ol iki şehri śulĥ içün Jev’e teslįm itdi. Andan māǾadā Çįn ü 

Ħoten vilāyetlerini daħı virdi. Bu ŧarįķ ile ki iki cānibden ol diyārlara gelme ve gitme 

ola kimse rencįde vü remįde olınmıya ve bunlardan ġayrı Mürzeħargāh nām ser-ĥadd 

ki Tūrān nihāyetinde Zābilistān sınurına dek idi. Zāl’uñ aña eli irmez idi. Ol şehri 

daħı Zāl’a virdiler ve Ǿahd  itdiler ki sipāh-ı Türkān ol cāniblere uġramıyalar. İşte2612 

taħt u külāhı tamām Ǿadālet üzre taķsįm itdiler. Andan Jev-i şehriyār ķalķup leşkeri 

ile Pārs taħt-gāhına çekildi. Egerçi māh u sālda köhne idi. Ammā taħt üzerinde nev 

idi ve Zāl ise Zābilistān’a [P-121a] Ǿazm itdi. Çünki bunlar bu śulĥ u śalāĥı itdiler 

cihān ħalķınuñ derūnlarından kįn ü Ǿadāvet refǾ oldı. Ol dem āŝār-ı feyż-ı ilāhį ižhār 

baħşāyiş-i nā-mütenāhį idüp kūhsārlar ġulġul-ı raǾd ile Ǿāleme śįt u śadā śaldılar2613. 

Āsmāndan seĥāb-ı raĥmet bār-ı zemįne bį-şümār niŝār itdi. Cihān reng ü būy ile 

bahār-ı Ǿālem-efrūza döndi. Çeşmesārlārdan dįde-i Ǿāşıķ gibi āb-ı revān oldı. İmdi 

mādām ki insānuñ derūnı peleng-āsā yırtıcı olmıya belki  ĥalįm ü selįm ola, zamāne 

anuñ üzerine teng ü tār devr itmez. Üstād eydür: Bir gün Jev-i şehriyār cümle uluları 

ve bahādırları ve biħredān u mūbidān-ı zamānı daǾvet idüp żiyāfet itdi. [U-80a] 

Tamām yinilüp içildükden śoñra Dādār-ı cihāna taĥsįn ü āferįnler olındı. Lā-cerem 

                                                           
2612 İşte] -P. 
2613 Śaldılar] śaldı, P. 
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pādişāh-ı cihān Ǿadl ü dād ile2614 ħalķı kįn ü nefrįnden ħalāś itdi. İşte bu āyįn üzre beş 

yıl mürūr itdi. Kimse kimsenüñ rencine vāķıf degil idi. Bundan śoñra yine bu vüsǾat-

i müżāyaķaya mübeddel olmaġa yüz ŧutdı. Gūyiyā zamāne Ǿadl ü dād eylemege sįr 

oldı. Ķaçan ki Jev’üñ Ǿömri seksen altıya irdi. Lā-cerem ol merd-i ħūrşįd-feş öldi. 

YaǾnį aǾżāsına ser-ā-pā raǾşe ŧārį oldı. Andan gitdükçe ıżŧırābı ziyāde olup Jev-i 

şehriyār daħı bir gün bu fānį cihāndan raħtını götürüp gitdi.  

Pādişāhį-i Gürşāsf bin Jev ve Āgāhį Yāften-i Türkān ve Āmeden-i Efrāsiyāb Be-

Ħˇārezį 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Püser bed merv-rā yekį ħˇįş kām 

Peder kerde būdįş Gürşāsf nām 

Bi-yāmed nişest ez-ber-i taħt u gāh 

Be-ser ber-nihād ān Keyānį Külāh 

Çü binşest ber taħt-gāh-ı Peder 

Cihān-rā hemį dāşt bā-zįb ü ferr 

Ħaber şüd be-Türkān ki Jev der-güźeşt 

Bed-insān ki ber taħt-ı bį-şāh geşt 

Bi-yāmed be-Ħˇārezį Efrāsiyāb 

Bi-baħşįd gįtį vü bügźāşt āb2615 

Neŝr: Firdevsį-i dānā naķli üzre çünki Jev bin Ŧahmasb cihāndan gitdi. [P-121b] 

Meger anun bir oġlı var idi. Nāmına Gürşāsb dirler idi. Gelüp pederinüñ taħtına cülūs 

eyledi. Külāh-ı Keyānį’yi başına ķodı. Hemān ki pādişāh oldı cihānı zįb ü fer ile ŧutdı 

daħı bunuñ cülūsı şöhret bulmadın Jev’üñ ħaber-i mevti Türkān’a irdi ve didiler ki 

ĥālā taħt-ı Įrān ħālįdür Efrāsiyāb daħı Ħˇārezį’de Oturur idi. Ammā pederi Peşenk 

cānibinden bir kimse Efrāsiyāb’a selām u peyām getürmez idi. El-ĥaķ Peşenk’üñ 

Efrāsiyāb’a ziyāde elemi var idi. Oġlı Aġrįrez içün seri kįne ile ve göñli ceng ile 

memlū idi2616. Ĥaŧŧā taħt u tācdan bi’l-külliye geçüp oġlınuñ māteminde ser-gerdān 

                                                           
2614 ǾAdl ü dād ile] -P. 
2615 Jev’in, Gürşasb adında, gönlünün dileğince yetiştirdiği bir oğlu vardı. Babasının ölümünden sonra 
yerine geçerek tahtına oturdu. Başına Keyâniyân tacını giydi. Beri taraftan Jev’in  öldüğü ve padişah-
lık tahtının artık boş kaldığı haberi Türklere de geldi, erişti. Efrasiyab, bu haberi duyunca, telaşa düştü 
ve hemen nehrin üzerindeki gemilerden  birine atlayarak Hârezî’ye geldi. 
2616 İdi] oldı, P. 
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idi. Efrāsiyāb’a yiriyle yüz göstermez idi ve dāǿimā sözi bu idi ki: Eger oġlum 

Efrāsiyāb-ı nā-ħalefüñ baħtı kendüye yār olaydı ķarındaşı Aġrįrez ile yār olurdı. Bir 

gün Efrāsiyāb Įrān taħtı bį-şāh ķalduġını bir ādem ile pederine iǾlām itdi. Pederi daħı 

aña ŧaǾn-āmįz cevāblar ile böyle ħaber gönderdi ki: Ey bed-baħt sen birāderüñ ķanını 

dökesin bu günden śoñra ķıyāmete dek benüm senüñ ile kārum yoķdur ve benden 

yaña ŧarįķüñ beste olmışdur. Śaķın hergiz bu cānibe žāhiren ve bāŧınen baķma. Ezel-i 

āzāldan bu āna gelince lā-büd dıraħt-ı belānuñ bārı ĥanŧal ola gelmişdür ve daħı didi 

ki: Ceyĥūn’ı żabt eyle ve Ǿasker ile Įrān-zemįn’e var kimse taħta cülūs itmesün. 

Hüner birāderi öldürmek degildür hüner budur ki ķomayasın ki bir şaħś vara ol taħt 

üzerinde ķarār ide. Ķaçan ki Efrāsiyāb bu kelimāt-ı Ǿitāb-āmįzi işitdi bir Ǿasker cemǾ 

itdi ki śaĥrā-yı Sincān’dan Ruvidāb’a varınca rūy-ı zemįn ol leşker ile ŧoldı. Bir 

mertebe Ǿasker yiryüzini ŧutdı ki gūyiyā bir sipihr-i revān idi ve tįġ-i Hindį’den 

müdām-ı cān yaġar idi. Ve’l-ĥāśıl [U-80b] Efrāsiyāb ŧoķuz ay [P-122a] tamām 

tedārik görüp andan bu Ǿasker-i mūr-şümārdan rev-ā-rev ķopup kār-zāra geldiler. 

Ĥikmet-i Rabbānį ol yılda Gürşāsf-i şehriyār daħı vefāt itdi. Bu defǾa şehr-i Įrān-

zemįn fitne ile ŧoldı. Zįrā bir vilāyetüñ ki taħtı şāhdan tehį ķala artuķ ol vilāyetde 

eyilükden nām u nişān ķalmaz. Lā-cerem eger şehr ve eger ķaśaba ve eger köy ve 

maĥalledür ķarışmaķdan ħālį olmadılar. Įrān ser-ā-ser cūş u ħurūşa geldi ve Įrāniyān 

yak-ā-yek vaķıf oldılar ki Efrāsiyāb-ı Türk geldi Ǿasker ile irişdi bunlar daħı 

Zābilistān’a teveccüh itdiler. Dünyā cümle güft ü gū ile pür oldı. Döndiler Zāl’a 

birķaç ķatį söz söylediler yaǾnį dünyāyı muşt ile ele getürdüñ ve Sām’dan śoñra sen 

pehlevān olalıdan berü bir gün görmedük cānımuz āsāyiş üzre ola. Ĥālā Efrāsiyab yir 

götürmez Ǿasker ile Ceyĥūn’ı geçmiş ŧurmayup bu cānibe gelmekdedür. İmdi bunuñ 

bir çāresini bilürseñ eyle yoħsa Ǿālem ħarāba varur diyince Zāl bu sözlerden ŧarıldı ve 

cevāb virdi ki: Ben merdlige kemer baġladum ise zamānede bencileyin bir şehsüvār 

ħāne-i zįne ķadem baśmamışdur ve bir kimse benüm gürz ü tįġümi ķaldurmamışdur 

ve yanumda ceng ħuśūśı rūz u şeb müsāvį görinür idi ve müdām ħavfüm pįrlik 

Ǿālemi idi. Şimdi belāyı gör ki ol ħavf itdügüme mübtelā oldum. Bir mertebe 

ķāmetüm ħam oldı ki ħançer-i Kābilį’yi miyānumda götürmekden Ǿāciz olurum. 

Ħuśūśā ki Efrāsiyāb ne maķūle ħaśm-ı ķavį idügini bilürsiz. Bunuñ ile đarben 

đarbeleşmege zūr-ı bāzū ister. Tedbįrüñ teǿeŝŝüri olmaz. Ammā ciger kūşem Rüstem 

ki serv-i sehįden daħı bālā terdür ve külāh-ı mehį aña ziyāde ĥüsn ü behā 

virmekdedür. Efrāsiyāb’a ĥarįf olursa ol olur. Nihāyet aña bir esb-i cengį gerekdür. 

Bu ǾArabį atlardan aña lāyıķ at yoķdur. Dilerüm ki aña bir bāre-i pil-ten ŧaleb idem tā 
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kim cengde uyluġına ŧāķat getüre yoħsa2617 şimdi ki atlar anuñ [P-122b] zūrına ŧāķat 

getürmezler. İmdi bir raħş-ı śabā-sürǾat ü kūh-peyker cüst ü cū idüp ķanda bir 

encümen var ise istemesi lāzımdur ve hem bu dāsitānı Rüstem’e diyelüm ki sen 

Efrāsiyāb ile hem-āverd olur mısın didükde  Įrāniyān bu sözden şād u ħürrem oldılar 

ve eŧrāfa birer dāne heyūn-ı tekāver gönderdiler ki ālāt-ı cengį ve esbāb-ı đarbį 

bahādırlar tedārik ideler. Āħir Zāl Rüstem’i daǾvet itdi ve didi ki: Ey gev-i pil-ten ve 

ey ser-firāz her encümen ĥālā bir kār-ı saǾab ve bir renc-i dırāz bedįdār2618 oldı ki 

andan ħord u ħˇāb u ārām bi’l-külliye gitmişdür. Ben ise pįr oldum sen ise henūz şįr-i 

māder aġzuñda ķoķar hengāme ise đarb hengāme senüñ ħod göñlüñ nāz u şād 

dįdedür. İmdi seni şįrān-ı neberd-āzmā cengine nice göndereyin. Efrāsiyāb gibi bir 

ħaśm-ı ķavį žuhūr itdi. Gelüp taħt-ı Įrān’a cülūs eylemek ister. Bizüm ise aña göre 

pehlevānımuz yoķdur. Seni meydān-ı tehlikeye göndermege cürǿet idemezin2619 āyā 

bu derde ne Ǿilāc itmek gerek didi. Döndi Rüstem Zāl’a eyitdi: Ey peder ben var iken 

āħiri ne yād idersin ġālibā benüm merdligümi ve bahādırlıġumı ki [U-81a] her 

encümende vuķūǾa gelmişdür. Ferāmūş buyurmışsız. Ĥāşā ki ben ārām u kām esįri 

olam ġālibā Kūh-ı Sipend ile pįl-i jiyān ķıśśāsı efsāne imiş. Bizden śādır olmamışdur. 

İmdi şöyle bil ki benüm pūr-ı Peşenk’den ħavfüm var ise cihānda benden āŝār-ı 

merdį ķalmaz. İmdi ey peder ĥālā yime ve içme zamānı degildür. Rezm ü neberd 

zamānıdur. Śāĥib-i neberd şįr ile neberd itse kendüsi şįr olur yine ħışm u ārām ve 

neng ü nām yirindedür. Lā-cerem zenleri anunçün taĥķįr idüp nāmları cidden bülend 

olmamışdur ki müdām kārları ħord u ħˇābdur didi2620. Tekrār Zāl eyitdi: Ey dilįr 

civān ki hem nām-dārlar ser-dārısın ve hem Keyānįlerüñ püşt ü penāhısın. İki meśāf 

ki yād itdüñ biri  Kūh-ı Sipend ve biri pįl-i sefįddür2621. İkisi daħı  [P-123a] 

yādumdadur lākin añlanan budur ki bu meśāf andan śarbça ola. Anuñ içün 

göñlümden ħavf eksük olmaz. Ħuśūśā ki Efrāsiyāb bir merd-i şaǾbede bāzdur ki anuñ 

kirdārından ķarañu gicede uyħuya varmaġa ĥaźer iderüm. İmdi ciger kūşem seni 

anuñ cengine nice göndereyin ki bir Türk dilįr ü ceng-cūdur. Hālā senüñ kāruñ gāh 

bezm ve gāh ārām ve gāh sāz u söz ile kenār-ı bāġda mey-i lāle-reng içmekdür 

didi2622. Rüstem yine Zāl’a cevāb virüp eyitdi ki: Ey mehter-i nām-ver baña ki bu yāl 

u bāl virilmiş ola Ǿayb degildür ki ben anları nāzla besleyem şöyle farż idelüm ki 

                                                           
2617 Tā kim cengde uyluġına ŧāķat getüre yoħsa] -P. 
2618 Bedįdār] bedįd, P. 
2619 Göndermege cürǿet idemezin] göndermek olmaz, P. 
2620 Didi] -U. 
2621 Sefįddür] sepįddür, P. 
2622 Didi] -U. 
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deşt-i kįn rezm-i ķavį ile māl-ā-māl ola mādām ki Ħudā yār u baħt fįrūz ola ol gün 

ħūn-ı düşmenden eger ben ve eger raħş-ı cihān-peymā rengįn olmamuz muķarrerdür. 

Zįrā elümde bir tįġum vardur ki āb renginde ve ķaçan ki Ǿüryān ķılsam peykeri āteş-

efrūz olur ve ne zamān ki cevşenümi üzerüme ārāyįde idem sitāre terkeşümden tābān 

olur ve ne vaķt ki çaçı kemānumı zihden çekem bu defǾa zamāne başını terkeşümden 

gösterür ve ĥālā bir gürz-i kūh-pāre2623 isterüm ki anuñla ĥamleler itdügümde 

Tūrāniyān öñümden gürūh gürūh firār eyleyeler ve ol gürz ile sipāhsız bir neberd 

eyleyem ki āverd-gāh ħūn ile māl-ā-māl ola didi. Zāl-ı zer eyitdi: Ey şįr ki henūz 

ārām u kām bulmamışsın saña Sām-ı süvār gürzini getürdeyüm bunca rūzgārdur ki 

anuñ yādgārıdur diyüp2624 fevrį fermān itdi vardılar Sām’uñ gürzini Rüstem’üñ 

ħidmetine getürdiler. Tehemten ki ol gürzi gördi. Külli sevindi ve lebin ıśırdı ve 

Zāl’a taĥsįn ü āferįnler oķıdı ve eyitdi ki: Ey pehlevān-ı rūy-ı zemįn ĥālā senden bir 

esb isterüm ki beni miġfer ü cebe ü cevşenüm ile ve cümle esbāb-ı neberdüm ile 

götüre. Andan Zāl-ı zer Rüstem’üñ cürǿet ü ĥarekātına taĥsįn idüp bunuñ dilāverāne 

sözlerine müteĥayyir ķaldı. Śafāsından cānın įŝār ideyazdı. Andan śoñra at bulmaķ 

tedārikiyle muķayyed olup [P-123b] eŧrāf u eknāfda olan at sürilerine ādemler 

gönderdi 

Reften-i Rüstem Be-Ŧaleb-i Raħş Be-kelle-i Esb2625 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Gile her çi būdeş be-Zābilsitān 

Bi-yāverd behrį zi-Kābilsitān 

Heme pįş-i Rüstem hemį rāndend 

Berū dāġ-ı şāhān hemį ħˇāndend [U-81b]  

Her esbį ki Rüstem keşįdįş pįş 

Be-püşteş der efşārdį dest ħˇįş 

Zi-nįrū-yı ū püşt kerdį be-ħam 

Nihādį be-rūy-ı zemįn ber şikem 

 

 

                                                           
2623 Pāre] peyker, P. 
2624 Diyüp] -U. 
2625 Reften-i Rüstem Be-Ŧaleb-i Raħş Be-kelle-i Esb] -P. 
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Çünįn tāz-ı Kābil ber āmed be teng 

Fasįle hemį tāħt ez-reng reng2626 

Neŝr: Üstād eydür: Çünki Rüstem uyluġına münāsib raħş istedi lā-cerem Zāl 

Zābilistān’da2627 ne ķadar süri var ise Kābilistān’a getürdi ve anları bir bir Rüstem’e 

getürdiler. Rüstem ol atları imtiĥān içün eli ile arķasını sıġar idi. Fi’l-ĥāl ķarnı yire 

iner idi. Rüstem’üñ ķuvvetine taĥammül idemez idi. İşte bu ŧarįķle ne ķadar mādiyān 

ve ne ķadar ŧāy ve ne deñlü sāǿir at var ise birer birer ki Rüstem imtiĥān itdi. YaǾnį 

eliyle ki arķasını baśdı şikemi zemįne irdi. Bu maĥalde bir mādiyān geçdi ki şįr 

gögüslü idi ve ķulaķları ħançere beñzer idi. Berr ü yāl ise ferbih ü miyānı lāġar idi ve 

ĥikmet bu ki kendü boyunda bir kürresi var idi. Eger uyluġı ve eger sįnesi rāst 

anasınuñ yaśśılıġında idi ve gözleri siyāh idi ve ķıyāfetde şįr-i şerzeye beñzer idi ve 

gāvdüm ü siyeh ve ħāye vü pūlād sümm idi ve vücūdı ser-be-ser müzaǾfer-reng idi. 

Yine  ol reng başdan ayaġa varınca gül-i sürħ ile ārāyide idi. nāmına Ebreş-i gül 

endām dirler idi. Hemān ki Rüstem aña teveccüh itdi. Çoban eyitdi: Ey mihter śaķın 

külli ħaŧādur Keyānįlerüñ raħşına el śunma didi2628. Rüstem eyitdi: Yā bu kimüñ 

atıdur ki dāġdan cismi tehįdür. Çoban eyitdi: Server sen bundan dāġ-ı tecessüs itme 

bunuñ ĥaķķında söz çoķdur. Nihāyet işitdügüm budur ki nāmuña2629 pūr-ı Ebreş 

dirler ve ħudāvendi maǾlūmum degildür ancaķ raħş-ı Rüstem diyü şöhret bulmışdur. 

[P-124a] Ol sebebden bir ferd yanına uġrayımaz ve ĥālā üç yıldur ki eyer urılmaġa 

lāyıķ olmışdur. Ahālį vü ekābür gözinde güzįn2630 ve pesendįde düşmişdür ve baǾżı 

kimse anı şikār itmek diler. Māderi anuñla şįrāne neberd ü kār-zār eyler didi2631. 

Rüstem ki bu sözleri işitdi iħtiyārı ķalmadı kürrenüñ üzerine kemendini pertāb 

eyledi. Ebreş’üñ başı kemendüñ bendine düşdi2632, māderi şįr-i jiyān gibi üzerine 

geldi. Maķśūdı bu ki dendānı ile Rüstem’üñ başını bedeninden ķopara. Rüstem şįr-i 

jiyān gibi naǾre öyle ĥayķırdı ki mādiyān ol śadādan ħıyre oldı. Yüzinüñ üstine düşdi 

hemān ki ķalķdı süri cānibine gitdi raħşı ise Rüstem kemendle tesħįr idüp anı daħı 

                                                           
2626 Zâl, Zâbilistân’daki ki at sürülerinin  hepsini ve Kâbilistân’dakilerin de bir kısmını getirtti. 
Bunlann hepsine Rüstem'in önünde bir geçit yaptırdılar ve hepsinin üzerinde padişahın damgası vardı. 
Rüstem, hangi atı önüne çekti ve sırtına elini bastırdıysa, elinin ağırlığından ve şiddetinden o atın beli 
iki büklüm oldu, çöktüğü gibi karnı yere yapıştı. Nihayet Kâbil atlanndan, türlü türlü renklerde bir 

sürü getirerek önünden koşturdular. 
2627 Zābilistān’da] Zābilistān memleketinde, P. 
2628 Didi] -U. 
2629 Nāmuña] buña, P. 
2630 Güzįn] güzįde, P. 
2631 Didi] -U. 
2632 Ebreş’üñ başı kemendüñ bendine düşdi] Ebreş ki kemendüñ bendine düşdi, P. 
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evvelkiler gibi imtiĥān itdi. Aślā egilmek degil bilinde bile teǿŝįr itmedi gūyiyā aña 

bir nesne bile ŧoķınmadı. 

Giriften-i Rüstem Raħş-rā 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Be-dil güft ki įn ber nişest-i menest 

Künūn kār-ı kerden be-dest-i menest 

Der āmed çü bād-ı dumān ez-bereş 

Bi-şüd tįz gül raħş-ı zįr endereş 

Zi-çūbān bi-pürsįd ki-įn ejdehā 

Be-çendest ü įn-rā ki ħˇāhed behā 

Çünįn dād pāsuħ ki ger Rüstemį 

Berū rāst kün puşt-i Įrān-zemį 

Mer-įn-rā bi-rev būm-ı Įrān behāst 

Ber-įn ber tü ħˇāhį çünān kerderest2633 

Neŝr: Ķaçan ki Rüstem-i Destān raħşı [U-82a] imtiĥān idüp taśavvurından ziyāde 

buldı. Kendü kendüye eyitdi: İşte bi-ĥamdil’illāh ki kendüme lāyıķ at buldum. 

Şimden śoñra kār üzre olmaķ gerek diyüp2634 bād-ı demān gibi üzerinden śıçradı2635. 

Andan çobandan śordı ki bu ejdehānuñ behāsı ne miķdārdur ve ħudāvendi kimdür ki 

behāsını ala didi2636. Çoban eyitdi: Server eger sen Rüstem iseñ bu günden śoñra 

buña süvār ol ve Įrān-zemįn’üñ arķasını hem-vār eyle yaǾnį žulmden pāk eyle zįrā 

bunuñ behāsı Įrān-zemįn’üñ berr2637 ü būmını  [P-124b] ābādān eylemekdür. 

Ümįdümüz budur ki ser-be-ser vihānı maǾmūr idesin. Rüstem bu sözden tebessüm 

idüp eyitdi ki2638: Eyilük Ĥaķķ’uñdur. BaǾdehu bu neşāŧla ol raħş-ı [P-125a] gül-

endāma zįn śaldı ve kįne vü cenge tamām āmāde oldı. Ebreş-i gül-endām ise günden 

güne teraķķįde idi. Bir mertebe ki her gice sipend yaķarlar idi ki göz degmiye. Zāl-ı 

                                                           
2633 “İşte, benim bineceğim at budur; ben bununla artık işimi görebilirim!” Bir yel gibi hızla sıçrayıp 
üzerine bindi: gül renkli at, artık ona boyun eğmişti. Rüstem çobana dönerek: “Bu ejderhanın fiyatı ne 
kadardır ki? Kim biliyor bunun fiyatını?” dedi. Çoban “Rüstem eğer sensen fiyatını filan sorma, 
üzerine bin, git de İran’ın işlerini yoluna koy! Bu atın karşılığı İran ülkesidir. Sen, yeryüzünü bu atın 
üzerine binerek düzelteceksin.” 
2634 Diyüp] ve, U. 
2635 Śıçradı] geldi, P. 
2636 Didi] -U. 
2637 Berr] merz, P. 
2638 Eyitdi ki] -P. 
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zer ise raħş-ı gül-endāmdan ħürrem-i bahār olup dünyā kendünüñ oldı. Bu sürūr ile 

ħazįnesini açdı. Maĥalline dirhem ü dįnār beźl eyledi. Fi’l-ĥāl kūslara ŧurreler urıldı. 

Āvāzı niçe ferseng yir gitdi2639. Bir cānibden kerrenāy śadāsı Ǿayyuķa çıķdı ve bir 

ŧarafdan derā-yı hindį velvelesi cihāñı beliñletdi. Muĥaśśal  Zāvelistān’da rüsteħįz 

ķopup zemįn lisān-ı ĥālle ħufteye dir idi ki niçe bir uyursın ŧur yuķaru ki zamān 

muĥākeme ve Ǿadl ü dād zamānıdur. Rüstem ise Ǿaskere pįşrev olmış ne ķadar sāl-

ħurde pehlevān var ise  kendüye ķafa-dār itdürdi. Lā-cerem kūh u śaĥrā Ǿasker-i mūr-

şümārdan ŧoldı. Bir murġuñ mecāli yoġıdı ki ŧayerān ide ve bu Ǿasker ki 

Zāvelistān’dan çekildi. Hengām-ı bahār idi. Ol cānibden Efrāsiyāb daħı Zāl’uñ 

leşker-i bį-şümār ile kendü üzerine gelür idügine vāķıf olıcaķ dünyā başına teng ü tār 

olup bir yirde ārāmı ķalmadı. Ħord u ħˇābdan bile geçdi. Fevrį Ǿaskeri ile Ħˇārezį 

nām şehre varup çayır ve çimen ve aķar śuları firāvān olmaġıla ol yiri iħtiyār ķılup 

ħayme vü ħar-gāhların ķurdı2640 oturdı. Įrān-zemįn’den ise rāh-ı biyābāndan muttśıl 

Ǿasker gelmekde idi. Tamām2641 Zāl daħı Ǿasker-i mūr-şümār ile gelüp irişdi 

Efrāsiyāb’a yaķįn  ve muķābil olup ķondı2642. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Zi leşker-be-leşker dü ferseng mānd 

Sipeh-büd cihāndįd ki ān-rā bi-ħˇānd 

Bed-įşān çünįn güft ki āy biħredān 

Cihān-dįde vü kār kerde güvān 

Men āyet hemįn leşker ārāstem 

Besį serverį vü hemį ħˇāstem  

Perākende şüd rāy-ı bį taħt-ı şāh 

Heme kār bį rūt u bį ser-i sipāh2643 

Neŝr2644: Ķaçan ki Zāl ile Efrāsiyāb Ǿaskerinüñ bāyinleri iki ferseng ķaldı. Zāl-ı zer 

bir Ǿažįm żiyāfet itdi ve ne ķadar ki cihān-dįde vü ser-ĥalķalar var ise daǾvet itdi. 

                                                           
2639 Gitdi] geçdi, U. 
2640 Ķurdı] ķurup, P. 
2641 Įrān-zemįn’den … Tamām] -P. 
2642 Yaķįn  ve muķābil olup ķondı] yaķįn yirde ķondı, P. 
2643 İki ordu arasındaki açıklık iki fersaha inince komutan Zal, dünya görmüş pehlivanlan huzuruna 
çağırdı. “Ey akıllı, dünya görmüş ve işler başarmış pehlivanlar. Biliyorsunuz ki bir ordu hazırladık ve 
bununla birçok işler yapmak istiyoruz. Fakat ortaya esaslı bir düşünce atan olmadı. Saltanat tahtımız 
padişahsız ve ordu komutansızdır.” 
2644 Nažm: … neŝr] -P. 
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Andan anlara ħiŧāb idüp eyitdi ki: Ey büzürgān-ı rūy-ı zemįn sizüñle müşāverem 

budur ki bunca yir götürmez Ǿasker ki cemǾ itdüm maķśūdum bu ki andan niçe 

serverlik ve niçe mertebe-i Ǿulyāya vāśıl olayuz. [U-82b] Şimdi ki diķķat itdüm 

gördüm mādām ki ortada taħt-ı şāhenşehį olmıyınca cümlesi efkār-ı perįşān belki 

herze vü heźeyān [P-125b] olur. VāķıǾā ķaçan ki Jev geçdi ferħundelik ile taħtda 

ķarār eyledi yiryüzinden taĥsįn ü āferįn śadāsı felege peyveste oldı. İmdi şimdi daħı 

silsile-i Keyān’dan bir kimse gerekdür ki geçe taħt-ı Keyānį’de2645 kemer-i Keyānį’yi 

miyānına bend ide. Ĥālā Ferįdūn toħmından bir şeh-zāde-i bā-dād ki Ǿaķl u ferhengde 

Ferįdūn’a  muǾādil disem mübālaġa olmıya nāmı Keyķubād’dur ve Kūh-ı Elburz’da 

sākindür. Ol bunda daǾvet olınsa ķatį lāzımdur āyā bu ħidmetüñ sezā-vārı kim ola 

dirken döndi Rüstem’e ħiŧāb itdi ki: Ciger kūşem yine bu ħidmetüñ Ǿuhdesinden sen 

gelürsin. Senden ġayrı münāsib degildür. Ne ķadar Ǿasker ki isterseñ yanuñca al ve 

elüñe kūpāl alup iķdām-ı tām ile ılġār idüp var Keyķubād’a iriş āferįnden śoñra bu 

lāyike eglenmiye idüñüz zamān tengdür ve ħaśm ise veġā-pįşedür. Ve’l-ĥāśıl rıżā-yı 

peder bu zamān yirine gelür ki iki haftada varup gelesiz, gice ve gündüz 

yürimekden2646 ĥālį olmıyasız. Ķaçan ki kendüsiyle yüz-be-yüz olursın, diyesin ki 

leşker-i Įrān seni isterler ĥālā taħt-ı şāhenşāhį senüñ içün āmāde vü ārāyidedür 

senden ġayrıya lāyıķ u sezā-vār degildür diyince Tehemten daħı pederi öñinde yir 

öpdi ve fermānına iŧāǾat gösterüp eyitdi ki: Fermān-peźįrüm baña her ne emr ki 

idesin cānuma minnetdür diyüp2647 yol yaraġın görmege meşġūl oldı2648. 

Reften-i Rüstem Be-Elburz Kūh Be-ŧāleb-i Keyķubād ve Āverden ve2649 Nişānden-i Ū 

Be-pādişāhį ve Ceng-i Bā-Efrāsiyāb 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Kemer ber miyān best Rüstem çü bād 

Ger ez-ān biyāmed sū-yı Keyķubād 

Ber-āvįħt bā-nām-dārān be-ceng 

Yekį gürze-i gāv peyker be-çenk 

Zi-Türkān ŧalāye besį bed be-rāh 

Resįd ender įşān yel-i śaf tebāh 

                                                           
2645 Keyānį’de] Keyān’da, P. 
2646 Yürimekden] çapmaķdan, U. 
2647 Diyüp] didi, U. 
2648 Yol yaraġın görmege meşġūl oldı] -U. 
2649 Āverden ve] -P. 
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Dilįrān-ı Tūrān ber-āvįħtend 

Ser-encām ez-rezm bügrįħtend 

Nihādend ser sū-yı Efrāsiyāb 

Heme dil pür-ez-ħūn u dįde pür āb2650 

Neŝr: Üstād eydür: Rüstem ki pederinüñ fermānı mūcibince varup Kūh-ı Elburz’dan 

[P-126a] Keyķubād’ı getürmege kemer-beste oldı. Andan bād-ı śarśar gibi yola 

revāne oldı. İbtidā Efrāsiyābįlerden bir ālāy nām-dārlar Rüstem’üñ öñin alup cenge 

āġāz itdiler. Rüstem destine gürz-i gāv peykerin alup ŧarfetü’lǾayn içinde anları 

ŧaġıtdı bir miķdār ki gitdi yine Türkān leşkerinden ālāy ālāy Rüstem’üñ üzerine 

dökildiler maķdūrların śarf itdiler ne ķadar ki durışdılar ŝābit-ķadem olımadılar. 

ǾĀķıbet firār idüp2651 ikisi bir yirde ķalmadı giryān u nālān Efrāsiyāb’a vardılar. 

Efrāsiyāb daħı Ķalūn nām pehlevāna ki hem bahādırlıķ ile müsellem idi ve hem ceng 

ħuśūśında hezārān nįreng ü füsūn bilür idi. Bir süvār gönderdi ki Ǿacele ile gele. 

Ķaçan ki Ķalūn-i füsūn-sāz Efrāsiyāb’uñ ķatına geldi. Bu geçen ķıśśāları ser-ā-pā 

taķrįr itdiler. Eger Efrāsiyāb ve eger Ķalūn ziyāde perįşān u derhem oldılar. ǾĀķıbet 

Efrāsiyāb’uñ fermānı ile [U-83a] Ķalūn’üñ Rüstem üzerine gitmesi muķarrer oldı. 

Tamām ħilǾat ki geydi Efrāsiyāb naśįĥatine āġāz idüp eyitdi: Her ne ķadar ki taśarruf 

var ise Ǿaķl-ı źū-fünūn ve ħıred-i reh-nümūn ile işlemek gereksin. Įrāniyān ħod ne 

maķūle ĥįle-kārlardur bilürsin gāh şebįħūn iderler ve gāh kemįnlerde gizlenürler 

ve’l-ĥāśıl mekr ü ālleri eksik olmaz didi. Āħir Ķalūn daħı istedügi ķadar merdān-ı 

neberd-āzmā vü ħıred-mendān-ı daķįķa-güşā ile yola girdiler vara vara bir teng yirde 

Rüstem’üñ yolın baġlayup fırśata müntežir oldılar ve ol cānibden Rüstem ise işte 

bādiye-peymā vü śaĥrā-neverd olup şāh-ı Įrān’ı yanına iletüp cülūs itdürmek ħāŧırası 

ile bir iķdām ile raħş sürmiş idi ki kendüsi ile Kūh-ı Elburz bāyininde2652 bir mįl 

ķalmış idi2653. Rüstem ķaçan ki ol cāy-ı pür-şükūha baķdı gördi ki envāǾ şükūfe ile 

māl-ā-māl ve dıraħtān2654 ile āb-ı revānı pįç-ā-pįç olmış cennetden bir ķıŧǾadur [P-

126b] ve kenār-ı ābda bir taħt-ı şāhį vażǾ olınup bir nev-civān ki ĥüsni māh-ı 

tābāndan tābān ve ħūrşįd-i dıraħşāndan raħşān idi. Geçmiş ol taħtuñ üzerinde ķarār 

itmiş berāberlerinde bahādırlar śaf baġlayup kemer-i bendegįyi miyānlarına bend 

                                                           
2650 Rüstem kemerini bağlayıp Keykubâd’ın yanına gitti. Elindeki öküzkafası biçimli gürzle bu ünlü 
pehlivanlara karşı savaşa girişti. Rüstem’in üzerine saldıran bütün Tûrânlı savaş erleri, nihayet 
kaçıştılar. Gözleri yaşlı, yürekleri kanlı bir halde Efrâsiyâb’ın yanına gittiler. 
2651 İdüp] itdiler, P. 
2652 Bāyininde] mābeyninde, P. 
2653 İdi] -U. 
2654 Dıraħtān] dıraħt, P. 
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idüp ħidmetine cān ile ŧurmışlar ve şāhāne bir meclis tertįb olınmış ki rengāreng 

ile2655 behiştden nümūne idi. Anlar daħı baķdılar gördiler ki berāberden bir pehlevān 

gelür kevkebinde bir Ǿažimet müşāhede itdiler ki ħˇāh-nā-ħˇāh anuñ istiķbāline 

çıķdılar ve eyitdiler ki: Ħoş geldün mihmānımuzsın imdi raħşından in ki senüñle şād-

kām olalum ve sen nām-verüñ daħı yādıyla mey içelüm diyince Tehemten eyitdi: 

Benüm ħidmetüm ziyāde aġırdur ĥālā taħt-ı Įrān-zemįn ħālįdür ħaśm ise 

ķarşusındadur. Mādām ki taħtuñ śaĥibi bulınmıya baña bāde içmek degil āb u nān 

bile ĥarāmdur. İmdi ben Elburz kūha gitsem gerek luŧf u iĥsān idüp baña māniǾ 

olmañ zįrā maślaĥatum ķatį mühimdür. Bu lāyike anda varup Keyķubād’ı bulaydum 

eger andan baña bir nişān diyesiz ziyāde luŧfdur didi. Ol dem ol yirde olan serverler 

ve ol nev-civān-ı taħt-nişįn böyle cevāb virdi ki ben saña Ķubād’uñ nişānın diyeyin 

ammā şol şarŧ ile ki atuñdan inüp bizüm ile nān u nemek yiyüp dįdāruñla cānımuz 

efrūħte ola, tamām saña Ķubād’uñ nişānını virüp2656, nihādını taķrįr ideyin didi. 

Tehemten tevaķķuf itmedi atından indi leb-i rūd-bāre Ǿacele ile gelüp dıraħtān-ı sāye-

dāruñ altında oturdı. Civān daħı geçüp taħtında ki ķarār itdi. Bir eline Rüstem’üñ elin 

aldı ve bir destine bāde ile leb-ā-leb cām aldı. İbtidā merdān-ı āzādeyi yād itdi. 

Andan ol cāmı nūş itdi2657. BaǾdehu yine ŧoldurdı ve anu Rüstem’e virdi. Rüstem 

daħı anı nūş itdi döndi Rüstem’e śordı ki benden Ķubād’uñ nişānını śorduñ imdi sen 

bu nāmı kimden işitdüñ ve śormaġa bāǿiŝ [P-127a] nedür didi2658. Rüstem eyitdi: Ben 

aña peyāmı pehlevānāndan getürdüm ve taħt-ı Įrān ĥāliyā anuñ içün tertįb 

olınmışdur. Ne ķadar ki Įrān dilįrleri var ise anı şāhlıġa isterler [U-83b] ve pederüm 

ĥālā Įrān serverlerinüñ güzįnidür nāmı Zāl’dur. Bendegį gönderdi ki Elburz Kūh’a 

var Ķubād dilāver andadur. Gürūhı ile gör andan2659 şāhlıķ müjdesini yetür ve bir ān 

eglenme ve kendüye iǾlām eyle ki gerdān-ı Įrān-zemįn2660 seni ister ve ĥālā 

muķaddem-i ferħunde-eŝerine dünyāyı bezemişlerdür. İmdi luŧf eyle eger2661 andan 

bir nişān bilüp kendüyi bilürseñ söyle bu lāyike beni aña yetişdüre idüñ didükde ol 

civān Rüstem’üñ sözinden2662 ħande ķıldı ve aña bu ŧarz ile2663 cevāb-ı bā-savāb2664 

virüp eyitdi ki: Nažm: 

                                                           
2655 Rengāgereg ile] -P. 
2656 Virüp] virsem, U. 
2657 İtdi] ķıldı, P. 
2658 Didi] -U. 
2659 Gürūhı ile gör andan] -P. 
2660 Zemįn] -P. 
2661 Eger] -P. 
2662 Rüstem’üñ sözinden] -P. 
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[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Zi toħm-ı Ferįdūn menem Keyķubād 

Peder-ber-peder nām-dārem be-yād 

Çü bişnįd Rüstem fürū bürd ser 

Be-ħidmet fürūd āmed ez-taħt-ı zer 

Ki ey Ħüsrev u ħüsrevān-ı cihān 

Penāh-ı dilįrān u püşt-i mihān 

Ser-i taħt-ı Įrān be-kām-ı tü bād 

Ten-i zinde pįlān be-dām-ı tü bād2665 

Neŝr: Üstād eydür: Ol civān Rüstem’e eyitdi ki: Server maǾlūmuñ olsun Ferįdūn-ı 

Ferruħ’uñ toħmından Keyķubād benüm āyā Ǿan-cedd silsilemüz aña müntehį olur. 

Rüstem ki andan bu sözleri işitdi taħtından2666 aşaġı indi ve aña baş ķodı ve eyitdi: Ey 

şehriyār-ı ħüsrev-nişān ki cümle dilįrān-ı zamānuñ penāhı ve ķamu mihmān-ı 

cihānuñ arķasısın taħt-ı Įrān-zemįn dāǿim senüñ kāmuñla olsun ve zinde pįllerüñ teni 

dāǿim dāmuñda bend olsun. Çünki taħt-i şāhenşehįde2667 oturduñ muŧŧaśıl ser-firāz ü 

serkeş olmaķdan ħālį olma ve Zāl-ı zerden ki güzįn-i dilįrān-ı zemįndür. Size bį-ĥadd 

dürūd u peyām getürürin. Şöyle ki icāzet olınursa ki zebānumı bend-i sükūtdan 

ķurtaram diyecek, ne lāzım ise söyleyeyin didi. Ķubād-ı dilāver Rüstem’üñ bu 

sözlerinden ħoş-ĥāl olup hūş u rāy ile Rüstem’üñ sözlerine müteveccih oldı. Andan 

[P-127b] Tehemten zebānını açdı sipeh-dārlaruñ2668 peyāmını yetişdürdi şāhuñ daħı 

sürūrdan göñli uyandı ve cāmı şarābla ŧoldurup ibidā Tehemten’üñ yādına içdi2669. 

Tehemten daħı öyle bir cāmı Ķubād’uñ Ǿaşķına içdi. Eger şehriyār-ı cihānuñ ve eger 

Tehemten-i zamānuñ dilleri bāde neşvesi ile pür-ħurūş oldı. Nažm: 

 

 

                                                                                                                                                                     
2663 Aña bu ŧarz ile] -P. 
2664 Bā-śavāb] -P. 
2665

 “Ferîdûn’un soyundan olan Keykubâd benim! Bütün atalarımın adlarını bilir ve sayarım.” Bunu 
duyan Rüstem, derhal tahttan aşağı inerek ona saygılarda bulundu. “Ey, yeryüzü padişahlarının 
padişahı! Bütün cesur pehlivanlann, büyük adamların desteği ve sığınağı! İran tahtı senin isteklerine 
boyun eğmiştir. Bütün genç filler senin tuzağına düşsün!” 
2666 Taħtından] raħşından, P. 
2667 Şāhenşehįde] şāhįde, P. 
2668 Sipeh-dārlaruñ] sipeh-büdlerüñ, P. 
2669 İçdi] nūş itdi, P. 
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[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Şehenşeh ħaber güft bā-pehlevān 

Ki ħˇābį be-dįdem be-rūşen-revān 

Ki ez-sū-yı Įrān dü bāz-ı sepįd 

Yekį tāc-ı raħşān be-gerdār-ı şįd 

Ħırāman u tāzān be-dendį berem 

Nihādendį ān tāc-rā ber-serem2670 

Neŝr: Döndi Ķubād eŝnā-yı kelāmda Rüstem’e eyitdi ki: Geçen gice bir vāķıǾa 

gördüm yaǾnį baķdum gördüm ki Įrān-zemįn cānibinden iki bāz-ı sepįđ gelür 

ellerinde güneş peykerinden nişān virür2671 bir tāc-ı raħşān var idi. Ol iki bāz-ı sepįd 

ħırāmān  u tāzān yanuma geldiler ve ol tācı getürüp başuma ķodılar yarın ki bįdār 

oldum ol bāzla tācdan sevindüm. Lā-cerem bir meclis-i şāhį vażǾ itdüm işte bu 

meclis ol śafāyladur ki leb-i cūy-bārdadur ve anuñ taǾbįri budur ki bāz-ı sepįd 

Tehemten’dür ve tāc ise ĥaķįķat tācdur ki Rüstem sebebi ile urındum didi2672. 

Tehemten ki ol cevābı işitdi eyitdi ki: Ey şāh-ı künd-āverān [U-84a] vāķıǾañ 

peyġāmberler vāķıǾasıdur. Aślā teħallüf itmez lā-büd yirine geliserdür. Gel imdi 

ŧurmıyalum Įrān-zemįn’e gidelüm taħt-ı Įrān saña müntežirdür didi. Ķubād bād-ı 

śarśar gibi raħş-ı cihān-peymāya süvār oldı. Rüstem daħı miyānına kemer-i 

bendegįyi peyvend idüp Ķubād’uñ Ǿaķabince revāne oldı. Ķubād ise śaf baġladı ve 

śafuñ içinde berāber ŧurdı ki cenge ĥāżır u āmāde ola. Rüstem eyitdi: Şehriyār saña 

ĥarb u neberd lāzım degildür ben var iken ve raħş ile kūpāl ve bir güstüvānum ŧurur 

iken kimüñ cānı vardur ki gele ceng istiye diyüp yola Ǿazįmet itdiler. Nā-gāh yolda 

gelürken Ķalūn-i nā-bekār pusından ŧaşra çıķup Rüstem’üñ yolın aldı2673. Rüstem 

Ķalūn’ı görince śandı ki bir dįvdür ki [P-128a] bendden boşanmış2674 elinde gürz ü 

eyeri ķaşında kemend ŧurur idi. Nažm:  

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Berū ĥamle āverd mānend-i bād 

Bü-zed nįze vü bend-i cevşen güşād 

                                                           
2670 Padişahlar padişahı Keykubâd, Rüstem’e : “Ben, şu aydın canımla bir rüya görmüştüm. Rüyamda, 
güneş gibi bir taç taşıyan iki akdoğan, İran tarafından, süzülerek bana doğru geldiler ve o tacı tutup 
başıma koydular.” 
2671 Peykerinden nişān virür] peykerinde, U. 
2672 Didi] -U. 
2673 Yolın aldı] yolında ŧurmış, U. 
2674 Boşanmış] śıçramış, U. 
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Bi-zed nįze vü ber-girifteş zi-zįn 

Nihād ān ben nįze-rā ber-zemįn 

Ķalūn keşt çün murġ ber-bāb-ı zen 

Be-derrįd leşker heme ten-be-ten2675 

Neŝr: Rüstem Ķalūn’i öyle görince bād-ı śarśar gibi üzerine raħşını sürüp bir nįze 

ĥavāle ķıldı ki cevşen bendleri birbirinden ayrıldı. İkincide öyle zerķ itdi ki iki 

ķarışdan śaplanup eyerinden götürdi ve nįzenüñ dibini yire diki. Ķalūn bir murġa 

döndi ki kebāb şişine śancılmış ola. Andan Tehemten Ķalūn’üñ leşkerine ķoyuldı. 

Bi’ż-żarūrį hezįmet buldılar. Baħt-ı bed anları bir uġurdan zebūn itdi. Andan 

ŧalāyeden daħı geçdi Ǿacele ile Kūhsār’dan yaña Ǿazm itdi. Her ķanda ki āb u Ǿalefi 

çoķça idi vardı pehlevān anda ķondı tā aħşām irince hemān ki žulmāŧ Ǿālemi baśdı 

her gūne esbābdan çıķarup Ķubād’ı libās-ı fāħįr ile ārāyide ķıldı ve tāc-ı zerrįn ü 

libāce-i şāhį birle tamām ŧonatdı. Gice ile nihānįce gizlü yoldan Zāl’uñ meclisine 

getürdi ve gelmege ve gitmege müteǾalliķ söz söylemediler. Muĥaśśāl Zāl’uñ ħalvet-

ħānesinde bir hafta mūbidān u biħredānla müşāvere itdiler. Yabandan bir ferd 

meclislerine gelmedi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Behiştem biyārāst ān taħt-ı Ǿāc 

Bi-yāvįħtened ez-ber-i Ǿāc-ı tāc 

Be-şāhį nişest ez-bereş Keyķubād 

Hemān tāc-ı gevher be-ser ber-nihād 

Heme nām-dārān şüdend encümen 

Çü destān u çün Ķāren-ı rezm-zen 

Çü Ħarrād u Keşvād u Berzįn-i kev 

Fişāndend gevher bed ān tāc-ı nev2676 

Neŝr: Üstād eydür: Sekizinci gün taħt-ı Ǿāc ārāste olınup taħtuñ üzerinde tāc-ı zer 

āvįħte oldı. ǾAle’ś-śabāh Zāl-ı zer ile Rüstem-i nām-ver öñine düşüp taǾžįm u 

                                                           
2675 Hemen, yel gibi, onun üzerine saldırdı ve mızrağını savurarak zırhının bağını kopardı. Kalûn’a bir 
mızrak savurdu. Mızrak vücuduna saplanınca, onu atının eyerinden aşağı alıp mızrağın ucunu yere 
sapladı ve öylece durdu. Kalûn, şişe geçirilmiş bir kuşa dönmüştü. Ordusunun bütün erleri onun bu 
halini gördüler. 
2676 Fildişinden tahtı süsleyip üzerine padişahlık tacını koydular. Keykubâd, Keyâniyân tahtına 
oturarak başına mücevherlerle süslü tacını koydu. Destân, savaşçı Kâren, Keşvâd, Harrâd ve Berzîn 
gibi ileri gelen pehlivanlar toplanıp yeni taç sahibine mücevher saçtılar. 
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tekrįmle Keyķubād’ı taħta geçürüp şāhlıķ tācını başına ķodılar. Tamām ecdādı ne 

ŧarįķ ile taħta oturdılar ise Keyķubād daħı öyle oturdı. Andan [P-128b] cümle nām-

dārān-ı İran gelüp eŧrāfında encümen oldılar. [U-84b] Meŝelā Destān ve Ķāren-i 

rezm-zen ü Ħarrād u Keşvād u Berzįn-i kev cümlesi ol tāc-ı neve gevher śaçdılar. 

Efrāsiyāb ki bu Ǿaskeri gördi artuķ ķarārı ķalmadı. İrtesi gün Ǿaskerin yirinden 

ķaldurdı ve serā-perdesinden cūş u ħurūşlar ķopdı ve Rüstem daħı silāĥ-ı neberdi 

geyüp pįl-i jiyān meŝābesinde olıcaķ toz ķalķdı. Lā-cerem Įrānįyān śaf baġladılar2677 

cenge kemer-i Ǿazįmeti muĥkem baġladılar2678. Bir cānibde ħudāvend-i Kābilistān 

Mihrāb ŧurdı. Ol bir cānibde Küstehem-i cengį ŧurdı ve Ǿaskerüñ tā ķalbinde Ķāren-i 

rezm-zen ŧurdı. Yanınca Keşvād-ı leşker-şiken ŧurur idi ve bunlaruñ Ǿaķabince 

Keyķubād ile Zāl-ı zer ŧurur idi ve öñlerince direfş-i Kāviyānį idi ki rengāreng 

elvānla ārāste idi. Hemānā naķş-ı būķalemūnį anda nümāyān idi. Āħir ol gün bir2679 

ceng oldı ki dünyā ser-ā-ser keştįye döndi ve merdüm ķanından yir yüzinde deryā-yı 

bį-girān peydā oldı. Ol keştį anda yürür idi ve deşt ü kūh ise bahādırlar seri ile 

memlū idi ve tįġler ki ceng içinde yıldırum gibi dıraħşān olurlar idi. Çerāġ 

meŝābesinde idiler. El-ķıśśā nefįrüñ nālesinden ve sipāhuñ bāngından ħūrşįd-i Ǿalem-

ārā kem-gerde-rāh olmış idi. Ķāren-i rezm-zen ise aĥvāli böyle görince raǾd-ı 

demānleyin bir naǾre urdı ve şįr-i ner gibi sipāh-ı düşmene kendüyi2680 pertāb itdi. El-

ĥaķ her ĥamlede niçe bahādırı Ǿalef-i tįr ü şemşįr ider idi.  Gāh śaġa gāh śola hücūm 

idüp aǾdā-yı bed-endįşden kįnin alur idi ve gāh gürz-i girānın Ǿamele getürüp her 

kime ki çarpdı ise pūlād ise de nerm ider idi ve gāh tįġ-i āteş-reng-i ħūn-bārı ķullanur 

idi. Depreden çalduġını iki pāre ider idi ve gāh sinān-ı ĥārā-şikāf ile ĥamle ider idi. 

Lā-büd her ķanķı yire ilişdürse raħşından ķapup2681 śaĥrāya pertāb ider idi . Bir ānda 

küştelerden śaĥrāda niçe kūh peydā oldı. ǾAsker-i Türkān  Ķāren-i rezm-zenüñ 

cenginden tamām Ǿāciz oldılar ve Ķāren ise [P-129a] ceng meyinden mest olup cūş u 

ħurūşda2682 iken elinde tįġ-i ser-tįz ve bāzūsında kemān çaçı ŧurur iken anı gördi ki 

Şemāsās dilįrāne vü merdāne neberd ider. Cūş u ħurūşı nerre şįr gibi meydānı ŧutmış 

Ķāren’üñ iħtiyārı ķalmadı. Şįr-i jiyān gibi üzerine sürdi ve tįġ-i ser-tįze el urdı. 

Depreden ol zehr-āb dāda tįġ ile Şemāsās’ı öyle çaldı ki raħşından ser-nigūn oldı. Bu 

maĥalde Ķāren: Benüm Ķāren-i nām-dār diyü naǾre urdı. VāķıǾā felegüñ āyįni budur 

                                                           
2677 Baġladılar] çekdiler, P. 
2678 Baġladılar] itdiler, P. 
2679 Bir] -U. 
2680 Kendüyi] -P. 
2681 Ķapup] ķalķup, U. 
2682 Olup cūş u ħurūşda] -U. 
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ki gāh kemān gibi kec olur ve gāh tįr gibi rāst olur. Ezelį ķāǾide-i çarħ bu üslūb 

üzredür. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü Rüstem bedįd ān ki Ķāren çi kerd 

Çi gūne ber āverd zi-ān merd kerd 

Be pįş-i peder reft pürsįd ez-ūy 

Ki bā-men cihān pehlevānā bi-gūy 

Ki Efrāsiyāb ān bed-endįş merd 

Kücā cāy-ı gįred bürūz-ı neberd 

Çi pūşed kücā ber-firāzed direfş 

Ki peydāst tābān direfş-i benefş 

Men imrūz bend-i kemer-gāh-ı ūy 

Bi-gįrem keşāneş bi-yārem be rūy2683 

[U-85a] Neŝr: Bir kūşeden Rüstem-i Destān daħı2684 bu cengi temāşā ider iken gördi 

ki Ķāren dilįrāne ve merdāne śaĥn-ı meydānda nice ceng idüp andan ķalb-gāha girüp 

merdān-ı neberd-āzmāya nice fenā virdi ve Şemāsās’a ne ķıldı ve anı ne ŧarįķ ile 

helāk itdügini bi’t-tamām seyr idince at sürüp pederi Zāl-ı zer ķatına geldi, baş ķoyup 

eyitdi ki: Ey pehlevān-ı cihān ve ey yādgār-ı Sām u Nerįmān luŧf eyle baña beyān 

eyle ki ceng gününde Efrāsiyāb-ı bed-endįşüñ mekānı ķandadur ve ekŝeriyā ne 

maķūle esbāb geyer ve direfşini ķanda efrāşte ider. Maķśūdum budur ki bu gün anuñ 

kemer-gāhına śarılururm. Ümįdüm budur ki yüzi üzerine yıķup keşān-ber-keşān 

bunda getürem zįrā ki ol Türk cengde ehrimendür ve ķıyās idersin ki vücūdı āhenden 

ola2685 didi2686. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Bedū güft Zāl ey püser-i gūş-dār 

Yek imrūz bā-ħˇįşten-i hūş-dār 

 

                                                           
2683 Rüstem, Karen’in başardığı işleri ve nasıl savaştığını gördükten sonra, babasının yanına gelerek: 
“Ey, yeryüzü pehlivanı! Kötü huylu Efrâsiyâb nerdedir, hangi yönde savaşıyor? Elbisesi nasıl ve 
bayrağını nereye dikmiş? Şu menekşe renkli bayrak onun mu? Eğer ay ve güneş bana yar olurlarsa, 
onu yüzükoyun sürüye sürüye padişahın yanına kadar getireceğim!” 
2684 Daħı] -P. 
2685 Ve ķıyās idersin ki vücūdı āhenden ola] -P. 
2686 Didi] -U. 
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Yekį şįr-i cengį vü ner ejdehāst 

Der āheng u der kįne ebr-i belāst [P-129b] 

Der-efşeş siyāset ü ħaftān-ı siyāh 

Zi-āheniş-i  sāǾid zi-āhen külāh2687 

Neŝr: Çünki Rüstem pederinden Efrāsiyāb’uñ nişānların śordı. Zāl-ı zer eyitdi: Ciger 

kūşem bir iki naśįĥatüm vardur ķulaķ ur ve Ǿaķl u hūşı kendüñden ayırma. İmdi 

Efrāsiyāb śūretā bir şįr-i cengįdür ammā maǾnen bir ejdehā-yı nerdür ki āheng-i 

kįnede ebr-i belā olur ve Ǿalemi ve ķaftānı siyāhdur ve sāǾidi yaǾnį bāzūsı 

āhendendür ve külāhı daħı āhendendür. Ammā cümle āheng yüzi altunla ŧutılmışdur 

ve bir direfş-i siyāhı getürmiş2688 ŧolġası üzerine śarmışdur. İşte Efrāsiyāb-ı Türk’üñ 

nişānları bu gūnedür ammā ciger kūşem dāǿimā kendüñi andan śaķla ki bir merd-i 

dilįrdür ve pįrūz-baħt bir nerre şįrdür. Her vechle anuñ ceng ü neberdinden iĥtirāz 

lāzımdur. Bildügüm budur  didi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Bedū güft Rüstem ki ey pehlevān 

Tü ez-men medārįc-i rence revān 

Cihān- āferįnende yār-ı menest  

Dil ü tįġ ü bāz u ĥıśār menest 

Ber-engįħt ān raħş-ı rūyįne süm 

Ber-āmed ħurūşįden-i gāv-ı düm2689 

Neŝr: Zāl-ı zer ki Rüstem’e bu gūne pend eyledi döndi Rüstem eyitdi: Ey pehlevān 

sen2690 benden ötüri ħāŧıruñı perįşān itme ki Cihān-āferįn benüm yārımdur ve dil ü tįġ 

ü bāzū ĥiśārumdur diyüp2691, bundan śoñra Rüstem raħş-ı rūyįne-sümi meydāna 

sürdi. Ol dem ħurūş-ı gāvdüm āfāķı ŧutdı. Efrāsiyāb śaĥrāda geh gözi Rüstem’e düş 

oldı. Gördi bir kūdek-i nā-resįde ammā ĥarekātda ejdehā-yı dijem, döndi Efrāsiyāb 

birine śordı ki bu ejdehā kimüñ bendinden ħalāś olmışdur ve kimdür ki ben bunuñ 

                                                           
2687

 “Ey, oğul! Aklını başına topla da beni dinle! Senin bana sorduğun Türk, erkek bir ejderha gibi 
savaşır, nefes verirken ateşler saçar, intikam almak için savaşa başladımı bir bela bulutu kesilir. Onun 
bayrağı da, elbisesi de siyahdır. Kolları demir kaplıdır, külahı da demirdendir.” 
2688 Getürmiş] -P. 
2689

 “Ey  pehlivan! Sen sakın benim için gönlünü üzülme! Dünyayı yaratan Tanrı benim yardımcım, 
yüreğim, kılıcım ve pazularım da beni koruyan bir kaledir!” Tunç tırnaklı atını oynattı. O öküz 
kuyruklu at hemen coştu.  
2690 Ey pehlevān sen] -P. 
2691 Diyüp] -U.  
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nāmını bilmezüm. Birisi cevāb virdi ki: Pūr-ı Destān-ı Sām’dur. Nāmı Rüstem’dür. 

Görmez misin ki Sām gürzi ile ceng ider ve meydāna anuñla girmişdür ve bir 

civāndur ki cūyā-yı nāmdur diyince Efrāsiyāb ķalb-gāhdan Ǿaskerinüñ öñine geldi. 

Hemān ki [U-85b]  

 

GN, GNN: 9, Minyatür: U-85b 
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Rüstem anı gördi iħtiyārı ķalmadı. Raħş-ı cihān-peymā ile üzerine vardı. Gürz-i gāv-

ser ise yanında idi2692. Eline alup Efrāsiyāb’ı tamām ĥamle altına ki [P-130a] aldı 

hemān gürzi ħāne-i zįne ķoyup kemer-gāh-ı Efrāsiyāb’a çeng urdı ħˇāh-nā-ħˇāh anı 

eyer arķasından ķopardı. Ķolınuñ üzerine aldı ve murād itdi ki destinde iken 

Keyķubād’uñ öñine alup gide. Tā ki2693 ibtidā cengi ħāŧır-nişānı ola ammā ķuvvet-i 

pençe-i Rüstem’den ve zūr-ı Efrāsiyāb’dan düvāl-ı kemer pāy-dār olmadı. Āħir 

ķırıldı ve [P-130b] Efrāsiyāb Rüstem elinden düşdi başı ŧopraġa rāst geldi. Süvārları 

anı yirden ķapup götürdiler. [U-86a]  

Girįħten-i Efrāsiyāb Ez-pįş-i Rüstem ve Śıfat-ı Ū Pįş-i Peşenk Güften 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Sipeh-büd çü ez çeng-i Rüstem be-cüst 

Be-ħāyįd Rüstem hemį püşt-i dest 

Çerā güft ne-giriftemeş zįr-keş 

Hemį ber-kemer sāħtem bend-keş2694 

Neŝr: Üstād eydür: Ķaçan ki Efrāsiyāb Rüstem’üñ pençesinden ħalāś oldı. Rüstem eli 

arķasını çeynedi ve teǿessüf itdi ki nüçün ķoltuġuma almadum, kemer-bendine 

śarıldum diyü2695. Çünki Rüstem meydānda bu dilāverligi gösterdi ħurūş-ı kūs ile 

āvāz-ı zeng niçe mįl yir gitdi. Sipeh-dār-ı Türkān ġāyet ile2696 vehm-nāk oldı ve bir 

bāre-i tįz-reve  süvār oldı. Derĥāl birisi şāha vardı. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Yekį müjde bürdend nezdįk-i şāh 

Ki Rüstem be-derrįd ķalb-i sipāh2697  

Neŝr: YaǾnį Keyķubād’a müjde iletdiler ki: Rüstem ķalb-gāh-ı sipāh-ı Türkān’ı çāk 

çāk itdi. Şol mertebe ki raħşını ilerü sürdi ve şāh-ı Türkān’uñ nažarına vardı. ǾAsker-

i Türkān’uñ içine şöyle girdi ki direfşi ve miġferi görinmez oldı. Āħir Efrāsiyāb’a ki 

muķābil oladılar. Kemerinden ķapdı ve atından ki āvare itdi. Sipāh-ı Türkān’dan 

feryād ķopdı didiler. Bu cānibden Ķubād daħı āteş gibi yirinden cümle Ǿasker ile 

                                                           
2692 Gürz-i gāv-ser ise yanında idi] -P. 
2693 Tā ki] -U. 
2694 Efrâsiyâb’ın, pençesinden kurtulması üzerine Rüstem’in çok canı sıkıldı; hırsından, ellerinin 
üstünü ısırdı. Kendi kendine: “Ben, niçin onu kollarının altından tutmadım da kemerinden tuttum?” 
diye söylendi. 
2695 Kemer-bendine śarıldum diyü] -P. 
2696 Ġāyet ile] -U. 
2697 Padişah’a şu müj de geldi: “Rüstem, düşman ordusunun merkezini yardı.” 
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ķopup her ŧarafdan dār u gįr śadāsı eflāke peyveste oldı. Kimi ħançer ile ālūde-i ħāk 

u ħūn ve kimi zaħm-ı tįr ile helāk oldı ve zerrįn siperler ile zerrįn miġferler ħod đarb-

ı tįr ile çāk çāk oldılar2698. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Zi-semm-i sütūrān der-ān pehen deşt 

Zemįn şeş şüd ü āsumān geşt heşt 

Fürū reft ü ber reft rūz-ı neberd 

Be-māhį men-i ħūn u ber māh kerd  

Hezār ü śad ü şaśt kerd dilįr 

Be-yek zaħm şüd küşte çün nerre şįr2699 

Neŝr: Lā-cerem ol gün Rüstem bir neberd itdi ki felekler ser-āsįme oldı. Ķubād daħı 

irişdükden śoñra rüsteħįzden nümūne idi ve atlar ayaķlarından ķopan gerd bir [P-

131a] mertebeye vardı ki yiryüzi yedi ķat iken altı ķaldı ve ol toz ki āsmāna peyveste 

oldı. Ol daħı bir āsmān śūretin baġladı. Pes bu minvāl yir altı ķalup gök sekiz oldı ve 

ķan küşte-gāndan ve zaħmlardan ol ķadar aķdı ki nemi māhiye teǿŝįr itdi ve gerd ü 

ġubār ħod ol ķadar çıķdı ki māha muttaśıl oldı. El-ĥaķ ol maǾrekede bahādırān-ı 

Türkān’dan ki her biri nām u kām śāĥibi idi biñ yüz altmış dilįr-i nerre şįr birer zaħm 

ile helāk oldılar. Fürūmāye ħod ĥesāba gelmez. Āħir Türkān Muġān öñinden 

Dāmġān cānibine çekildiler. Anda daħı ķarār itmediler . Ceyĥūn’a teveccüh itdiler. 

Ķalbleri perįşān, ġam ile, güft ü gū ve elem ile ālūde ekŝerinüñ silāĥları ve kemerleri 

şikeste vü güsiste ve rįze rįze olmış ne ŧablları ve ne kūsları śaġ ķalmış ve’l-ĥāśıl 

cenge lāzım olan ālāt u esbābdan birisi ķalmamış. Efrāsiyāb bu felāket ü meźellet ile 

Rūd kenārından Peşenk’e vardı. Öñinde ķan aġladı ve eyitdi: Ey peder-i büzürgvār 

ve ey şāh-ı nām-dār bu cengi ki iħtiyār itdüñüz [U-86b] bį-maǾnį idi zįrā şāhlar Ǿahd 

ü peymānı şikest itmegi cāǿiz görmemişlerdür2700. Ħuśūśā ki dünyā ħod Įrec 

toħmından pāk olmamışdur. Müdām bu kār-ħāne bir cihān-gįrden ħālį olmaz biri 

giderse birisi daħı anuñ yirine gelür. Ĥālā Ķubād geldi başına tāc-ı şāhį urındı. 

Dünyāda bir ŧarz-ı nev iħtirāǾ itdi ve Ǿaskerinde bir şehsüvār bedįd oldı ki Sām-ı 

süvār toħmından nāmı Rüstem’dür. Hemānā ki geldi neheng-i dijem gibi leşkere 

                                                           
2698 Oldılar] oldı] -P. 
2699

 Atların ayakları altında yaryüzünün bir katı toz haline gelip göklere yükseldi. Böylece gök sekiz 
kat, yer altı kat kaldı. Bu aslan, bir saldınşta, bin yüz altmış cesur pehlivan öldürdü. 
2700 İtmegi cāǿiz görmemişlerdür] itmek aña bir selef cāǿiz görmemişlerdür, U. 



335 

 

ŧoķundı şöyle görindi ki śanki2701 yiryüzini dem ile ħākister ider. Muttaśıl firāz u 

nişįbe çapmaķda idi ve ħaśmı gāh gürz ile ve gāh tįġ ile ve gāh rekįb ile urup helāk 

ider idi. El-ĥaķ vücūdum anuñ yanında bir muşt ħāk bile degil idi. Lā-cerem 

gürzinden hevā bile çāk çāk olur idi. Āħir Ǿaskerimüze ki hücūm itdi, yırtup iki śaf 

eyledi dünyāda2702 kim görmişdür ki bir ādem bir Ǿaskeri çāk eyleye. Hemān ki [P-

131b] direfşümi kenārda2703 gördi gürz-i girānını gerdenine aldı. Geldi ki üzerüme 

hücūm ide. Fevrį gürzi ħāne-i zįnde bergitdi. Andan kemerüme dest urdı beni āsān 

şöyle ķapdı ki gūyiyā bir beşşeyüm hem kemer-bendüm ve hem ħaftānımuñ 

peyvendi ķırıldı. Pençesinden düşdüm žann-ı ġālibüm budur ki hüner-berde daħı2704 

bu zūr olmıya ve sen ki şāh-ı vālā-cāhsın benüm göñlümi ve cengümi ne mertebe 

idügini benden yek bilürsin. Ammā anuñ çenginde bir beşşe ķadar miķdārum 

ķalmadı2705. İşte ol āferįn işden2706 ĥayretdeyüm. El-ĥaķ2707 ķuvveti bir ŧabaķadur ki 

otuz kerre yüz biñ kūpālı faraķ-ı serine ursalar ŧuymıya gūyā ki āhenden ħalķ 

olınmışdur. Ve’l-ĥāśıl deryā ile bebr-i beyān yanında yeksāndur nitekim derrende şįr 

ile pįr-i jiyān2708 dāǿimā şikār ile kār-zār2709 yanında birdür. Añladuġum budur ki Sām 

ile dilāverlikde hįç münāsebeti olmıya ve Türkān’da ħod aślā hem-neberdi 

ķalmamışdur. İmdi ŧoġru söz budur ki senüñ Ǿaskerüñde aña aķrān bir ferd yoķdur. 

Beyhūde kendüñe ķayd virme senüñ Ǿumūmen Ǿaskerüñde bir maǾreke-ārā yoķdur ki 

aña ĥarįf ola. Şehriyārā ceng-i Įrān saña ķatį ķolay görindi ammā ne ķadar esbān-ı 

tāzį ki her biri zerrįn-sitām idiler, düşmen eline girdi ve niçeleri daħı maǾrekede 

żāyiǾ oldı ve andan māǾadā tįġ-i hindįler zerrįn niyāmlar ile ki Ǿadedde ĥaśrdan bįrūn 

idi, düşmen elinde ķaldı ve bahādırlar ki bu meśāfede telef olmışdur taǾbįr olınmaz. 

Ħuśūśā Kelbād ve Bārmān-ı dilįr kim müdām şikārları şįr ü peleng idi ve Gürūħān-ı 

Veyse gibi ki Ķāren elinde helāk oldı ve Ħazevrān gibi şehsüvār ki Destān elinde 

yoġ oldı ve Şemāsās ki Ǿaskerimüzüñ āb-rūyı idi, ol daħı Ķāren elinde tebāh oldı ve 

bunlardan māǾadā yüz biñden ziyāde maǾreke-ārā telef oldı ve bu gün ki kāruñı 

ferdāya ķoma, kim bilür ki yarın felegüñ gerdişi nice ola. Mādām ki bu gün 

gülistānuñ pür bār ola [P-132a] yarına iǾtimād eyleme cāǿiz ki yine cümlesi berbād 

                                                           
2701 Śanki] gūyiyā, P. 
2702 Dünyāda] -P. 
2703 Kenārda] -P.  
2704 Daħı] -P. 
2705 Ķalmadı] olmadı, P. 
2706 İşte ol āferįn işden] anuñ işine, P. 
2707 El-ĥaķ] -P. 
2708 Nitekim derrende şįr ile pįr-i jiyān] -P. 
2709 Ķār-zār] neberd, P. 
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ola. İmdi şehriyārā söz çoķ, olan oldı hemān Keyķubād ile yine kūşiş eyle evvelki 

gibi bāzār-ı āştį açıla tamām yek-dil ü yek-cihet [U-87a] olalum bir daħı ŧarįķ-i 

muħālefetü’l-ħurāfa ayaķ ķonılmıya ne reǾāyā pāymāl olına ve ne sipāh perįşān u 

müşevveşü’l-ĥāl ola ve eger ŧarįķ-i ceng ü cidāle gidüp elbette Įrānįlerden 

intiķāmumı almayınca ķomam dir iseñ dört cānibden üzerüñe Ǿasker hücūm ider 

śoñra baña bahāne bulmıyasın. Gör fikr eyle didi. Peşenk daħı Efrāsiyāb’uñ sözlerin 

maǾķūl görüp bir śulĥ-nāme göndermek murād idindi.  

Nāme-i Peşenk Be-nezd-i Keyķubād Be-ŧarįk-i Āşti Kerden ve Rāstį 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Sipeh-dār-ı Türkān dü dįde pür āb  

Şügüftį fürūmānd ez-Efrāsiyāb 

Debįr-i nüvįsende-rā güft şāh 

Ki pįş ār ķırŧās u müşk-i siyāh2710  

Neŝr: Çünki Peşenk’üñ tedbįri śulĥa müncerr oldı. Ol dem bir kātib daǾvet eyedi. Bir 

nāme yazmaķ fermān olındı2711. Kātib daħı nāme inşāsına āġāz idüp böyle yazdı ki: 

Nāmeyi ol kimsenüñ nāmıyla ibtidā iderüm ki māhla ħūrşįdüñ ħudāvendidür ve 

bunca mükevvenāt ki vücūda gelmişdür anuñ fermānıyladur. Anuñ deryā-yı bį-

girāne-i luŧfından Feridūn’a dürūd-ı ŝenā temennā olınur ki bu ħānedānuñ tār u pūdı 

andan müstaĥkem olmışdur ve eger maķśūd Įrec kįnesi ise Minūçihr anı tamām itdi. 

Yıllar ile Įrec ķanını ŧaleb itdi. İmdi lāyıķ olan oldur ki selefüñ yolına gidüp anlaruñ 

āyįnini gözedeyüz āb-ı Ceyĥūn mābeynimüzde miyāncı olsun, ne siz beri cānibe 

ķadem baśasız ve ne biz ol cānibe ayaķ ķoyavuz. Şöyle ki bu Ǿahd ü peymānı bozup 

ceng iderseñ dünyāyı başımuza teng iderüz. Ĥaķķ’uñ ħışmına ve şemşįri zaħmına 

uġrayup dünyā vü āħįretimüz maġbūn olur. İmdi Ferįdūn-ı ferruħ [P-132b] Tūr u 

Selm ü Įrec’e vilāyeti ne ŧarz ile baħş itdi ise biz de eylece idelüm. Birbirimüze kįn 

ŧutmayalum, dünyānuñ ŝebātı yoķdur. Bunca belā vü miĥnete degmez muĥaśśāl 

bizden kimse Ceyĥūn’ı vāķıǾasında görmesün ve Įrāniyān’dan kimse Ceyĥūn’uñ bu 

ŧarafına baśmasun. Andan cümle Įrāniyān’a dürūd u peyām idüp nāmeyi mühürleyüp 

gönderdi. Āħir Keyķubād’a vāśıl oldı oķınup mażmūnına vāķıf olınduķdan śoñra 

niçe sözler söylendi. ǾĀķıbet Keyķubād’uñ cevābı böyle oldı ki: Bilürsiz ki 

                                                           
2710 Tûrân padişahının gözleri yaşardı, Efrâsiyâb’dan böyle sözler duyduğuna şaşırdı. Padişah, katibe, 
kağıt ve siyah misk getirmesini buyurdu. 
2711 Olındı] itdi, U. 
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maǾrekenüñ evveli bizden olmadı. İbtidā Ǿasker çeküp, gelüp bu ķadar fitne vü āşūba 

bāǿiŝ olduñuz ve ibtidā Tūrān’dan Tūr ve Selm gelüp Įrec gibi şehsüvārı 

öldürmediler mi ve rūzgārla ki Efrāsiyāb devri irişdi gelüp eyvāna dek segirtdi. 

Andan āb-ı Ceyĥūn’ı geçdi žāhir Nevder Şāh’a itdügi sitemler mesmūǾuñuz 

olmışdur. Yalıñuz taǾaśśub ile Aġrįrez gibi śāĥib-i dānişe itdükleri ĥaķāret 

insāndan2712 ne śādır olmışdur ve ne şimden śoñra olur. İtdügüñüz bį-āhdlikler 

ĥadden ziyādedür, tafśįli muĥāldür lākin yine biz sizüñ itdügüñüze ķalmazuz. Şöyle 

ki kirdār-ı bedden peşįmān olup bu defǾa yeñiden Ǿahd u peymān üzre olasız. Min-

baǾd ol peymāndan tecāvüz ķılmayasız ben daħı cidden kimse ile kįne ŧutmazın ve 

bir ferdle ceng ü cidāl ķılmazın. Beş altı gün içün bu sarāy-ı sipenc içre bį-sebeb 

ceng ü cidāl üzre olmaķ ekŝer ħıredden behreleri olmıyanlardur. İmdi Ceyĥūn’uñ öte 

ŧarafı Ǿumūmen sizüñ olsun bu lāyike Efrāsiyāb bir miķdār śabr u ārām ide idi diyüp 

bu mażmūn üzre yeñiden bir Ǿahd-nāme yazdılar. [U-87b] Hemān ki ululuķ bāġında 

bir dıraħt dikdiler2713. Bu maĥalde Zāl Zābilistā’a gitmiş idi. Rüstem anda idi eyitdi: 

Şehriyārā maĥall-i rezmde śulĥ iħtiyār eyleme ve bu barışmaķ beyhūde degildür. 

Elbette bir ĥįle-i mebnįdür. Şöyle ki ħāŧırlarında mekr ü ĥįlede yoġısa benüm gürzüm 

ħavfindendür didi. Ķubād eyitdi: Server bizüm yanımuzda [P-133a] hįç Ǿadl ü 

dāddan yek nesne olmaz. Ĥālā pūr-ı Ferįdūn ki Peşenk’dür bunca kerr ü ferr ile ve 

bunca Ǿasākir-i mūr-şümar ile cengden yüz çevirüp bizden emān ister. Lā-cerem aña 

emān virüp rāh-ı Ǿadl ü dāda gitmek bize farż meŝābesinde oldı. Şöyle ki ŧoġrı yolı 

ķoyup egri gide yine cezāsın bulur zįrā ħıred śāĥibi olan egrilik semtine ŧoġrulmaz 

didi. Andan Rüstem’e yine eyitdi: Zābilistān’dan Deryā-yı Sind’e ve andan Berber-

zemįn’e dek2714 ve Nįmrūz daħı senüñ taħt-gāhuñ olsun. Efser-i şāhįyi ki anda 

geyersin her cānibe taśarruf ķıl gįtį-efrūzluķ resmin elde ķoma ve bu cānibi de Kābilį 

Mihrāb’a vir andan sinān-ı ħār-şikāfuñı zehr-āb-ı dāda ķıl didi ve Rüstem’e ol ķadar 

baħşiş ü inǾām itdi ki ħāŧıra gelmez idi. Rüstem daħı ķalķup yir öpdi ve duǾā ķıldı. 

Andan Ķubād eyitdi: Zāl-ı zer’siz ululuķ taħtı baña ĥarām olsun. El-ĥaķ cihān ser-be-

ser Zāl’uñ bir mūyına degmez, zįrā ululardan baña ol yādgār ķalmışdur didi. Andan 

bir cāme-i zer-beft-i şāhāne ve bir tāc-ı ħüsrevāne ve bir kemer-i bį-behāne ve bį-

nihāye zer ü sįm ve yāķūt ve bį-ĥadd tefārįķ ile beş dāne pįle bir mehd-i zerrįni 

yükletdiler üstini bir dįbā-yı zer-beft ile örtdiler anı daħı Zāl’a gönderdi. BaǾdehu 

                                                           
2712 İnsāndan] merdümden, U. 
2713 Hemān ki ululuķ bāġında bir dıraħt dikdiler] -P. 
2714 Deryā-yı Sind’e ve andan Berber-zemįn’e dek] deryā-yı Sindedān’dan Berberen’de dek 
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Ķāren’e başķa bir zįn-i fūlāde vü ħarrāde,  her birisine ŧabaķasına göre ħilǾat 

gönderdi ve Ǿaskerinüñ baǾżısına dirhem ü dįnār virdi ve Ǿālį-cenāb olanlara tāc u 

kemer gönderdi ve bi’l-cümle Ǿaskeri ki Ǿaŧā vü iĥsānla tamām behre-mend itdi. 

Andan kendüsi2715 daħı ķalķup Pārs cānibine Ǿazįmet itdi. Zįrā dünyāda ne ķadar 

genciyeler var ise kilįdleri Pārs’da idi ve Pārs’dan İśŧaħar’a gitdi ki ķadįmį selāŧįnüñ 

taħt-gāhı idi ve Keyānį’lerüñ faħri anuñla idi. Dünyā Ķubād’uñ ayaġına üşdi. Tamām 

taħt-ı Keyānįyān’a ķadem baśdı. Andan Ǿadl ü dād āyįnini icrā eyledi. Döndi mįr ü 

mehterlere ve nām-verlere mübāhāt itdi ki dünyā girāndan girāneye dek [P-133b] 

benüm taħt-ı taśarrufumdadur. Meŝelā pįl-i demān beşşe-i nā-tüvānla kįn ŧutup ceng 

ü cedel śaddında olsa muĥaķķaķdur ki binā-yı Ǿadl ü dād raħneden ħalel-peźįr olur ve 

dünyāda rāstįden özge bir nesne istemezin zįrā ħışm-ı Ħudā’dan kāste yaǾnį eksilmek 

gelür ve ħalķuñ ĥużūr u ten-āsānlıġı benüm Ǿadl ü dādumdan olur ve sipāhį ile şehrlü 

ķatumda berāber görinür. RiǾāyetleri yanumda yeksāndur ve pādişāhlar ise Ǿaskerüm 

meŝābesindedür. İmdi dāǿimā duǾām budur ki Ħudā-yı cihān-dāruñ penāhında olup 

āfātdan maśūn olasız didi. Lā-cerem bu nesaķ üzerine yüz yıl şādān dirledi ve dört 

dāne ciger kūşeleri var idi kim andan yādgār ķalmışlar idi. Birinüñ nāmı Kāvus idi 

cümleden ulu idi ħalķ Ǿumūmen aña taĥsįn ü āferįn maķāmında idi. İkincisi ħod Āreş 

idi. Üçincisi Keynişįn idi. Dördincisi ħod Keyzemįn idi. Ammā ķaçan ki yüz yıl 

tamām taħt u tācla geçdi. Ser-encām Keyķubād’uñ ŧabǾına bu lāyiĥ oldı ki sipāh-ı 

merg yaķlaşdı ve ŧalāyesi [U-88a] Ǿan-ķarįb maǾmūre-i bedeni şebįħūn ider anuñ 

içün bir ay başında Kāvūs’ı tenhāsına daǾvet  itdi. Aña vāfir dād u dihişden söz açdı 

ve kendüye böyle taśrįĥ itdi ki: İşte biz āb u dānemüzi düketdük nevbet senüñdür. 

Hemān tābūtumı ki ħāke ıśmarladuñ, var taħtuñda ķarār eyle ve bunca yıl ki salŧanat 

sürdüm gūyiyā ki Kūh-ı Elburz’den tevābiǾümle henūz geldüm. İmdi ol taħt ki ġaflet 

ile geçe ħıred anuñ śāĥibini perestende śaymaz mādām ki sen pāk-dil ü pākįze-rāy 

olasın elbette sarāy-ı āħirete dįn ü āyįn üzre varasın diyüp cihān-ı fānįden güźār itdi. 

Ķaśr-ı ferāħ yirine tābūt-ı teng cāy-gāhı oldı. El-ĥaķ bu dünyā-yı bį-beķānuñ āyįni 

budur ki ħākdan bitürür bāde virür bunda kimse devām u ŝebāt yoķdur. 

Pādişāhį-i Keyķubād Śad Sāl Būd [P-134a] 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Be-ser şüd künūn ķıśśa-i Keyķubād 

Zi Kāvūs bāyed ki gįrįm yād 

                                                           
2715 Kendüsi] -P. 
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Dıraħt-ı bürūmend çün şüd bülend 

Ger āyed zigerdūn berū ber-gezend 

Şeved berg pejmürde vü nįħ süst 

Ser āyed şereş sū-yı gįtį nüħust 

Çü ez-cāy ki bügseled cāy-i ħˇįş 

Be-şāħ-ı nev-āyįn dehed cāy-i ħˇįş2716 

Neŝr: Üstād-ı nādire-āŝār eydür ki: Sergüźeşt-i Keyķubād çünki pāyāna irdi. Lāzım 

oldı ki Kāvus’uñ aĥvālini mümkün olduġı ķadar beyān idevüz2717. İmdi ezel-i āzāldan 

Ǿādet-i ĥükm-i İlāhį budur ki bir dıraħt ki meyvelü2718 ola ķaçan ki bālāya ķadd ü 

ķāmet çeke ammā ki aña żarar müretteb olmaķ isteye lā-büd yapraķları pejmürde 

olup kökleri süst olur ve ibtidā seri bedeninden cüdā olur ve bedeni dāħį ķopup 

menzil-gāhını bıraġur ve ol menzili bir şāħ-ı neve taǾyįn ider. Ol şāħa sipāriş ider ki 

gül ü berg ü bāġ andan nümāyān olur ve andan cihān-ı şeb-çerāġ meŝābesinde rūşen 

olur. Eger şāħ-ı bed-toħm nįkden žuhūr iderse, ol şāħ ile tündlük eyleme ve şöyle ki 

peder śıfatı ferzend-i encümende nümāyān ola, dünyā pederinde nihānį olan āŝārını 

kendüde Ǿayān ider ve eger ol püser pederinüñ ferr ü nāmını ŧarĥ iderse bi’l-külliye 

muħālifi cānibine giderse sen anı püser Ǿadd itme bįgāne idügine çūn u çirā 

yoķdur2719.  

Āġāz-ı Dāsitān-ı Kāvus 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Zi güftār-ı ferzāne-i merd-i pįr 

Süħan bişnev ü yek be-yek yād gįr 

Çü bigreft Kāvus cāy-ı peder 

Mer ū-rā cihān bende şüd ser-be-ser 

 

 

 

                                                           
2716

 Keykubâd’ın hikayesi burada bitti. Şimdi, Kâvus’tan söz açmak gerek. Bir yemiş ağacına şayet, 
serilip serpildiği  sırada felekten bir kötülük erişirse, Hemen yapraklan solmaya, kökü kurumaya ve 
başı aşağıya doğru eğilmeye başlar. Fakat, kökü yerinden gevşeyip de sökülünce, yerinden yeni bir dal 

filizlenir. 
2717 İdevüz] ideyüz, U. 
2718 Meyvelü] meyvedār, P. 
2719 Bįgāne idügine çūn u çirā yoķdur]  bįgāne bil, P. 



340 

 

Zi gevher besį genc-i āgende dįd 

Cihān ser-be-ser pįş-i ħod bende dįd2720 

Neŝr: Şimden śoñra Keykāvus’uñ dāsitānına bu vechle şürūǾ olındı ki pįr-i rūşen 

żamįr-i deryā-dil böyle ħaber virmiş ki: Kāvus ki pederi yirinde ķarār itdi. Bütün 

dünyā ser-be-ser aña fermān-ber oldı ve niçe gencįne gevher ile māl-ā-māl oldı ve 

taħt-ı muraśśaǾ ŧavķ u gūşvāre vü tāc-ı zerrįn-i zeberced-nigāra muĥaśsal  [P-134b] 

esbāb ĥaşmet ü devlet ol ķadar ferāhem oldı ki taķrįr olınmaz. Ħuśūśā ki esbān-ı tāzį 

ve esterān-ı berdaǾı ve ner üştürleri ol ķadar cemǾ itdi ki gözler görmiş degil. Bir gün 

bu neşāŧla gülşen-i zerrįn-nigarda taħt-ı zerrįn-billūrın pāy ķurdurdı. Geçdi anda 

ķarār itdi [U-88b] ve eŧrāfını pehlevānlar ve Įrān-zemįn bahādırları iĥāŧa itdiler. Ol 

dem meclis-i Ǿişret ķurılup ħoş-güvārı devr itdiler. Tamām gözlerine geldi ħˇānende 

vü sāzende oķumaġa ve çalmaġa āġāz itdiler berzeden-i mūbidān u biħredānla ŧavr-ı 

meh muśāĥabet idüp aĥvāl-i Ǿālem söyleşürken anı gördiler ki dįv cinsinden bir 

rāmişger yaǾnį sāzende perdeyi ķaldurdı ve geldi. Şāhuñ perde-dārı öñinde yir öpdi 

ve ādāb ile oturdı. Andan aña ĥālini bu vechle iǾlām itdi ki şehr-i Māzenderān’dan 

bir ħoş-nüvāz sāzendeyüm şöyle ki şāh bu maǾrifetüm ile beni ķulluġa ķabūl idüp 

alursa Māzenderān taħtına varup oturmaġa ķolay yol gösterürdüm didi. Fi’l-ĥāl ol 

perde-dār şāhuñ ħidmetine vardı ve eyitdi ki: Māzenderān şehrinden bir güzel 

sāzende geldi yanınca berbaŧı bile, ĥālā ķapuda ŧurıyor ve eydür ki ol diyār 

rāmişgerlerinüñ ser-firāzıyum şāha baǾż aĥvāl Ǿarż itsem gerek icāzete müntezirdür 

didi. Şāh daħı icāzet virdi. Hemān bār-gāha girdi işāret-i şāhla cümle2721 sāzendelerüñ 

üzerine taśaddur itdi. Faśla ki āġāz olındı ibtidā berbaŧına düzen  virdi tamām ki 

ķuśūrı ķalmadı. Māzenderān revişinden bir sürūd itdi ve Māzenderān’ı yād idüp 

eyitdi ki: Şehr-i Māzenderān bir ān dillerden ferāmūş olınmayup müdām yādımuzda 

ola ve berr u būmı hemįşe maǾmūr u ābādān ola ki muttaśıl bāġlarında bülbüller 

nüvāzendelerdür ve śaĥrāsında ħod āhūlar güźārendelerdür ve cūyında revāne2722 olan 

āb, gülābdan farķ olınmaz [P-135a] ve anuñ rāyiĥasından revānlar müdām şād u 

muǾaŧŧar olur ve cümleden aġreb ü aǾcebi budur ki fuśūl-i erbaǾada gerek yazda ve 

gerek ķışda ser-be-ser zemįni lāle ile māl-ā-māldur ve leb-i cūybār ise dāǿim bahār 

ve envāǾ ezhārla ħandān u ārāstedür Ǿale’d-devām bāz-ı şikārı şikārdadur. Lā-cerem 

                                                           
2720

 Yaşlı ve uyanık yürekli kimselerin sözlerini dinle, onlan hatınnda birer birer tut! Kâvus, babasının 
tahtına çıkıp oturunca, bütün yeryüzü baştan başa ona kul oldu. Ağzına kadar dolu hazinelerin 
kendisine kaldığını, bütün yeryüzünün kendisine kul köle olduğunu gördü. 
2721 Cümle] -P. 
2722 Revāne] -P. 
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ol diyār celįlü’l-iǾtibār, maǾmūr u ābādāndur ve hem dirhem ü dįnārla memlū ve 

hevāsı muǾtedildür. Nažm:   

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ki der būstāneş hemįşe gülest 

Be-kūh enderūn lāle vü sünbülest 

Hevā ħoş-güvār u zemįn çün nigār 

Ne germ ü ne serd ü hemįşe bahār2723  

Neŝr: YaǾnį iǾtidāli bir mertebedür ki būstāndan müdāmį gül biter ve kūhında ħod 

lāle vü sünbül biter ve hevāsı ħod ħoş-güvār, zemįni pür-naķş u nigārdur. Germ ü 

serdi teşħįs olınmaz hemįşe bahārdur ve civānānı ser-be-ser tāc-ı zer ile ħidmet 

iderler ve nām-dārları ise muraśśaǾ kemerler ķuşanurlar diyüp sözin tamām itdi. 

Ķaçan ki Kāvus bu kelimātı andan işitdi ol cānibe meyl itdi ve ol diyāra Ǿasker 

çekmegi taśmįm itdi. Döndi bahādırlara ħiŧāb itdi ki: Şimden śoñra nevbet 

rezmüñdür. Bezmi ber-ŧaraf itdük, bā-vücūd ki ben ĥaşmet ü devlet ile Cem ve 

Đaĥĥāk’dan ve Keyķubād’dan efzūn olam, yā niçün hünerüm daħı anlardan efzūn 

olmıya. Ħuśūśā ki tāc-ver olan şaħś muŧŧaśıl cihānuñ fetĥiyle muķayyed gerekdür 

didi. İşte Māzenderān’a gitmesi muķarrer oldı ve bu sözl mįr ü mehterler ķulaġına 

degdi. Ammā bir ferd anlardan bu rāyı maǾķūl görmedi. Elemden çehreleri berg-i 

ħazāna döndi zįrā dįv ile ceng itmek bunlara vāķiǾ ılmamış idi. Belā bu ki Kāvus 

tünd-ħū olmaġla kimse āşikāre söyleyimez idi. [U-89a] Nihānį ne derdleri var ise 

çekerler idi. Ammā Ŧūs ile Gūderz ü Keşvād u Gįv ü Ħarrād u Gürgįn ile Behrām 

āvāz-ı bülend ile eyitdiler ki: Bizüm ne vücūdumuz vardur biz kihterlerden yād 

olınuruz bize lāzım olan fermānuña inķıyāddur didiler. Āħir bir gün bunlar bir 

encümen tertįb itdiler. Andan Kāvus’ı [P-135b] yād itdiler ve didiler ki: Baħt-ı 

vajgūn bize n’eyledi şöyle ki şehriyār bu sözleri söyledi mestānelik münāsebetiyle 

unutmıya Ǿinādında ŧura bizüm ĥālimüz niçe olur. İmdi eger biz ve eger Ǿasker 

cümlemüz helāk olmaķ muķarrerdür. Berr ü būmımuz bi’l-külliye vįrān2724 olur. 

MaǾlūmuñuz degil midür ki Cemşįd bu ķadar tāc u engüşterin śāĥibi iken dįv ü peri 

vuĥūş u ŧuyūrı kendüye musaħħar itmiş iken yine Māzenderān’ı yiriyle añmaz idi ve 

                                                           
2723 Onun bahçeleri her zaman, gül ve dağlan da lale ve sümbülle doludur. Havası hoştur, topraklan 

yeşilliklerle süslüdür. 
2724 Vįrān] helāk, U. 
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Ferįdūn bu ķadar dāniş ü füsūn2725 ile ārāste vü pįrāste iken ve füsūnuñ fünūnına 

mālik iken yine bu ārzūya reh-nümūn olmadı. İmdi şöyle ki bunuñ dafǾine bir çāre 

olmıya Įrāniyān Ǿažįm belāya giriftār olurlar. İmdi bu derde nihāñį Ǿilāc itmek gerek 

didiler2726. Döndi Ŧūs mehterāna eyitdi ki: Ey serverān-ı kār-dįde ben bu derdüñ 

çāresine bir nesne buldum andan ġāyrısı kār-ger olmaz. İmdi Zāl-ı zer’e bir heyūn-

süvār gönderelüm ki niçe defǾa ol heyūn bād-ı śabādan uñdul (?) almış ola ve sipāriş 

olınsun ki meŝelā başuñda külüñ daħı var ise yumayup Ǿacele ile bu cānibe gelesin 

zįrā bir daķįķa ki fevt olına maķśūd bi’l-külliye nābūd olur ve maķśūd ise oldur ki 

şehriyār-ı Įrān-zemįn’üñ sevdā-yı Māzenderān’dan Ǿaķlı ser-āsįme olmışdur2727. 

YaǾnį elbette leşker-i mūr-şümār ile varup anı fetĥ itmeyince bir yirde ķarār itmeyem 

dir, diyüp bu ŧarįķle ol heyūn-süvār varsun didi. Ulular daħı bu rāyı maǾķūl görüp bir 

mażmūn üzre bir nāme yazup Zāl’a gönderdiler. Bir gün ol heyūn-süvār Nįmrūz’a 

irdi. Zāl’a buluşdı. İbtdā nām-dārlardan peyām irişdürdi. Andan Kāvus’uñ 

Māzenderān’a meylini beyān idüp eyitdi: Dįv-i ehrimen anı rāh-ı rāstdan 

döndürüp2728 ecdādı ŧarįķini bi’l-külliye ferāmūş itdi. Şöyle ki Ǿan-ķarįb gelüp 

yetişmeyesin ol cānibe gitmesi muķarrerdür. Ĥālimüz digergūn olur ve sizüñ 

Keyķubād ĥaķķında çekdügüñüz emeklerüñ [P-136a] cümlesi żāyiǾ olur. ǾAle’l-

ħuśūś ferzend-i ercümendüñ ile nerre şįr-āsā miyānuñuzı müstaĥkem idüp anı 

müstaķil pādişāh idince ne çekilmişdür hep cümlesi berbād olur diyince. Destān bu 

sözlerden elem çeküp eyitdi ki: Ĥayfā dıraħt-ı Keyānį berg-gāha döndi. Ol gice ħāŧıra 

ile ħˇāba vardı. ǾAle’ś-śabāĥ ki ħūrşįd tāc-ı zer birle görindi Zāl daħı esbāb-ı ĥaşmet 

ve kemer-i Ǿizzet ile ārāyide olındı2729. Ulular ile şāha gitdi bu eŝnāda Ŧūs u Gūderz ü 

Gįv ü Rehhāme  vü Behrām’a ħaber oldı ki Zāl-ı zer geldi, Įrān-zemįn’e yaķlaşdı 

ĥattā direfş-i hümāyūnı bile görindi didiler2730. Lā-cerem bu ismi yād olınan 

bahādırlar Ǿumūmen istiķbāline çıķdılar. Ķaçan ki yaķlaşdılar atlarından indiler ve 

cümle ser-keşler aña taĥsįn ü āferįn oķudılar ve anuñla şāhdan yaña revāne oldılar. 

[U-89b] Ŧūs eyitdi: Ey ser-firāz-ı Ǿālem bunca emek ve yol zaĥmeti ki çekdüñ, Įrān-

zemįn serverleri içündür. Biz daħı senüñ perr-i külāhuñ sāyesinde müreffehü’l-bāluz. 

Dödi Zāl eyitdi: Bir kimse ki sāl-ħurde ola, ol müdām pend-i pįrānı yād ider. 

BaǾdehu çarħ-ı devvār aña dādın virür. Ol maķūle şaħśdan naśįĥati dirįġ itmemek 

                                                           
2725 Füsūn] -U. 
2726 Didiler] -U. 
2727 Ser-āsįme olmışdur] şaşmışdur, P. 
2728 Döndürüp] çıķardı, P. 
2729 Olındı] olup, P. 
2730 Didiler] -U. 
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gerek, zįrā ol naśįĥatdan bį-niyāz degildür. Şöyle ki pend-i Ǿuķalādan yüz çevire lā-

büd dıraħt-ı āmālüñ berg ü bārı peşįmānį olur. Cümle nām-dārlar śavt-ı bülend ile 

eyitdiler ki: Server biz senüñleyüz ve seni bilürüz ol kimse ki senüñ pendüñle 

muķayyed olmıya, biz anuñ sözin bile işitmezüz. İşte bunca nām-verler Zāl-ı zer ile 

şāhuñ ħidmetine çekildiler. Gelüp sarāya girdiler. İbtidā ki taħtı muķābelesinde śaf 

baġladılar. Zāl-ı zamān2731 yalıñuz ilerüye vardı gördi ki Kāvus ki geçüp evreng 

üstinde ķarār itmiş bir elin bögrine urup başın aşaġı salmış. [P-136b] 

Naśįĥat Kerden-i Zāl Kāvus-rā 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çünįn güft ki ey ket-ħudā-yı cihān 

Ser-efrāz ter mihter ender zamān 

Çü tü taħt nişįned ü efser-nedįd 

Ne çün taħt-ı tü çarħ-ı gerdān şenįd 

Heme sāl pįrūz bādį vü şād 

Seret pür zi-dāniş dileş pür-zi-dād 

Şeh-i tā me-ber-dār binvāħteş 

Ber-i ħˇįş ber-taħt binşāħteş2732 

Neŝr: Üstād eydür: Çünki Zāl Kāvus’ı selāmladı andan duǾā idüp eyitdi: Ey ket-

ħudā-yı cihān ve ey ser-firāz-ı büzürgān-ı zamān senüñ gibi şāhı taħt işitmemişdür ve 

efser görmemişdür ve ol taħt u efser ki saña rūzį olmışdur. Aña meŝābe taħt u efserü 

çarħ-ı gerdān görmemişdür. Her yıl pįrūzį vü şādį senden ayrılmıya. Ser-i 

saǾādetmendüñ dāniş ile pür ve ķalbüñ āyįne-i śafā-nümādur. Dād ile memlū ola didi. 

Şehriyār-ı vālā-tebār daħı Zāl’ı nüvāħt idüp üzerinde kendü yanında2733 yir gösterdi. 

Andan dūr u dırāz yolda çekdügi meşaķķati śordı. Zāl daħı tekrār duǾālardan śoñra 

eyitdi ki: Senüñ baħt-ı hümāyūn u ŧāliǾ-i meymūnuñda ġāmdan beri olup mutaśśıl 

şādān u ħandānuz diyüp2734 bundan śoñra Zāl-ı dānā-dil bir dāsitāna başladı. 

Muķaddimesi bu ki Ǿömrümüz birazı daħı geçdi sipihr ise müdām ħāk-i tįre üzre devr 

                                                           
2731 Zamān] -U. 
2732 “Ey, yeryüzünün sahibi! Ey, büyüklerin büyüğü. Taç ve taht senin gibi bir padişah görmediği gibi, 
şu dönen felek de senin bahtın gibi bir baht işitmemiştir! Ömrünün bütün yıllannda bahtiyar ve 
muzaffer ol! Yüreğin bilgi ve başın adaletle dolsun!” Ünlü Padişah da ona güleryüz göstererek 
tahtının yanına oturttu.  
2733 Yanında] mānendde, U. 
2734 Diyüp] -U. 



344 

 

itmekdedür. Bi-ĥamdi’llāh tāc u taħta lāyıķ bir şehenşāh-ı Ǿālį-cenāhsın. Bir söz 

işitdüm ķalbüme girān geldi şimdi efvāhda söylenür ki şāh Māzenderān’a āheng 

eylemişdür. Āyā ne iķtiżā itdi ki böyle  ħayāl-i ħāma düşdesiz. Sizden evvel ne ķadar 

şehriyārlar geldiler hįç2735 birisi bu yola Ǿazįmet ķılmadı. Evvelā birisi ki Minūçihr 

idi bunca āŝār ki andan ķaldı bu sefįr ile derūnında cilve-ger olmadı ve Nevder ile 

Jev ü Keyķubād ki Ǿaskerleri bį-ĥādd ve esbāb-ı ĥarbleri bį-Ǿaded idi. Bu ħāŧıra 

ķalblerinde ħuŧūr2736 itmedi. Zįrā bir vilāyetdür ki dįv ü efsūn-ger ile [P-137a] māl-ā-

māldur ve bir ŧılsımdur ki ser-be-ser cādū ile beste olmışdur. Ol2737 şemşįr ile fetĥ 

olınmaz ve genc ü dāniş ile ele gelmez ve bi’l-cümle ordu-ı hümāyūnını bir şāh ķādir 

olmamışdur ki anda çeke. Eger bu renc genc ile ve merdān-ı neberd-āzmā ile olsaydı 

Minūçihr’e naśįb olur idi [U-90a] ki ferr ü şevketi cümleden efzūn idi. İmdi ey şāh ol 

cānibe sipāh çekmek nünāsib degildür ve şāhān-ı selefden birisi bu rāyı ferruħ 

görmemişdür ve ĥālā bu nām-dārlar ki saña kihter ü bende-i kemter Ǿadd olınurlar. 

Anlar daħı sencileyin birer bende-i Ħudā-yı dād-gerdür ve her biri bir diyāruñ 

dāveridür. İmdi bunlaruñ ķanından ol ķadar dıraħtlar ekme ki berg ü bārları nefrįn 

ola. Ol daħı şāhān-ı pįşįn āyįni olmıya. Döndi Kāvus Zāl’a böyle cevāb virdi ki: 

Senüñ endįşeñden ve naśįĥatüñden bį-niyāz degilüm ammā Ferįdūn ve Cem’den 

benüm merdligüm ve genc ü dįnārum efzūndur ve Minūçihr ü Keyķubād vesāǿir 

nām-dārlar ki yādumdadur cümlesinden sipāh u esbābum efzūndur. Bā-vücūd ki 

dünyā şemşįr-i tįze baġlıdur. Hemānā ol şemşįr ĥavāle ķılındı, ser-be-ser dünyā 

güşāde olur. İmdi diyār-ı Māzenderān’a Ǿasker-i žafer-rehberüm ile varup bir bir 

anları ele getürem yā oldur ki rāh-ı Ĥaķķ’a getürem ve yāħūd cümlesini hedef-i tįr ü 

Ǿalef şemşįr eyleyem veyāħūd bāc u ħarāc ile ķılam ve ĥükūmetüme dāħil idem zįrā 

ki ol diyāruñ eger dįvi ve eger ki cādūsı çeşm-i cihān bįnüme lā-şeyǿ 

meŝābesindedür. ǾAn-ķarįb dünyā anlardan ħālį olduġınuñ śadāsı semǾüñe münǾakis 

ola. Hemān sizden temennām budur ki ben gelince sen Rüstem ile Įrān-zemįn’i 

gözedüp ķarār idesiz ki bir ŧarafdan żarar müretteb olmıya yoħsa Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Cihān-āferįnende yār menest  

Ser-i nerre dįvān şikār menest2738 

                                                           
2735 Hįç] -U. 
2736 Ħuŧūr] žuhūr, P. 
2737 Ol] -P. 
2738 “Dünyayı yaratan Tanrı benim yarimdir, erkek devlerin başı benim avımdır.” 
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Neŝr2739: YaǾnį2740 cihānı Ǿademden vücūda getüren benüm yārimdür2741. Lā-cerem 

nerre dįvlerüñ seri benüm şikārum olur. İmdi senden bunı ricā iderüm ki bu cengde 

baña yār u ķafa-dār olmaduġuñ taķrįrce bārį anlar ile neberd itmemizüñ 

eglenmesini2742 murād itmeyesin didi. Zāl gördi ki kelimātı perįşān, aślā ne başı bellü 

ve ne ayaġı görinür derĥāl güftāra geldi ki: [P-137b] Sen her ħuśūśda şāhımuzsın ve 

biz ħod dāǿimā bendeyüz gerekse senden sitem śādır olsun, gerekse dād bize lāzım 

olan budur ki senden ötüri tek ü pū vü güft ü gū idevüz. Ben ħod göñlümi endįşeden 

ħālį ķıldum ve ne ki bildüm ise ferāmūş itdüm didi. Andan şāha vedāǾ itdi ve anuñ 

gitmesinden ķalbi külli maĥzūn oldı. Kāvus’dan ki ayrıldı dünyā gözine žulmāt oldı 

ve kendüsiyle ululardan Ŧūs u Gūderz ü Behrām ile Gįv biraz yol gitdiler. Döndi Gįv 

Zāl’a eyitdi ki: İşte biz böyle ħaŧar-nāk yola giderüz hemān Ĥaķ’dan tevaķķuǾumuz 

budur ki Kāvus Şāh’uñ kimseden dest-res olmaduġı zamānda Ĥaķ bize reh-nümā ola 

yoħsa bu tedbįr ü taśarrufdan ħālįdür. Hemān vücūduñ cemįǾ belālardan maĥfūž ola 

ve dest-i düşmen senden baǾįd ola. El-ĥaķ her ne cānibe ki varduñ taĥsįn ü āferįnden 

ġayrı ĥaķķuñda bir söz işitmedük ve Įrān-zemįn ħalķınuñ ümįdi cihān-ı āferįnden 

śoñra sañadur. Dāǿimā nām-dārlarından ötüri renc ü meşaķķāt çekmeden ħālį 

degilsiz. Āħir cümle pehlevānlar Zāl-ı zer’i der-āġūş idüp muĥabbet ile ayrıldılar. Ol 

Sįstān’a teveccüh idüp gitdi2743. Bunlar yine dönüp şāh ħidmetine gelüp emrine 

müntežir oldılar2744. [U-90b]  

Reften-i Kāvus Be-Māzenderān ve Giriftār Şüden-i Ū 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü Zāl-i sipeh-büd zi-pehlū bi-reft 

Dem-ā-dem sipeh rū-yı bi-nihād u taft 

Be-Ŧūs u be-Gūderz fermūd Şāh 

Keşįden sipeh ser-nihāden be-rāh 

Çü şeb tįre şüd şāh u cengāverān 

Nihādend ser-sū-yı Māzenderān 

 

                                                           
2739 Yoħsa … Neŝr] -P. 
2740 YaǾnį] zįrā, P. 
2741 Yārimdür] maǾnįmdür, U. 
2742 Eglenmesini] ferāġını, P. 
2743 İdüp gitti] itdi, P. 
2744 Bunlar yine … oldılar] bunlar yine şāh ħidmetine geldiler, P. 



346 

 

Be-Mįlād-ı büsperd Įrān-zemįn 

Kilįd-i der-i genc ü gāh u nigįn2745 

Neŝr: Firdevsį-i dānā ķavlince: Çünki Zāl’uñ naśįĥati Kāvus’a teǿŝįr itmedi. Zāl 

dönüp tevābiǾiyle Sįstān’a gitdi ve Kāvus ise cümle nām-dārlarıyla Māzenderān’a 

yöneldi ve Ǿaskerin Ŧūs’a, Gūderz’e sipāriş ķıldı ve Įrān-zemįn’i Mįlād’a ıśmarladı 

ve ne ķadar ħazįnesi var ise kilįdlerin daħı virdi. Muĥaśśıl salŧanata [P-138a] 

müteǾallıķ ne var ise Mįlād’a teslįm itdi ve aña ıśmarladı ki: Bir cānibden düşmen 

žuhūr iderse anlara tįġ çeküp dilįrāne deprenesin ammā Zāl ile Rüstem’e 

mürācaǾatdan ħālį olma ki anlar devlet ü salŧanatuñ püşt ü penāhlarıdur ve bundan 

śoñra Rüstem’e ħaber gönderdi ki dāǿim tįġini derkār idüp aǾdā-yı salŧanata vücūd 

virmiye. Bu tedārikler ki görildi. Ol gice Māzenderān üzerine çekildiler. Yarındası 

gün yine kūslar dögildi. İki cānibden Gūderz ile Ŧūs Ǿaskeri sürdiler vara vara serā-

perdeyi kūh-ı İsperūz muķābelesinde ķurdılar. El-ĥaķ bir yire vardılar ki āfitāb anda 

nümāyān olmaz idi. Anda ārām u ħˇāb itdiler. Meger ol yir dįvler mekānı idi. Murġ-ı 

perrende anda ŧayerān idemez idi. Ol kūhsār üzre bir zer-beft serā-perde ķurdılar. 

Geldiler pehlevānlar ki Kāvus’uñ ħidmetinde ķarār itdiler nıśfü’l-leyle dek Ǿıyş u nūş 

itdiler. BaǾdehu ħˇāba vardılar. ǾAle’ś-śabāĥ ki bįdār oldılar gelüp şāh meclisinde 

cemǾ oldılar. Şāh, Gįv’e fermān itdi ki: İki biñ pehlevān ki her biri zūr-ı bāzūya 

mālik ola  intiħāb idün ve iki cānibden Māzenderān üzerine hücūm olına tā kim gürz-

i girānla ķapuları şikest olup2746, şehr güşāde ola ve pįr ü civān her kime ki rāst geline 

gürz-i girānla bį-revān olına ve ne maǾmūre ki göresiz āteş ile vįrān idesiz. Lā-cerem 

dįvler ŧuymadın, cādūlardan ortalıġı pāk itmek gerek didi. Gįv fi’l-ĥāl fermān-ı şāh 

ile miyānına merdānelik kemerin baġlayup ve şāh ķapusından gerdān ile tān şehr-i 

Māzenderān’a çekildi. İbtidā ki ķapusına uġradılar ellerine gürz ü şemşįr alup śaġįr ü 

kebįr, gerek zen ve gerek merd olsun ŧuǾme-i gürz ü şemşįr itdiller birisi ħalāś 

olmadı. Bundan śoñra şehre ki yayıldılar gāh yaġma ve gāh āteş ile ifnā itdiler. 

Şehrüñ leŧāfetine baķdılar hemānā cennetden bir ķıŧǾa idi ve bu leŧāfet ile yine dürr ü 

zehr birle memlū idi dürri ki [P-138b] perį-peyker duħterler idi ve zehri ħod cādū ile 

dįv idi. Her maĥalleye ki uġradılar. Biñden ziyāde pür-sitāreler ki ŧavķ u gūşvāre ile 

ŧonanmışlar idi. Ġāret olındı ve biñden ziyāde zerrįn külāh ġulāmān esįr oldı ve her 

                                                           
2745 Bir yandan komutan Zâl sınırı geçerken, bir yandan da ordu ovaya açıldı. Padişah, Tûs ve 
Gûderz’e, orduyu alıp yola girmeleri için emir verdi. Gün açılınca, padişah ve pehlivanlar 
Mâzenderân’a yöneldiler. Padişah, İran ülkesini, hazinelerin anahtarlarını, tacını ve yüzüğünü Milâd’a 
teslim etti. 
2746 Olup] idüp, P. 
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kūşede niçe ħazįneleri bulındı. Kimi gevher ile māl-ā-māl ve kimi ħod sįm ü zer ile 

memlū idi. Fevrį vardılar aĥvāli ve şehrüñ leŧāfetini Kāvus’a taķrįr itdiler. Kāvus 

eyitdi: Beyhūde dimemişlerdür ki Māzenderān behiştüñ çiftidür zįrā ol ķadar püser ü 

duħterān-ı tābende-aħter ile ārāyide idi ki [U-91a] gözler görmiş degildür. İşte 

Įrāniyān rāst bir hafta yaġma itdiler. Āħįr ferāgat itdiler ammā şāh-ı Māzenderān ki 

bu aĥvāle vāķıf oldı ĥazįn ü derd-nāk oldı. Dįvlerden kendü ħidmetinde Sence nām 

dįv var idi. Döndi şāh-ı Māzenderān Sence’ye ħiŧāb itdi ki: Server gel Dįv-i Sepįd’e 

var ve aña aĥvāli iǾlām eyle ki Įrān-zemįn’den sipāh-ı bį-girān irdi ve pįşrevleri ħod 

Kāvus’dur ħayli maǾmūr u müretteb Ǿaskerdür. Şöyle ki sen bize imdād itmeyesin 

min-baǾd Māzenderān’da bir ferd bulamazsın didi ve fi’l-ĥāl Sence ol cānibe Ǿazm 

itdi. Hemān ki Dįv-i Sepįd Sence’den bu peyġāmı işitdi āteş-i ħışm u kįn ile ser-ā-pā 

ŧutışdı ve aña cevāb virdi ki: Var şāha di ki rūzgārdan meǿyūs olmasun Ǿan-ķarįb bir 

sipāh-ı bį-girān ile anlaruñ üzerine varurum Māzenderān’dan ayaķlarını kesüp anları 

bį-nām u nişān ideyin. Hemān şāh ħāŧırını ħoş ŧutsun didi ve Sence bu cevābla şāha 

gitdi. Ol gice Dįv-i Sepįd Ǿasker-i bį-girān ile berāber oldı veyāħūd bir deryā-yı sipāh 

ki anda rūşen olan eşyā bi’l-külliye nihān idi. Maķśūd olan yirde bir ħayme ķurdı ki 

ol ħayme üstini dūd-ı siyāh iĥāŧa itdi. Ol deñlü ki dünyā siyāh görinür2747, dįdeler ħod 

tār oldılar ve Kāvus Ǿaskerinden çoķ kimseyi2748 żāyiǾ itdi. [P-139a] Zįrā ki baħtları 

bir mertebe bedlige ŧutmış idi ki dinilmez ammā Dįv-i Sepįd’üñ geldüginden 

Kāvus’uñ ħaberi yoġıdı ki bu kāra bir tįmār eyleye. Hele ne ĥāl ise gice pāyāna irdi. 

Lā-cerem Kāvus’uñ gözi2749 dünyāyı görmedi ve anuñla bile Ǿaskerüñ iki bölügi tįre-

çeşm oldı. Ķaçan ki Ǿasker bu aĥvāle vāķıf oldılar bunuñ bu bed-evżāǾı Ǿaskere daħı 

külli2750 bed görindi. Dükeli gencįneleri tārāc ve leşkeri esįr oldı. Lā-cerem ol tāze vü 

ter devlet-i civānāna fevrį pįr-i fertūt şekline girdi. Kāvus çünki bu rence irdi Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Sipeh-büd çünįn güft çün dįd renc 

Ki destūr bidād bihter zi-genc2751 

Neŝr: YaǾnį2752  Kāvus-ı sipeh-büd ki renc gördi bu gūne cevābla2753 eyitdi: Vezįr ki 

ħˇāb-ı ġafletden bįdār ola, öyle bir vezįr2754 niçe ħazįne vü defįneden yekdür. İşte 

                                                           
2747 Görinür] görinüp, P. 
2748 Kimseyi] kimesne, P. 
2749 Gözi] gözleri, U. 
2750 Külli] -P. 
2751 Komutan Kâvus, uğradığı bu felaketi görünce: “Bir padişah için, akıllı ve uyanık bir vezire sahip 
olmak hazinelere sahib olmaktan hayırlıdır!” 
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Kāvus bir hafta bu źillet ile geçindi aślā Įrānįlerden bir şaħśı görmek müyesser 

olmadı. Sekizinci gün Dįv-i Sepįd ĥayķırdı ve şāhuñ üzerine yüriyüp eyitdi: Ey şāh 

bunca kūşiş ki itdün dilersin ki Māzenderān’ı kendüñe çerā-gāh idinesin ve niçe 

ħazįne vü mālların yaġmaya virüp baħş-ı Ǿāmm itdüñ. Ġālibā benden ve kārumdan 

yiriyle ħaberüñ yoġımış. Bunca mülk ü māl ve şāhenşehįlik ile maġrūr imişsin. İmdi 

saña lāyıķ olan cezāya vāśıl olduñ göñlüñ ne ārzū itdi ise ol ārzūya az zamānuñ 

içinde elemsiz ve taǾabsız irişdüñ didi. Andan nerre dįvlerden on iki biñ müsellaĥ u 

müretteb dįv taǾyįn itdi ki Įrāniyān Ǿaskerini gözedeler ölmiyecek ķadar ŧaǾām ile bir 

miķdār şūrāb vireler andan śoñra genc ü mālların ve tāc u taħtların ki yāķūt ile 

pįrūzeden tertįb olınmışdur žabŧ itdiler ve cümlesini Erjeng-i nerre ki Māzenderān 

ser-Ǿaskeri idi aña teslįm itdiler ve pehlevānān-ı [U-91b] Įrān-sipāh ile şāhları bir 

vādįye vardılar ki giceyi gündüzden ve gündüzi giceden farķ itmekden ķaldılar ve 

bunları anuñ içün öldürmediler ki firāz u nişįbi teşħįś idüp muttaśıl Ǿömürleri saħtlik 

ile geçe. İşte Erjeng dįv esįrler ile ve genc ü māl ile şādān u ħandān Māzenderān 

şāhına [P-139b] gitdi ve Dįv-i Sepįd daħı menzil-gāhına gitdi. Kāvus Şāh ise bend 

içinde ķaldı ve dir idi ki: İtdügümüzüñ mükāfātını bulduķ. ǾĀķıbet ol cihān-cūy 

ħasta-ciger bir kimseyi tedārik itdi ki ĥįn-i maǾekede Ǿaskerde bile degil idi. Anı 

Zābilistān’a Zāl ile Rüstem’e gönderdi ve ol ādeme niçe söz söyleyüp Zāl’a daħı2755 

bu yüzden peyām ıśmarladı. 

Peyġām Firistāden-i Kāvus Be-Nezdįk-i Zāl-ı Destān 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Men u genc u ān leşker-i nām-dār 

Bi-yārāste çün gül ender bahār 

Heme çarħ-ı gerdān be-dįvān süpürd 

Tü güftį ki bād ender āmed bi-bürd 

Künūn çeşm şüd tįre vü tįre-baħt 

Nigūn-sār geşt ān ser-i tāc u taħt2756 

                                                                                                                                                                     
2752 Kāvus çünk bu rence … yaǾnį] -P. 
2753 Bu gūne cevābla] -P. 
2754 Vezįr ki … bir vezįr] vezįr bįdār ol ve rūşen-revān, P. 
2755 Daħı] -P  
2756 “Hazinelerimi, ünü yeryüzünü dolduran ve baharda açılmış bir gül gibi süslü olan ordumu, şu 
dönen felek, devlerin eline verdi. Sanki bir yel esip, bir anda hepsini alıp götürdü. Gözlerim karardı, 
talihim kara oldu, tacım ve tahtım altüst oldu.” 
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Neŝr: YaǾnį Keykāvus Zāl’a böyle ħaber gönderdi ki: Eger ben ve eger genc-i bį-

şümārum ve eger Ǿasker-i nām-dārum cümlesini çārħ-ı gerdān dįvlere teslįm itdi. 

Ĥālā ellerinde zār u giriftār ve tāc u taħt ise cümlesi nigūn-sār oldı ve her ķaçan ki 

pend ü naśįĥatüñi yād iderüm, āh-ı serdüm eflāke peyveste olur ve taĥķįķ bildüm ki 

fermān-peźįrüñ olmaduġum bį-ħıredlügümden nāşį imis. Şöyle ki bu bedlige miyān 

baġlamıyasız ve bizüm feryādımuza irişmiyesiz ben daħı bildüm ki cümle sūdımuz 

ziyān olur diyüp2757 hele2758 her ne lāzım ise ıśmarlandı. Ol ĥarįf bād-ı śarśar gibi yola 

girüp Destān ile Rüstem ħidmetine irdi, ne ki işitdi ise ve ne bildi ise taķrįr itdi. 

Hemān ki Destān bu ħaberleri işitdi bedenindeki postını yırtdı ammā düşmenden ol 

zaħmı nihān ŧurar idi. Döndi Rüstem’e eyitdi ki: Şemşįr niyām içinde ŧura ŧura kūteh 

oldı. Bundan śoñra bize yimek içmek ķaydı ĥarām oldı. Şāhımuz ejdehā deminde ola 

meger tācına perestiş ideyüz. Įrāniyān’a ħod bu belā ķanda nāzil oldı. İmdi ġayret 

budur ki raħşuña zįn urup tįġ-i ħūn-āşām ile düşmenden kįn almaķ gereksin gūyiyā ki 

perverdigār seni bu gün içün beslemişdür. İmdi lāyıķ degildür ki ehrimen böyle bed-

kārlıķ ile iş işliye2759 sen āsāyiş ile [P-140a] Ǿömr geçüresin. İmdi vücūduñı bebr-i 

beyānla ārāyide itdükden śoñra ħˇāb u endįşeyi ber-ŧaraf eyle kim ķanķı şaħśuñ ki 

gözleri senüñ sinānuña ŧūş ola artuķ ol rāĥat ile bir yirde ķarār itmez. Lā-cerem 

cengüñ ki deryāda ola, ol deryā ser-ā-ser ħūn olur ve ķaçan ki naǾre ĥayķırsañ ol 

śadānuñ heybetinden kūh hāmūn olur. İmdi lāyıķ degildür ki Erjeng ile dįv-i sipend 

senüñ çengüñden rehā bulalar ve bunlardan śoñra şāh-ı Māzenderān’uñ gürz-i girān 

ile gerdenin şikest itmek gereksin didi. Rüstem cevābında eyitdi: Server buyurduġuñ 

maǾķūldür. Ammā yol uzaķdur ben nice kįne-ħˇāh olayın. Zāl eyitdi: Bundan aña iki 

yol vardur ki renc ü elem ile varılur biri ki çendān-ı renci yoķdur ammā gec varılur. 

Ol yoldur ki Kāvus andan gitdi ve ol bir yol ki renci artucaķdur ammā iki haftada2760 

varılur dįv ü şįr ile māl-ā-māldur. [U-92a] Şöyle ki ol yoldan gidesin maķśūda vāśıl 

olursın zįrā yaķįndür gerçi ħaŧar-nākdur. BaǾż yiri ziyāde śovuķdur ve baǾż yiri 

ifrāŧla ılıcaķdur ammā bir nesneden ħavf itme kim Cihān-ı āferįn senüñle biledür, her 

belādan ħalāś ider, göñlüñe ħavf ŧārį olmasun. Ben ħod uzun gicelerde Yezdān-ı pāka 

niyāyiş iderüm ki Ǿan-ķarįb dįdār gele sürūr u şādān olayuz. 

                                                           
2757 Diyüp] -U.  
2758 Hele] -P. 
2759 İle iş işliye] -U. 
2760 Haftada] hafta ile, U. 
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Reften-i Rüstem Be-Māzenderān Ez-Dünbāl-i Kāvus Şāh ve Įrāniyān Be-Fermān-ı Zāl 

Be-rāh-ı Heft-ħˇān2761 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çünįn güft Rüstem be-ferruħ peder 

Ki men beste dārem be-merdį kemer 

Ve lįkin be-dūzaħ çemįden be-pāy 

Büzürgān-ı pįşįn ne-dįdend rāy 

Hemān ez-ten-i ħˇįş nā būde sįr 

Ne-yāred şüden pįş-i çengāl-i şįr2762 

Neŝr: Üstād eydür: Zāl ki Rüstem’e ol muħāŧaralu yoldan Māzenderān’a gitmege 

tekkįf eyledi Rüstem daħı pederine böyle cevāb virdi ki: Ben merdānelik ile kemer-

besteyüm bir maǾnā ki ĥuśūli mümkün ola andan yüz çevürmem ammā kişi öz 

ayaġıyla dūzaħa girüp śalınmaġı Ǿuķalā-yı selef maǾķūl görmemişlerdür ve daħı kişi 

kendü2763 vücūdından meǿyūs olup2764 [P-140b] şįr çengāline virmek gibidür2765. 

Bunca maĥźūrı var iken yine kemer-i merdįyi miyānuma bend idüp dādār-ı cihāndan 

ġayrı dest-gįrüm yoķdur. Aña ŧayanup ol cānibe teveccüh idem ya oldur ki cādūlar 

ŧılsımını şikest idem veyāħūd ten ü cānumı şāha fedā idem ve Įrāniyān’dan śaġ 

olanlarını getürüp miyānlarına kemer baġlayam ve Ĥaķ muǾįn olursa ne Erjeng’i ve 

ne Dįv-i Sepįd’i, ne Sence ile Ulād-ı Ġundį vü Bįd’i ķoyam. İmdi nām-ı Cihān-

āferįn’e and içerüm ki Rüstem bu yolda raħşından ayaķ döndürmiye. Mādām ki 

Erjeng’üñ elleri beste ve gerdenine pāleheng ŧaķılmıya ve Ulād dįvüñ ser ü maġzı 

ayaġ altında pāymāl olmıya didi2766. Bu maĥalde Rūdābe daħı giryān u nālān geldi 

Rüstem’i āġūşına aldı duǾā eyledi. Lā-cerem peder ü māderinden ayrılup 

Māzenderān’a Ǿazm itdi. El-ĥaķķ iki menzili bir ider idi ve ķarañu gicede bile ķaŧǾ-ı 

menāzil ider idi. İşte gice ve gündüz raħş-ı cihān-peymāsı bādiye-pūyān olup, bād-ı 

śarśar gibi yolları ŧayy ider idi. Gide gide bir śaĥraya uġradı ki ol śaĥrā gūr ile māl-ā-

māl idi. Fevrį raħşına uyluġını tünd eyledi. Gūruñ birisini şikār śaddında olıcaķ 

                                                           
2761 Be-rāh-ı Heft-ħˇān] -P. 
2762 Rüstem kutlu babasına: “Peki, görüyorsun ki ben her zaman senin buyruğuna hazırım! Fakat, 
geçmiş zamanlarda, babalar, bir insanın kendisini kendi eliyle cehenneme atmasını asla uygun 
bulmamışlardır. Doğrusu da budur. Daha gençliğine doymamış bir kimsenin, kendisini aslan 
pençesine atması gibidir.” 
2763 Daħı kişi kendü] -U. 
2764 Meǿyūs olup] uśanmadın, P. 
2765 Virmek gibidür] şmek revā degildür , P. 
2766 Didi] -U. 
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çoķluķ raħşuñ öñinden ķaçımadı. Rüstem kemend atdı ol gūrı muĥkem kemede 

çekdi. Andan raħşından indi2767 fevrį peykān-ı tįrinden āteş efrūħte ķıldı ve ol āteş ile 

ħār u ħāşāk yaķup anuñla gūrı büryān eyledi ve anuñla2768 ķarınını ŧoyurdı. Andan bir 

miķdār ħˇāb-ı rāĥata vardı. Rāhuñ eleminden āsūde oldı. Raħş ise bir kūşede 

ŧurmayup otlamada. Meger anda bir neyistān var idi. Rüstem ŧaǾāmdan śoñra gelüp 

ol neyistāna pister döşeyüp uyumış idi. Raħş daħı anda otlayup ol murġ-zārda 

gezmekde idi. Üstād-ı dānā2769 eydür ki: Meger ol neyistānda bir şįr-i jiyān künām 

idinmiş idi. Aślā anda uġramaġa pįl-i demān bile cürǿet idemez idi. [U-92b]  

Ħˇān-ı Nüħustįn-i Rüstem Der-rāh-ı Māzenderān ve Küşte Şüden-i Şįr Ber Dest-i Raħş 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü yek pās bügźeşt derrende şįr 

Be-sū-yı künām-ı ħod āmed dilįr 

Tenāver yekį pįl-ten-i ħufte dįd 

Berū ber-yek-i dįv āşüfte dįd [P-141a]  

Nüħust esb-rā güft bāyed şikest 

Çü ħˇāhim süvārem ħod āyed be-dest2770 

Neŝr: Çünki Rüstem-i Destān rāh-ı Heftħˇān’dan Māzenderān’a Ǿazm itdi. Evvelki 

ħānda yine uġraduġı bu ŧaržla beyān olınmış ki: Rüstem ki ol neyistānda ħˇāba vardı. 

Hemān-dem ol derrende şįr yine künāmına dilįrāne2771 geldi gördi ki bir cesāmetlü 

merd uyħuya varmış ve bir dįv ki raħşından Ǿibāretdür āşüfte meŝābesinde eŧrāfını 

ŧolanur, gāh otlar ve gāh nigeh-bāncasına deverān eyler. Hemān şįr raħş sevdāsına 

düşdi ki: İbtidā bunı yoķ idem. Süvāruñ işi ķolaydur didi. Fi’l-ĥāl raħşdan yaña sürdi 

raħş daħı āteş-i sūzān gibi ŧutuşdı. Şįr-i jiyāna ķarşu vardı ve hevāya ķalķup iki eliyle 

şįrüñ kellesini bir zūr ile2772 çarpdı. Andan dişleri ile muĥkem ŧutdu ve yire ol 

ķadar2773 çaldı ki üstüħān-ı kellesi birbirinden ayrıldı ancılayın yırtıcı bį-çāre ķaldı. 

Rüstem daħı ħˇābdan bįdār oldı. Diledi ki raħşı göre, şįrüñ küştesini gördi bildi ki 

                                                           
2767 Fevrį raħşına uyluġını … indi] -P. 
2768 Anuñla] -P. 
2769 Dānā] -P. 
2770

 Çok geçmeden, o yırtıcı aslan dönüp yuvasına geldi. Kamışlann arasında fil gövdeli bir adamın 
yattığını ve yanındaki çayırlıkta da başı boş bir atın dalaştığını görünce, “önce atı yere yuvarlamalı, 
atın işi bitince, atlı nasıl olsa ele geçer!” dedi. 
2771 Dilįrāne] -P. 
2772 Bir zūr ile] -P. 
2773 Ve yire ol ķadar] zemįne eyle, P. 



352 

 

raħş elinde helāk olmış döndi raħşa ħiŧāb-ı Ǿitāb-āmįz ile serzeniş itdi ki: Ey raħş-ı 

nā-hūş-yār saña kim didi ki var arslanla ceng eyle eger sen anuñ elinde telef olayduñ 

beni ve esbāb-ı ĥarb ü neberdümi bundan Māzenderān’a kim götürür idi. Şöyle ki 

uyħudan bįdār olaydum senüñ şįr ile cengüñ kūtāh olması muķarrer idi didi. 

Ħˇān-ı Düvüm-i  Saħtį Keşįden-i Rüstem Ez-ġayet-i Teşnegį vü Bį-ābį 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü ħūrşįd ber-zed ser ez-tįre kūh 

Tehemten zi-ħˇāb ħoş āmed sütūh 

Ten-i raħş be-ser dü z’įn ber nihād 

Zi-Dādār nįkį deheş kerd yād 

Yekį-rāh pįş āmedeş nā-güzįr 

Hemį reft bāyest ber-ħįre-ħįr2774 

Neŝr: Ķaçan ki Rüstem ħˇābdan bįdār oldı ħūrşįd daħı ufk-ı maşrıķdan bedįd oldı. 

Rüstem atını ķaşıdı ve arķasına zįn urdı. Nām-ı Yezdānı yād idüp baǾdehu yola girdi. 

Gitdükçe ol yol śarb oldı ve gitdükçe bir cānibden teķāżā-yı germā [P-141b] ve bir 

ŧarafdan teşnelik, eger kendüye ve eger raħşına külli elem virdi2775. Bir Ǿāleme vardı 

ki piyāde olmaġı teķāżā itdi. Atından indi mest ü ser-āsįme yürür idi. Tamām 

maķām-ı Ǿacze vardı ne ķadar ki eŧrāf u cevānibi cüst ü cū itdi bir çāre bulımadı. 

ǾĀķıbet āsmāndan yaña baķdı ve derūn-ı dilden duǾā itdi ki: Ey Dāver-i dādger eger 

śafā ve eger renc ü Ǿanā ķudretüñden žuhūr ider. Benüm ħod bu tek ü pūdan 

murādum Keykāvus’ı dest-i düşmenden ve Įrāniyān’ı dįv ü devden ħalāś itmekdür. 

Ammā perestişimüz ve bendeligimüz yine cenābuña maħśūśdur didi ve fi’l-ĥāl 

teşnelikden süst ü āşüfte oldı ol pįlden tüvānā olan olan peyker ħāk ile pest oldı. Ol 

germ olan ħāk içinde ġalŧįde oldı tamām bį-hūşlik Ǿāleminde iken anı gördi ki 

muķābeleden bir ķoyun geldi ki laĥm u şaĥm ile muttaśıf olduġından māǾadā 

güzelligi daħı özge idi. Geldi ve Rüstem öñinde rāh-peymā oldı. [U-93a] Rüstem 

bunuñ gitmesinden endįşeye vardı. Elbette bunuñ bir āb u ħorı vardur. İmdi bunuñ 

ardına düşeyin ġālibā baħşāyiş-i İlāhį’dür geldi bize yol gösterdi didi ve eline 

şemşįrin alup ol ķoyunuñ ardınca gitdi. Giderek bir çeşme nümāyān oldı. Ol mįş ki 

                                                           
2774 Ta güneş karanlık dağların arkasından çıkıncaya kadar tatlı uykusundan hiç uyanmadı. Sonra, 
kalkıp atını tımar etti, eyerledi ve iyilik veren Tanrı’nın adını andı. Rüstem böylece gitmekteyken, 
karşısına bir yol çıktı. Bu, mutlaka ve üzerinden hızla geçilmesi gereken bir yoldu. 
2775 Virdi] irdi, P. 
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anda irişdi ve2776 Rüstem daħı āşikāre gördi ve2777 āsmāna baķup eyitdi: Ey Dāver-i 

dād-ger dāǿim miĥnet-keşlere feryād-res olursın didi. Andan ķoyuna daħı duǾā ķıldı 

ki dāǿimā çerā-gāhuñ sebze-zār ola yüz didükleri cānver ki parsdur senden şād 

olmıya ve kim ki saña tįr ü kemān ħāŧırasın ider tįr ü kemānı şikeste ola ve kendüsi 

daħı zaħm-ı ķażā vü ķaderden müdām ħasta ola kim pįl-ten Rüstem’üñ ĥayātına 

sebeb olduñ didi. Andan śoñra atından indi ve eyerini aldı ve śoyınup ol pāk 

çeşmeden ġusl itdi ve tamām raħşını ve kendüyi teşnelikden rehā ķıldı. Andan naĥcįr 

heves [P-142a]  idüp eline tįr ü kemān aldı fevrį bir gūr şikār itdi postın teninden ki 

cüdā ķıldı2778. Andan āteş efrūħte itdi bişürüp yidi ve ol çeşmeden sįrāb oldı. BaǾdehu 

āheng-i ħˇāb idüp raħşına eyitdi ki: Kimse ile kūşiş ü neberd eyleme eger dįvden ve 

eger şįrden üzerimüze bir muħālif nesne gelürse śaķın ceng ile muķayyed olma 

n’eylerseñ eyle beni ħˇābdan bįdār eyle kim Įzed beni ceng içün yaratmışdur ve seni 

zįr-i teng içün ħalķ itmişdür diyüp ħˇāba vardı. Daħı2779 cevāb eylemedi ol raħş-ı 

cihān-peymā ise ol murġ-zār-ı laŧįfde tā nıśfu’l-leyle dek otlayup gezmekde idi.  

Ħˇān-ı Sivūm-i Ceng-i Rüstem-i Bā-ejderhā 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Zi-deşt ender āmed yekį ejdehā 

K’ezū pįl güftį ne-yābed rehā 

Çi gūyem ez-ān ejdehā-yı dijem 

Ki heştād gez būdeş ez-düm bedem 

Bed ān cāy ki būdeş ārām-gāh 

Ne-kerdį zi-bįmeş bedū dįv rāh2780 

Neŝr: Üstād eydür: Çünki Rüstem raħşına tenbįh idüp ħˇāba vardı. Bu maĥalde śaĥrā 

cānibinden bir ejderhā peydā oldı ki pįl-i demān bile aña ħaśm olmıya ve tüvānālıgı 

ĥadden efzūn idi ve uzunluġı ol mertebe idi ki aġzından ķuyruġına varınca seksen 

arşın idi. Ol śaĥrā anuñ ārām-gāhı idi. Anuñ ħavfinden dįv ü dev ol eŧrāfa uġramazlar 

idi. Ķaçan ki anda geldi ve Rüstem’i uyur buldı ve bir2781 dįv meŝābesinde bir raħş 

                                                           
2776 Ol mįş ki anda irişdi ve] -P. 
2777 Rüstem daħı āşikāre gördi ve] Rüstem çün anı gördi, P. 
2778 Ķıldı] idüp, P. 
2779 Daħı] artuķ, P. 
2780 Rüstem böyle uyurken, çölün içinden öyle  bir ejderha çıkageldi, ki bir fil bile onun pençesinden 
kendisini kurtaramazdı. Uzunluğu başdan ayağa seksen arşın idi. Bunun yatağı da orasıydı ve devler 
bile onun korkusundan oralardan geçemezlerdi.  
2781 Bir] -P. 
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ŧurmayup anı ŧolaşur ejdehā bu endįşeye vardı ki: Bunlar ne ŧarįķ ile ve ne yürek ile 

bunda geldiler bā-vücūd ki bu cāy-ı ħatar-nāke gelmege dįv cürǿet idemez diyüp2782 

derĥāl ejdehā2783 raħşuñ üzerine hücūm itdi. Raħş daħı Rüstem’den yaña gitdi. 

Rüstem ki bįdār oldı. Biyābāndan yaña baķdı ejderhāyı göremedi ve raħşı ile 

mücādeleye āġāz itdi ki: Yoķ yire gözüñe beyhūde ħayālāt görinür didi ve tekrār 

uyħuya vardı. Bu defǾa ejderhā ķarañudan [P-142b] görindi raħş tekrār Rüstem’üñ 

yanına geldi ne eyledi ise eyledi anı yine uyandurdı. Bu defǾa ziyāde ġażab-nāk oldı 

ammā diķķat-i tām ile biyābāna baķdı yine ķarañuda bir eŝer göremedi döndi raħşa 

eyitdi: Ġālibā şeb ŧārįki sevmezsin beni niçeye dek ħˇābdan bįdār idersin. İmdi şöyle 

ki bu defǾa daħı uyandurasın kelleñi bedenüñden cüdā iderüm. [U-93b] Nihāyet 

Māzenderān’a piyāde varam cümle esbāb u raħtumı yine kendüm götürem didi. 

Üçinci defǾa  uyħuya varmazdan evvel ālāt-ı ĥarbini ve bebr-i beyānını geyindi. 

Andan yatup uyudı. Yine ol ejdehā nefesiyle ħār u ħāşākı yaķup āteşler efrūħte ķıldı. 

Raħş ise bu defǾa ķādir olımadı ki pehlevānuñ üzerine vara. Bu ĥayretde ķaldı. Hem 

ejderden ve hem serverden vehm ider idi. Āħir yine pehlevānuñ mihrinden geçmedi. 

Bād-ı demān gibi Rüstem’üñ üzerine irdi. Cūş u ħurūşdan śoñra naǾlı ile ħāki göge 

śavurdı ve yiri çāk çāk itdi. Rüstem daħı ħˇābdan ki bįdār oldı. Yine raħşa ġażab-nāk 

olup istedi ki külli cefā ide. Bu maĥalde Cihān-āferįn böyle rūşen itdi ki zemįn ol 

tįrelik ile ejdehāyı pinhān idemedi. Bu defǾa Rüstem maǾāniyeten gördi. El tįġ-i āteş-

tāba atdı ve ĥāyķırup üzerine sürdi zemįni āteş-i kār-zār ile ŧoldurdı ve eyitdi ki: Tįz 

söyle nāmuñ nedür. Bu günden śoñra sen felegi kāmuñla görmezsin. Mebādā ki bį-

nām u nişān benüm elümde telef olasın. Ol ejdehā eyitdi: Bu āna dek kimse benüm 

cengümden ħalāś olmamışdur ve bu deşt-i pehnā ki śad-ender-śaddur, baña maħśūś 

yirümdür2784 ve āsmān bu bülendlik ile bir sāyebānumdur ki benüm hevām içündür. 

Yā sen kimsin ve nāmuñ nedür seni ŧoġuran elbette mātem idüp senüñ içün girye 

itmesi muķarrerdür. Rüstem cevāb virdi ki: Benüm nāmum Rüstem’dür Destān ki 

Sām u Nerįm yādgārıdur ben daħı anuñ ferzendiyüm. Ķaçan ki bu raħşa süvār olsam 

[P-143a] bir leşkere cevāb virmek degil, ümįdüm budur ki cihānı ser-be-ser ķabża-i 

taśarrufuma alurum didi. ǾĀķıbet ol ejdehā-yı dijem Rüstem’e iķdāmla şöyle śarıldı 

ki degmede andan selāmet ile ħalāś olınmaz. Lā-cerem ol raħş ejdehānuñ zūrına 

baķdı ferāsetle müşāhede itdi ki lā-büd Rüstem ile başa çıķar belki ķuvveti andan 

                                                           
2782 Diyüp] -U. 
2783 Ejdehā] -P. 
2784 Yirümdür] -P. 
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ziyāde ola. Hemān raħş cūşa gelüp iki ķulaķlarını ķıśdı ve heyǿetini ħışm-nāk idüp 

añsuzın geldi ve atladı dendānlarıyla ejdehānuñ2785 iki ketfini ķopardı ve şįr-i ner ne 

resme yırtar ise ejdehānuñ çermini böyle2786 yırtdı. Rüstem raħşuñ bu dest-i berdine 

müteĥayyir ķaldı. Bundan śoñra el tįġe urdı bir çalımda ejdehānuñ teninden serini 

cüdā ķıldı. Bedeninden ķan ırmaġı revāne oldı. Ħūn germinden Tehemten ser-āsįme 

oldı. Nām-ı Yezdānı yād itdi. Andan śu kenārına vardı pāk yundı. Andan Ĥaķķ’a 

münācāt idüp kendüye itdügi iĥsānları yād ķılup şükr-i bį-pāyān u ĥamd-ı firāvān 

itdi. BaǾdehu raħşına zįn urup vesāǿir esbābın daħı üzerine ārāste idüp ve kendüsi2787 

bebr-i beyānın geyüp süvār olup ol rāh-ı ħaŧar-nāke Ǿazm itdi2788. 

Küşten-i Rüstem Zen-i Cādū-rā 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü çeşm tez-revān-ı yekį çeşme dįd 

Yekį cām çün ħūn kefter nebįd 

Yekį ġurm-ı büryān u nān ez-bereş 

Nemekdān u rįçāl kerd endereş 

Ħor-ı cādūvān bed ki Rüstem resįd 

Ez-āvāz u dįv şüd nā-bedįd2789 

Neŝr: Ķaçan Rüstem ol yirden Ǿazm-i rāh itdi ĥikmeten bir çeşmeye uġradı ki śāfiligi 

çeşmān-ı teźerv meŝābesinde idi ve bir dāne yaban ķoçını büryān eylemişler ve 

eŧrāfına rįçal ile nemekdān vażǾ eyleyüp üstini tāze ekmek ile örtmişler. Meger ki 

cādūlaruñ yiyecegi imiş2790. Hemān ki Rüstem’üñ śadāsı semǾlerine girdi. Eger cādū 

ve eger dįv cümlesi nā-bedįd oldılar. Rüstem ise raħşından indi eyerin [P-143b] aldı 

ammā büryānla ekmege müteĥayyir oldı. Vardı çeşmenüñ kenārına oturdı gördi  ki 

esbāb-ı meclis anda daħı müheyyā nāy u ŧanbūr ve cām-ı yāķūt ile mey-i laǾle-fām 

māl-ā-māl ŧurur idi. Egerçi gösterişde ibtidā anı gören biyābān śanur idi. Ammā degil 

idi, sūr-ħāne idi. Āħir Rüstem ol [U-94a] ŧanbūrı eline alup çaldı ve andan bu śadā 

śādır oldı ki: Bu günlerde Rüstem-i Destān ħānmānından āvāre düşmişdür ve ĥālā 

                                                           
2785 Ejdehānuñ] -P. 
2786 Böyle] eyle, P. 
2787 Kendüsi] -P . 
2788 Rāh-ı ħaŧar-nāke Ǿazm itdi] Ǿažm-i rāh itdi, U. 
2789 Bu yerin ortasında, suyu keklik gözü kadar berrak bir çeşme ve onun yanında da içi hurma 
şarabıyla dolu bir altın kadeh, kızanlmış bir koyun, ekmek, tuz ve çerez şeklinde daha birçok şeyler 
vardı. Hakikatte bu sofra, Rüstem’in sesini duyunca her biri bir yana kaçan, cadılann sofrasıydı. 
2790 İmiş] idi, P. 
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şād görinmesi kemlik mātemidür. Rüstem muķābelede bu śadāyı eyitdi ki2791: Benüm 

olduġum yir lā-büd meydān-ı ceng olur ve biyābānla kūh baña büstān olur ve 

cengüm şįr ile dāǿimā ner ejdehā iledür. Ezel-i āzāldan cām-ı mey ile gül baña rūzį 

olmamışdur belki neheng ile ceng ve peleng ile niçe urmaķ kārumdur nā-gāh bu 

śadāyı ki Rüstem terennüm itdi. Zen cādūnuñ ķulaġına irdi. Fevrį kendüyi ŧonatdı 

yaǾnį ne ķadar źātında çirkin ise ol ķadar tezyįn itdi. Geldi Rüstem’üñ öñinde 

kendüyi reng ü bū ile Ǿarża ķıldı. Rüstem daħı bunı görince şübhesi ķalmadı ki bu 

śūret düzmedür zįrā ki Māzenderān ħˇānında böyle ĥüsn olmaz ve bildi ki taĥķįķ-i 

cādūdur. Hemān-dem Rüstem bir cāmı bāde ile māl-ā-māl eyledi destine aldı ve 

nām-ı Yezdān ile içmege ol zene sevgend virdi. Ķaçan ki cādū nām-ı Yezdānı işitdi 

çehresi bozuldı tekellüme mecāli ķalmadı. Gitdükçe sįmāsı siyāh oldı. Rüstem 

nezāket ile baķdı. Tamām aĥvāline vāķıf oldı. Kemend-i Keyānį’yi açmazdan 

üzerine pertāb itdi. Başı kemende geçdi Rüstem śordı ki: Kimsin söyle ve evvelki ne 

śūretde ve ne ķıyāfetde idüñ öyle görin yoħsa āmān virmem seni helāk iderüm 

didükde, Rüstem gördi ki bendüñ içinde bir pįrezen ki aġzınuñ ķoħusı niçe ferseng 

yir gider. Ol libās-ı reng ü bū Ǿārįti imiş derĥāl tįġ ile miyānını iki pāre ķıldı. Andan 

Rüstem yola girdi gide gide bir maķāma irdi ki rūşenāyįden nām u nişān yoġıdı. 

Gicesi ħod bir mertebe2792 ķarañu idi ki [P-144a] zengį yüzinden ziyāde siyāh idi. 

Śanki ħūrşįd-i dıraħşān çāh-ı Ǿamįķ içinde maĥbūs idi ve māh u sitāreden ħod eŝer 

belürmez idi. Esb-i śabā-reftāra Ǿinānın teslįm itdi ne inişi ve ne yoķuşı bellü idi. 

Niçe zamāndan śoñra rūşenāyįlıġe2793 irdi ve bir diyāra uġradı ki ser-ā-ser sebze-zār 

ve ekinlikleri ħod henūz ħˇıd idi. Lā-cerem bu köhne cihān ser-be-ser nev-civān oldı. 

Havānuñ kemāl-i iǾtidālinden Rüstem’üñ ŧabįǾati ħˇāba meyl itdi. Bebr-i beyānını 

çıķarup ve raħşını çerā-gāha śaluvirüp kendüsi ol yirde ħˇāba vardı. 

Aĥvāl-i Rüstem Bā-Deştebān 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü der sebze dįd esb-rā Deştebān 

Güşāde zebān u dehān u dumān 

 

 

                                                           
2791 Ve ĥālā şād … eyitdi ki] -P. 
2792 Mertebe] meŝābede, P. 
2793 Rūşenāyiliġe] rūşenālıġa, P. 
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Sū-yı Rüstem ü raħş be-nihād rūy 

Yekį çūb zed germ ber pāy-ı ūy2794  

Neŝr: Meger bu ekinlerüñ nāžırı Deştebān dįv idi. Gezerek ibtidā raħşı gördi. Andan 

yaña ki yüridi Rüstem’i uyurken gördi üzerine vardı bir çūb ile  Rüstem’üñ ayaġını 

urdı. Rüstem ħˇābdan bįdār oldı. Deştebān eyitdi: Ey ehrimen niçün raħşuñı ilk 

ekinine śalarsın bā-vücūd ki daħı ħˇıd ola bir nesneden renc ü taǾabuñ geçmiş olmıya 

andan meyve dilersin2795. Rüstem bunuñ bu güftār-ı nā-hemvārdından āteş oldı. 

Śıçradı ve iki dāne ķulaķlarını birer birer ŧutup zūr itdi. İkisini bile tā dibinden 

ķopardı ve yire bıraķdı hergiz aña bir söz söylemedi. Deştebān ķulaķlarını ķapdı 

girye vü zār ile yola revāne oldı ve Rüstem’üñ zūrına inśāf idüp ĥayrān u ser-āsįme 

oldı. Meger ol diyāruñ ĥākimi Ulād-ı Ġundį nām bir dįv idi. Deştebān bu meźellet ü 

felāket ile Ulād’a vardı ve anda feryād idüp vāķıǾ olan ķıśśayı ĥikāyet itdi. Hemān ki 

Ulād anı işitdi yirinden śıçradı [U-94b] ve ol cānibe Ǿazm itdi ki ne maķūle şaħśdur 

göre . Lā-cerem cümle nām-dārlarıyla bile şikār [P-144b] ārzūsına, şikār olan semte 

teveccüh itdi. Hemān ki Deştebān’uñ sözlerini yād itdi Ǿinānını nām-dārlarıyla 

döndürdi2796  Rüstem’üñ olduġı yire gitdi2797. Ķaçan ki yaķlaşdı Rüstem daħı raħşına 

süvār olup tįġ-i bürrānını destine aldı Ulād’uñ muķābesinde ŧūrdı. Ulād Rüstem’e 

śordı ki: Nāmuñ nedür ve ne yirdensin ne maķūle ādemsin ne cürǿetle böyle yire 

güźār idersin ki nerre şįrler künāmıdur. Rüstem eyitdi: Benüm nāmum ol ebrdür ki 

hüner-berüñ üzerine süvār olsam yine yüküm nįze ile tįġ olur. Lā-büd ser-keşleri ol 

nįze vü tįġle zebūn iderüm. Şöyle ki nāmum bir defǾa semǾüñe irse bedenüñdeki ķan 

efsürde olur yoħsa ser-encümene ki ķadem baśduñ2798, kev-i pįl-tenüñ kemānla 

kemend-i Keyānį’si kūşeñe girmişdür anuñ içün miķdārından bį-ħabersin. İmdi ol 

māder ki seni ŧoġurmışdur, lā-büd senüñ kefenüñi dikse gerekdür ve saña mātem 

idüp aġlasa gerekdür ve sen ki bu Ǿasker ile benüm üzerüme geldüñ žāhirde miŝāli 

budur ki bir ser-bülend ve müstaĥkem künbede birķaç […] pertāb idüp elbette bunlar 

ile ben bu ķubbeyi yıķup ħāka yeksān iderüm dimek gibidür2799. Zehį taśavvur-ı bāŧıl 

                                                           
2794 Bağın sahibi Deştebân isimli devdi. Tarla içinde atı görünce sinirlendi. Hemen Rüstem’in yanına 
gelerek, ayağına hızlı bir sopa indirdi. 
2795 Andan meyve dilersin] -P. 
2796 Şikār ārzūsına, … döndürdi] -P. 
2797 Rüstem’üñ olduġı yire gitdi] şikār ŧariķi ile Rüstem cānibine müteveccih oldı, P. 
2798 Yoħsa ser-encümene ki ķadem baśduñ] pes maǾlūm oldı ki hergiz, P. 
2799 Dimek gibidür] diyesin, P. 
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zehį ħayāl-i muĥāl2800 diyüp neheng-i ħūn-āşāmı niyāmından çekdi ve kemendini 

eyerine aśdı.  

Neberd-i Rüstem Bā-Ulād-ı Ġundį ve Şerĥ-i Ān Bā-tamāmį 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü şįr ender āmed miyān-ı reme 

Bi-geşt ān ki būdend pįşeş heme 

Ser ān-rā zi zi-ħameş be-pāy āverįd 

Sū-yı bend-i şān ten berāy āverįd2801 

Neŝr: Andan śoñra Rüstem daħı anlaruñ ālāyına at sürüp uġurına rāst gelenini 

öldürdi. Niçe kelleleri ħāka ġalŧān itdi ve niçe pehlevānları bende çekdi nįze-dār u 

gürz-dār ile śaĥrā māl-ā-māl iken cümlesini kūhsārda perākende itdürdi2802. Lā-cerem 

pįl-i dijem gibi her cānibe ki sürdi bir ālāy ŧayanımadı. Bāzūsında altmış ķat ĥalķa 

olmış kemendle Ulād’uñ üzerine vardı raħş sürüp irdükde Ulād’uñ rūz-ı rūşeni şeb-i 

tārįk oldı. Hemān-dem Rüstem kemendi üzerine pertāb itdi Ulād’uñ gerdenine [P-

145a] rāst gelicek atından yıķıldı. Rüstem daħı atından indi ve iki elini muĥkem bend 

itdi. Andan kendüsi raħşına binüp Ulād’ı öñine bıraķdı ve eyitdi: Eger gerçek 

söyleyicek olursañ seni öldürmezin evvelā Dįv-i Sepįd yirini ve Bįd’üñ mekānını 

gösterüp ve Kāvus’uñ ķanda maĥbūs idügini ŧoġru söylerseñ ölümden rehā bulursın 

ve şāh-ı Māzenderān’uñ tāc u taħtını alup yirine seni pādişāh idem. Ulād eyitdi: Ser-

firāzā şöyle ki ħışm u kįnüñe tābiǾ olmayup beni öldürmiyesin her ne ki suǿāl iderseñ 

ĥaķįķat ile cevāb virürm. Evvelā Dįv-i Sepįd ile ħāne-i Bįd’i gösterem. BaǾdehu 

Keykāvus’uñ beste olduġı yiri ve şehri ile yolını saña taķrįr idem. Evvelā bundan 

Kāvus olduġı mekāna rāst yüz ferseng yir vardur. Andan daħı Dįv-i Sepįd’e varınca 

yüz fersengdür. Nihāyet yolı ziyāde śarbdur ve bu iki yüz fersengüñ bāyininde yüz 

dāne ķuyı ķazmışlardur ki nümūneleri mümkün degildür ki taĥrįr olına ve bu ķuyılar 

iki dāne pür-hevl ü pür-ħaŧar kūhuñ içinde ŧururlar2803 ve cengį nerre dįvlerden on iki 

biñ dįv ĥavāle olınmışdur ki gice pāsbānlık iderler ve sipeh-dārları ħod Ulād-ı Ġundį 

ve nigeh-dārları Bįd ü Sence nām dįvlerdür ve andan ötesi ħod bir śaĥrādur ki śāfį 

ŧaşlıķdur. Meŝelā āhū geçemez ve daħı ilerüye varsañ bir dāne ırmaķdur ki pehnālıgı 

                                                           
2800 Zehį ħayāl-i muĥāl] -P. 
2801 Bir koyun sürüsüne girmiş aslan gibi. Ulâd’ın etrafındakilerin hepsini öldürüp yerlere serdi. 
Rüstem, uzun kemendini atıp o seçme pehlivanın başına ilmiği geçirdi.  
2802 İtdürdi] itdi, P. 
2803 İçinde ŧururlar] içindedür, P. 
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iki fersengdür. [U-95a] Ol semtüñ ĥākimi Genāreng didükleri dįvdür ki cümle nerre 

dįvler anuñ fermānındadurlar be yine öte cānibi seksārlardur, tā nerm pāyelere 

varınca anlardan şāh-ı Māzenderān’a varınca üç yüz fersengdür ammā yolları ziyāde 

śarb u muħālifdür. ǾAskeri şümārdan bįrūndur cümlesi esbāb-ı ceng ile āmādedür ve 

dirhem ü dįnārları bį-ĥaddür ve birisini görmezsin ki perįşān u dijem ola ve biñ iki 

yüz dāne münteħib cengį pįlleri vardur. [P-145b] İmdi serverā bu sözlerden ġaraż 

budur ki nevǾ-i insānda senden dilįr ü pür-zūr olmamışdur lākin vücūduñ āhen olduġı 

taķrįrce yine sen yalıñuz bunlar ile başa çıķamazsın bu keŝret pūlādı nerm ider didi. 

Rüstem bunuñ sözlerine ħande ķıldı ve eyitdi ki: Sen tek hemān baña yolı göster gör 

ki bu yigit-i pįl-tenüñ elinden ne žuhūr ider ve ol bį-şümār olan encümenüñ başına ne 

gelür. İmdi Yezdān-ı pāküñ  vaĥdāniyyetine ve taħt u şemşįrüñ ferr ü şevketine 

ķasem eydürmege ķaçan ki anlar benüm tāb u tevābiǾümi ve yāl u bālümi görürler 

pey ü postları benüm ħavfümden derįde olur. Hemān senden temennām budur ki bu 

yolda baña delįl ü rehnümā2804 olasın Kāvus Şāh’uñ maķāmını gösteresin ben anlar 

ile yā söyleşürüm veyāħūd vücūdumı telef iderüm didi ve yola girüp şeb-i tārįkde ve 

rūz-ı rūşende bir ān ķarār itmeyüp tā kūh-ı İsperūz’ageldiler ki anda Kāvus Ǿaskeri ile 

ķonup dįvlerden ne gördi ise anda gördi idi. Çünkim2805 aħşam irişdi bir behre ki 

giceden2806 geçdi bir ħurūş u naǾre peydā oldı ve ķalǾanuñ ser-cānibinden āteş 

yaķdılar. Tehemten Ulād’a eyitdi: Bu āteş nedür. Ulād eyitdi: Māzenderān şehridür 

ķānūn olmışdur ki gicenüñ iki baħşı geçince2807 yatmıyalar ve ĥālā sipeh-büdleri bir 

Ulād-ı Ġundį ve biri Bįd’dür ki Dįv-i Sepįd’üñ nām-dār pehlevānlarıdur ve ol dıraħt 

ki şehr içinden ŧaşrada görinür başı göklere irmişdür. Erjeng dįv andadur ki her bār 

ħurūş u ġarįv ider didi. Andan tamām aħşām oldı. Rüstem yine Ulād’ı bir dıraħta 

muĥkem śarup bend itdi ve kendüsi daħı ol arada ħˇāba vardı. 

Rezm-i Rüstem Bā-Erjeng Dįv ve Küşte Şüden-i Dįv 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü ħūrşįd ber zed ser ez-püşt-i kūh 

Cihān rā bi-efzūd ferr u şükūh 

Çü ber ħāst ez-ħˇāb-ı ħˇįş pįl-ten 

Ki ū ser-firāz u yel-i encümen [P-146a] 

                                                           
2804 Rehnümā] -U. 
2805 Çünkim] hele, P. 
2806 Giceden] -U. 
2807 Baħşı geçince] behri, U. 
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Be-zįn ender efgend gürz-i niyā 

Hemį reft yek-dil pür ez-kįmya2808 

Neŝr: Çünki śabāĥ oldı Rüstem daħı ħˇābdan bįdār olup ol gürz-i kūh-peyker ki 

kendüye ecdādından degmiş idi eyer ķaşına ŧaķup tamām esbāb-ı rezmle ārāyide olup 

hemān-dem Erjeng’den yaña revāne oldı. Hemān ki iki Ǿaskerüñ miyānına geldi, bir 

naǾre öyle ĥayķırdı ki deryā vü kūh ol naǾreden ikişer pāre olayazdılar. Hemān ki bu 

śadā-yı Ǿacįb2809 Erjeng’üñ semǾüñe irdi ħaymeden ŧaşra oldı. Rüstem daħı anı 

görince raħş sürdi hemān ki birbirlerine irdiler Rüstem el śunup Erjeng’üñ 

ķulaķlarından muĥkem ŧutup bir eliyle daħı gerdeninden şöyle zūr itdi ki kelle-i bį-

devletini ħˇāh-nā-ħˇāh bedeninden çeküp ķopardı ve Ǿaskerinden yaña pertāb itdi. 

Tamām ki manśūr oldı ŧoġrı Kūh-ı İsperūz’a geldi ve Ulād’ı bendden ħalāś idüp 

dıraħt altında oturdılar. Muśāĥābete āġāz itdiler. Āħir Tehemten Ulād’dan yine 

Kāvus Şāh’ı śordı. Ulād, Rüstem öñinde yüzin ħāke sürdi ve öñine düşdi külli neşāŧ 

ile yol gösterüp Tehemten ile şehre girdiler. Fi’l-ĥāl raħş-ı Rüstem raǾd-āsā bir ħurūş 

itdi ki [U-95b] şehre ġulġule śaldı. Heman-dem bu śadā Kāvus’uñ semǾüñe irdi ve 

āşinā çıķdı döndi Įrānįlere eyitdi ki: Size müjde olsun ki felāket ü meźelletimüz 

pāyāna irdi. Şimden śoñra idbārımuz iķbāle tebdįl olındı dirken Rüstem-i Destān, 

Kāvus’uñ ħidmetine irdi sāǿir ser-firāzlar ile encümen oldılar. Tehemten ise niçe 

zārįlikden śoñra şāha külli niyāz u temelluķ ižhār itdi. 

Resįden-i Rüstem Be-nezd-i Kāvus Şāh Be-Māzenderān 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Girifteş be-āġūş-ı Kāvus Şāh 

Zi-Zāleş be-pürsįd u ez-renc-i rāh 

Bedū güft pinhān ez-įn cādūvān 

Hemį raħş-rā kerd bāyed nihān [P-146b] 

Çü āyed be-Dįv-i Sepįd āgehį 

K’ez Erjeng şüd rūy-ı gįtį tehį 

Heme renc-hā-yı tü bį ber şeved 

Zi-dįvān cihān pür zi-leşker şeved 

                                                           
2808 Güneş, dağların üstünden başını gösterip de yeryüzünün parlaklığı ve şatafatnı artırınca, fil 
vücutlu Rüstem uykusundan uyandı. Büyük babasından kalma gürzünü atının eyerine bağlayıp, 
cesaretle yola çıktı. 
2809 ǾAcįb] Ǿaceb, U. 
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Tü eknūn reh-i çāre-i dįv-gįr 

Be-renc ender āver ten ü tįġ ü tįr2810 

Neŝr: Çünki Rüstem ile Keykāvus bulışdı. Şāh daħı Rüstem’i āġūşına aldı. Evvel 

Zāl’uñ aĥvāini śordı baǾdehu Rüstem’e eyitdi ki: Server ĥālā münāsib oldur ki 

raħşuñı dįvlerden pinhān idesin kimse senüñ geldügüñi bilmiye. Şöyle ki Dįv-i 

Sepįd, Erjeng’üñ helākin işidecek olur ise dünyāyı dįv Ǿaskeri ile māl-ā-māl ider. 

Śoñra Dįv-i Sepįd ile söyleşmesi güc olur. İmdi henūz2811 anuñ tedārikiyle muķayyed 

ol bu lāyike ħudā iǾnāyetiyle ol nerre dįvi ki cümle2812 dįvlerüñ ser-çeşmesi ve 

sulŧānıdur ķatl ideydüñ. İmdi kemān u tįrüñi ve tįġ ü teberüñi üzerüñe ārāyide ķılup 

Heft-kūh’a ki dįvler anda gürūh-ā-gürūh gezerler. ǾAzm idesin ve anda ibtidā bir ġār-

ı bedįd olsa gerek ziyāde hevl-nākdur bir mertebe ħaŧar-nāk u ters-nāk imiş ki degme 

bahādır anda gezmege ķādir degil imiş. İmdi ibtidā ki ġāra giresin anuñ ķapusındaki 

dilāverleri ŧaġıtmaķ gerekesin baǾdehu ġāruñ içine ki giresin, Dįv-i Sepįd’üñ mekānı 

andadur ve cümle cādūlaruñ ve dįvlerüñ bįm ü ümmįđleri añadur. Mādām ki ol helāk 

olmıya dįv Ǿaskeri ŧaġılmaz ve bunca Įrānįlerüñ gözleri nā-bedįd olup benüm ħod 

cümleden bed-türdür Ǿilācı keĥĥāllerden suǿāl olındı Dįv-i Sepįd’üñ ħūn-ı dilini ve 

maġzını ħaber virdiler2813. Meŝelā didiler ki anuñ ħūn-ı dilini misk ile ezüp baǾdehu 

üç ķaŧresini göze ŧamladasın lā-büd ol tįregį ķan ile bile ŧaşra çıķa evvelki gibi śāf ü 

mücellā ola didi. Rüstem fi’l-ĥāl esbāb-ı ceng ile ārāste oldı ve vāfir Ǿasker daħı 

üzerine yıġıldı ve Įrānįlere eyitdi ki: Siz bunda bįdār oluñ ben Dįv-i Sepįd’üñ 

cengine gideyin. [P-147a] Şöyle ki baña ġālib olup der-kemend iderse siz daħı bu 

bend-i belāda zār u dil-fikār ķalursız ve eger Ħudā yardım idüp aña žafer bulursam 

cümleñüz yine memleketüñüze varup dıraħt-ı ħüsrevānį ber vire diyüp hemān-

dem2814 kemerin teng baġlayup2815 başında sevdā-yı ceng ile raħşına süvār olup2816. 

Heft-kūh’a Ǿazm itdi. Gelüp üzerine çıķdı vara vara ġāra ki yaķlaşdı gördi ki dört 

cānibini dįvler iĥāŧa itdi2817 bu defǾa Rüstem Ulād’a śordı ki: Şimdiye dek senden ne 

ki śordum ĥaķįķati üzre cevāb virdüñ imdi Dįv-i Sepįd’üñ mekānına varmaķ lāzım 

                                                           
2810 Padişah Kavus da onu kucaklayıp Zâl’ın hatırını ve yolculuğunda çektiği zahmetleri sordu. Sonra 
ona: “Senin bu atı saklaman gerek. Çünkü eğer Akdev yeryüzünün Erjeng’den boşaldığını ve senin 
geldiğini öğrenirse bütün devler birleşir, senin bunca emeğin ziyan olur.”  
2811 Henūz] hemān, P. 
2812 Cümle] -P. 
2813 Virdiler] vireler, U. 
2814 Hemān-dem] -P. 
2815 Baġlayup] baġladı, P. 
2816 Olup] oldı, U. 
2817 Vara vara ġāra ki yaķlaşdı gördi ki dört cānibini dįvler iĥāŧa itdi] -P. 
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geldi. Ĥālā anuñ yolını ve nām u nişānını baña rāstlıķ ile taķrįr eyle. Ulād eyitdi: 

Server ŧoġrusı budur ki Dįv-i Sepįd’üñ bir ĥāli vardur, hemān ki günes övileye 

yaķlaşa ve kemāliyle germ ola. Lā-büd ol maĥalde [U-96a] uyħuya varup 

kendülerinden bį-ħaber olurlar. İşte ol demde fırśatdur. Şöyle ki Yezdān rehber ola 

ne ŧarįķle ki isterseñ anları ele getüresin didi. Rüstem ki bu sözi işitdi Ǿacele itmedi 

tevaķķuf eyledi. Tā kim övile irişince yine Ulād’ı ser-ā-pā bende çekdi ve kendüsi 

daħı kemed-i Keyānį’sini miyānına muĥkem bend itdi. Andan şemşįr-i ħūn-āşāmını 

niyāmından çıķarup raǾd-āsā bir naǾre urdı ve Ǿaķabince nāmını beyān itdi. Hemān ki 

dįvler Ǿaskerine vāśıl oldı. Tenlerinden kellerin ħāka dökdi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

V’ez ān cāy ki pįş-i Dįv-i Sepįd 

Bi-yāmed be-kirdār tābende-i şįd 

Be-kirdār-ı dūzaħ yekį cā-yı dįd 

Ten-i dįv ez-tįregį nā-bedįd2818 

 Neŝr: Andan Rüstem Dįv-i Sepįd’üñ mekānına irdi. Gördi bir yirdür ki dūzaħdan 

nişān virür ve bir mertebe ķarañu idi ki dįvüñ peykeri teşħįś olınmaz idi. Bir niçe 

zamān çalışdı ki tįġle bir zaħm irişdüre aślā fırśat bulamadı ve gözi anda bir yiri 

nişānlıyamadı. Āħįr müjgānların ovdı ve gözlerin yıķadı andan diķķāt-i tām ile baķdı, 

gördi ki ol cāy-ı tārįkde bir kūh ŧurur ki sāǿir kūh andan nā-bedįd olmış. Gördi ki bu 

dįvüñ rūyı arslan rūyına beñzer [P-147b] ve ķılları beşşe rengine beñzer2819  ve ķadd ü 

ķāmeti ve sįnesinüñ pehnālıgı ĥādden bįrūn idi. Rüstem daħı kendüsi bir kūh 

meŝābesinde iken bāzūsı āhenden ve külāhı pūlāddan iken dįvüñ üzerine gelince 

bi’ż-żarūre ķalbine ħavf ŧārį oldı. Kendü kendüye eyitdi: Ġālibā rāh-ı nişįbimüz teng 

oldı didi2820. Hele ġayret idüp şįr-i jiyān gibi āşüfte oldı. Dįv ħˇābda iken miyānına 

bir tįġ-i tįž ĥavāle ķıldı. Ŧiġdür indi uyluġında ķarār itdi. Rüstem ķuvvetinden inen 

tįġden dįvüñ2821 bir uyluġıyla bir ayaġı bedeninden cüdā düşdi. Hemānā Dįv-i Sepįd 

ħˇābdan bįdār oldı. Yine ol nįm-tenlik ile2822 Rüstem gibi ejdehā-yı demāna2823 śarıldı 

gūyiyā bir pįl-i demān2824 ile bir şįr-i dijem  meśāf itdiler. Nažm:  

                                                           
2818 Parlak bir güneşe benzeyen Rüstem, bunun üzerine, Akdev’in bulunduğu yere doğru yürüdü. 

Burada, cehennem gibi bir kuyu vardı. O kadar karanlıktı ki içindeki dev hiç görünmüyordu. 
2819 Ve ķılları beşşe rengine beñzer ] -P. 
2820 Didi] -U. 
2821 Dįvüñ] -U. 
2822 Tenlik ile] ten ile, P. 
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[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Hemį pūst kend įn ez-ān ān ez-įn 

Hemį gül şüd ez-ħūn ser-ā-ser zemįn2825 

Neŝr: Ķaçan ki Dįv-i Sepįd ile Rüstem birbirlerine śarıldılar ħışmları bir mertebeye 

vardı ki gāh Rüstem anuñ postını yırtar idi ve gāh Dįv-i Sepįd Rüstem’üñ postını 

yırtar idi ve dįvden aķan ķan ise zemįni ser-be-ser balçıķ itmiş idi. Bu eŝnāda Rüstem 

kendü kendüye dir idi ki: Eger bu defǾada bu cengden ħalāś olursam dünyāda Ǿömr-i 

cāvidān bulurdum2826  ve Dįv-i Sepįd daħı derūnından dir idi ki: Cān-ı şįrįnümden nā-

ümįd oldum ve farż idelüm ki ben bu ejderhā cenginden rehā buldum. Mādām ki 

uyluġum ayaġum kesilmiş ve postum böyle yırtılmış ola ben min-baǾd Māzenderān 

nām-verlerine ħˇāh kihter ü ħˇāh mehter ola, görinmem ĥarām olur. Bu ne ķażā-yı 

nā-kehānįdür ki beni ħˇāb-ı rāĥatdan bu vechle bįdār itdi. İşte dįv bu efkārda iken 

Nažm: [U-96b]  

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Bi-zed dest ber dāmeneş nerre şįr 

Be-gerden ber āverd ü efgend zįr 

Zedeş ber zemįn hem çü şįr-i jiyān 

Çünān k’ez ten ü ber āmed revān2827 

Neŝr: Üstād eydür: Nā-gāh Rüstem nerre şir-āsā dįvüñ dāmenine dest urup 

uyluġından ķapdı ve zūr ile ķaldurdı. Gerdenine berāber iletdi. Yuķarudan [P-148a] 

aşaġı şöyle çarpdı ki cānı bedeninden cüdā oldı. Ġār ise küştesi ile māl-ā-māl oldı. 

Cihān ise deryā-yı ħūnla ālūde olmış idi. Rüstem fevrį ħançerini çıķārup Dįv-i 

Sepįd’üñ sįnesine śoķdı ve derūnını yırtup cigerin çıķardı. Ŧoġrı Ulād’a geldi 

kemendden ħalāś itdi2828. Fitrākla beste ķıldı ve ol [P-148b] cigeri aña virdi. Andan 

Kāvus’dan yaña Ǿazm itdiler.  

 

                                                                                                                                                                     
2823 Ejdehā-yı demāna] ejdehāya, U. 
2824 Demān] jiyān, P. 
2825 Karşılıklı olarak birbirlerinin etlerini koparmaktan akan kanlarla yer, baştan başa, çamur oldu. 
2826 ǾÖmr-i cāvidān bulurdum] cāvidān ŧururum, U. 
2827 Nihayet, bu ünlü pehlivan, bir erkek aslan gibi attığı bir pençe ile, devi yakaladığı gibi, havaya 
kaldırıp tekrar yere vuruverdi. Azgın bir aslanı andıran Rüstem, devi yere öylesine vurmuştu ki canı 
gövdesinden hemen çıkıverdi. 
2828 İtdi] idüp, P. 



364 

 

 

GN, GNN: 10, Minyatür: U-96b 

[U-97a] Döndi  Ulād Rüstem’e eyitdi: Bi-ĥamdi’llāh ki cihānı kendüñe musaħħar 

itdüñ. Ben ħod bend-i kemendüñde yata yata bedenüm2829 ser-ā-pā dāġ olmışdur. 

Yine bend ķırup bir cānibe girįz itmedüm. İmdi mürüvvet oldur ki vaǾdeñi ferāmūş 

itmeyüp göñlümi ne ile ümmįd-vār itdüñ ise anı icrā idesin. ǾAhd ü peymānı şikest 

                                                           
2829 Bedenüm] vücūdum, P. 
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itmeyesin zįrā ki toħm-ı Keyānį’densin ve hem ki manžarsın diyicek Rüstem eyitdi: 

Ķalbüñe ġam ŧārį olmasun saña Māzenderān’ı ser-be-ser sipāriş iderüm ve 

Māzenderān içinde cümle nām-verlerden seni mümtāz u ser-firāz iderüm. Nihāyet bir 

işimüz ķaldı ki renc ü taǾabı dūr u dırāzdur. Anı ki bitürdüñ artuķ bir ķaydımuz 

ķalmaz. İmdi cümleden ehemm olan budur ki şāh-ı Māzenderān’ı taħtından indürüp 

çah-ı meźellete düşürüp bunca cādūlaruñ sipeh-sālārı ħāka düşmeyince kārımuz hem-

vār olmaz. Yoħsa senüñle olan Ǿahd ü peymān ferāmūş olınmaz didi. Andan şāhuñ 

ĥużūrına irdiler. Rüstem eyitdi: Ey şāh-ı dāniş-peźįr himmetüñ ile Dįv-i Sepįd’i ķatl 

idüp ciger-gāhını yırtduķ ve pehlūsından cigerini çeküp getürdüm. Şāh-ı fįrūz-gerüñ 

fermānı ne ise Ǿamele gelsün didi. Şāh daħı Rüstem’e taĥsįn ü āferįn idüp eyitdi ki: 

Tāc-ı şāhį bir ān sensiz olmıya ve taĥsįn ü āferįn ol mādere kim sencileyin  gevher-i 

tābende-aħter žuhūra getürdi didi2830. Andan şāh2831 Rüstem’e taǾlįm itdi ki Dįv-i 

Sepįd’üñ ķanını gözlerime ŧamzır ümįdüm budur ki dįdelerüm rūşen olup yine rūyuñı 

görmek naśįb ola didi. Fevrį ol ķandan Kāvus’uñ gözine ŧamlatdılar. Ol tįre vü tār 

olan gözler evvelkiden daħı rūşen-ter oldı ve altına taħt-ı zerrįnini vażǾ itdiler. Geçdi 

Māzenderān taħtında oturdı ve Rüstem-i nām-ver ile Ŧūs u Ferįberiz ile Gūderz ü 

Gįv ile Behrām u Gürgįn vesāǿir Įrān bahādırları taħtuñ eŧrāfında mertebelerince 

ķarār itdiler. Bir hafta sāz u söz ve  [P-149a] bāde-i dil-firūzla Ǿıyş u nūş itdiler. 

Sekizinci gün atlandılar2832. Eger şāh-ı cihān-cūy ve eger gerden-keşān cümlesi gürz-i 

girānların ellerine alup māzenderān şehrinde perākende oldılar. Lā-cerem Keykāvus 

fermānıyla āteş neyistāna ne resme ŧoķınur ise öyle ŧoķındılar. Şemşįr-i ser-tįzden 

āteş efrūħte oldı. Şehri ser-be-ser yaķdılar. Keykāvus eyitdi: İşte cezāların buldılar. 

Şimden śoñra ķatlden ferāġat itmek gerek ammā şimdi bize lāzım geldi ki bir merd-i 

bā-hūş u heng ki şitāb ile direngi birbirinden farķ itmiş ola. Böyle bir merdi bulup 

nāme ile şāh-ı Māzenderān’a gönderelüm2833 varup aĥvāli söyleye ki dili bįdār ve 

maġzı girān ola didi. Bu kāra pūr-ı Zāl2834 vesāǿir bahādırān-ı Įrān2835 rāżı oldılar.  

 

 

 

                                                           
2830 Didi] -U. 
2831 Şāh] -P. 
2832 Sekizinci gün atlandılar] -P. 
2833 Gönderelüm] irsāl idelüm, P. 
2834 Pūr-ı Zāl] Rüstem-i Destān, P. 
2835 Bahādırān-ı Įrān] nām-verler, P. 
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Nāme Nüvişten-i Kāvus Şāh-Be-Şāh-ı Māzenderān 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Yekį nāme-i ber ĥarįr-i sepįd 

Berū enderūn çend bįm ü ümįd 

Debįr-i ħıred-mend bi-nüvişt ħūb 

Be-dįd āverįd ender ū zişt ü ħūb2836 

Neŝr: Andan Kāvus şāhuñ emriye nāme ĥarįr-i sepįd üzre ŧaĥrįr2837 olındı. Lākin bįm 

ü ümįd ile taĥrįr olındı2838. [U-97b] Bu ŧarz ile bir nāme-i zįbā inşā olındı2839 ki anda 

ħūb u zişt nümāyān idi. İbtidā Dāver-i Cihān-āferįn’e taħsįn ü āferįn itdi. Anunçün ki 

cihānda peydā olan hünerleri anuñ āŝār-ı śanǾatinden2840 gördi. Cümle elŧāfından 

insāna ħıred Ǿaŧā ķılmasıdur ki anuñ ķuvvetiyle Yezdān-ı pāküñ ferdāniyyetini bilür 

ve işbu sipihri gerdān iden ve ħalķ arasında Ǿadālet ü ķaĥrı ve muĥabbet ü mihri 

nümāyān iden oldur ve bize ol ķadar istiǾdād virmiş ki eyilük ile kemlige elümüz 

irişür. Şöyle ki dād-ger ü pāk-kirdār olasın. Ħalķdan taĥsįn ü āferįn işidürsin ve eger 

bed-nihād u bed-keş olursañ dāǿim felekden serzeniş görürsin. Mādām ki cihān-dār-ı 

dād-ger ola kimse anuñ fermānına teħallüf itmez. Gördüñ mi ki Yezdān-ı pāk źātuña 

göre ne sezā itdi. Bunca dįv ile cādū ki [P-149b] ħidmetüñde fermān-peźįr iken az 

zamānuñ içinde bir ādem ile cümlesini berbād itdi. İmdi eger rūzgārı añladuñ ise 

revānuñ Ǿaķluña āmūz-kār olur. Şöyle ki bu tehlikeden ķurtulayım2841 dirseñ tāc-ı 

Māzenderān’ı andan bıraġup kihter-āsā bu bār-gāha gelüp ķarār idesin. Bilürsin ki 

Rüstem-i Destān ile başa çıķamazsın. İmdi geregi budur ki bāc u ħarāc ķabūl idüp 

fermānuma inķıyād idesin yoħsa sen daħı Erjeng ile Dįv-i Sepįd’üñ yolına gidersin 

diyüp nāme ki tamām yazıldı şāh bir kimse istedi ki Māzenderān şāhına nāme ile 

göndere. Meger yine şāh-ı Māzenderān’uñ şehrinden Ferhād nām bir dilāver var idi. 

Güźārende-i tįġ-i fūlād idi. Ol şehrüñ ulularınuñ güzįdesi idi ve anuñ şehrine Süst-

pāylar şehri dirler idi. Kāvus anı daǾvet idüp ve nāmeyi anuñla gönderdi. Ferhād ki 

şehre vāśıl oldı şāha ħaber virdiler ki Kāvus’dan bir ilçi gelmişdür ki Ǿaķl u hūş u rāy 

śāĥibidür. Şāh-ı Māzenderān daħı yanında olan bahādırları tertįb idüp fermānı böyle 

                                                           
2836 Beyaz bir ipek parçası üzerine, bazen korkudan, bazen de ümitten dem vurarak, akıllı bir katip, 
iyilikle kötülüğü bir araya getiren, güzel bir mektup yazdı. 
2837 Taĥrįr] tarĥ, U.  
2838 Taĥrįr olındı] yazıldı, P. 
2839 Olındı] eyledi, P. 
2840 Anuñ āŝār-ı śanǾatinden] andan, P. 
2841 Ķurtulayum] ħalāś olayum, P. 
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cārį oldı ki cümlesi dįvānına geleler ve her birisi hünerin Ǿayān idüp Rüstem’üñ 

nāmını kemlik ile yād ideler2842, ger2843 fermān-peźįr oldılar ammā ebrūları pür-çįn 

olup maķśūdları üzre olmadı. Kendüleri bilürler idi ki Rüstem’üñ ĥarįfleri degillerdür 

hele Ferhād’uñ istiķbāline vardılar. Bir dilāver ki ķuvvetde2844 kendüye iǾtiķādı var 

idi. Ferhād’uñ elini muĥkem ŧutdı ve śıķdı. Murādı bu ki üstħānlarını ħurd eyleye. 

Ferhād yiriyle bulanmadı ve reng-i rūyını taǾyįr itmedi. Andan öñine düşdiler gelüp 

şāh-ı Māzenderān’a buluşdı. Şāh daħı riǾāyetden śoñra Kāvus’uñ aĥvālinden ve renc-

i rāhından śordı. Ferhād daħı cevāb virdükden śoñra nāmeyi śundı. Şāh ki nāmeyi 

açdı, oķıyup Rüstem’üñ dįvlere itdügi aĥvāle vāķıf olınca ķan aġladı ve derūnından 

āh-ı sūzān itdi ve kendü kendüye eyitdi ki: Ħūrşįd-i cihān-gerd, ġurūb idüp pinhān 

olur yirine zāġ-ı siyāh ŧayerān ider. Ħalķ ħˇāb-ı rāĥata [P-150a] varur ammā 

Rüstem’üñ mekrinden dünyā emįn ve nāmı daħı degmede nā-bedįd olmaz diyüp2845 

eger Dįv-i Sepįd ve eger Erjeng’üñ  ve eger sāǿir nerre dįvlerden Ulād-ı Ġundį gibi 

nām-dārlar Rüstem elinde helāk olduķlarına ziyāde ġam-nāk olup2846 mātem çekdi. 

[U-98a]  

Pāsuħ-nāme-i Şāh Kāvus Ez-Şāh-ı Māzenderān 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü ān nāme-rā şāh yek-ser bi-ħˇānd 

Dü dįde be-ħūn-ı dil ender nişānd 

Çünįn dād pāsuħ be-Kāvus key 

Ki key āb-ı deryā büved hem-çü mey2847 

Neŝr: Üstād eydür: Çünki şāh-ı Māzenderān Kāvus’uñ nāmesini ser-ā-pā oķıdı 

eleminden ķan aġladı ve ol demde böyle cevāb virdi ki: Āb-ı deryā ķaçan bāde gibi 

rengįn ola ve ben senüñ cengüñden niçün ķaçam ki bār-gāhum senüñ bār-gāhuñdan 

ziyāde mi degildür ve Ǿaskerüm ħod ĥesāba gelmez. İmdi bu defǾa üzeriñe bir Ǿasker 

çekem ki göziñüz bir ħoşca açıla, ħˇābdan bįdār olasız. Bu kerre Įrānįlerden bir toz 

ķoparam ki yüksek alçaķ belürsiz ola. Lā-cerem şāh-ı Māzenderān ol ķadar 

ġarrālandı ki taǾbįr olınmaz. Ferhād geldi naķįr ü ķıtmįr ne işitdi ise şāha taķrįr itdi. 

                                                           
2842 İdeler] ide, U. 
2843 Ger] -P. 
2844 Ķuvvetde] -P. 
2845 Diyüp] -U. 
2846 Ziyāde ġam-nāk olup] -U. 
2847 Padişahın mektubu başından sonuna kadar okununca, gözleri yüreğinin kanına battı. Benden ona 
şunlan söyle: “Denizdeki su ile şarap bir mi?” 
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Kāvus daħı ol sözleri işidüp āteş oldı ve eyitdi ki: Farż idelüm ki āsmāndan ziyāde 

ber-ter geçinür lā-büd anı aşaġı indürmek gerekdür. Rüstem eyitdi: Şehriyārā sensiz 

bu tāc-ı şāhį ve taħt-ı pādişāhį maǾdūm olsun eger fermānuñuz olursa şāh-ı 

Māzenderān’a ilçilik ile ben varayın tįġ-i zebānum ile aña rengler vireyin ħˇāh-nā-

ħˇāh anı maǾķul ile ilzām ideyin. Hemān emr-i şerįfleriñüz ile bir nāme ki tįġ-i tįzden 

daħı bürrende ola, yazılsun. Ol nāme ile Māzenderān’a varayın didi. Kāvus eyitdi: 

Ser-firāzā nigįn ü külāh-ı salŧanat senden efrūħte olur sen ki bu ħidmeti irtikāb itdüñ 

biz daħı cānla rāźıyuz didi. Ol ān debįre işāret olındı nāmeye āġāz itdi ve ibtidāsı 

peykān-ı tįr oldı. Andan2848 eyitdi ki: Bu maķūle kelimāt nā-mülāyim merdümden 

śādır olmaķ lāyıķ degildür. Eger bu Ǿažamet ü ĥaşmeti derūnuñdan iħrāc iderseñ 

gelüp bu cānibe fermānuma iŧāǾat getürüp [P-150b] bende meŝābesinde Ǿarż-ı 

Ǿubūdiyyet ķılmayıcaķ olursañ üzerüñe leşker-i bį-girān çeküp varayın. Rüstem 

elinde sen daħı Dįv-i Sepįd’üñ uġraduġına uġrarsın. Hemānā ki nāme itmāma irdi. 

Kāvus şāh mührin urup Rüstem’e virdi. 

Reften-i Rüstem Be-Şehr-i Māzenderān Ber-sūy 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü nāme be-mühr ender āverd şāh  

Cihān-cū-yı Rüstem bi-peymūd rāh 

Be-zįr ender āverd gürz-i girān 

Bi-şüd tā der-i şehr-i Māzenderān2849 

Neŝr: Çünki şāh nāmeyi mührliyüp Rüstem’e virdi. Rüstem ol nāme ile yola girdi. 

Gürz-i girānuñ yanına alup tā Māzenderān ķapusına dek gitdi. Şāh-ı Māzenderān’a 

ħaber virdiler ki Kāvus’dan nāme geliyor ve2850 nāme getüren ħod bir hüner-ber 

dijemdür ki fitrāk yirine bir kemend götürür ki altmış ķat ĥalķalanmışdur ve bindügi 

raħş ise pįl-i demāndan nişān virür. Şāh-ı Māzenderān buyurdı ne ķadar dilāverleri 

var ise istiķbāle çıķdıkar. Hemān ki mülāķį olup Rüstem anları ve anlar Rüstem’i 

gördi. Ol eŝnāda Rüstem’üñ gözi bir dıraħta ŧūş oldı ki2851 Ǿažįm şāħlar śalmış idi. 

Ġayret-i dilāverį teķāżā idüp ol dıraħta ki śarıldı, tā dibinden ķopardı ve anı ĥārbe 

gibi [U-98b] elinde ŧutdı. Māzenderānįler ĥayretde ķaldılar. Anlaruñ öñine irişdükde 

                                                           
2848 İbtidāsı peykān-ı tįr oldı. Andan] -P. 
2849 Şah, mektubu yazıp mühürledikten sonra, savaşmak için bahane arayan Rüstem, onu alıp yola 
çıktı. Mâzenderân’a  yaklaşınca, ağır gürzünü atının eyerine astı. 
2850 Nāme geliyor ve] -P. 
2851 Ŧūş oldı ki] ddi ki, P. 
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Rüstem anı bıraķdı süvār u piyāde bunuñ bu zūrına2852 taĥsįn itdiler. Bu eŝnāda 

Māzenderānįlerüñ bir zeber-desti ki kendüye iǾtiķādı var idi. Rüstem’üñ eline 

merĥabā yüzinden yapışdı. Rüstem daħı müddeǾāsını bildi elini teslįm itdi. Ĥarįf zūrı 

olduķça śıķdı. Elbette elini ħurd iderüm dirken Rüstem aślā bozulmadı ve ĥarįfe 

ħande ider idi. Āħir ne ķadar ki kūşiş itdi kār-ger olmadı. Rüstem daħı aña yapışdı ve 

cüz’į teveccüh ile ĥarįfüñ eli ħurd olayazdı. Beñzinde ķan ķalmadı. İkinci 

yapışışda2853 bį-hūş oldı ve atından ser-nigūn olup yire düşdi. Fevrį birisi şāh-ı 

Māzenderān’a vardı  [P-151a] ve ne ki žuhūr itdi ise bir bir taķrįr itdi. Meger 

şāhuñ2854 bir pehlevānı var idi nāmına Külāhūr dirler idi. Māzenderān içinde bir dāne 

idi. Ol eŧrāfda bir hem-neberdi yoġıdı. Şįr-zūr ve peleng-ħū idi. Müdām ħāŧırası ceng 

idi. Şāh anı yanına daǾvet itdi ve aña ĥadden efzūn iltifāt eyledi. Āħįr eyitdi: Senden 

iltimāsum budur ki bu gelem ilçinüñ istiķbāline varasın ve anuñla ne ŧarįķle olursa 

münāsebet2855 idüp imtiĥāna çekesin. Bu lāyike hüneri ne miķdār ise vāķıf olayduñ ve 

imtiĥānda bir kūşe ideydüñ ki maĥcūb olaydı. Artuķ bahādırlıķdan dem  urmıyaydı 

diyicek Külāhūr nerre şįr-āsā ķalķdı ve Rüstem’üñ maķāmına vardı. İbtidā śordı 

ammā peleng-i dijem gibi bed-ħū ve ġażūb görindi. Hemān ki bildi öñine gelüp diz 

çökdi: Sizüñle bir pençe ŧutalum didi ve pençesini uzatdı Rüstem daħı pençesini virdi 

ĥarįf ol ķadar iķdām itdi ki Rüstem’üñ eli zūrdan gögerdi ammā ĥareket ħāŧırası 

göñline gelmedi nevbet ki Rüstem’e degdi, Külāhūr’uñ çengini şöyle śıķdı ki berg-i 

dıraħtān bād u zāndan ne resme  dökilür ise Külāhūr’uñ nāħunları öyle2856 dökildi. 

Bi’ż-żarūrį añā Ǿilāc idüp gerdenine aśaķodılar ve ŧoġrı şāha gelüp aĥvāli beyān itdi 

ve didi2857 ki: Kişi derdini nihān itmek münāsib degildür. Eger benüm sözüme az ve 

çoķ iǾtimāduñ var ise bunuñla āştį itmek cengden evlā vü enesbdür. Hemān yoķ yire 

dünyāyı böyle vāsiǾ iken2858 kendüñe teng ü tār u zindān eyleme. İmdi sen bu maķūle 

pehlevānla ħuśūmete ķudretüñ yoķdur. Lākin śulĥ idecek olursañ iş ķolaydur didi. 

Bu maĥalde Tehemten daħı gūyiyā bir pįl-i demāndur, geldi şāh-ı Māzenderān öñine 

baş ķodı. Şāh daħı ol yāl u bālı ki gördi, lāyıķına göre riǾāyet ü Ǿizzet eyledi ve yine 

kendüye lāyıķ [P-151b] yir gösterüp2859 teklįf itdiler. Rüstem geçdi anda ķarār itdi. 

Şāh-ı Māzenderān Kāvus’ı ve renc-i rāhını śordı. Andan Rüstem’i śordı ve Heft-ħˇān 

                                                           
2852 Zūrına] üzerine, P. 
2853 Yapışışda] mālįşde, U. 
2854 Şāhuñ] .-U 
2855 Ünāsebet] münāsib, U. 
2856 Öyle] böyle, P. 
2857 Didi] eyitdi, P. 
2858 Böyle vāsiǾ iken] -P. 
2859 Gösterüp] görüp, P. 
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destānların suǿāl itdi ki Rüstem daħı ol aĥvāli gūyiyā işitmişdür ħaber virdi. Döndi 

şāh-ı Māzenderān Rüstem’e ħiŧāb itdi ki: Ġālibā Rüstem didükleri server sensin zįrā 

bu berr2860 ü bāzū ki sendedür. Ben āħerde görmedüm. Rüstem böyle cevāb virdi ki: 

Ben anuñ çākeriyüm ol olduġı yirde bizüm vücūdumuz ve Ǿademümüz müsāvįdür 

[U-99a] zįrā ki ol hem pehlevān ve hem şehsüvār-ı śaf-ārādur diyüp2861 andan nāmeyi 

şāha śundı. Nāme-i Keykāvus’uñ peyāmı bu idi ki: Bilürsin ki şemşįr-i āteş-teǿŝįrüñ 

meyvesi ser-keşlerüñ kellesidür ve buña meŝābe niçe ġażab-āmįz sözler var idi. Lā-

cerem nāmeyi ser-ā-pā gözden geçürdi ve gitdükçe çehresi āteş-i ħışm u ġażabdan 

efrūħte oldı. Döndi Rüstem’e ħiŧāb itdi ki: Bu güft ü gūdan ne biter ve işbu cüst ü 

cūdan ne žuhūr ider var efendüñe söyle ki ol Įrān-zemįn sālārıdur ben ħod ĥālā 

Māzenderān şāhıyum ki sipāhum şümārdan2862 bįrūndur ve evreng ü külāhum zerrįn ü 

laǾl-gūndur ne münāsebet ile bizi kendüye daǾvet ider. Bu āyįni şāhān-ı pįşįnden kim 

görmiş ve kim işitmişdür. İmdi śaķın salāŧįn taħtına ŧamaǾ ķılma zįrā bu maķūle 

evżāǾ insānı lā-büd beyne’n-nās ħˇār u zār düşürür. Hemān Įrān-zemįn ŧarafına 

Ǿavdet itsünler andaki taħt-gāh kendülere2863 kāfįdür. Yoħsa zamāneden ziyān u 

serzenişler görürler. Ġālibā vehm ü gümāna tābiǾ olmışsız. İmdi rāy-ı śavābı bulup 

žann u gümānı ber-ŧaraf eyleñ ve eger ben Ǿaskerüm ile ĥareket eyleyicek olursam 

maĥall-i rezmde ser ü pāyı birbirinden teşħįś itmeyüp bi’l-külliye ser-āsįme olursız 

didi. Rüstem ki bu sözleri işitdi kendüsiyle giden nām-verlere baķdı bu sözlerden bir 

pāre āteş oldı2864 ve fi’l-ĥāl ķalķdı ki yolına revāne ola. Şāh işāret itdi ki ħilǾat 

getüreler. El-ĥaķ bir ħilǾat tedārik [P-152a] olındı ki şāhlara lāyıķ idi. Ol ħilǾatı bir 

süvār niçe sįm ü zer ile Rüstem’e götürdi. Rüstem daħı eleminden ķabūl itmedi. 

Şehr-i Māzenderān’dan çıķup gitdi. Ammā şāh-ı Māzenderān’uñ sözlerinden ziyāde 

ser-girān idi. Ķaçan ki geldi Keykāvus’a buluşdı. Şāh-ı Māzenderān’dan ne gördi ve 

ne işitdi ise taķrįr itdi. 

Rezm-i Kāvus Şāh Be-Şāh-ı Māzenderān Der-įncā 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü Rüstem zi-Māzenderān geşt bāz 

Şeh-i cādūvān rezm-rā kerz sāz 

                                                           
2860 Berr] -P. 
2861 Diyüp] -U. 
2862 Şümārdan] ĥadden, P. 
2863 Kendülere] anlar, P. 
2864 Bu sözlerden bir pāre āteş oldı] -P. 



371 

 

Serā-perde ez-şehr bįrūn keşįd 

Sipeh-rā heme sū-yı hāmūn keşįd2865 

Neŝr: Üstād eydür: Ķaçan ki Rüstem Māzenderān’dan girü döndi anuñ ardınca şāh-ı 

Māzenderān daħı rezm tedārikin görüp serā-perdesini şehrden ŧaşra çıķardı ve cümle 

sipāhını śaĥrāya çekdi. Lā-cerem ol Ǿasker-i mūr-şümārdan bir toz ķopdı ki ħūrşįd-i 

Ǿālem-ārānuñ rengi nā-bedįd oldı. Mutŧaśıl ol cānibe leşkerin çekdürmekde idi. Aślā 

zamān gözetmez idi2866 ve bir Ǿasker idi ki ne deryā ve ne kūh ve ne hāmūn görinür 

idi. Śanki2867 rūy-ı zemįn ser-ā-ser dįv Ǿaskeri ile ŧolmış idi ve pįllerüñ ayaġı altında 

yiryüzi post olmış idi. Keŝret-i sipāhdan dünyā tįre-gūn ve gerd-i leşkerden Ǿālem ķır 

reng olmış idi2868. Āħir Keykāvus’a ħaber vardı ki: Şāh-ı Māzenderān [U-99b] bir 

Ǿasker geldi ki dünyā dįv leşkeri ile teng oldı. Keykāvus ibtidā buyurdı ki: Rüstem 

anlaruñ kįnine kemer baġlıya. Andan Ŧūs ile Gūderz’e ve Gįv ile Gürgįn’e fermān 

itdi ki: ǾUmūmen leşkerin ārāste ve kendülerin sinān ve siperler ile pįrāste ideler. 

Andan şehriyāruñ ve serverlerüñ serā-perdelerin śaĥrā-yı Māzenderān’a ķurdılar. 

Andan Ǿasker tertįb olınup Ŧūs-ı Nevder’e meymene ve Gūderz’e mesįre taǾyįn 

olındı ve Kāvus Şāh ķalb-gāhda ŧurdı. Sāǿir sipāhdan ŧaraf ŧaraf śaflar çekilüp ŧurdı. 

İki deryā gibi ceyş-i bį-girān çünki birbirlerine muķābil ŧurdılar. Meydāna kim gire 

dirken Māzenderān nām-dārlarından Cūşā nām bir dilįr ki ġāyetde Ǿamūd-keş idi. 

Gürz-i girānın döşine alup [P-152b] şāh-ı Māzenderān öñine gelüp icāzetlenüp Kāvus 

ālāyına at depdi ve kendü ki, cevşen ise pār pār yanup şaǾşaǾasından gözler ħįre olur 

idi. Pes2869 Įrānįlerden bir kimsenüñ cürǿeti olmadı ki Cūşā’nuñ öñin baġlayup anuñla 

ceng eyleye ki Kāvus eyitdi: Ey dilįrān-ı rūzgār ve ey merdān-ı kār-zār size ne oldı ki 

bir dįvden ķorķup ķaçarsız. Henūz daħı sizi nümāyān olmadı diyince fi’l-ĥāl pūr-ı 

Destān Rüstem-i zamān şāhdan yaña Ǿinānını döndürdi ve eyitdi ki: Şāhdan destūr 

olursa ben varup ol dįv-i nā-sāzuñ ĥaķķndan geleyin. Kāvus eyitdi: Belį server bu 

kār2870 saña müfevvażdur. Įrān-zemiñ nām-dārlarına bu erlik naśįb olmaz didi. 

Rüstem ki şāhdan  bu sözi işitdi şįr-i jiyān gibi naǾre urup raħş-ı ejdehā-peykerini 

meydāna sürdi ve nįze-i cān-rubāsı ile gelüp Cūşā’nuñ öñin aldı ve düşnām idüp 

eyitdi ki: Ey bed-nijād-ı bį-nişān nām-ı nā-pāküñ gerden-keşlere hirāsān virdi. İmdi 

                                                           
2865 Rüstem, Mâzenderân’dan döndükten sonra, cadılann padişahı da savaş hazırlığına başladı. Büyük 
çadınnı şehirden dışanya çıkartıp ordusunu ovaya çekti. 
2866 Aślā zamān gözetmez idi] -P. 
2867 Śanki] gūyā, P. 
2868 Ve pįllerüñ ayaġı altında yiryüzi … olmış idi] -P. 
2869 Pes] -U. 
2870 Kār] rāy, U. 
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şöyle bil ki şimdi saña miķdār-ı źerre merĥamet2871 olmaz. Yezdān-ı pākdan ümįdüm 

budur ki, bu gün māderüñ mātem çeküp meyyitüñ üzerine feryād u şįven eyleye. 

Cūşā daħı eyitdi: Sende benden emįn olma ki bu cevşen ile miġferüñ sensiz ķalup 

māderüñ anları gördükce cigerin yırtup kendüyi helāk itse gerekdür. Rüstem ki andan 

bu sözleri işitdi. Bir naǾre öyle ĥayķırdı ki zemįn ü zamān āvāz ile ŧoldı ve raħş 

depüp Cūşā’nuñ üzerine bir nįze ĥamlesin itdi. Evvel vehlede nįze zırhınuñ bendine 

ileşdi2872. Zırh tārumār oldı. Andan geçüp pehlevāna irişdi. Güźār idüp ciger-

gāhından bile geçdi. Rüstem zūr idüp nįzeyi ile anı eyer üzerinden alup ħāke pertāb 

itdi. Yire indükçe maġzı burnından gelüp çehresi ħāk u ħūn ile āmįħte [P-153a] oldı. 

Māzenderān dilāverleri bu zūr-ı bāzūya ve bu sipāhįlige inśāf itdiler. Hemān-dem 

Rüstem bir naǾre urdı ve eyitdi ki: Ey mehterān-ı nām-cūy, āgāh oluñ ki sipāh-ı 

düşmen şikeste dil ve zerd-rūy oldılar. [U-100a] Bu śadādan āverd-gāha güft ü gū 

düşdi. Bu eŝnāda sālār-ı Māzenderān gördi ki Ǿaskerine tezelzül düşer fi’l-ĥāl 

fermānı bunuñ üzerine cāri oldı ki: Ne ķadar Ǿaskeri var ise bir uġurdan hücūm 

ideler. Şāyed ki keŝret sebebi ile Rüstem’e bir gezend irişe yoħsa birer birer anuñla 

söyleşilmez diyüp2873 işte ol ittifāķla iki leşkerüñ kerrenāy u sūrnā vü nefįrlerinüñ 

āvāzı Ǿayyuķa çıķdı. Birbirlerine bi’l-külliye iķdām itdiler. Meŝelā berķ-i dıraħşende 

ebr-i siyāhdan nice nümāyān olursa gürz ü tįġden daħı āteş böyle efrūħte olur idi. 

Gūn-ā-gūn direfş ile nįze keŝretinden hevā sürħ u siyāh u benefş görinür idi. Zemįn 

ise deryā-yı ķır meŝābesinde idi. Emvācı ħançer ü gürz ü tįr idi. Bād-pā raħşlar anda 

kiştį āb üzerinde ne resme segirdürse, öyle segirdürler idi. Gūyiyā ġarķa şitāb iderler 

idi ve bād-ı ħazān berg-i dıraħtānı ne vechle ħāke düşürür ise miġfer ü külāh üzerine 

gürz böyle yaġup kimisini şikest ve kimini ħāke düşürüp pest iderler idi. İşte bu 

minvāl üzre ol iki Ǿasker bir hafta ibrām u iķdām itdiler. Bir cānibden ġalebe 

görinmedi sekizinci gice Keykāvus-ı tāc-dār başından Keyānį külāhını çıķardı ve 

tenhāsına varup Yezdān-ı pāka teveccüh idüp ayaġ üzre ŧurup ķan aġladı. BaǾdehu 

yüzin ħāka sürüp didi ki2874: Ey Dāver-i dād-ger ve ey Yezdān-ı pāk bu nerre dįv-ān-ı 

bį-ters2875 ü bāk üzre beni manśūr u mužaffer eyle ve taħt-ı şehenşāhįyi baña 

münĥaśır eyle didi. Śabāĥa dek der-gāh-ı Ħudā’ya tażarruǾ u niyāz eyledi. Her bār ki 

                                                           
2871 Merĥamet] muĥabbet, P. 
2872 İlişdi] iletdi, U. 
2873 Diyüp] -U. 
2874 Didi ki] eyitdi ki, P. 
2875 Ters] vehm, P. 
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böyle bir kār-ı düşvār āşikār olsa ve pādişāhlar [P-153b] śıdķ ile cenāb-ı2876 Ĥaķķ’a 

teveccüh idüp duǾā ve fırśat u nuśret temennā itseler lā-büd ol emr-i Ǿasįr sühūlet ile 

müyesser olur. Çünkim śabāĥ irişdi Kāvus Şāh Ǿibādetden fāriġ olup başına miġferin 

urındı ve leşkerine geldi. Leşkeri daħı süvār olmışlar idi. Anlara istimālet virüp eyitdi 

ki: Ey nerre şįrlerüm ve merdān-ı dilįrlerüm ġayret ü ĥamiyyet kemerin miyānıñuza 

niçe yirden bend eyleñ. Fırśat u ķuvvet sizüñ  yāruñuz ve ħaśm-ı nā-bekār 

şikāruñuzdur diyince dilāverler cūş u ħurūşa gelüp ve kerrenāylaruñ nāleleri gerdūnı 

gerü ķıldı. Cümleden evvel Rüstem pįl ile2877 ĥareket ķıldı. Kāvus Şāh’a buyurdı ki 

Gįv ile Ŧūs ŧabl-ħāne ve kūs çalduġı yirde ŧurup muħāfaža ide. Andan sāǿir 

dilāverlere destūr virdi herkes ālāyların depüp yüridiler. Bir ŧarafdan Rehhām u 

Gürgįn ve bir ŧarafdan Gūderz-i pįr ile Zenge-i şāverān dilāverān ile yüridiler ve 

kūşeden Girāze geldi. Ķafasında heft reng bir direfşi var idi ve Ferhād u Ħarrād u 

Berzįn daħı bir cānibden ķoyıldılar. Tehemten ise ibtidā ķalbe ŧoķındı. Zemįni 

dilįrlerüñ ķanı ile yudı. Bu üslūb üzre seĥer vaķtinden āfitāb ġurūb idince 

dilāverlerüñ şemşįrlerinden [U-100b] düşmenüñ ķanı muttaśıl aķmaķda idi. Muĥaśśāl 

dillerden mihr ü şefķat ve çehrelerden eŝer-i merĥamet defǾ ü refǾ olup, peder püsere 

teraĥĥum itmekden ķaldı. Gūyiyā ki felek-i bį-ķarārdan bārān yirine ālāt-ı ĥarb yaġar 

idi. Küştelerden ise her ŧarafdan püşteler peydā oldı ve āverd-gāhda olan çemenler ve 

ħār u ħāşāk ve giyāh u ħāk maġz-ı ser ile ālūde idi ve ŧabl u kūs raǾd gibi pür-ħurūş 

olup güneş daħı perde-i ābnūsda pinhāñ oldı. Çünkim [Rüstem-i] pįl-ten bu 

germiyyet ile şāh-ı Māzenderān’uñ üzerine yüridi. Ķıble-gāhda olan dįv Ǿaskerine 

fenā virüp Ǿalem üzerine düşdi. Şāh-ı Māzenderān bir zamān ŝābit ķadem oldı. Āħir 

[P-154a] gördi ki Rüstem neyistāna düşmiş āteş gibi nār-ı şemşįr ile śafları yaķup 

gelür hemān emr eyledi: Cümle eŧrāfında olan dįv u Ǿifrįt mübārizleri yüridiler. 

Rüstem neheng-i belāyı niyāmına śalup ejdehā-yı ķażāyı yaǾnį nįze-i merdüm-rubāyı 

eline aldı, hücūm eyledi. Dįv leşkeri Rüstem’üñ nįzesine ķarşu ŧurmaġa ŧāķat 

getüremediler. Şāh-ı Māzenderān gördi ki iş işden geçdi, belā seyl-ābı başdan aşdı. 

Hemān gürz-i girānın eline alup raħş-ı śabā-sürǾatin depüp Rüstem’üñ üzerine 

yüriyüp öñin aldı. Rüstem daħı nįžesin bıraġup gürz-i kūh-peykerin eline aldı ve 

naǾre urdı śadāsından hevā pür cūş u ħurūş oldı. Nažm: 

 

                                                           
2876 Cenāb-ı] cānib-i, U. 
2877 Pįl ile] -P. 
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[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ez-āvāz-ı ān kerd sālār-keş 

Ne bād dįv-i ĥān u ne bā pįl-heş 

Figende heme deşt ħorŧūm-ı pįl 

Hemį küşte dįden ber çend mįl2878  

Neŝr: Üstād-ı dānā naķl ider2879: Ol gerd-i sālār-keşüñ naǾresinden ne dįvde cān ve ne 

cādūda huş ķaldı ve pįller ol naǾrenüñ dehşetinden śaĥrāda ħorŧumların düşürdiler ve 

dįvleri nice mįl yirlerde küşte gördiler. Andan śoñra Rüstem2880 şāh-ı Māzenderān ile 

cenge başladı2881. Bir zamān gürz-i girān ile neberd itdiler baǾdehu2882 gürzlerin 

ellerinden bıraġup2883 nįzelerin aldılar. Rüstem ol āb-dāde sinānın şāha ĥavāle ķıldı. 

Nįze śadāsı ile Rüstem naǾresi Sįmurġ ile ejder gibi cūş u ħurūş iderler idi. ǾAsker 

ise bu śadādan müteġayyir ü müteĥayyir oldılar. Rüstem’üñ gitdükce āteş-i ġażabı 

efrūħte oldı. ǾĀķıbet şįr-i şerze gibi ġajġırup Şāh-ı Māzenderān’uñ kemer bendine 

ķuvveti yetdükçe bir nįze urdı. Cevşeninden güźār idüp ħaftānınuñ peyvendine irişdi 

ki andan öte merg ile mābeyninde bir pįrāhen ķaldı2884. Meger üstād eydür: Şāh-ı 

Māzenderān seĥĥār idi. [P-154b] Bu ĥāli müşāhede idince fevrį bir efsūnla kendüyi 

bir pāre-i kūh-ħāre şeklinde gösterdi. Rüstem anı görüp el çekdi. ǾAsker bu cāźūlıġa 

ĥayrān oldılar. Gürūh-ā-gürūh üzerine gelüp temāşāsın itdiler. Keykāvus daħı yüridi 

gelüp ol kūh-pāreyi görüp taǾaccüb itdi. Rüstem’e eyitdi: Ey server-i cihān ve ey 

güzįde-i śāĥib-ķırānān2885 bu ne ŧurfe ĥāldür ki vāķiǾ oldı. Yā bunuñ çāresi nedür. 

Rüstem eyitdi: Pādişāhā bunı getürüp Ǿasker içine yaǾnį ħayme-gāha2886 alup gitmek 

gerek. Şāyed ki bir Ǿāķil ü dānā [U-101a] taǾlįmi ile bu kūh-ħārādan şāh-ı 

Māzenderān’ı çıķarmaķ mümkün olaydı didi ve fi’l-ĥāl ol seng-i ħārāyı götürdi ve 

piyāde şāhuñ öñine düşdi. Tā ħayme-gāha vardılar. ǾAsker Rüstem’üñ bu 

ķuvvetini2887 müşāhede itdiler āferįn ķıldılar. Çünki Kāvus bār-gāhına geldi 

Rüstem’üñ başına zer ü gevher niŝār itdi. Çünkim Rüstem ol kūh-pāreyi yire ķodı ve 

                                                           
2878 Rüstem’in bağırışından ne cadıda akıl, ne devde can kaldı. O bağrışın şiddetinden filler 
hortumlarını düşürdü, uzak yerlerde bile ölü bulundular.  
2879 Naķl ider] eydür, P. 
2880 Śoñra Rüstem] -U. 
2881 Başladı] düşdiler, U. 
2882 Bir zamān gürz-i girān ile neberd itdiler baǾdehu] -U. 
2883 Bıraġup] śalup, U. 
2884 Ķaldı] ķalur, U. 
2885 Ey server-i cihān ve ey güzįde-i śāĥib-ķırānān] server, U. 
2886 Ħayme-gāha] serā-perde, P. 
2887 Ķuvvetini] zūr u bāzūsını, P. 
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ne ķadar pūlād ve Dımışķįden düzülmiş ālāt-ı ĥarb var ise meydāna getürtdi ve ol 

kūha ħiŧāb idüp eyitdi: Ey şāh-ı mekkār2888 şöyle ki cāźūlıġı terk idüp ŧaşra 

çıķmayasın seni bu ālāt-ı ĥarb ile ve muĥkem đarb ile ve eşedd-i Ǿaźāb ile helāk 

iderin idi. Şāh-ı Māzenderān ki bu sözi işitdi bir pāre ebr meŝābesinde ŧaşra çıķdı. 

Tehemten anuñ elin ŧūtdı ve yüzine baķup ħande ķıldı ve ŧaǾn u serzenişler eyledi. 

BaǾdehu Kāvus şāh baş ķaldurup aña nažar śaldı. Gözine ħˇār u ĥaķįr görindi ve anı 

şāhlıġa lāyıķ görmedi ve kendüsinüñ Māzenderān’da çekdügi renc ü elemleri yād 

itdi. Fevrį cellāda işāret itdi ki vücūdın şemşįr-i ser-tįz ile2889 pāre pāre ide. Tehemten 

ki2890 şāh-ı cihānuñ2891 [P-155a] murādın bildi hemān şāh-ı Māzenderān’uñ śaķalından 

ŧutdı ve meydāna çekdi. Evvel ħançer ile miyānından iki pāre eyledi. Andan tįġ ile 

vücūdını pāre pāre [P-155b] ķıldı ve Ǿaķabince leşkerine ādem gönderdi. Mā-meleki 

ne var ise eger tāc u ħazįne ve eger sāǿir esbāb ve māl u menāl ve tefārįķ ve sįm ü 

zerdür ve’l-ĥāśıl şāhlıķ iĥtişāmına müteǾalliķ ne ķadar mevcūd nesnesi var ise bi’l-

külliye żabŧ u taśarruf itdiler ve andan Kāvus Şāh’uñ ĥużūrına getürüp Ǿarż itdiler. 

Sįm ü zerden niçe püşteler nümāyān oldı. Kāvus daħı Ǿaskerine ol māldan baħş-ı 

firāvān u inǾām-ı bį-pāyān itdi. Andan śoñra dįv leşkerinden esįr olanları daħı der-

zencįr getürdiler. Şāh anları gözden geçürdi. Anlar ki kendü emrine rām oldılar āzād 

itdi. Anlar ki ser-keşlik itdiler buyurdı helāk eylediler. El-ķıśśā bu dād u dihişden 

śoñra Kāvus Şāh Ǿibādet-gāha geldi ve gerd-kār-ı Bį-çūn’a ĥamd u şükr idüp eyitdi: 

Ħudāyā, ķādirā, perverdigārā bir zamān beni düşmen-i dūn elinde esįr itdürüp2892 

baǾdehu yine ol tengnā-yı miĥnetden ħalāś idüp bu devlete ve işbu Ǿizzete yine sen 

vāśıl itdüñ ve baħtum ser-nigūn olmış iken yine evvelkiden ziyāde hümāyūn eyledüñ 

hezārān hezār minnet ü sipās olsun saña diyüp bir hafta bu minvāl üzre Ǿibādet 

eyledi. Sekizinci gün yine ŧaşra çıķup başına tāc-ı şāhį urınup serįr-i salŧanatda geçüp 

ķarār itdi ve yine ħazįne ķapusın açup ol ġazā mālından ġayrı kendü ħazįnesinden 

Ǿaskere miķdārlarınca baħşiş virdi. Bir hafta daħı [U-101b] āyįn-i Ǿadl ü dād icrā 

ķıldı. BaǾdehu Rüstem-i nām-dār ayaġ üzerine ķalķup duǾā idüp eyitdi: Pādişāhum 

elĥamdü’lillāh ki derd ü meşaķķat ber-ŧaraf olup sürūr u rāĥat el virdi. Şimden girü 

vaķtidür ki bu fetĥ ü nuśretüñ şükrānesi içün Ulād bendeñüzi ber-murād idesiz ki 

bize bu ķadar rehber oldı. Ĥaķ TeǾālā ne ki müyesser itdi ise anuñ mülābesesiyle 

                                                           
2888 Mekkār] kām-kār, P. 
2889 Şemşįr-i ser-tįz] tįġ ile, U. 
2890 Tehemten ki] çünki Rüstem-i Destān, P. 
2891 Şāh-ı cihānuñ] şāhuñ, U. 
2892 İtdürüp] idüp, P. 
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olmışdur. Bā-vücūd ki ibtidādan ben kendüye Māzenderān taħtını vaǾde itmiş idüm. 

Lāyıķ olan oldur ki ibtidā siz daħı anı ħilǾat kirāmı ile mükerrem idesiz. BaǾdehu 

eline berāt-ı şāhį virile2893 ki [P-156a] tā ölinceye dek Māzenderān taħtı taĥt-ı 

ŧaśarrufında ola ve ne ķadar ki Māzenderān’da ulu ve kiçi vardur bi’l-cümle emrine 

rām olalar didi. Keykāvus daħı śāĥib-ķırānuñ sözine źerre ķadar muħālefet itmeyüp 

buyurdı ki taħt-ı şāhį vü ħilǾat-i pādişāhį ve külāh u kemer ĥāżır olındı. Andan Ulād’ı 

getürüp Māzenderān taħtına pādişāh itdiler. Andan Keykāvus buyurdı ki şimden girü 

bu iķlįmden geçüp Įrān-zemįn’e Ǿavdet olına. Andan Ǿasker göç yaraġın görüp yola 

girdiler. Menzil-be-menzil gidüp Įrān şehrine irişdiler. 

Bāz Āmeden Keykāvus Be-Įrān 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü Kāvus der şehr-i Įrān resįd 

Zi-gerd-i sipeh şüd cihān nā-bedįd2894 

Neŝr: Üstād eydür: Çünki Kāvus Şāh Įrān-zemįn ser-ĥaddine ķadem baśdı gerd-i 

sipāhdan cihān nā-bedįd oldı. Ol dem şehr-i Pārs ki taħt-gāh-ı Kāvus idi. ǾAskerüñ 

muķaddemi müjdegānį ile ol şehre irişdiler. ǾĀlem ġulġule ile ŧoldı. Ħalķ-ı cihān şād 

u ħandān oldı. Anda olan aǾyān-ı vilāyet ve vükelā-yı devlet buyurdılar ser-be-ser 

şehr ŧonandı. Dįbālar ve zer-beftler pāy-endāz içün ĥāżır itdiler2895. Andan Kāvus 

daħı ķona göçe źevķ u şādį birle, bir aħşāma ķarşu gelüp Pārs şehrine yaķįn ķondı ki 

yarın Ǿale’s-seĥer taħt-gāhına dāħil ola. Ol gice anda Rüstem ile Ǿıyş u Ǿişret ķıldı. 

İrtesi śabāĥ ķarañusında bār u ben-gāh ve aġrıķ vesāǿir ħayme-gāh bi’l-külliye 

ķalķup şehre girdi. Andan ħūrşįd-i cihān-tāb muǾallaġdan nümāyān olduķda Kāvus 

daħı zįb ü ziynet ile yirinden ķalķup şehre girdi lāzıme-i  ħidmet ne ise bi’l-cümle 

edā itdiler. Andan gelüp sarāyına dāħil oldı ve atından inüp2896 fi’l-ĥāl buyurdı ki 

meclis-i şāhį tertįb olınup ve rāmişgerler yaǾnį sāzendeler gele baǾdehu taħtına geçüp 

ol gün ve ol gice Ǿıyş u nūş ķıldı. Ol śafā vaķtinde esbāb-ı Ǿıyşdan bir nesne yoġıdı ki 

anda ĥāżır olmıya bu ŧarafdan Rüstem daħı menziline vardı. Ķapusında cūş u ħurūş 

[P-156b] ķopdı. İrtesi cümle nām-verler Rüstem’üñ der-gāhına ħayr-ı maķdem diyü 

vardılar. Üç gün bu gūne śafā olındı dördünci gün Kāvus başına tācın geyüp [U-

                                                           
2893 Virile] virdiler, U. 
2894 Kâvus, İran’a geldiği zaman, ordusunun atlarından kalkan tozlardan gökler kayboldu. 
2895 İtdiler] olındı, P. 
2896 Ve atından inüp] -P. 
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102a] dįvāna çıķdı. Serverler Ǿumūmen şāhuñ şemǾine cemǾ oldılar. BaǾdehu2897 

Rüstem-i Destān geldi. Cümle serverler taǾžįm ile dįvān-ħāne ķapusında istiķbāl idüp 

öñine düşüp içerü getürdiler. Şāh ayaġa ķalķdı Rüstem daħı duǾā idüp geçüp pāy-i 

taħtda ķarār eyledi. Andan simāŧ döşendi niǾmet yindi baǾdehu şāh buyurdı kātibler 

defterlerin alup geldiler ve ħazįne-dārlar kįse kįse sįm ü zeri getürüp yıġdılar. Andan 

şehr içinde āstānesine müteǾalliķ olan eger sipāh ve eger ġayrı cümlesinüñ bį-ķuśūr 

ve lā-küsūr važįfelerin virdi ve bir ħazįne daħı baħşiş virdi. Andan yine şāh genc-

vere işāret eyledi. ĦilǾat ü kemer ü külāh ki cümlesi gevher-i nigār idiler. Getürüp 

Rüstem’üñ öñinde ķodılar ve bir ķabā-yı zer-beft daħı oturduġı yirde geyürdiler. 

Andan māǾadā bir ŧavķ-ı zerrįn ve bir yāre-i muraśśaǾ ve yüz dāne mihr-çehre 

kemer-beste ġulām ve yüz müşk-būy, ķamer-peyker zįb ü zįver ile ārāste pür-

sitāreler ve yüz dāne raħş-ı cihān-peymā-yı zerrįn-sitām ve yüz dāne ester ki yükleri 

Çįnį ve Rūmį ve  Pehlevį kumāş u metāǾ2898 idi ve yüz bed-reh dįnār bu źikr olınan 

māl u esbābı Rüstem’e pįşkeş çekdiler ve bir ĥarįr üzre Nįmrūz ĥükūmetini 

müceddeden yazup Rüstem’e teslįm itdiler ve içinde yazılmış idi ki: Ol memleket-i 

müǿebbed Rüstem’üñ ola Keykāvus’dan śoñra bir pādişāh taǾarruż itmeye ve bu 

inǾām u iĥsāndan śoñra yine Keykāvus Rüstem’e sitāyiş idüp eyitdi ki: Ey śāĥib-

ķırān Ǿālem sensiz mihr ü māh ŧoġmıya dem-be-dem tāc-dārlaruñ göñli senüñle germ 

ola. Rüstem daħı yirinden ŧurup taħtuñ kenārını būs itdi. Andan ol gün aħşāma dek 

Ǿıyş u Ǿişret [P-157a] ķıldılar. Ŧaġılmaķ zamānı geldükde Rüstem Nįmrūz’a gitmege 

şāhdan icāzet istedi. Şāh daħı destūr virdi. BaǾdehu Rüstem dįvāndan çıķup 

menziline geldi gitmek tedārikiyle muķayyed oldı. Ol gice geçdi seĥer zamānı kūs u 

nefrįn çalup Nįmrūz cānibine Ǿazįmet itdi. Kāvus Şāh daħı taħtında ķarār idüp dād u 

dihiş ile muķayyed oldı ve sipehdārlıġı Ŧūs’a virüp ayaġına kefş-i zerrįn geydürdi. 

Andan Įrān şāhları içinde Ǿādet oldı ki her kim ser-leşker olursa ayaġuna altun 

başmaķ geyer idi. Bā-ħuśūś Ŧūs pādişāh-zādedür. Anuñla tamām Ǿizz ü şeref buldı 

ve Kāvus aña eyitdi: İşte saña bundan güzįde manśıb yoķdur ki virem kefş-i zerrįn ile 

ile direfş-i Kāviyān’ı żabŧ eyle Įrān mülkinden artuķ bir vilāyete ĥākim olmaķ 

ħāŧırasın ber-ŧaraf eyle didi. Andan Śıfāĥān mülkini Gūderz-i pįre virdi. Tamām rūy-ı 

zemįn āb-ı Ǿadālet ile tāze vü ter oldı ve devr-i Ǿadlinde cihān Bāġ-ı İrem’e döndi. 

Olur olmaz nā-tüvān anuñ devr-i Ǿadlinde tüvān-ger oldı ve bed-işlerden [U-102b] 

her ehrimenüñ desti kūtāh oldı ve bu ħaber āfāķa yayıldı ki: Kāvus Şāĥ Māzenderān’ı 

                                                           
2897 BaǾdehu] -P. 
2898 Kumāş u metāǾ] -U. 
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tesħįr itmiş ħalķ ĥayretde ķaldı ve eŧrāf u eknāfda olan mįr ü mehterler pįşkeşler ile 

gelüp mübārek bād itdiler. Kāvus Şāh bu minvāl üzre bir zamān ķarār eyledi ve 

Māzenderān fetĥi kendüye Ǿažįm sürūr u źevķ ĥāśıl itdürdi. Günden güne şevketi 

ziyād oldı. 

Gerdįden-i Kāvus Pādişāhį-i Ħˇįşten 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Ser āmed süħan-hā-yı Māzenderān 

Künūn güft bāyed zi-Hāmāverān 

V’ez ān pes çünān kerd Kāvus rāy  

Ki der pādişāhį be-cünbed zi-cāy 

Ez-Įrān şüd tā be-Tūrān u Çįn 

Küned gerd ez ān pes be-Mekrān-zemįn2899 

Neŝr: [P-157b] Firdevsį-i üstād eydür ki: Şimden girü Māzenderān sözleri başa irüp 

nihāyet buldı. Ĥālā gerekdür ki Hāmāverān cānibinden söylene bu defǾa muŧlaķā 

Keykāvus’uñ seyāĥati beyān olınur yaǾnį taĥt-ı taśarrufında olan memāliki ŧolaşur ve 

pādişāhlarını ve beglerini teĥabbüs ü tefaħħuś ider. Anlar ki emrine inķiyād 

üzredürler riǾāyet ü ĥimāyetine mažhar düşerler ve anlar ki ser-keşlik semtinden 

görinürler cezāların virür ve Hāmāverān anuñ içün taħśįś-i bi’ź-źikr olınmışdur ki 

lafžen ve maǾnen sāǿirlerinden ziyādedür. Keykāvus ki Māzenderān’dan geldi tedbįri 

bunuñ üzerine oldı ki biraz ĥareket eyleye. Lā-cerem ibtidā Įrān-zemįn’den ki ķalķdı 

Tūrān ve Çįn semtine teveccüh itdi. Andan śoñra Kirmān-zemįn’e gitdi. Ol diyāruñ 

şāhları hergiz muħālefet semtinden dem urmadılar. Her mihter bāj u sāvların virüp 

emrin ķabūl itdiler. Andan daħı ķalķup Berber-zemįn üzerine śalındılar. Üstād eydür: 

Meger Kāvus az Ǿasker ile idi. Ķaçan ki Berber-zemįn pādişāhı Kāvus’ı bu Ǿasker ile 

gördi gözine yekdürdi ve cenge āġāz itdi. Şöyle ki zamāne bir ġayrı śūret baġladı. El-

ĥaķ Berber’den bir sipāh geldi ki anlaruñ keŝretinden cihān teng oldı. Nįze-dārları ol 

mertebe idi ki hevā bįşe-zār görinür idi güneş ise atlar tozından pür-endįşe idi ve 

gerd-i sipāhdan cüŝŝe-i pįl görinmez idi. İki leşker ki birbirlerine ŧoķındılar. Ālāy 

ālāy zaħm-nāk olmaġa başladılar. Kāvus leşkerinde tāb u tüvān ķalmadı. Gūderz 

bahādır gördi ki bir laĥža ihmāl olınursa leşker-i Įrān şikest olması muķarrerdür. Lā-

                                                           
2899 Buraya kadar, Mâzenderân’ı dinledin; şimdi de Hâmâverân’ı dinle! Kâvus, Mâzenderân’ı aldıktan 
sonra, kendi ülkesinde bir geziye çıkmak istedi. İran’dan Târân’a ve Çin’e gitti. Oradan da Mekrân’a 
geçti. 
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cerem gürz-i girānın eline alup biñ dāne Ǿamūd-keş güzįde bahādırlar ile at depdi ve 

Kāvus daħı anlaruñ ardınca niçe biñ nįze-dār ile yüridi. Bu üslūb bir ĥamle itdiler 

iķdām ile tā Berber-zemįn leşkerşnüñ ķalb-gāhına sürdiler. El-ĥaķ bir mertebe 

ķırdılar ki gūyiyā Berberįlerden bir süvār ķalmadı. Āħir [P-158a] şehrde ne ķadar 

rūzgār görmiş pįrler var ise ıraķdan cenge muķayyed idiler. Gördiler ki kendülerinüñ 

şāhı bir küştedür intiķāl itdiler ki Ǿaskerleri ziyāde zebūndur. Hemān-dem Ǿumūmen 

ķalķdılar ve Kāvus’uñ öñine zār u zebūn ħasta vü maĥzūn gelüp ĥāllerin bu vechle 

taķrįr itdiler ki: [U-103a] Biz şāhuñ bende-i direm-ħarįdeleriyüz her ne fermānı var 

ise muħālefetimüz yoķdur. Şöyle ki ŧabǾ-ı şerįfleri direm dilerse yirine zer ü gevher 

virildükden śoñra ziyāde bir ħazįne daħı virelüm diyüp minnet itdiler. Kāvus daħı 

muħālefet itmedi. Günāhların Ǿafv idüp anları nüvāħt itdi ve bir ķānūn įcād itdi ki: 

Her sene ol ķānūn üzre bāc u ħarāc vireler. Andan daħı göç idüp ilerüye sürdi 

uġurından dönmedi gide gide bir yire vardı ki anda günüñ teǿŝįri yoġıdı. Śāfį žulmāt 

idi ve ol arada bir şehr-i muǾažžām var idi Mekrān-zemįn dirler idi. Ser-ĥadd-i 

Bāħter ile dāmen-i Kūh-ı Ķāf mābeyninde vāķiǾ olmış idi. Çünki Kāvus ol şehre 

yaķlaşdı ŧabl u nefįr ve sūrnā śadāsı şehrde işidildi. Ol şehrüñ şehriyārı daħı Kāvus 

Şāh’ūñ geldüginden āgāh olıcaķ mįr ü mehterlerini yanına alup ve niçe yıllıķ güźeşte 

vü ātiye bāc u ħarācı ķarşu getürüp istiķbāl itdiler. Külli taǾžįm ile Kāvus’ı2900 

ķondurdılar taśavvurdan ziyāde riǾāyetler ķıldılar. Kāvus gördi ki bunlaruñ fermān-

peźįrlikde ķuśūrları yoķdur. Āzār u taǾabsiz Ǿaskeri ile ol yirden daħı ķalķup çekildi. 

Çünki yine ser-ĥadd-i Įrān’a ķarįb oldı2901. Emr eyledi ki ser-leşker tūġ u Ǿalemi 

Zābilistān’dan yaña çeke. Murādı bu ki: Varup Rüstem ile görişe ve anuñla bir niçe 

gün Ǿıyş u Ǿişret2902 eyleye. Pes varup Zābil’e irişdiler. Rüstem şāhuñ gelmesinden 

āgāh olıcaķ iki üç menzil yirden istiķbāl itdi. Zābil ulularıyla şāhı alup [P-158b] 

şehre getürdi. Bir sarāy-ı ħāśda ķondurdı. Bu eŝnāda māh-ı āb yaǾnį  Aġustos ayı 

irişdi. Bir ay tamām şāh Zābil’de eglendi. Gāh mey-i ħoş-güvār źevķin gāh śayd u 

şikār śafāsın ve gāh gülistān2903 u lāle-zār temāşāsın itdi. Andan güz ayı ki irişdi 

gülistān ħāristān oldı. Bād-ı ħazān eşcār-ı büstānı Ǿüryān eyledi. Belį felegüñ kārı 

böyledür gāh Ǿāleme güler yüz gösterüp ħandān ider ve gāh Ǿabūslik āşikār idüp 

                                                           
2900 Kāvus’ı] Kāvus Şāh’ı, P. 
2901 Ķarįb oldı] ķadem baśdı, P. 
2902 ǾIyş u Ǿişret] Ǿişret, P. 
2903 Gülistān] Kābilistān, P. 
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giryān2904 eyler. Üstād-ı dānā ķavlince: Egerçi Ǿālemüñ śayfı şitāya mübeddel oldı 

ammā Kāvus’uñ daħı der-iķbāli muķaffel oldı2905. 

Dāsitān-ı Hāmāverān2906 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çü şüd kār-ı gįtį bed ez-rāstį 

Bedįd āmed ez-Tāziyān kāstį 

Yekį bā güher mürd bā genc-i nām 

Derfeşį ber efrāħt ez-Mıśr u Şām  

Zi-Kāvus key rūy-ı ber kāştend 

Der-i kihterį ħˇār bügźāştend 

Çü āmed be-şāh-ı cihān āgehį 

Ki ān-bāz dāred be-şāhenşehį2907 

Bi-zed kūs u ber dāşt ez-Nįmrūz 

Sipeh şād-dil şāh-ı gįtį firūz  

Heme ber siper-hā nüviştend nām 

Be-cūşįd şemşįr-hā der niyām 

Sipeh-rā zi-hāmūn be-deryā keşįd 

Bed ān sū kücā düşmen āmed bedįd2908 

Neŝr: ǾAnķā-yı ķulle-i Ķāf-ı maǾānį vü hümā-yı evc-i süħan-dānį, revnaķ-ı efzā-yı 

rivāyāt-ı dįrįne [U-103b] vü ziynet-ārā-yı ĥikāyāt-ı pįşįne, śāĥib-i ŧarz u įcād yaǾnį 

Firdevsį-i üstād bir revāniş hemįşe raĥmet-i bād-ı bi’n-nebį ve’l-ilāhü’l-emcād bu 

ķıśśa-i Ǿacįbi bu gūne taķrįr ve bu dāsitān-ı ġarįbi bu resme taĥrįr itmiş: Ķaçan ki 

Keykāvus-ı bā-nāmūs Nįmrūz-ı Fįrūž’da Rüstem bin Zāl bin Sām bin Nįrem ile Ǿıyş 

u Ǿişrete meşġūl oldı. Ol dem mevsim-i bahār āħire irüp faśl-ı ħazān irişdi. ŞiǾr:  

 

                                                           
2904 Giryān] giryān u nālān, P. 
2905 Muķāffel oldı] baġlandı, P. 
2906 Dāsitān-ı Hāmāverān] -P. 
2907 Yeryüzünün işleri tam yoluna girmeye başlamıştı ki, bu sefer de, Araplar baş kaldırdılar. 
Araplardan, Mısır ve Şam taraflannda bulunan biri isyan bayrağını açtı. Yeryüzü Padişahı tahtına bir 
rakip çıktığnı öğrendi. 
2908 Davul sesleri arasında, Nîmrûz’dan, sevinçle yola çıktı. Askerler kalkanlannın üzerine adlarını 
yazdılar; kılıçlar kabardı, kınlarına sığamamağa başladılar. Padişah, ordusunu ovadan deniz tarafına 
çektiği için, gelişlerinden düşmanın haberi olmadı. 
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[FeǾįlātün / MefāǾilün / FeǾilün] 

Žāhir oldı irince vaķt-i ħazān,  

Nükte-i küll min-Ǿaleyhā-fān  

Neŝr: Mażmūnına Ǿālem māśduķ düşdi2909. Ol eŝnāda ǾArabistān ŧāǿifesinden ħıyānet 

žāhir oldı. Bu minvāl üzre ki bir şaħś var idi māl u menāli ve gevher ü dįnārı bį-

şümār idi. Bu māl ķuvveti ile Mıśr u Şām’dan Ǿasker cemǾ idüp [P-159a] bir direfş 

efrāħte ķıldı ve Ǿiśyān idüp Kāvus’dan yüz döndürdi. Kendüyi ednā iken aǾlā gördi. 

Andan Ǿasker çeküp Kāvus’uñ ĥükminde olan memālik-i maĥrūseyi yıķup yaķup 

ħarāb itmege başladı ve beglerden bāj u sāv isteyüp kendüyi Kāvus’uñ salŧanatına 

şerįk ķoşdı. Bir gün bu ħaber-i cān-gāh gelüp Kāvus’a irişdi ki: Filānkes sizüñle 

şāhlıķda şirket üzre olmaķ ister. Çünki şāh bu ħaberi işitdi bir ān tevaķķuf ķılmadı 

kūsların çaldurup Rüstem’e vedāǾ idüp Nįmrūz’dan göçdi. Ammā hergiz ol yaġı 

ŧāǿifeye vücūd virmedi ve leşker daħı tamām śafā ile Ǿazm-i rāh itdi. Cümle nām-

verler ismlerin siperlerinden yazdılar ve şemşįrleri ħod niyāmlarında cūş u ħurūş ider 

idi ve bu bį-girān Ǿaskeri hāmūndan çeküp deryā kenārına getürdi gemilere girdiler 

ve ol deryā ķara ĥesābıyla ķıyāsā biñ ferseng idi ve bu deryādan üç şehr-i muǾžžama 

yol var idi ki ol üç şehrlese pāye şeklinde vāķiǾ olmış2910 idi. Bir cānibi Mıśr idi ve 

bir ŧarafı Berber-zemįn idi ve öñlerinde Hāmāverān şehri idi ve bu Ǿāśį ŧāǿifenüñ 

cemǾiyyeti anda idi. Bunlar Kāvus’uñ gelmesinden ħaber-dār oldılar ve Berber-

zemįn şāhı Kāvus elinden muķaddeman emān ile ķurtulmış idi. Bu tāǿife žuhūr 

idicek ol daħı yine Ǿiśyān idüp anlara hevā-dār oldı. Ve’l-ĥāśıl Hāmāverān şāhı ve bu 

azġun çeri, Berber şāhı ile ħaberleşdiler ve tedbįr bunuñ üzerine oldı ki: CemǾiyyet 

Berber’de ola. Bu ķavl üzre el-ĥaķ ol yirde bir Ǿasker yıġıldı ki deryā vü kūh u śaĥrā 

ġubārlarından maĥv oldı. Yir yüzin böyle iĥāŧa itdiler ki şįr-i derrende cāy-gāh ve 

gūr-ı jiyān deşt içinde rāh bulımaz idi. Kāvus daħı bir gün rūzgār ile gelüp kenāra 

irişdi ve Ǿaskerin baĥrden berre çekdi. Her ŧara ādemler gönderdi ve düşmenüñ cāy-ı 

neberdin ve ĥadd ü şümārın yoķlayup ħaber alup gelüp Kāvus’a bildürdiler. Andan  

[P-159b] Kāvus daħı nefįr ü kūs çalup düşmene yaķįn irişdi. ǾĀķıbet iki leşker 

muķābil olup [U-104a] ŧarafeynden kūslar ve nefįrler çalındı. Her ŧarafdan dilāverler 

düşmen Ǿaskerine hūm u hücūm itdiler. Bir ŧarafdan Ferhād dilįr ile Ŧūs ve bir 

cānibden Gūderz ile Rehhām ve bir yañadan Gįv dilāver ile Behrām bahādır 

yüridiler. Her birinüñ nevk-i sinānları zehr-āb-dāde vü şemşįr-i tįzleri āmāde idi. 

                                                           
2909 ŞiǾr: … māśduķ düşdi] -P. 
2910 VākiǾ olmış] -P. 
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Çek-ā-çāk-ı gürz ü teber ise dünyāyı ŧutdı. Śanki āhen ile seng dögerler idi. Śadāsı 

böyle çıķardı2911. Kāvus Şāh bį-iħtiyār olup ķafā-dār u hevā-dārları ile tā ķalb-gāha 

sürdi. Ammā gerd ü ġubārdan gözler daħı görmeden ķaldı. Gūyiyā hevādan muŧŧaśıl 

jāle yaġar idi. Derĥāl zemįn ħūn deryāsına döndi. El-ķıśśa dilāverān-ı ceng-āverān 

bir Ǿāleme irdiler ki seri pāydan ve pāyi serden farķ itmez oldılar. Sürüp 

Hāmverān2912 leşkerini ve Berberistān Ǿaskerini girüye bıraķdılar. Şāh-ı Hāmāverān 

gördi ki iş işden geçdi hemān elinden şemşįrin bıraġup başına dermān aramaķ 

derdine düşdi. ǾAlemi dibine varup uluları ile müşāvere ķıldı. Āħir emān dilemekden 

ġayrı çāre bulımadılar. Ol dem bir ādem tedārik idüp Kāvus Şāh’a gönderdi. Ol ādem 

gelüp emān diledi andan eyitdi: Şāhā hemįn śulĥumuz sāde degildür beki boynumuza 

farż olsun ki her sene bāc u ħarāc ne ķadar ki fermānıñuz olursa bilā-ihmāl irsāl 

olına. Eger ki bir sene teħallüf olınur ise yine mükāfātı olına ve başķa sipāh içün niçe 

esb ü ester ve esbāb-ı neberd virilsün ve bāj u sāv ile anlara ol ālāt u esbāb bile 

gönderilsün didi. Keykāvus ki bu sözleri işitdi gelen ādeme cevāb virdi ki: Çünki 

anlaruñ bize inķiyādları olur bu günden cümle benüm penāhumda olsunlar. Anlara 

kimse żarar irişdürmesün didi ve ol dem emr itdi sipāh cengden el çekdiler. 

Münādįler nidā itdi ki düşmen emān dilemiş ve bāj u sāv virecek olmış. Zinhār 

kimseye żarar irgürmesünler. [P-160a] ǾAsker bu nidāyı işitdüp düşmeni ķırmaķdan 

fāriġ oldılar. BaǾdehu Kāvus Şāh gelen ilçiye ħįlǾat virdi. İlçi daħı ķalķup gidecek 

zamānda dönüp eyitdi: Pādişāhum saña bir ħaber-i meserret-eŝerüm vardur fermān 

olınursa inhā ideyin. Keykāvus eyitdi: Buyuruñ. İlçi eyitdi: Şāh-ı Hāmāverān’uñ 

perde-i Ǿiśmetinde bir duħter-i rūşen-aħteri vardur ki ķāmet-i raǾnāsı servden ber-ter 

ve başında misk-i ezferden bir efser vardur ki müşk-i ħaŧā aña nisbet-i kem-bahā ve 

bed-nümādur. Bir bālā-bülend ü keysū-kemeddür ki zebānı şehedden ve lebānı 

ķanddan aĥlādur ve bir behişt-i leźźet-siriştdür ki zįb ü nigār ile ārāstedür. Meŝelā 

ħūrşįd-i nevvār faśl-ı bahārda ne resme tāb-dār ise bu andan śad mertebe bāla vü 

raĥcan-terdür. İmdi şāyeste vü sezā-vār degildür ki aña şāhdan ġayrı cüft ola. Zįrā 

şāhuñ hem-seri māh gerekdür didi. Hemān ki Keykāvus [U-104b] bu taǾrįfleri işitdi 

ķalbi perākende vü perįşān oldı. Ġāybāne bir Ǿalāķa itdi ki taǾbįr olınmaz. Āħir ilçiye 

eyitdi: Söyledügüñüz maǾķūldür. Hele görelüm ne žuhūr ider. Ol dem ilçi daħı 

ķalķup gitdi. Bu cānibden Kāvus Şāh bir merd-i kār-āzmūde vü rūzgār-dįde vü dāniş-

peźįre eyitdi: Var şāh-ı Hāmāverān’a mülāyemetle benden selām u peyām ilet anı bu 

                                                           
2911 Śadāsı böyle çıķardı] -P. 
2912 Hāmāverān] Hāmān, U. 
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cānibe meyl itdürdükden śoñra duħterini baña iste ki cüftüm ola didi. Ol merd daħı 

şāhuñ fermānına iŧāǾat idüp gitdi. Varup şāh-ı Hāmāverān’a yetdi. Evvel şāhuñ 

selāmın irgürüp andan sipāriş itdügi sözleri bu gūne taķrįr itdi ki2913: Kāvus Şāh böyle 

buyurmışdur ki kim ki benüm sāyeme penāh itmeye lā-büd anuñ devlet ü pāy-gāhı az 

olur ve benüm ile peyvend itmek ulular kārıdur. Bā-vücūd maǾānįyeten görürsin ki 

ħūrşįd benüm tācumdan kesb-i rūşeni ve nūrāniyyet ider ve zemįn ise taħt-ı Ǿācumuñ 

pāyesidür. Şöyle ki bizüm ile ħˇįşavend olasın mābeynimüzde olan ceng śulĥa 

mübeddel olur. İmdi pes2914 perde-i Ǿiffetüñden olan duħter-i ħūrşįd-aħterüñ ki nāmı 

Sūdāve’dür baña lāyıķ u sezā-vārdur. Zįrā ĥaseb ü nesebde pākdür eger encümende 

ve eger şehrlerde nām-ı nigū ile [P-160b] yād olınur didi ve bu sözleri bir mertebe 

mülāyemet ü meśāfātla söyledi ki andan özge olmaz belki bu nevǾale seng-i ħārāya 

söylese idi teǿŝįri muķarrer idi2915. Ammā şāh-ı Hāmāverān ki Keykāvus’uñ 

müddeǾāsını bildi göñli ziyāde derd-nāk oldı ve eyitdi: Ŧutalum Keykāvus bir 

şehriyār-ı cihān-dārdur ve fermān-revā-yı kāmkārdur. Eķālįm-i sebǾada andan 

muĥteşem pādişāh yoķdur. Ammā ĥālā benüm ol duħterden özge ferzendüm yoķdur 

ve cān-ı şįrįnümden girāmįdür. Eger gönderdügi ādeme şāfį cevāb virmeyüp ħˇār u 

zār gönderürsem śoñra anuñla ceng u muĥārebeye vüsǾatüm yoķdur. İmdi Ǿilācı 

budur ki Sūdāve’yi daǾvet idelüm ve aña bu aĥvāli diyelüm maǾķūli ne ise kendüsi 

taǾyįn ide ve aña Ǿamel olına diyüp ķızını daǾvet itdi. İbtidā Kāvus’dan söz açdı ve ol 

maǾnāyı aña taķrįr itdi. Ķız eyitdi: Bir kimse ki mehter ü sezā-vār-ı taħt2916 ola ve ulu 

ve kiçiden ħalķ içinde iĥtiyācı olmıya. Duħterin aña peyvend olmadan niçün elem 

çekersin. Sālār-ı Hāmāverān bildi ki ķız Kāvus’a hem-ser olmaġa ķāǿildür andan 

ilçiyi yanına daǾvet idüp riǾāyet eyledi ve ķızını Kāvus’a virmegi muķarrer eyledi. 

İlçi daħı varup şāha müje itdi. Bu cānibde şāh-ı Hāmāverān daħı uluları cemǾ idüp bu 

rāzı açdı. Anlar daħı maǾķūl gördiler. BaǾdehu esbābı ile muķayyed oldı ve cehāzin 

çıķārup biñ dāne üştür ve biñ dāne estere  dįbā vü dįnār yükletdi ve hezār Ǿizzet ile 

duħterini Kāvus’a gönderdi Kāvus bānū-yı cihānuñ dįdārı ile müşerref oldı. İşte 

Kāvus bunuñla śoĥbetde [U-105a] bu cānibde şāh-ı Hāmāverān duħterini ki Kāvus’a 

virdükden śoñra ķatį2917 ġam-nāk oldı. Zįrā ķızına ziyāde Ǿalāķası var idi. Bunı fikr 

eyledi kim Kāvus’ı daǾvet ķıla ve bir tedārik ile esįr idüp yine ķızını sarāyında ķoya. 

                                                           
2913 İtdi ki] idüp eyitdi, P. 
2914 Pes] -P. 
2915 Muķarrer idi] ider idi, P. 
2916 Sezā-vār-ı taħt] ser-firāz, U. 
2917 Virdükden śoñra ķatį] virdi, U. 
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Üstād eydür: Ol dem bir Ǿubūdiyyet-nāme yazdı ve ululardan bir ādeme2918 virüp 

Kāvus’a gönderdi. Kāvus daħı daǾvetin ķabūl idüp gitmegi muķarrer eyledi. Ammā 

Sūdāve [P-161a] babasınuñ fikrini bildi ve Kāvus’a eyitdi: Pādişāhum sizüñ anda 

varmañuz maǾķūl degildür. Hāmāverān şehrinde size yir yoķdur. Ben añların ki bu 

daǾvet ħayrlu degildür didi. Kāvus istimāǾ itmedi zįrā Hāmāverānįleri merd Ǿadd 

eylemeyüp ħˇār görmiş idi. Ol dem niçe bahādırān ve dilāverān-ı Įrān ile Ǿazm-i 

Hāmāverān ķıldı. Şāh-ı Hāmāverān istiķbāl idüp şehre getürdi ve sarāyında ķondurdı 

ve yollarına dürr ile zaǾferānı āmįħte idüp niŝār eyledi. Andan bir bülend eyvānı dįbā 

ve ser-ā-ser ile döşeyüp bir taħt-ı zerrįn vażǾ itdi. Kāvus Şāh geçüp ol taħt üzerine 

şād u ħürrem ķarār itdi. Bir ay hemvāre elinden cām düşmedi. Ol diyāruñ āb u hevāsı 

aña ħūb u laŧįf geldi ve kendüsi ile gelen leşker ü serverler āsāyiş idüp miyānlarından 

kemerlerin çözüp āzāde ķarār eylediler. Şāh-ı Hāmāverān ise vüzerā vü ümerāsı ile 

rūz u şeb Įrāniyāna ķulluķ itdiler. İşte bu minvāl üzre Įrāniyān tamām ħavf ü 

ziyāndan āsūde vü emįn oldılar. Üstād eydür: Meger şāh-ı Hāmāverān Berber-

zemiñ’den Ǿasker getürmek tedārikinde idi.  Bir gün ħaber geldi: ǾAsker gelüp 

yaķlaşdı. Şāh şād oldı ve kemįn eyledi bir gice Kāvus dilāverleri ile yiyüp içüp ġāyet 

mest oldı. Her biri ħˇāb-ı ġaflete vardılar. Nā-gāh kūs u nefįr śadāsı çıķdı. Berber 

leşkeri şehre girdiler ve Kāvus’uñ sarāyına girüp Ǿale’l-ġafet esįr itdiler. Cümle 

serverleri bile giriftār eylediler. Ol dem şāh-ı Hāmāverān anları ol yirde giceletmedi. 

Meger Hāmāverān’da bir kūh-ı bülend var idi. başı seĥāba irmiş idi. Ayaġı ķaǾr-ı 

deryāda idi ve ol ŧāġuñ faraķında bir metįn ü müstaĥlem ķalǾa var idi. Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Bed ān dez firistād Kāvus-rā 

Hemān Gįv ü Gūderz ü hem Ŧūs-rā 

Heme mihterān-ı dįger-rā2919 be-bend 

Ebā şāh-ı Kāvus derd zi-figend2920  

Neŝr: Andan Kāvus’ı ve Gįv ü Gūderz’i ve Ŧūs’ı ve dükeli mehterān-ı Įrān’ı bend ile  

[P-161b] ol ķalǾaya gönderdi ve yüz biñ dilāver ve ħançer-güźār leşkeri ol ķalǾaya 

nigehbān ķodı ve Kāvus’uñ sāǿir leşkerini ķırup mā-melekin yaġma itdiler ne ķadar 

pūşįde-rūyān var ise esįr itdiler ve Sūdāve’yi daħı esįr ķılup girü evvelki menziline 

                                                           
2918 Bir ādeme] birine, U. 
2919 -rā] -U. 
2920 Kâvus böyle düşkün haldeyken  Hâmâverân Padişahı, Kâvus’u, Gîv’i Gûderz’i Tûs’u ve 
bunlardan başka, diğer bütün büyükleri bağlatdı. 
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getürdiler ve her ne ķadar ki anı Kāvus muĥabbetinden ayırmaķ dilediler ķābil 

olmadı ve didi ki: Ben Kāvus’dan ayrılmaķ muĥāldür meger başum kesile didi. 

Gelüp bu sözi pederine söylediler [U-105b] buyurdı anı daħı ol ķalǾaya gönderüp 

Kāvus yanında ĥabs itdiler. Zār u giryān şehriyār ile bir yirde maĥbūs olup bu āña 

ķolluķçı ol buña ġam-güsār ķarār ķıldılar. Ammā bu ħaberler cihāna münteşir oldı. 

Herkes istimāǾ eyledi ki: Kāvus-ı śāĥib-i külāh esįr oldı. Ol dem her cānibden 

düşmen ĥareket idüp taħt-ı Įrān’a Ǿazįmet itdiler. Herkes başına külāh-ı pādişāhį 

ķodı. Tāc u taħt sevdāsına düşdiler. Cānib-i Türkistān’dan ve deşt-i Nįzevrān’dan 

sipāh-ı girān geldi. Efrāsiyāb ise aġır sipāh düzdi. ǾIyş u nūşdan ve ħˇāb-ı rāĥatdan 

ferāġat ķılup yüridi. Cümle gelen sipāh ħod anuñ emri ile idi. Įrān’dan ser-ā-ser 

feryād u fiġān ķopdı. Efrāsiyāb leşker-i bį-şümār ile Įrān mülkine āteş-i sūzān oldı. 

Üç ay cengden bir laĥža ħālį olmadılar. Niçeler külāh içün baş virdiler. Bir ĥāle vardı 

kim sipāh-ı Įrān perākende oldı. Merd ü zen ve ħurd u büzürg Türkān’a bende 

oldılar. Tamām kişver-i Įrān vįrān oldı. Çünkim ĥāl böyle oldı āħįr bāķį ķalan Įrān 

uluları bir yire gelüp Rüstem’e nāme yazup içinde aĥvāli iǾlām itdiler ve nāmeyi bir 

heyūn-süvār ile gönderdiler. Nāme ki Rüstem’e vāśıl oldı gözinden yaş yirine ķan 

aķıtdı. Ol dem Kābil ve Zābil leşkerin cemǾ idüp Įrān’a çekildi. Gelüp serverler ile 

mülāķāt idince her biri zār u giryān Rüstem’üñ ayaġna düşdiler. Rüstem anlara tesellį 

virdi baǾdehu şāh-ı Hāmāverān’a bir nāme yazdı. [P-162a] Netįce-i nāme bu ki: Eger 

Kāvus’ı ħalāś ķılmazsañ benüm şemşįrümden rehā bulmazsın ve cengüme ĥāżır 

olasın. Çünki nāme Hāmāverān şāhına irdi oķıyup bir zamān ĥayret Ǿālemine vardı. 

Çeşmi tįre ve seri ħįre oldı. Āħir kendü zuǾm-ı fāsidince Kāvus’ı ħalāś itmegi revā 

görmedi ve cengi muķarrer itdi. İlçi gelüp Rüstem’e aĥvāli bildürdi. Andan rüstem 

daħı dilįrān-ı Įrān’ı cemǾ idüp Hāmāverān’a irdi. Her ŧarafı ġāret eylediler. Ol dem 

şāha Rüstem geldüginden ħaber virdiler. Ol sözi gūş idince ser-āsįme oldı. Ol 

diyārdan daħı feryād ķopdı. Ħalāǿiķ cūşa geldi. Şāh-ı Hāmāverān daħı nā-çār leşkerin 

şehrden ŧaşra çıķardı. Rüstem daħı gelüp muķābelesine ķondı. Ol gice geçdi irtesi iki 

leşker at arķasına geldiler. Rüstem gürzini döşine alup naǾre urup meydāna girdi. 

Hāmāverānįler Rüstem’üñ cūş u ħurūşın görüp ve heybet ü śalābetine nažar idüp 

yürekleri uyandı. Bu leşker Rüstem’üñ bir ĥamlesine ŧāķat getüremeyüp münhezim 

oldılar. Ķaçup şehre ķapandılar. Ol dem Hāmāverān2921 şāhı gördi Rüstem ile 

muķābele mümkün degildür zįrā leşkeri az idi Berberistān’a ve diyār-ı Mıśr’a ilçiler 

                                                           
2921 Hāmāverān] -P. 
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ile nāmeler yazup gönderdi ve nāme içinde dimiş idi ki: Rüstem beni zedeledi. Eger 

şimdi siz benüm ile bir olursañuz andan źerre ķadar elem çekmezin ammā siz kim 

baña yardum itmeyesiz pādişahlıġa noķśān irişür ve benden ġayrı size daħı sirāyet 

ider didi. Çünkim bu nāmeler ol şāhlara vāśıl oldı anlar daħı aĥvāli bilüp işte egerçi 

üç kişverüñ sipāhı āmāde oldılar. [U-106a] Ammā derūnları pür-vehm ü ħayāl 

Hāmāverān semtine baş ķodılar. Keŝret-i sipāhdan rūy-ı zemįn başdan başa kūh-ı 

āhen oldı. Çünkim iki yüzden sipāh kūh-tā-kūh śaf çekdiler. Rüstem ki destine nįze 

alup2922 ĥamle ķıldı. Aħşām olınca meydānı ŧutdı. Mıśr u Şām u  [P-162b] Berberistān 

dilįrlerinden ve Hāmāverān serverlerinden kim meydāna girdi ise emān u zamān 

virmedi. Ol gice iki leşker dönüp ķondılar. İrtesi yine śaf çekdiler Įrāniyān’dan 

Girāze nām ser-firāza meymene ıśmarlandı meyserede Erdişįr-i nām-ver ŧurdı ve 

anuñla Zevāre-i dilįr bile idi. Ķalb-gāhda Rüstem-i kįne-ħˇāh ķarār itdi. Yāl u bāl ve 

heybet ü śalābet ile zįn üzerinde kemend-i ħam-ender-ħamını ķārbūs-ı zįnde ķodı. Bu 

cānibde şāh-ı Hāmāverān ıraķdan2923 Rüstem’i gördi bu gūne ĥarekātı var ol daħı 

sipāh-ı girānın başdan başa ārāste itdi. Meymenede şāh-ı Berber ŧurdı elinde bir gürz-

i cān-sitānı var idi ve meyserede sulŧān-ı Mıśr ķarār itdi arķasında cevşen ve başında 

zırh-ı külāh2924 ile ve ķalb-gāhda şāh-ı Hāmāverān ŧurdı. Andan iki leşker tedrįcle 

birbirlerine hūm u hücūm itdiler. Ķarılup ķatıldılar. Tįġ ü ħiştek tāb u şuǾlesinden 

sen dirsin ki dükeli zemįn lāle-zār oldı. Her cānibde niçe ser-i tāc-dār kesilüp ħaftān 

u şalvār her ŧarafa perākende vü perįşān oldı. Rüstem-i dilāver raħş sürüp Şām 

şāhınuñ ardından irişdi. Kemendini pertāb eyledi. Ĥalķa-i kemend ki anuñ gerdenine 

bend oldı. Çeküp gūyiyā cevgānla bir ŧop gibi2925 ķapdı bu vechle anı atından yıķdı. 

Behrām-ı dilįr irişüp iki ellerini ķafasında bend eyledi. Bu maǾrekede altmış dāne 

nām-dārān Mıśr u Şām giriftār oldı. Bir ŧarafda şāh-ı Berber Girāze’nüñ elinde esįr 

oldı. Anuñ daħı ķırķ dilāverlerini bile ŧutdılar. Bu kār-zārda küştegānuñ keŝretinden 

rūy-ı zemįn kūh-ı bülend oldı. Hāmāverān şāhı bu ĥalį görüp emān diledi. Bu Ǿahd 

ile Kāvus u Gįv ü Gūderz ü Ŧūs’ı ħalāś ile Rüstem daħı emān virdi. Andan cengden 

el çekdiler. Rüstem bār-gāhına gelüp esįr olan şāhları buyurdı. Meydān-ı siyāsete 

getürdiler. Bu ŧarafda şāh-ı Hāmāverān fi’l-ĥāl2926 varup ol ķalǾadan [P-163a]  

                                                           
2922 Alup] aldı, U. 
2923 Iraķdan] -P. 
2924 Zırh-ı külāh] zer-külāh 
2925 Gibi] -U. 
2926 Fi’l-ĥāl] -P. 
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Kāvus’ı ve dilāverleri çıķārdı ve Kāvus’uñ ayaġına düşdi Ǿözr-ħˇāhlıķ idüp2927 

baǾdehu Kāvus’ı şefįǾ idinüp Rüstem bār-gāhına geldiler. Rüstem Kāvus’a istiķbāl 

itdi. Andan ol meydān-ı siyāsetde olan şāhlar daħı emān dilediler ve bāc u ħarāc 

ķabūl idüp ve ne ķadar ki Kāvus’uñ mālını yaġma itmişler idi tażmįn idecek oldılar 

vāķıǾā varup cümle Kāvus’uñ bār u ben-gāhını getürüp ve māl u ħazįnesini bį-ķuśūr 

teslįm itdiler. Andan Kāvus başına fįrūzeden bir tāc urınup ve bir muĥāfe-i zerrįn 

ārāste olındı. Sūdāve’ye emr itdi ki ol taħt üzre otura. Sūdāve daħı çıķup taħt-ı revān 

üzre oturdı2928. Daħı āfitāba yüz urdı yaǾnį ĥamd itdi2929 ve Andan cümle serverler 

Kāvus’uñ nažarına gelüp öñinde baş ķodılar. Kāvus daħı her birini nüvāħt eyledi2930. 

Keykāvus Įrān’dan cānibe teveccüh eyleyicek geldi yine üç memleket Ǿaskeri cemǾ 

oldı Mıśr’dan ve Hāmāverān’dan yüz biñ Ǿasker cem oldı. Dükeli ceng-cū-yı 

mübāriz pehlevānlar idi ve Berber-zemįn’den daħı geldi. Kāvus daħı şehrden geçüp 

leşker-gāha geldi. Gįtį-sitān u kişver-güşālıķ ķāǾidesi üzre deprenüp evvel ķayśere 

bir ķāśıd tedārik idüp yol bilür bir ādeme mektūb virüp gönderdi ve eyitdi: Rūm 

çerįsinden güzįdesini müselleĥ ü mükemmel bahādırlarını ve cįhān-dįde vü dįzgin (?) 

yolından ħaber-dār olanları cemǾ eyleyüp bizüm cānibimüze irsāl idesiz diyüp dostıķ 

yüzinden yārįliķ ŧaleb itdi2931. BaǾdehu [U-106b] Įrān ŧarafından söz açdılar. 

Efrāsiyāb’uñ Ǿālemi ħarāba virdügin didiler ve ol maĥalde bir hecįn-süvār geldi bār-

gāha girüp Kāvus öñinde baş ķodı ve bir nāme śundı. Kāvus alup oķıdı kim Ķayśer-i 

Rūm Efrāsiyāb’dan şikāyet idüp kişver-i Rūm ħarāb oldı diyü težallüm idüp imdād 

ŧaleb itmiş2932.  Geldük imdi bu cānibe Yemen ǾArabı daħı āgāh oldılar kim 

Keykāvus Şāh ĥabsden ķurtıldı Mıśr şāhına ne ķaldı ve Berber-zemįn şāhını esįr itdi 

didiler. Muĥaśśal her birisi kişver-gįr ü gįtį-sitān iken Rüstem anlara n’eyledügin 

işitdiler. Bir süvār dilįr tedārik idüp bir dāne nāme yazdılar. Süħan-ħā-yı şāyeste 

yazup bu nevǾale tażarruǾ idüp eyitdiler ki: Şāhuñ kemter ķullarıyuz anuñ 

buyuruġından ħāric yire ayaķ baśmazuz dem-ā-dem şāhuñ dostına dost düşmenine 

düşmenüz gördük Gürk-sārlardan Ǿasker gelmedi çün taħt-gāh-ı Įrān ħālį idi. Ķaśd 

itdiler ki alup żabŧ eyleyeler bu işlere [P-163b] biz śabr idemeyüp Efrāsiyāb 

Kāvus’uñ taħt u tācın ŧaleb eyleye daħı otura Įrān u Tūrān pādişāhı olmaķ dileye 

başında beynisi bulanmışdur anuñ ki bunuñ gibi işte şürūǾ ider diyüp biz daħı Yemen 

                                                           
2927 İdüp] -U. 
2928 Sevdāve’ye … oturdı]  Sevdāve’yi süvār ķıldılar, U. 
2929 Daħı āfitāba … ĥamd itdi] -U. 
2930 Andan cümle … nüvāħt eyledi] -P. 
2931 Daħı āfitāba … ŧaleb itdi] -U.  
2932 BaǾdehu … ŧaleb itmiş] -P.  
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mübārizlerinden nįže-dār pehlevān süvārlar ve sįne-güźār u cān-güźār nām-dārlar ile 

varup Efrāsiyāb’a ārām ve ĥużūr virmeyüp anlardan ve bizden ķırıldı. İşte bu nevǾale 

bir rūzgārdur nįk geldi şimdiki ĥālde bi-ĥamdi’llāh şāhuñ ĥālinden ħaber alduķ ve 

devlet-i şāhį vü taħt-ı pādişāhį yine tāzelendi dükeli Yemen Ǿaskeri nām-dār u 

şemşįr-zen ü esb-efgen bir encümen olup müheyyā olduķ hemān Berber-zemįnden ki 

pādişāh-ı Ǿālem-penāh Ǿinān-ı Ǿazįmetin Įrān’a döndüre biz daħı der-Ǿaķeb irişürüz. 

Düşmen ķanından yir üzre Ceyĥūn ırmaķların aķıdıruz diyüp nāmeyi ķāśıda virdiler. 

Berber diyārına gönderdiler. Çün ķāśıd nāme ile Kāvus Şāh ķatına vardı, nāmeyi 

ulaşdurdı. Kāvus Şāh nāmenüñ mażmūnına vāķıf oldı, bu nevǾale münāsib cevābları 

gördi ve begendi Yemen sulŧānından ħoşnūdlıķ getürdi ve andan śoñra2933 

Efrāsiyāb’a nāme yazdı ve eyitdi: Mektūb saña varduķda Įrān vilāyetin bıraķ var yüri 

iķlįmüñe yüzüñ śuyı ile revān ol. Ĥadden ŧaşra ayaķ baśup teraķķį ŧalebiyle 

yaramazlıġa el uzatma. Saña şehr-i Tūrān yeter bu az diyārdan saña derd ĥāśıl olur. 

Seni renc-i dırāza śataşdurur. Saña evlā olan kihterlige bil baġlamaķdur. Postuna 

göre ayaķ uzat ki rāĥat olasın. ǾAle’l-ħuśūś Įrān bilürsin evvelden benüm taħt-

gāhumdur ser-be-ser Ǿālem pādişāhları benüm zįr-i destümdedür diyüp niçe bunu 

gibi sözler ile ķorķu ħaberlerin virdi2934. Andan ol nāme gelüp Efrāsiyāb’a vāśıl oldı. 

Göñli şįtāb ve seri kįneden ŧoldı2935. Kāvus’a ħaber gönderdi ki:2936 Bundan śādır olan 

güft ü gūyı merdüm-i zişt-ħūydan ġayrıya yaraşmaz2937. Eger mülk-i Įrān saña lāyıķ 

olaydı sen Įrān’ı bıraġūp Māzenderān’a gitmez idüñ. İmdi şimdi ben Įrān’a ceng içün 

geldüm mülk-i Įrān her vechle benümdür2938 ki pūr-ı Ferįdūn yaǾnį Tūr benüm 

ceddümdür2939 bunı cümle Ǿālem bilür lā-cerem hem Įrān, hem Tūrān bu yüzden [P-

164a] taħt-gāhumdur ve bir daħı istiĥķāķum ol yüzdendür ki bu mülki ben 

ǾArablardan almışumdur zūr u bāzū vü şemşįr ķuvvetiyle ol diyārı ǾArab ķavminden 

boşaltdum aldum. Įrān memleketi benümdür çünki Įrān diyārı saña gereklü idi 

Hāmāverān’a iĥtilāc çeküp n’eylerdüñ2940. Yā ben senüñle bu cengden ķaçan ferāġat 

                                                           
2933 Geldük imdi … śoñra] -U. 
2934 Efrāsiyāb’a nāme … virdi] ol dem Kāvus daħı bir nāme yazdı ki Efrāsiyāb’a göndere. Mażmūnı 
bu ki: Ey Efrāsiyāb niçün ĥaddüñden ziyāde tecāvüz eyledüñ mülk-i Tūrān’a ķanāǾat ķılmaduñ 
bilmedüñ mi ki kişver-i Įrān benüm ķarār-gāhumdur. Cihān ser-be-ser benüm zįr-i destümdedür, U. 
2935 Andan ol nāme … ŧoldı] Nāme Efrāsiyāb’a varduķda ġāyet pür kįn ü pür ıżŧırāb oldı, P. Şitāb ile 
cevāb yazdı ve eyitdi: 
2936 Kāvus’a … gönderdi ki] Şitāb ile cevāb yazdı ve eyitdi, P.  
2937 Bundan śādır … yaraşmaz] bunu gibi sözleri merd-i dil-keş olan söyler, P.  
2938 Eger mülk-i Įrān … benümdür] yoħsa insāf ehli olan bilür ki iki yüzden baña salŧanat, P 
2939 Ki pūr-ı Ferįdūn … benüm ceddümdür] Ferįdūn Şāh’uñ oġlı benüm dedemdür, P. 
2940 Bunı cümle … neylerdüñ]  -U. 
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iderin2941. İmdi şöyle bil ki ben şemşįrüm ile ŧāġdan tįġ alurum yaǾnį ŧāġuñ depesini 

keserin ve tįrem ile ebr-i siyāh içinden Ǿuķāb-ı tįz-perri şikāra getürürüm2942. Diyüp 

nāmeyi gönderdi2943. Çün Kāvus nāmeden Efrāsiyāb’uñ sözlerin2944 işitdi sipāh-ı 

cengįyi āmāde ķıldı2945. Efrāsiyāb ile ceng itmek için Berber-zemįn’den Süryān 

ŧarafına yüridi2946. Hāmāverān’dan Įrān’a gelüp Pārs şehrinde ķarār itdi ve leşkerini 

ŧaşra çıķarup bār-gāhların ķurdı2947. Bu cānibden Efrāsiyāb daħı Ǿasker-i Tūrkān ile 

Rūm üzerinden ķalķup Įrān’a müteveccih oldı. Bir gün gelüp Kāvus’a muķābil 

ķondı2948. İrtesi iki ŧarafdan leşker süvār oldı2949. Atlar ayaġından yir yüzi tozıdı gerd-

i siyāh gerdūn-ı gerdāna irdi2950. Cihān śūrnā vü ŧabl u naķķāre śadāsından ŧoldı2951, 

zemįn āhenįn oldı gök yüzi ābnūsa döndi nįze zaħmından ve silāĥ u siperlerüñ 

śadāsından ķulaķlar ŧuŧıldı, āteş-i ceng Ǿalevlendi. Rüstem-i Destān ķalb-gāh-ı 

Ǿaskerden ilerü geldi ejdehā-kirdār nįze-i āhenįn elinde Tūrānįlere şöyle girdi kim 

Efrāsiyāb pehlevānlarınuñ baħtı anuñ ol cenginden uyudı2952. Efrāsiyāb ol ĥāli gördi 

serāb-ı fāsid gibi ķaynadı2953 Ǿaskerine istimālet içün āvāzıyla çaġırup eyitdi2954: Ey 

benüm dilįrlerüm bahādırlarımuñ güzįdeleri nerre şįrlerüm cehd idün peleng gibi 

ceng eyleyüp cihānı Kāvus’uñ gözine teng idegörüñ2955 ad u sān içün ŧuruşuñuz Įrān 

pehlevānlarına şemşįr ü nįzeler ile ĥamle eyleñüz dilįr ü nām-dārlarını düşürüñüz2956 

ve ve hem şol Rüstem-i Segzį-i şįr-dil ki anuñ şemşįrinden gerdūn ħacil olur anı 

dilįrlik semtinden götürüñ başını belā bendine yetirüñ. Her kim anı bu cengde 

atından yıķup zįn-i pelengden ayıra aña şāhlıġum ve taħtum vireyin ve ķızum virüp 

nāmına cihān-pehlevān menşūrın yazayum2957. İmdi bu işi sizden her kim iderse 

                                                           
2941 Yā ben … iderin] -P. 
2942 İmdi şöyle … getürürüm] İmdi cevāb-ı peyġām şemşįr-i tįz olur kim ki tįr çeker doz ile bulutlar 
yüzinden Ǿuķķāb-ı dilāveri indürmege ķādir olur anuñ cevābı ħaśmına ķılıçdur,  P. 
2943 Diyüp nāmeyi gönderdi] -U. 
2944 Çün … sözlerin] çünki Kāvus bu sözleri, U. 
2945 Sipāh-ı … āmāde ķıldı] Ǿasker yaraġın gördi, P. 
2946 Efrāsiyāb … yüridi] -U. Hāmāverān’dan Įrān’a gelüp Pārs şehrinde ķarār itdi ve leşkerini ŧaşra 
çıķarup bār-gāhların ķurdı, U. 
2947 Hāmāverān’dan … ķurdı] -P. 
2948 Bu cānibden … ķondı] ve ol cānibden bir leşker-i bį-girān ile Efrāsiyāb cenge ālāylar baġladı.  
2949 İrtesi … oldı] -P. 
2950 Atlar … gerdāna irdi] -U. 
2951 Cihān … ŧoldı] Kūs u nefįr śadāsı cihānı ŧutdı, U. 
2952 Zemįn āhenįn … uyudı] -U. 
2953 Ol ĥāli gördi serāb-ı fāsid gibi ķaynadı] -U. 
2954 ǾAskerine istimālet içün āvāzıyla çaġırup eyitdi] ĥayķırup eyitdi, P. 
2955 Ey benüm dilįrlerüm … idegörüñ] ey benüm dilįr pehlevānlarum ve ey benüm ulularum arslan 
gibi cengį erenlerüm cehd idüñ ki Kāvus’a cihānı teng idesiz, P. 
2956 Ad u sān içün … düşürüñüz] -U. 
2957 Her kim anı bu … yazayum] -U. 



390 

 

mülk-i Įrān’ı aña sipāriş idem ve anuñ başını feraķ-ı ferķ-dāndan bālā eyleyem2958. 

Şarķ u ġarbda anuñ  nāmı söylene diyüp Tūrān pehlevānlarını Rüstem cengine [P-

164b] taĥrįk ü taĥrįś itdi. Segzį edāsıyla yād itdügi ķaķıduġından (?) idi Nažm: 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Hemān Segzį ān Rüstem-i şįr-dil  

Ki ez- tįġ-i ū geşt gerdūn ħacil2959  

Neŝr2960: Çünki sipāh-ı Türkān2961 Efrāsiyāb’uñ2962 bu sözini gūş itdiler2963 ser-ā-ser 

cümle Tūrān begleri cenge yüz ŧutdılar2964 Įrāñ begleri daħı bir demden ellerine gürz-i 

girānlar alup nįze-i cān-sitānlar ile hūm u hücūm gösterüp Tūrān Ǿaskerine 

ķuyuldılar2965, Rüstem-i nām-ver bebr-i beyān gibi cūş u ħurūş idüp yüridi, Türkān’a 

ķoyuldı ħˇāh-nā-ħˇāh Türkān maġlūb oldılar Bahādırān-ı Įrān anlara şol mertebe2966. 

ķılıc urdılar, öyle ķırdılar kim tūde tūde küşteler yıġıldı. Ŧāġlar śaĥrālar bellü degil 

idi. Tūrānįlerüñ tamām baħtı uyķuya vardı. Aħirü’l-emr Efrāsiyāb Rüstemden girįzān 

oldı. Hįç muķābil olmaġa ve ŧurmaġā ŧāķati olmadı. Türkān leşkerinden ŝülüŝān 

leşker ķılıca geldi. Çün Efrāsiyāb gördi ki bāķį ķalan Ǿasker daħı cengden yüz 

döndürdiler. Zaħmlu ve mecrūĥ, mecālleri yoķ ĥālleri digergūn, hemān sipāh sūr-ı 

yān ile ılġadı. Rūşen-i zamāne bu nevǾale gördi baķıyetü’s-süyūf olanları çeküp 

Tūrān’a gitdi. Cigeri ħūn, baħtı ser-nigūn iki behre Ǿaskeri ķılıca gelmiş tiryaķ arardı 

zehre ŧūş oldı 2967. Kāvus aǾdāya ġālib olup cengden döndi. Andan manśūr u mužaffer 

şehr-i Pārs’a girüp ķarār idicek taħtını ārāste ķıldı. ǾĀleme Ǿadl ü dād bisāŧını döşedi 

şādįlik ile niǾmet ķapusını güşāde ķıldı. Her semte2968 bir pehlevān [U-107a] 

gönderdi. Her diyāra bir Ǿaķlı kāmil, göñli rūşen, gözi açıķ serveri baş idüp leşker 

virdi2969. Merv iline ve Nişābūr’a ve Belħ’e ve Herį’ye her birine bir leşker ve bir 

                                                           
2958 İmdi bu işi … eyleyem] ser-efrāzlıġa başını gerdūn-ı gerdāna irgürem, P. 
2959 Bilhassa, kılıcının korkusundan göklerin bile titrediği, Segzî’li, aslan yürekli Rüstem’i. 
2960 Şarķ u ġarbda … Neŝr] -U. 
2961 Sipāh-ı Türkān] -P. 
2962 Efrāsiyāb’uñ] anuñ, U. 
2963 Gūş itdiler] işitdiler, P. 
2964 Cümle Tūrān begleri cenge yüz ŧutdılar] rezme kūşiş itmegi muķarrer itdiler, U. 
2965 Įrāñ begleri daħı … ķuyuldılar] -U. 
2966 Rüstem-i nām-ver … şol mertebe] -P. 
2967 Ķılıc urdılar, eyle … ŧūş oldı] ķılıç ķodılar ki deşt ü śaĥrā küştegānla mālāmāl oldı. Türkān 
münhezim olup dönüp firār itdiler, U. 
2968 Semte]ŧarafa, P. 
2969 Her diyāra bir … idüp leşker virdi] -U.  
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emįr gönderdi, cihānı yek-sere Ǿadl ü dād ile pür ķıldı2970 Dükeli ķurd ķuzıdan yüz 

döndürdi2971. Anuñ devrinde Ǿālem dükeli ķulluġa bil baġlayup heft iķlįmüñ ħazā’įn-i 

bį-şümārı ħazįnesine aķdı. Devlet-i pādişāhį bir mertebe ķuvvet ŧutdı kim perį ve dįv 

emrine fermān-ber idi2972. Cihānuñ mehterleri anuñ der-gāh-ı ķadrinde derbān 

meŝābesinde oldılar2973. Tāc-dārlar ķamu aña leşker oldılar ve cihān-pehlevānlıġın 

Rüstem’e virdi. Bir zamān bu nevǾale [P-165a] rūzgār geçdi. Tāc u taħt ile kāmrān, 

düşmenden emįn ü fārįġ rūzgār geçürdi2974. Çünkim Kāvus bu deñlü salŧanatda 

metānet ü istiķlāl buldı ve bu ķadar śāĥib-i ķudret ü iclāl oldı pes murād idindi ki 

Kūh-ı Elburz içinde bir mekān idine yaǾnį gāhį anda varup seyr ü şikār itdükçe ķarār 

ide bir sarāy binā ide ol dem ķalķup Kūh-ı Elburz’a irdi. Elburz dįvlerini ķabża-i 

tesħįrine alup ve anlara buyurdı ki kūhdan seng-i ħārā ķazdılar ol ŧaşlar ile iki ulu 

sarāy bünyād itdiler ve andan raħşlar içün āħūr bünyād itdiler. Pūlāddan mįħler ve 

ħārādan sütūnlar diküp iki cānibine raħşlar baġladılar ve bunlardan ġayrı buyurdı 

śırçadan iki dāne ev düzdiler ve anuñ üzerinde ħˇāb-ı rāĥat idecek yirler ķıldılar ve 

andan ol sarāylaruñ ĥareminde maŧbuħlar düzdiler ol cāy-gāhı bir müferriĥ maķām 

itdürdi tā ki anda varduķda vücūdı nāz u naǾįmle perveriş bula ve bunlardan ġayrı iki 

ħāne daħı bünyād ķıldı tā ki anda esbāb-ı ceng ķonıla ve ol ħāneleri ħām gümüşden 

itdiler ve bunlardan ħāśśaten kendüye ķarār-gāh içün śāfį altun taħtalardan bir ħāne 

düzdürdi yirden yüksekligi yüz yigirmi ķulac idi ve ol eyvānuñ üstini yāķūtla 

muraśśaǾ itdiler daħı üzerini ħod pįrūze ile bezediler ve ol ķaśr-ı bālānuñ gölgesi 

düşdügi yire dek bir uzun cāy-gāh idüp eŧrāfını ĥavlį itdiler ve hergiz ol yirüñ 

rūşenligi eksilmez idi ve ol maķām-ı ħürrem ki Kāvus kendü içün ābād itdi yaz ve 

ķışı muǾtedil idi. Lā-büd anda bir kerre varan kimsenüñ derūnında renc ü elem 

ķalmaz idi. Keykāvus bu aġır bināyı ki Elburz dįvlerine işletdi şol mertebeye vardı ki 

dįvler ħidmetde Ǿāciz ü fürū-mande oldılar. Āħir binā der-tamām oldı andan Kāvus 

Şāh bir niçe yıl anda ķarār eyledi. Ammā gidükçe Ǿadl ü dāda naķś u zevāl irgürdi. 

Maĥżā kendü hevā-yı nefsine tābiǾ olup ħāŧırına gelen maǾnāyı žuhūra getürmege 

başladı ve muĥālātı mümkünātdan Ǿadd ider oldı ve Ǿaskerine ve yanında olan ululara 

riǾāyet ü ĥimāyet itmez oldı. Herkes bunuñ ħidmetinden Ǿāciz olup bed-ħaśletleri 

                                                           
2970 Merv iline ve … pür ķıldı ] Merv şehrine ve Belħ şehrine ve Herį mülkine birer leşker gönderdi ki 
ol vilāyetleri ĥıfž u ĥırāset eyleyeler muĥaśśāl cihān me’men Ǿadl ü dād oldı. 
2971 Dükeli ķurd … döndürdi] ķurd ķoyundan ŧamaǾın ķaldurdı, P. 
2972 Anuñ devrinde … fermān-ber idi] Genc ü dįnār rāygān u bį-şümār olup ve baħt u saǾādetüñ 
izdiyādından dįv ü peri ve derrendegān aña ħidmetkār oldılar, U. 
2973 Cihānuñ mehterleri … oldılar] ulular Kāvus öñinde kihterlik yirinde ŧurdılar, P. 
2974 Tāc-dārlar ķamu … geçürdi] -U. 
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žuhūra geldükçe vüzerā vü ümerāsı renc ü miĥnet ĥāśıl itdiler ve gitdükce ķalbine 

vesvese-i şeyŧānį yol bulmaġa başladı. Belį lā-cerem bir kimesne ki hevā-yı nefse 

tābiǾ olup ārzūsın virmek ike muķayyed olur şeyŧān-ı Ǿaleyhü’l-laǾnet daħı her 

vechle anuñ ĥıśn-ı ĥaśįn-i ķalbine yol bulur. Elbette gitdükce verāǿ-yı đalālete 

düşürüp ŧarįķ-i Ĥaķ’dan çıķarur2975. [U-107b]  

Bu Dāsitān İblįs’üñ Kāvus Şāhı Gümrāh İtdügidür ve Kāvus’uñ Āsmāna Çıķduġıdur 

[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Çünān bed ki İblįs rūzį be-gāh 

Yekį encümen kerd nihān zi-şāh 

Be-dįvān çünįn güft kām-rūzgār 

Ne renc ü ne saħtįst bā-şehriyār 

Yekį dįv bāyed künūn naġz dest 

Ki dāned zi-her gūne rāy-i nişest 

Reved cān-ı Kāvus bį-reh küned 

Be dįvān bedān renc kūte küned2976 

Neŝr2977: Naķķāş-ı śaĥįfe-i Ǿibret ve ressām-ı cerįde-i ĥikmet yaǾnį Firdevsį-i üstād-ı 

śāĥib-i ŧabįǾat bu resmle varaķ-ı nigār-ı süħan ve bu ŧarzla nümūdār-ı eşkāl śanem-

ħāne-i dāsitān-ı kühen olmış ki: Ķaçan ki Keykāvus Kūh-ı Elburz’a Ǿavdet eyledi. 

Gelüp Pehlev diyārında ārām u rāĥat ķıldı çünkim anuñ ferr-i devleti teraķķį buldı ve 

hevā-yı nefsle tābiǾ oldı2978. Şeyŧān ǾAleyhü’l-laǾnet fırśatı ġanįmet bilüp tevābiǾi ile 

bir cemǾiyyet ķıldı ve dįvlere ve cįnnlere eyitdi2979: Bu gün kār böyledür ki hergiz 

Kāvus-ı şehriyārda žāhiren ve bāŧınen bir renc ü miĥnet ve bir ġam u meşaķķat 

ķalmadı. Tamām derūnı ve bįrūnı ġıll u ġuśśadan sādedür. Zįrā umūr-ı dünyeviyye 

ķaydını tamām gördi şimdi kendü vücūdını perveriş itmekle muķayyeddür2980. Bugün 

kāruñuz bu şehriyāruñ elinden çekmekdür. Miĥnet ü meşaķķatden sizi ħālį ķomaz2981. 

                                                           
2975 Çünkim Kāvus bu deñlü salŧanatda metānet ü istiķlāl buldı … çıķarur] -P. 
2976 Nasıl olduysa bir gün, şeytan sabahın erken bir saatinde ve padişahdan gizli bir toplantı yaptı. 
Devleri etrafına toplayarak, onlara: “Padişahın eziyetinden, neredeyse canımız çıkacak hale geldik. 
Şimdi, padişahla oturup konuşmasını becerebilecek bir deve ihtiyacımız var. O dev gidip Kâvus’u 
doğru yoldan çıkararak bizi bu eziyetten kurtarmalı!” 
2977 Bu Dāsitān İblįs’üñ … Neŝr] -P. 
2978 Naķķāş-ı śāĥife-i Ǿibret … oldı] -P. 
2979 Şeyŧān ǾAleyhü’l-laǾnet … eyitdi] İblįs Kāvus’dan nihānį dįvān idüp ķavm-i şeyāŧįni cemǾ eyledi 
ve eyitdi ki, P. 
2980 Bu gün kār böyledür ki … muķayyeddür] -P. 
2981 Bugün kāruñuz bu … sizi ħālį ķomaz] -U. 
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Arañuzdan bir dįv gerekdür ki her dürlü rāydan ħaber-dār ola vara Kāvus’ı 

azdurmaġa ķādir ola ve anı yoldan çıķarup helāk ide. Tā kim bu miĥneti dįvler 

üzerinden gidere. Anı ŧarįķ-i Ĥaķ’dan çıķarmaġıla ferr-i şāhį tedbįl olup bir belāya 

uġraya kim bisāŧ-ı zer-beftini ħāk-ı siyāha devşüre, dleri anuñ belāsından ķurtara2982 

Pes dįvler bu sözi İblįs’den işitdiler ve anuñ maķśūdın añladılar ammā Kāvus 

ķorķusından cevāb viremeyüp bir söz söylemege ķādir olımadılar2983. Ol dem bir dįv-

i iblįs-śūret ayaġa ŧurup racįm-i laǾįne śad-hezār laǾnetden śoñra eyitdi2984: Bu çerb-

destlik benüm kārumdur, bu iş baña maħśūśdur2985 eger buyurursañ bu ħidmeti ben 

edā ideyin didi. İblįs daħı aña laǾnet idüp ber-ħūr-dār ol  yüri göreyin seni Kāvus’ı 

ŧarįķ-i Ĥaķ’dan nice döndürürsin ve anı rāh-ı đalālete ne yoldan gönderürsin didi. 

Andan ol dįv daħı ķalķup2986 kendüyi bir ġulām-ı ħūb-śūret şekline ķoyup2987 ol ķadar 

ārāste vü pįrāste oldı ki her ķanķı cemǾiyyete varsa lāyıķ idi. Çünki bu vechle āmāde 

oldı. Sürüp Kāvus Şāh olduġı yire geldi2988. Meger ol gün Keykāvus śayd u şikār içün 

Pehlev’den ŧaşra çıķmış idi. Ol melǾūn ġulām-şekl şāh ile bile çıķdı ve fırśat bulup 

ilerü2989 gelüp şāh öñinde yir öpdi ve duǾā ķılup2990 bir deste gül śundı ve ħoş 

zebānlıķ ile eyitdi2991: Bu devlet-i şāhį birle taħt-ı pādişāhįde ber-ķarār olasın. Zįrā 

bütün Ǿālem senüñ murāduñca oldı ve ser-efrāz u gerden-keşlerüñ sürisine çoban 

olduñ cümle cihān saña fermān-ber oldılar. Cihānda bir iş daħı ķaldı ki nişānuñ 

Ǿālemde ķala. Kimse bilmedügi sırrı sen bilesin2992. Pādişāhum bu ferr zebān ki sende 

vardur. Senüñ cāy-gāhuñ çarħ-ı berįn olsa sezādur. Ħuśūśā cihānda ne işlenecek işler 

var ise itdüñ ve yiryüzünde ne ķadar görecekler var ise gördüñ dünyāda ancaķ 

itmedügüñ bir iş ķalmışdur eger anı daħı Ǿamele getüre idüñ hergiz cihānda nām u 

nişānuñ nihān olmaz idi. Ol sebeble Ǿālemde dāsitān olurduñ ve şāhā ol maǾnā budur 

ki2993 Ǿālem-i Ǿulvįde āfitāb-ı enver senden ne rāz ŧutar ve nişįb ü firāzuñı nice eyler 

yaǾnį ŧāliǾuñ ve Ǿāķıbet kāruñ yine müncerr olur. Āfitābdan ķulaġuñla işidüp 

                                                           
2982 Arañuzdan bir dįv … ķurtara] İmdi ĥālā sizden bir kimse gerekdür kemāl-i şeyŧanatda lā-nažįr ve 
śūret-i žāhirde evżāǾı dil-peźįr ola ki varup Kāvus’ı güm-rāh eyleye, U. 
2983  Pes dįvler bu … olımadılar] Diyince bir kimse bu kāra cürǿet idemedi. Zįrā Kāvus’dan ħavf 
itmişler idi, U. 
2984 Ol dem bir … eyitdi] pes ara yirden biri ŧurdı yüzsüz bį-laǾįn idi, eyitdi, P. 
2985 Bu iş baña maħśūśdur] -U. 
2986 Eger buyurursañ bu … daħı ķalķup] -P. 
2987 Ķoyup] ķodı, P. 
2988 Ol ķadar ārāste … yire geldi] bir niçe dem fırśat gözetdi, P. 
2989 Ġulām-şekl şāh ile bile çıķdı ve fırśat bulup ilerü] -U . 
2990 DuǾā ķılup] -P. 
2991 Ħoş zebānlıķ ile eyitdi] bu nevǾa söze başlayup eyitdi ki, P. 
2992 Bu devlet-i şāhį birle … sen bilesin] -U.  
2993 Pādişāhum bu … budur ki] -P. 
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bileydüñ ve māh-ı felek ne gūnedür göreydüñ ve  [P-165b] gice ve gündüzüñ ne 

idügini fehm ide idüñ ve bu çarħ üzerinde [U-108a] sālār kimdür yaǾnį sipihrüñ 

ĥākimini göreydüñ2994 diyüp ol dįv ü Ǿacebü’l-laǾnet bir vechle taķrįr-i kelāma āġāz 

itdi ki ser-encām-ı kārda Kāvus’uñ derūnını kendüye meyl itdürdi ve sözler ŧabǾ-ı 

şāha teǿŝįr itdi2995. Fi’l-ĥāl ol şāh-ı Ǿālį-cenāh güm-rāh olup derūnı endįşe-i Ĥaķ’dan 

kūtāh oldı2996. Ol bį-Ǿaķluñ gümānı böyle oldı ki sipihr-i gerdān kār-ı cihāndan aña 

yüz göstere ve öyle ķıyās itdi ki āsmāna çıķmaķ ile dükeli rāz-ı deverāndan ħaber-dār 

ve vāķıf-ı esrār ola bilmedi ki bu çarħuñ pāyesi ve kendünüñ ol mertebeye bu yoldan 

sermāyesi yoķdur2997. Egerçi felekde sitāre firāvāndur ammā Ħudā-yı teǾālā celle 

şānehü ferd ü vāĥiddür. Eger mihr ü māh ve eger sitāre vü eflāk ve eger bād ve āb u 

āteş ve ħāk dükeli anuñ zįr-i fermānında bį-çāreler ve kūşiş ü baħtda bį-kārlardur 

yaǾnį fermān-ı Ħudā olmayınca kimseye baħt u saǾādet virmege ķādir degillerdür 

ammā Cihān-āferįn bunlardan bį-niyāzdur ve sipihr-i zemįn senüñ içün döner Ħudā 

anları saña ħidmetkār itmişdür2998. Üstād eydür2999: Pādişāh bu sözleri ki ol dįvden 

işitdi cānı pür-endįşe oldı yaǾnį bu fikre vardı ki hevā yüzine nice çıķa Ǿāķıbet 

sarāyına gelüp dįvān itdi ve ululardan bu aĥvālüñ olmasını istedi her biri taǾaccüb 

itdiler. Āħir müneccimlerden śordı ki yir yüzinden āsmāna ne ķadar yoldur ne 

zamāna dek irilür. Anlar daħı beyān idince şāh daħı bir nā-maǾķūl ve güc tedbįr 

buyurdı bir gice hengām-ı ħˇābda Ǿuķāblar āşiyānesi olan mekāna vardılar ve ol 

yirden bį-nihāye Ǿuķāb yavrıları getürdiler. Her ħāneye iletüp niçe ay ve yıl ol 

yavrıları tavuķ kebābı ile ve ķuzı ve ķoyun etleri ile beslediler. Gitdükçe ol ķuşlaruñ 

her birisi bir şįr-i ner ķadar ķuvvet śāĥibi oldı3000. Şöyle yalıñuz birisi bir yaban 

tekesini altına almaġa ķādir olur idi. Çünkim bu ķuşları bu minvāl üzre tamām ĥāśıl 

itdiler. Andan śoñra Keykāvus göge çıķmaġı muķarrer eyledi. Nažm: 

 

 
                                                           
2994 ǾĀlem-i Ǿulvįde … ĥākimini göreydüñ] āfitāb-ı Ǿālem-tāb felekde firaz u nişįbe niçe devr eyler 
maǾlūm idinesin. Māh-ı tābende ne vech ile artar ve eksilür, gice gündüz nedür, bu çarħ-ı gerdan üzre 
sālār kimdür, ser-efrāz bunları bilmek gerekdür, P. 
2995 Diyüp ol dįv … teǿŝįr itdi] diyüp bunuñ gibi sözler ile şāhuñ Ǿaķlın uġurlayup anı ol dv-i laǾįn 
yoldan çıķardı, P. 
2996 Fi’l-ĥāl ol … kūtāh oldı] pes Kāvus endįşe-nāk oldı, P. 
2997 Ol bį-Ǿaķluñ gümānı … yoķdur] meger şöyle gümān ider idi kim Ǿālem anuñ her derūnį emrine 
rām ola. Śanurdı kim bu çarħ-ı gerdenüñ gerdişi āsān bilinür ve aña nihāyet bulınur,  P. 
2998 Egerçi felekde … ħidmetkār itmişdür] bildi kim bu çarħ-ı bį-ķarārda sitāre firāvāndur ve Ħālıķ 
birdür ve dükeli gökler ve yılduzlar  ve māh-ı tābende ve zemįn-i tįre fermān-ı Ĥaķ’dan ħāric 
degildür, her biri ĥareketdedür ve Ĥaķ celle ve Ǿalā bunlardan münezzehür,  P. 
2999 Üstād eydür] -P. 
3000 Gitdükçe ol … śāĥibi oldı] her biri şįr-i jiyāna döndi, P. 
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[FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūlün / FeǾūl] 

Zi Ǿūd Kumārį yekį taħt kerd 

Ser-i taħt-rā hem be-zer saħt kerd3001 

Neŝr3002: YaǾnį Ǿūd-ı ķumārįden bir taħt peydā itdi ve başlarını altunla müstaĥkem 

eyledi3003. Daħı ol taħtuñ pehlūsına uzun nįzeler baġladılar. Ol nįzelere ķoyun ve ķuzı 

gövdeleri aśdılar ve andan śoñra dört dāne Ǿuķābı ki her biri bir şįr ķadar var idi 

getürüp śanǾatle ol taħtuñ eŧrāfına bend itdiler. Şöyle ki […]3004 ol etler ki aśılmışdur 

anları almaġa ķaśd idüp perr ü bāl açduķlarında taħt daħı hevāya çıķa ve  Kāvus göge 

Ǿazm ide. Ħalāǿiķ bunuñ bu kārına ĥayrān olup herkes māķām-ı ĥayretde ķaldılar3005. 

[U-108b] Kāvus-ı bį-nāmūs gelüp ol taħt üzerinde oturdı3006. Ol ķuşlar daħı ol 

nįzelerde aśılmış etleri göricek aña ķaśd idüp ķanādların açduķlarında taħt 

yiryüzinden bir demde3007 ķalķup [P-166a]  ol yirden seĥāb içine Ǿazm itdiler3008. 

Mādām ki ol ķuşlaruñ ķuvveti var idi ol etlere yetişelüm ķanād açduķlarınca daħı 

bālāya pervāz urup gitdiler. Firdevsį-i dānā eydür: İşitdüm ki Kāvus felek üzerine 

gitdi murādı […]3009 irişe ammā baǾżılar didi ki Kāvus’uñ āsmāna gitmekden ġareżi 

varup tįr ü kemānla ceng itmek idi […]3010 bu rāzı Ħudā’dan ġayrı kimse bilmez ve 

baǾżılar ise Nemrūd didükleri Kāvus’dur didiler. [U-109a]  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3001 Kumar ülkesinde yetişen öd ağaçlanndan sağlam bir taht yaptınp, baş taraflarını altınla kaplattı. 
3002 Çünkim bu ķuşları bu … Neŝr] -P. 
3003 YaǾnį Ǿūd-ı ķumārįden … eyledi] Ǿūd-ı ķumārį taħtasından bir taħt bünyād itdi, P.  
3004 Metnin bu kısmı silik çıkmıştır 
3005 Ħalāǿiķ bunuñ … ķaldılar] -P. 
3006 Kāvus-ı bį-nāmūs gelüp ol taħt üzerinde oturdı] -P. 
3007 Bir demde] -U. 
3008 Ol yirden seĥāb içine Ǿazm itdiler] ebre irgürdiler, P. 
3009 Metnin bu kısmı silik çıkmıştır. 
3010 Metnin bu kısmı silik çıkmıştır.  
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(Bu meclis Keykāvus’uñ āsmāna taħtla çıķduġıdur ki altında rubiǾ meskūn resm 

olınmışdur.)  

 

GN, GNN: 11, Minyatür: U-108b 
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[U-109b] [boş] [U-110a] Ammā zamānları biribirlerinden ıraķdur. Nemrūd’uñ 

dāsitānı İbrāhįm ǾAleyhi’s-selām iledür. Keykāvūs ise Süleymān ǾAleyhi’s-selām 

zamānında gelmişdür. Üstād eydür: Çünkim Kāvus ol murġlaruñ pervāzı ile evc-i 

hevāya Ǿurūc itdi3011. Ol miķdār gitdi ki murġānuñ perr ü bāllerinde tāb u tüvān 

ķalmadı Ǿāķıbet kendülerin śalıvirdiler3012. Taħt-ı Kāvus3013 ebr-i siyāhdan aşaġı3014 

nigūn-sār olup Çįn diyārında [P-166b] vāķiǾ śaĥrā-yı Āmil’de bir mįşe-zāra düşdi3015. 

ǾAcāǿib ķıśśā degil midür ki bunuñ gibi yirde Kāvus helāk olmadı3016. Zįrā perde-i 

ġaybdan daħı žuhūra gelicek nesne var idi3017. Cenāb-ı Ĥaķķ anı bu varŧadan daħı 

ħalāś eyledi zįrā3018 anuñ bilinden Siyāvuş gelse gerek idi. Lā-cerem Ǿömrinden 

baķiyye var idi3019. Kāvus ki ol mįşe-zāra düşdi zārįlıķ ķılup Ħudā’ya niyāza 

başladı3020. İtdüklerine peşįmān oldı. Bu ŧarafda Kāvus’uñ ĥālinden Rüstem ħaber-dār 

oldı. Hemān Gįv ile Ŧūs’ı yanına alup ve bir miķdār Ǿasker ve ŧabl u kūs ile ķalķup 

Kāvus’ı ŧaleb itmek ķaśdın eyledi. Bu eŝnāda Gūderz-i pįr Rüstem-i dilįre eyitdi: Ey 

şįr-i cihāngįr ben ķuluñ şįr-i māderden seyr-i evvelden berü cihān içinde çoķ tāc u 

taħt śāĥibi şāhlar gördüm ve her birini bįdār-baħt ve nįk-ħˇāh gördüm ammā Kāvus 

gibi ħod rāy kimse3021 görmedüm ve işitmedüm. Bunda ne Ǿaķl ve ne fikr vardur3022. 

Her ne kim ħāŧırına ħuŧūr iderse anı žuhūra getürür. Şol bir Ǿaķlı yoķ dįvāneler gibi 

her ne yirden yil eserse anuñla deprenür. Bundan ilerü gelen pehlevānlardan ve 

pādişāhlardan hįç kimse göklere çıķmaķ içün ķaśd itmediler. Kāvus bilmezüm ki 

neden bunuñ gibi heves itdi3023 didi3024. Āħir ol yirden ķalķup gitdiler bir gün gelüp 

bįşe-zār-ı Çįn’e yetdiler. Anda Kāvus’ı zār u zebūn buldılar3025. Pes Kāvus anlardan 

utandı3026. Gūderz-i pįr aña ŧaǾn idüp eyitdi3027: Saña maĥall ü sezā-maķām bįmāristān 

                                                           
3011 Mādām ki ol ķuşlarun ķuvveti var idi … Ǿurūc itdi] -P. 
3012 Ol miķdār gitdi ki … śalıvirdiler] şol ķadar gitdiler kim ķanad śalmaġa mecālleri ķalmadı, P. 
3013 Taħt-ı Kāvus] -P. 
3014 Aşaġı] -U. 
3015 Çįn diyārında … düşdi] yine zemįne çekildiler, taħtı yiryüzine indürüp şehr-i Çįn’den cānibe 
geldiler ve indükleri mįşįstān idi, P. 
3016 ǾAcāǿib ķıśśā degil …olmadı] ǾAcāǿib ĥikmetdendür ki Kāvus helāk olmadı, U. 
3017 Zįrā perde-i ġaybdan daħı žuhūra gelicek nesne var idi] -U. 
3018 Cenāb-ı Ĥaķķ anı bu varŧadan daħı ħalāś eyledi zįrā] -P. 
3019 Lā-cerem Ǿömrinden baķiyye var idi] -U. 
3020 Kāvus ki ol mįşe-zāra düşdi zārįlıķ ķılup Ħudā’ya niyāza başladı] -P. 
3021 Ħod rāy kimse] -U. 
3022 Bunda ne Ǿaķl ve ne fikr vardur.] diyesin ki başında beynisi yoķdur, P. 
3023 Şol bir Ǿaķlı yoķ … heves itdi] -U. 
3024 Didi] diyüp, P. 
3025 Āħir ol yirden … buldılar] vardılar Keykāvus’a vāśıl oldılar, bir bir şāh öñinde yir öpdiler, P. 
3026 Pes Kāvus anlardan utandı]  -U. 
3027 Gūderz-i pįr aña ŧaǾn idüp eyitdi ] Gūderz ilerü gelüp Kāvus’a eyitdi, P. 
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içinde olmaķ münāsib degildür3028. Sen nice şāhsın ki her zamān taħt u külāhuñı 

düşmen-i bed-ħˇāha virürsin ve derūnuñda ki efkār-ı fāsideyi kimseye dimeyüp ħod 

rāylıķ idersin. Üç nevbet oldı ki böyle ķatılıķ çekersin, bu tecrübelerden üstād olduñ 

bir defǾa3029 Māzenderān’a leşker çekdüñ anda saña ne saħtlik irişdi gördüñ andan 

śoñra yine Hāmāverān’da ħāne-i düşmende mihmān olduñ anda daħı niçe muśįbet 

gördüñ ve ĥālā āsmāna Ǿurūc itdüñ bu resme zemįne düşdüñ ve’l-ĥāśıl cihānda senüñ 

menşūr neberdüñ oķımadıķ kimse ķalmadı. İllā Yezdān-ı pāk [P-167a] ķalmış idi, 

yiryüzini tamām itdüñ, göklere ĥükm eylemedüñ, hemān ol ķalmış idi. Aña daħı 

çıķduñ gör imdi bu defǾa ne gūne belāya uġraduñ3030. Saña bu işler ne lāyıķ idi3031. 

Senden śoñra bu sözler söylene gerekdür ki: Bir pādişāh yiryüzinden göklere suǾūd 

ķaśd itdi, tā şemsüñ ve ķamerüñ aślı nedür göre, birer birer kevākibi şümār eyleye, 

işidenler Ǿacebleyeler. İmdi sen daħı şöyle eyle kim bįdār u Ǿāķil pādişāhlar itdügi 

işlere beñzeye. Dāniş ehli olan Ǿālimler ve nįk-ħˇāhlar itmiş olalar3032. İmdi şimden 

śoñra münāsib olan oldur ki3033 Yezdān-ı pāküñ nažarında bendelikden ġayrı dem 

urma3034. ǾAczüñe muķarrer ol eyüden, yavuzdan aña tevekkülsüz bir işe el urma 

diyüp daħı niçe söz söyledi3035. Gūderz-i pįr ki bu sözleri söyledi Kāvus cānla ķabūl 

eyledi ve anı taśdįķ itdi. Gūderz’e ve Rüstem’e duǾālar ķıldı3036. Keykāvus aña eyle 

cevāb virdi ki: Gerçek dirsin, sözlerüñ ŧoġrusını söyledüñ hįç kāruñda ķuśūr itmedüñ 

ne didüñse dād yüzinden didüñ, bį-dād nesne dimedüñ. Benüm cānum gerdeninde 

senüñ ĥaķķuñ oķdur ben anı bilürüm diyüp ŧurdı3037 taħt-ı revāna girdi ve yola revāne 

oldı, ķamu itdügi işlere peşįmān, derūnı derd ile pür olmış idi3038. Rüstem ü Ŧūs u 

Gūderz ü Mįlād, Keykāvus’ı yine Įrān’a getürdiler3039. Tā kim gelüp yine taħt-ı 

şāhįde ķarār ķıldı. Ulular öñinde baş ķoyup yirlerinde ŧurdılar3040. Kāvus Şāh ķırķ gün 

kefāret-i günāh içün ķuru yirde Ǿibādete ķıyām gösterüp yataġı terk idüp gözlerinden 

ķanlu yaş döküp ĥicāb ü şerminden ŧaşra çıķmadı. TażarruǾ u niyāz birle gözünden 

                                                           
3028 Saña maĥall ü sezā maķām bįmāristān içinde olmaķ münāsib degildür] -U. 
3029 Üç nevbet oldı ki böyle ķatılıķ çekersin, bu tecrübelerden üstād olduñ bir defǾa] -U. 
3030 İllā Yezdān-ı … uġraduñ] -U. 
3031 Saña bu işler ne lāyıķ idi] -P. 
3032 Senden śoñra bu sözler … itmiş olalar] -U. 
3033 İmdi şimden śoñra münāsib olan oldur ki] -P. 
3034 Nažarında bendelikden ġayrı dem urma] ķulluġından özge nesne ŧaleb eyleme, P. 
3035 ǾAczüñe muķarrer ol … daħı niçe söz söyledi] -U. 
3036 Kāvus cānla ķabūl eyledi ve anı taśdįķ itdi. Gūderz’e ve Rüstem’e duǾālar ķıldı] -P. 
3037 Keykāvus aña eyle cevāb … diyüp ŧurdı] -U. 
3038 Taħt-ı revāna girdi ve … olmış idi] -U. 
3039 Rüstem ü Ŧūs u Gūderz ü Mįlād, Keykāvus’ı yine Įrān’a getürdiler] Andan ol yirden Kāvus’ı alup 
Ǿazm-i Įrān itdiler, U. 
3040 Tā kim gelüp yine … ŧurdılar] -P. 
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ķan döküp yarlıġanmaķ ŧalebine kendü āyįni üzre Ǿibādete meşġūl olup ġāyet ile 

beglerden ve dilāverlerden utanduġından kendüyi niçe zamān göstermedi. Ŧaşrada 

dįvān eylemedi. Ġāyet peşįmānlıġından derd-nāk oldı. Çoķ ħazįne üleşdürdi bu 

nevǾale her dem yüzin ŧopraġa sürdi, aġladı bir niçe gün böyle giryān u nālān eyyām 

geçürdi. ǾĀķıbet Ħallāķ-ı Ǿālem esirgedi devlet ü Ǿizzet yine Kāvus’a yüz ŧutdı. 

ǾAsker der-gāh-ı Kāvus’a cemǾ oldılar ve Kāvus daħı çıķup tāc-ı zerrin ile taħt-ı 

şāhįde ķarār itdi. Ħazįne açdı mįr ü sipāha sįm ü zer baħş itdi. Cihānda yeñi başdan 

[P-167b] bir iş bünyād itdi kim kihān u mihān üzre māh-ı tābende gibi şuǾle virdi. 

Cihān anuñ Ǿadl ü dādından yeñilendi ve yine her iķlįmüñ tāc-dārları Kāvus Şāh’uñ 

ķapusına geldiler, ser-keşliklerin terk idüp ŧarįķ-i iŧāǾate geldiler. Kāvus emrine 

fermān-ber oldılar. Zāmāne evvelden ne ŧavr u ŧarz üzerine ise yine eyle oldı. Cümle 

ulular aña bende oldılar. Keykāvus taħt-ı gevher-nigār üzre ķarār idüp tāc-ı gevher-

nigārı başına geydi. Andan ĥükūmete āġāz itdi3041. İşte Keykāvus bu üslūbla ķarārda, 

şimden girü bir dāsitāna daħı şürūǾ olınur3042. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3041 Kāvus Şāh ķır gün kefāret-i günāh … āġāz itdi] BaǾdehu Kāvus ħalvete girüp ķırķ gün ŧaşra 
çıķmadı. Cānib-i Ĥaķķ’a niyāz u tażarruǾ eyledi. Gözlerinden ķanlu yaş dökdi. Andan śoñra hezār 
şermle ŧaşra çıķdı ve Ǿadl ü dād resmini tāzeledi. Her cānibden perākende olan mįr ü sipāh gelüp der-
gāhına cemǾ oldı. Yine āyįne-i devleti mücellā olup baħt u saǾādet yüz gösterdi. Ħazįne ķapuların 
açup inǾām u iĥsān eyledi. Bir tāze āyįn įcād itdi ki anuñ mülāsebesiyle cümle cihānuñ uluları 
kendüye bende-i efgende oldılar 
3042 İşte Keykāvus bu üslūbla ķarārda şimden girü bir dāsitāna daħı şürūǾ olınur] -P. 
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SONUÇ 

Uzun yıllar boyunca varlığını sürdüren klasik Türk edebiyatı bünyesinde birçok 

sanatkar yetişmiştir. Klasik Türk edebiyatı başlangıçta Fars edebiyatının tesiriyle 

ortaya çıkmış, 15. yüzyılda rüştünü ispatlama yolunda çeşitli adımlar atmış ve 16. 

yüzyıldan sonra yetişen büyük şairler sayesinde rüştünü ispat edebilmiştir.  

Klasik Türk edebiyatında şiir her zaman ön planda olmuş, fakat bu uzun soluklu 

edebiyat mensur anlamda da birçok eser üretebilmeyi başarmıştır. Klasik Türk 

edebiyatının mensur metinleri çoğunlukla tercüme eserlerdir. Birçok alanda 

genellikle Arapça ve Farsça yazılmış çeşitli eserler, bu dönemde Türkçeye tercüme 

edilmiştir. Klasik Türk edebiyatından günüzüme bu bağlamda ciddi bir miras 

kalmıştır.  

Fars edebiyatının en meşhur eserlerinden olan Şeh-nâme’nin Türk edebiyatına 

etkileri azımsanamayacak ölçüdedir. Şeh-nâme yazıldıktan sonra başlı başına bir 

“şeh-nâmecilik” ekolü oluşturmuş ve bu alanda birçok eserin yazılmasına sebebiyet 

vermiştir. Şeh-nâme’nin manzum mensur tercümeleri edebiyatımızda önemli bir yer 

edinmiştir. Şeh-nâme’de derli toplu olarak ortaya konulan karakterler ve bu 

karakterlere ait hikayeler Cevâmi’ül-hikâyât’dan Uzun Firdevsî’nin Süleymân-

nâme’sine ve şair divanlarına dek birçok manzum mensur eserde karşımıza 

çıkmaktadır.  

Tahminen Kanuni Sultan Süleyman devrinde dünyaya gelen Medhî, yalnızca klasik 

Türk edebiyatına mal edilemeyecek birçok vasfa sahip bir sanatkardır. 17. yüzyılın 

başında çalkantılı bir dönemde, Osmanlı’nın en genç padişahlarından olan II. 

Osman’ın emriyle yazılan Terceme-i Şeh-nâme, Medhî’nin iki cilt halinde kaleme 

aldığı en önemli mensur eseridir. Bu çalışmada, temel olarak Terceme-i Şeh-

nâme’nin birinci cildinin, 1b-110a varaklar arası kısmının tenkitli metni ortaya 

konmaya çalışılmış ve çalışma sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır. 

Çalışmaya dahil edilen kısmın iki nüshasından hareketle tenkitli metin ortaya 

konulmaya çalışmış ve nüsha farklılıkları dipnotta belirtilmiştir. 

Metin içerisinde hikayelere paralel olarak Şeh-nâme’den şiirlere yer verilmiş ve bu 

şiirlerin bazen mütercim tarafından şerh edildiği görülmüştür. Mütercim yalnızca 
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şerh ile de kalmamış gerekli gördüğü durumlarda birtakım açıklamalara yer vererek 

Farsçaya  olan hakimiyetini ortaya koymuştur. 

Eserin Uppsala nüshasının hattatlığını 17. yüzyıl hattatlarından ve divan şairlerinden 

olan İbrahim Cevrî üstlenmiş bu nedenle eserde pek fazla yazım hatasına 

rastlanılmamıştır.  

Mensur olarak kaleme alınan eserin halk hikâyesi ile benzer özellikleri tespit 

edilmiştir. Eserdeki tüm bu özelliklerin, Türk halk edebiyatı tarafından da 

benimsenmiş olan Medhî’nin meddâhlığı çercevesinde değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Eserde arkaik kelimelere önemli bir unsur olarak görülmektedir. Bu durum eserin 

Türk diline katkısı bakımından önemli bir unsurdur. 

Eserde bulunan hikayeler kurgu açısından sağlam bir yapıdadır. Manzum bir eser 

olan Şeh-nâme’yi mensur bir şekilde tercüme eden mütercimin kurgu konusunda 

olan başarısını ortaya koymaktadır. Kurgudaki bu sağlamlığın nedeni  Medhî’nin 

aynı zamanda bir kıssa-hân olmasıyla açıklanabilmektedir. 

Eserde kurguya parelel olarak aralara mütercim tarafından dahil edilen bölümlerde 

padişaha övgü, öğüt mahiyetinde konulara değinilmiştir. 

Çalışma üç bölümde ele alınmış, birinci bölümde mütercim Derviş Hasan Medhî’nin 

hayatı ve eserleri, ikinci bölümde çalışmaya dahil edilen kısmın kurgu, dil ve üslûp 

incelemesi, üçüncü ve son bölümde ise nüsha tasvifi, nüshaların değerlendirilmesi, 

metnin kuruluşunda dikkat edilen hususlar ve tenkitli metin yer almaktadır. 

Bu çalışmanın, Türk edebiyatı çerçevesinde ortaya konulan Şeh-nâme tercümelerine 

bir nebze de olsa katkı yapacağı düşünülmektedir. 
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