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ÖNSÖZ 

 

Çalışmamıza konu ettiğimiz hikâyeleri, başlangıçta Şükrü Elçin’den hareketle Realist 

İstanbul Hikâyeleri diye isimlendirmiştik. Çalışmamızın başında “realist” ve “halk hikâyesi” 

kavramlarının etkisiyle ve yaygın görüşüyle yola çıkarken bu sırada da ele geçen metinleri 

derinlemesine incelediğimizde, bugün rahatlıkla Tıflî Hikâyeleri diye tek başına bağımsız bir tür 

olarak ele aldığımız metinler, fikirlerimizin aksinde bir noktaya getirdi bizi.  

Konu üzerinde ilk çalışmalardan bu yana ya “realist halk hikâyeleri” ya da “meddah 

hikâyeleri” olarak değerlendirilen bu metinler, Şükrü Elçin’in “Kitâbî, Mensur, Realist İstanbul 

Halk Hikâyeleri” adlandırmasıyla Türk halk hikâyeleri içinde bağımsız bir kol teşkil eden, kitaba 

geçmiş, mensur ve realist özellikleriyle ön plana çıkmıştır. Elçin’in bu kapsayıcı tanımlamasıyla 

başladığımız çalışmada metinlerin yapısal, dilsel ve yerel özellikleri bizi bu görüşten 

uzaklaştırmıştır. 

Çalışmamızın giriş bölümünde hikâyeler üzerine şu ana kadar yapılmış çalışmaları bir 

bütün olarak vermeye çalıştık. Birinci bölümde ise bütün Tıflî hikâyelerinin özetlerini verdik. 

Bunun yanında hikâyelerle ilgili problemlere değinerek bu hikâyelerin kaynağı ve Tıflî üzerinde 

durduk.  

Çalışmamızın ikinci bölümü hikâyelerde var olan toplumsal hayatı yansıtmaktadır. İçerik 

bakımından incelediğimiz hikâyelerde aile hayatı, evlilik, ahlâkî yapı, eğlence kültürü, kadın, 

erkek, cinsellik, eğitim, meslek grupları ve ekonomik hayat üzerinde durulmaktadır.  

Sonuç bölümünde ise Tıflî Hikâyelerinden hareketle tespit edilen Osmanlı toplum 

hayatındaki değişimler, tarihi kaynaklar dikkate alınarak yorumlanmıştır.  

Metinler bölümünde çalışmamızda ön planda tuttuğumuz Tıflî hikâyelerinden  Hikâye-i 

Cevri Çelebi, Tayyarzâde ve Binbirdirek Batakhânesi, Tayyarzâde ve Binbirdirek Vak’ası, 

Şu’râdan Meşhûr Tıflî İle İki Birâderler Hikâyesi ve Letaif’nâme’nin çeviri yazısını verdik.  

Çalışmamın ortaya çıkmasında emeği geçen değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Selma SOL’a 

teşekkür ederim. 
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Tezin Adı: Realist İstanbul Hikâyeleri 

Hazırlayan: Vijdan AKÇADAĞ 

  

ÖZET 

 

 

Tıflî Hikâyeleri olarak adlandırılan metinler, şu an için bilinen dokuz ana metinden ve 

bunların farklı versiyonlarından oluşan hikâyeler bütünüdür. Bu hikâyelerin çoğu, 19. yüzyılda 

basılmıştır. Çalışmamızda bu hikâyeleri, başlı başına bir edebi tür olarak kabul eden David Selim 

Sayers ve Gökhan Tunç’un savına destek olduk. Ancak çalışmamız, tematik olarak bu sav 

üzerine kurulmamış olup son yıllarda bu konuda yapılan içerik çalışmalarının devamı 

niteliğindedir.  

Tıflî Efendi Hikâyesi, Meşhûr Tıflî Efendi ile Kanlı Bektaş’ın Hikâyesi, Letâ’ifnâme, İki 

Biraderler Hikâyesi, Hikâyet (Sansar Mustafa Hikâyesi), Hikâye-i Tayyarzâde, Hikâye-i Cevri 

Çelebi, Hançerli Hikâye-i Garibesi ve Bursalı’nın Kahvesi adlı dokuz ana metin ve bunların 

farklı versiyonlarını içeren bu hikâyelerin bir kısmı, çeşitli araştırmacılar tarafından incelenmiştir.  

Çalışmamız, Tıflî hikâyelerinden sadece dördü üzerinde durmaktadır. Bunlar, 

Letâ’ifnâme, İki Biraderler Hikâyesi, Hikâye-i Cevri Çelebi ve Hikâye-i Tayyarzâde’dir. 

Çalışmamızın ilk aşaması, hikâyeler üzerine yapılan ilmî çalışmalar ve bu hikâyelerden dolaylı 

olarak söz eden incelemelerden oluşmaktadır. Bu aşamadan sonra hikâyeleri, tanıtım girişiminde 

bulunarak içerik açısından ele aldık.  

Bütün olarak incelendiğinde Tıflî hikâyelerinin, Osmanlı toplum yapısını ve bu yapıda 

meydana gelen değişiklikleri yansıttığını görürüz. Tarihi kaynakların da ışığında bu yapıyı 

çözümleme girişiminde, “kötüden iyiye” doğru bir ahlâk anlayışının, tek tek bireyler ve toplum 

üzerinde etkili olduğunu gördük. Bu bağlamda aile ve eğlence hayatı, ahlâki hayat ve ilişkiler 

incelenmiştir.   

 

Anahtar kelimeler: Realist, halk hikâyesi, Tıflî hikâyeleri. 
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Name of Thesis: The Realist İstanbul Stories 

Prepared by: Vijdan AKÇADAĞ 

ABSTRACT 

 

 

The texts which known as Tıfli Stories are formed by nine main text and their different 

versions. The most of the stories were published in the 19th Century. In this work we sport David 

Selim Sayers and Gökhan Tunçs’ theorem, which they acknowledged that the stories themselves 

are unique form of literature. Nevertheless, our work has not been only based on this theorem; it 

is a continuing part of other index works which have been done in recent years related to the 

stories.  

The nine main text and their different versions which were examined by searchers are; 

The Story of The Tıflî Efendi, The Story of The Meşhûr (Celebrity) Tıflî Efendi and Kanlı 

(Sanguinary) Bektaş, Letâ’ifnâme, The Story of The İki Biraderler (Two Mates), Hikâyet (also 

known as a Story of The Sansar Mustafa), Hikâye-i Tayyarzâde, Hikâye-i Cevri Çelebi, Hançerli 

Hikâye-i Garibesi and Bursalı’nın Kahvesi (Cofe house of Bursa Resident). 

Our work basically is based on four of hose stories, which are Letâ’ifnâme, The story of 

İki Biraderler (Two Mates), Hikâye-i Cevri Çelebi and Hikâye-i Tayyarzâde. This works’ first 

step is consisted by other scientific works which have been made on this stories and different 

studies which have been mentioned about this stories. After this step, we have presented those 

stories and analyzed their content.  

We can see that, as a whole The Stories of The Tifli reflect the Ottoman social system and 

the changes of this system. While we were analysing this system in the light of the historical 

sources, we also see that there have been a morality understanding which has been effective on 

individuals and society. In this sense, relation between family life, morality and entertainment 

values have been studied.  

 

 

Keywords: Realist, public story, The Tifli stories 
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GİRİŞ 

1. Realist İstanbul Hikâyeleri (Tıflî Hikâyeleri) Üzerine Yapılan 
Çalışmalar 

 

  Tıflî hikâyeleri dediğimiz alana dâhil edilen hikâyelerin sayısı, bugün için bilinen on 

yedi metinden oluşmaktadır. Bunlardan dokuz tanesi ana metindir. Diğerleri ise bu dokuz ana 

metnin bazılarının, farklı zamanlarda yazılmış versiyonlarıdır. Bu hikâyeler şunlardır: 

Letâ’ifnâme, Hançerli Hikâye-i Garibesi, Hikâye-i Cevri Çelebi, Tıflî Efendi Hikâyesi, 

Meşhûr Tıflî Efendi ve Kanlı Bektaş’ın Hikâyesi, Hikâye-i Tayyarzâde, Şu‘arâdan Meşhûr 

Tıflî Efendi ile İki Biraderler Hikâyesi, Hikâyet (Sansar Mustafa Hikâyesi) ve Bursalı’nın 

Kahvesi.   

 Tıflî hikâyeleri olarak adlandırılan metinler, günümüze kadar meddahlık,  meddah 

hikâyeleri veya halk hikâyeleri üzerine araştırmalar yapan araştırmacıların incelemelerinde 

söz konusu edilmiştir.  

Meddahlar ve meddah hikâyeleri üzerine ilk araştırmaları yapan yabancı 

araştırmacılar, bu türün gelişimini değil de yalnızca o günkü durumu göstermeye 

çalışmışlardır.1 

Türkiye’de ise bu alanda yapılan yerli çalışmalar ancak yirminci yüzyılda başlar. Bu 

çalışmaların birçoğu, konuyu kavramak yerine hikâyelerin dâhil olacağı alan üzerine 

yoğunlaşarak kimi hikâyelerin özetlerini vermekle yetinmiştir.  

Bu veya başka amaçlarla bu hikâyelerden söz eden çalışmaları şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

Mustafa Nihat Özön, Türkçe’de Roman adlı eserinde bu hikâyeleri, Eski Türk 

Edebiyatı hikâyeciliği içinde değerlendirmiş ve Hançerli Hikâye-i Garibesi, Letâ’ifnâme, 

Tayyarzâde ve Cevrî Çelebi hikâyelerinin özetlerini de vermiştir (Özön: 1936; 83–94). 

 İsmail Habib Sevük, Edebiyat Bilgileri’nde Tayyarzâde ve Hançerli Hanım’dan söz 

etmiştir (Sevük: 1943; 298). Yeni Edebi Yeniliğimiz, Tanzimattan Beri I adlı edebiyat 

tarihi eserinde ise, meddahlığın gelişiminden kısaca bahsederek meddah Tıflî’nin, Sansar 

Mustafa ve Hançerli Hanım gibi hikâyelerinin pek meşhur olduğunu söyler. Hançerli Hanım 

hikâyesinin özetini verdikten sonra bu metnin, adeta bir roman havasında olduğunu da belirtir. 

“Aşklı Hikâyeler” bölümünde ise yine Hançerli Hanım’dan ve onun az çok değiştirilmiş bir 
                                                 
1 Daha geniş bilgi için bkz. Fuat Köprülü, (1993):  “Meddahlar”, Edebiyat Araştırmaları,  Türk Tarih Kurumu, 
Ankara, s. 362; Özdemir Nutku,  (1997):  Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 
Yayınları,  Ankara.  
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hali olduğunu öne sürdüğü Letâ’ifnâme’den söz ederek bir de Tayyarzâde hikâyesinin özetini 

verir. Son durumda bu metinlerin hepsini “asıl halk hikâyeleri” olarak değerlendirir (Sevük: 

1940; 185-227).  

 Pertev Naili Boratav, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği eserinde konu üzerinde 

ayrıntılı bir şekilde durmuş ve bu hikâyelere “realist halk hikâyeleri, meddah hikâyeleri, halk 

temaşası ve halk hikâyesi” başlıklarını uygun görerek bu hikâyelerin, son asır İstanbul 

meddah hikâyelerinin kitaba geçmiş ilk şekilleri olduğunu savunmuştur. Söz konusu 

hikâyelerin içeriğinden söz ederek örnek olması bakımından da Tayyarzâde hikâyesinin de 

kısa bir özetini vermiştir (Boratav: [1946] 1988; 99–105).  Yine Boratav, 100 Soruda Türk 

Halk Edebiyatı adlı eserinde de konuya yer verir. Hikâyelerin ilk kez, Sultan Murad’ın 

nedimi Tıflî tarafından anlatılmış daha sonra da yazıya geçirilmiş olabileceğini düşünür. Bu 

bağlamda ise Letâ’ifnâme, Hançerli Hanım, Sansar Mustafa, Kanlı Bektaş hikâyelerini “Tıflî 

hikâyeleri çemberi” adı altında da değerlendirilebileceğini ortaya koyar. (Boratav: 1978; 70-

72). 

Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun “Meddah” adlı bölümünde meddahlığın 

gelişimini inceledikten sonra Tıflî Efendi Hikâyesinin özetini verir (And: 1985; 218–241). 

Ali Öztürk, Türk Anonim Edebiyatı’nda “Realist Anonim Hikâyeleri” başlığı altında 

çalışmamıza konu olan hikâyeleri içerik açısından ele alarak bu hikâyeciliğin kaynaklarına da 

kısaca değinir (Öztürk: 1986; 81–85). 

Reşat Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi’nde bazı meddah hikâyelerinin özetini 

verir (Koçu: 1958-1971; 1557–1561, 2511–2512, 3572). 

Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nesir adlı eserinde “Halk Edebiyatında İstanbul” 

başlığı altında çalışmamızı ilgilendiren Hançerli Hanım ve Tayyarzâde hikâyelerinin 

özetlerini verir (İz: 1964; 1214–1215). 

Murat Uraz, Türk Folklor Araştırmaları’nda Kıssahanlar, Settahlar, Meddahlar 

makalesinde, meddahlığın gelişimini anlatarak genel olarak halk anlatıları üzerinde durmuştur 

(Uraz: 1979; sayı 354: 8534–8539). 

Hasibe Mazıoğlu, Divan Edebiyatında Hikâye adlı makalesinde meddahların ve 

kıssahanların saraylarda, konaklarda ve toplantılarda anlattıkları hikâyelerin bir kısmının 

“gerçekçi halk hikâyeleri” adıyla nitelendirdiğini belirterek Hançerli Hanım, Letâ’ifnâme, 

Binbirdirek, Tayyarzâde ve Sansar Mustafa’yı anar (Mazıoğlu: 1985; 19–36). 

Abdurrahman Güzel ve Ali Torun’un hazırladığı Türk Halk Edebiyatı El Kitabı’nda 

Hançerli Hanım ve Tayyar-zâde gibi hikâyeler, son asırlarda meydana getirilmiş İstanbul’un 
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çevrelerine mensup kimselerin tehlikeli maceralarını anlatan realist hikâyeler olarak söz 

konusu edilir (Güzel ve torun: 2003; 212). 

M.Öcal Oğuz’un editörlüğünde hazırlanan Türk Halk Edebiyatı El Kitabı’nda 

araştırmamıza konu olan hikâyeler, Realist Halk Hikâyeleri adı altında toplanarak bu 

hikâyelerin sayısı on beşe çıkarılmıştır (Oğuz vd: 2004; 140-141). 

Hasan Kavruk, Eski Türk Edebiyatında Mensur Hikâyeler eserinin “Te’lif 

Hikâyeler” bölümünde çalışmamız içine aldığımız hikâyeler dışında başka tür hikâyeleri de 

divan edebiyatı hikâyeciliğine dâhil ederek hikâyelerin özetlerini vermiştir (Kavruk: 1998; 

75–88). 

Erman Artun, Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri adlı eserinde söz konusu 

metinlerden “Türk Seyirlik Oyunları” başlığı altında söz ederek Tayyarzâde ve Hikâye-i Cevri 

Çelebi’nin özetlerini vermiştir (Artun: 2004; 191–194, 348–378). 

Ali Berat Alptekin, Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı adlı eserinde halk edebiyatı 

dâhilinde ele alınan metinlerden Hançerli Hanım, Sansar Mustafa, Hikâye-i Cevri Çelebi ve 

Tayyarzâde’nin özetlerini vermiştir (Alptekin: 1997: 299–294).  

Fuat Köprülü, “Meddahlar” makalesinde, bu hikâyeleri halk hikâyeleri içinde 

değerlendirirken bizde meddahlığın tarihçesine de ayrıntılarıyla değinir(Köprülü: 1988; 361–

412). 

Bu çalışmaların yanı sıra konuya ayrıntılarıyla yaklaşan diğer çalışmaları ise şu 

şekilde sıralayabiliriz: 

Özdemir Nutku, Halk Ozanlarının ve Meddahların Hikâyesi adlı makalesinde, 

çalışmamız içinde incelediğimiz hikâyelerin yanı sıra, Tıflî’nin de olaylara karıştığı başka 

meddah hikâyelerinde de bahsedilir (Nutku: 1975: 105–121). Aynı yazar Eski Bir 

Yazmadaki Meddah Hikâyeleri adlı çalışmasında ve Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri 

adlı eserinde ise meddahlığın tarihçesini vererek meddahlığın, halk edebiyatından çok, Türk 

halk tiyatrosunu ilgilendiren bir alan olduğunu belirtir (Nutku: 1975; 697–724; [1976] 1997). 

Şükrü Elçin, Halk Edebiyatı Araştırmaları eserinin ikinci cildinde “Kitabî, Mensur, 

Realist İstanbul Halk Hikâyeleri” adıyla bu hikâyeleri inceleyerek hikâye metinlerinden kısa 

kısa bölümler sunar (Elçin: 1988; 84–93, 113–143, 143–166, 170–188, 193–195, 201–203). 

Saim Sakaoğlu, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi’nin ilgili ciltlerinde Cevrî 

Çelebi Hikâyesi (c.II, 422–423), Hançerli Hanım Hikâyesi (c.III, 547) Letâ’ifnâme (c.IV, 

203–204), Sansar Mustafa Hikâyesi (c.VI, 454), Tayyarzâde Hikâyesi (c.VII, 229–230) ve 

Tıflî ile İki Biraderler Hikâyesi (c.VII, 265) başlıklarıyla konuya değinerek anılan metinlerin 

özetlerini verir. 
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Yakup Çelik, İkbâl Kütüphânesi sahibi Hüseyin tarafından neşredilen ve Orhaniye 

Matbaasında 1340’ta (1923) basılan Hançerli Hanım’ı latin harflerine aktarmıştır (Çelik: 

1999). 

Bedri Aydoğan, Hançerli Hanım Hikâye-i Garibesi Adlı Yayın Üzerine Bir 

Değerlendirme adlı makalesinde, Yakup Çelik tarafından okunan Hançerli Hanım Hikâye-i 

Garibesi adlı eserinde yer alan tutarsızlıkları, okuma yanlışlıkları ve okunmadan atlanan 

sözcükler üzerinde durur (Aydoğan: 2001; 107–140). 

Pakize Aytaç, Realist Halk Hikâyelerinden Tayyarzâde Hikâyesi ile Hançerli 

Hanım Üzerine Bir Tahlil Denemesi adlı çalışmasıyla konuya akademik bir boyutla 

yaklaşır(Aytaç: 2003). 

 Şeyma Güngör Taşçıoğlu, bu konuda yaptığı üç önemli çalışmayla karşımıza çıkar: 

Güngör ilk olarak İstanbul Halk Hikâyelerinde Çevre Kültür Unsurları ve Toplum 

Hayatı makalesiyle kahramanları arasında IV. Murad’ı ve nedimi Tıflî Çelebi’nin geçtiği 

hikâyelerin isimlerini anarak bu hikâyeleri yukarıdaki başlığın içeriğine göre inceler (Güngör: 

1999; 143–150). Güngör’ün ikinci çalışması, İstanbul Hikâyelerinden Tıflî Efendi’de Bir 

Helva Sohbeti adlı makalesidir. Makalesinde Tıflî Efendi (Kanlı Bektaş) hikâyesini; 

“şahıslar, olay, zaman, mekân, dil ve üslûp ve hikâyecinin tavrı” yan başlıklarıyla inceler 

(Güngör: 2001; 30–39). Hem Güngör’ün hem de bu alanın son çalışması ise İstanbul 

Meddah Hikâyeleri I, Tıflî Hikâyesi adlı eseridir. Güngör artık bu çalışmasıyla Tıflî 

Hikâyesini bütün özellikleriyle ele alır (Güngör: 2006). 

 Çalışmamıza konu aldığımız hikâyelere yaygın görüşten farklı bir şekilde yaklaşan 

David Selim Sayers ve Gökhan Tunç’un bu yöndeki çalışmalarından ileriki bölümlerde söz 

edileceğinden burada iki araştırmacının sadece adını anmakla yetineceğiz.  
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I.BÖLÜM 

1.1. Realist İstanbul Hikâyeleri (Tıflî Hikâyeleri) Olarak 
Değerlendirdiğimiz Eserler ve Özetleri 

 
 Çalışmamız, dört Tıflî hikâyesi üzerinde yoğunlaşsa da zaman zaman diğer Tıflî 

hikâyelerinden de söz edeceğiz. Çoğu, 19. yüzyılda İstanbul’da basılan bu hikâyelerin tümü, 

Dördüncü Murat devrinin İstanbul’unda geçer. Dördüncü Murat, Sansar Mustafa Hikâyesi 

hariç, diğer tüm Tıflî hikâyelerinin sonlarında ortaya çıkarak hikâye kahramanlarını beladan 

kurtarır. Hikâye kahramanlarını bu sona hazırlayan nedenler, erkek kahramanların güzelliği, 

aşk, para, cinsellik ve şiddettir. Dolayısıyla hikâyeler, bu temalar etrafında toplanır. 

  Tıflî hikâyeleri, kafaları karıştıracak derece, hem halk anlatılarına, hem meddah 

anlatılarına hem de ilk romanlarımıza esin kaynağı olmuştur. Bu karışıklık, tüm Tıflî 

hikâyelerinin, tek başına edebî bir tür olarak değerlendirilmemesine ve araştırmacılar 

tarafından edebiyatımızın farklı alanlarına dâhil edilmesine neden olmuştur. Giriş bölümünde 

de değindiğimiz gibi, bu hikâyeleri, David Selim Sayers ve Gökhan Tunç’un savlarına uygun 

olarak ele almışsak da, daha ziyade hikâyelerin içeriği üzerinde durduk. Tıflî hikâyelerini, tek 

başına bir edebî tür olarak kabul eden çalışmaların, bu savı yeterince ele aldıklarını düşünerek 

bu konuya kısaca değinmekle yetineceğiz. 

 Gregory Jusdanis’in, Geçikmiş Modernlik ve Estetik Kültür adlı yapıtında “Batı 

merkezli düşüncenin karşısına koyduğu yerellik” savından hareket eden Gökhan Tunç2, 

yazarın “araştırmacıların yerelliği ihmal ederek modernliği Batıyla eşanlamlı olarak 

kullandıkları” fikrini ele alarak konuya yeni bir bakış açısı kazandırır.  

Buna göre, “yerel şartların ihmal edilerek Batının tek doğru kabul edilmesine ve 

ülkelerin ancak Batıya yaklaştığı ölçüde doğru yolda olduğu yargısına” karşı çıkılır.  

 Tunç, Tıflî Hikâyesi’nin, bu anlamda dil ve metinselliğine, anlatım ve estetik dâhilinde 

göndermeler yaparak metnin, her anlamda özgün bir roman olduğu düşüncesini ortaya koyar.  

 Tıflî Efendi’nin, anlatının başkişisi olarak “geleneksel kahraman”ın hiçbir özelliğini 

taşımaması, onu tip değil anti-tip yapar. Bunun yanında hikâyede, “iç konuşma tekniği”nin 

başarıyla kullanılması; anlatım tekniği olarak “paralel anlatım”ın varlığı; gerçeklik etkisini 

yansıtmak için olaylar arasındaki nedenselliğin verilmesi; konuşma dili ile yazılmış olması; 

doğa tasvirlerinin yerini mekân tasvirlerinin alması ve cinselliğin ele alınışı bakımından Tıflî 

                                                 
2 Gökhan Tunç, (2005):  “Yerel ve Özgün Bir Roman: Tıflî Efendi” , Milli Folklor, sayı 67, s. 137-144. 
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Efendi Hikâyesi’nin yerel ve özgün bir roman olarak değerlendirilmesinin mümkün olduğu 

sonucuna ulaşılır.  

 David Selim Sayers ise “Letâ’ifnâme ve Çokseslilik”3 adlı makalesinde 

Letâ’ifnâme’nin, araştırmacılar tarafından Hançerli Hikâye-i Garibesi’nin bir varyantı olarak 

kabul gördüğünü belirtir. Daha sonra Letâ’ifnâme’nin ana hikâyesinin söz konusu metinle 

birebir örtüşmesi ele alınırken, Letâ’ifnâme kahramanlarının birbirlerine anlattıkları on bir alt 

hikâyenin gözardı edildiğini vurgular. Sayers, bu on bir alt hikâyeyi kısaca özetledikten sonra 

söz konusu alt hikâyelerin, dil, içerik ve uzunluk bakımından büyük ayrımlar gösterdiğini 

ortaya koyar.  

 Söz konusu metnin, “aynı zamanda bir toplumun masaldan efsaneye, maceradan 

güldürmeceye kadar uzanan geleneğini de gözler önüne sermekte” ve metinde “her anlatıcının 

bireysel ve hem kendisinin hem de dinleyicisinin toplumsal katmanına uygun bir üslûba 

sahip” olduğunu belirtir. Bu anlamda roman kuramcısı Mikhail Bakhtin’in, “roman, sanatsal 

olarak düzenlenmiş bir toplumsal söz tipleri çeşitliliği (hatta bazen de diller çeşitliliği) ve 

bireysel sesler çeşitliliği olarak tanımlanabilir.” görüşü, Letâ’ifnâme metniyle birebir 

örtüşmektedir. Çünkü Letâ’ifnâme, “hem toplumsal dilin daha dar anlamda edebî dilin 

katmanlaşmasını ve çoğulluğunu birebir gözler önüne seren (Sayers: 2006; 96-97-98) bir 

metindir.  

 Aynı araştırmacı, “Tıflî Hikâyelerinin Türsel Gelişimi” adlı tezinde de bu savını, 

bütün Tıflî hikâyeleri üzerinde ortaya koyar.  

 

 Bugünkü bilgilerimize göre Letâ’ifnâme’nin, Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde ve Milli 

Kütüphane’de nüshaları bulunmaktadır. Çalışmamızda, Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde 

bulunan metni inceledik. Çalışmamıza konu ettiğimiz bu metni, daha önce hiçbir araştırmacı 

anmamıştır. David Selim Sayers tezinde, Letâ’ifnâme metninin, Milli Kütüphane’de bulunan 

farklı nüshalarının bir araya getirilmesiyle kendi yaptığı bir çeviri yazısından yararlandığını 

ifade eder (Sayers: 2006; 26). 

 Saim Sakaoğlu’nun, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi’nin ilgili cildinde, 

Letâ’ifnâme’nin hicri 1268’de İstanbul’da basılmış nüshasının ilk sayfasının resmi 

bulunmaktadır. Nuri Akbayar koleksiyonundan yararlanılarak sunulan bu resim, bizim 

Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde bulduğumuz metnin ilk sayfası ile aynıdır. Çalışmamıza 

konu aldığımız bu metnin sonunda “Fi’l-yevmü’s-sÀbiè èaşer min şaèbÀnü’l-muèaôôam senetü 
                                                 
3David Selim Sayers, (2006):  “Letâ’ifnAme ve Çokseslilik”, Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları, Uluslararası 
Sempozyum Bildirileri, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara, s.90-99.  
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åemÀn ve sittìn ve miéetin ve elf.” (L. 153) ibaresi eserin, miladî takvime göre [6 Haziran] 

1852 yılında tamamlandığını gösterir. Eser, 153 sayfa olup yazarı ve basıldığı yerle ilgili bir 

bilgi verilmemiştir.    

 Ana hikâyenin özeti şöyledir: 

 Sultan Murad zamanında Hoca Dursun adında, cömert ve zengin bezirgân vardır. Bir 

çocuğu olmadığı için huzursuz ve mutsuz olan Hoca Dursun’un, Allah’a ettiği niyazlar 

sonucu bir oğlu olur. Yusuf Şah adını verdikleri bu oğlan, on beş yaşına gelince güzelliği ile 

çevreye nâm salar. Hoca Dursun’un ölümünden sonra Yusuf Şah, Yazıcıoğlu adında birinin 

başını çektiği bazı dalkavukların eline düşer. Yusuf Şah, bu dalkavuklarla baba mirasını 

tüketmeye başlar. Babasının da vasiyeti üzerine, yeniçeri kumandanı Bekir Odabaşı, Yusuf’u 

yanına alarak karakollukçu yapar. Yusuf Şah, bir gün kışlaya giderken bir koçu görür. Yusuf, 

koçunun içindeki cariyeye, hanım ise Yusuf’a âşık olur. Hanım, hemen o an, bir cariyesini 

Yusuf’a yollayarak ona iltifatlarını sunar ve onu konağına davet eder. Ertesi sabah Yusuf, 

hanımın İstinye’deki yalısına gider. Bir hafta boyunca hanımla işrete dalar.  

 Yusuf, konağa gidip geldikçe cariye Letâif ile de ilişkiye girer. Yusuf’a büyük bir 

konak hediye eden hanım, bu ilişkiyi öğrenince Letâif’e türlü işkenceler yaptırarak öldü 

sanılan kızı, denize attırır. Yusuf, kızı denize atmaya kıyamayan kayıkçıdan Letâif’in yerini 

öğrenir ve Letâif’i bularak evine götürür. Kayıkçının hallerinden şüphelenen hanım, kayıkçıyı 

sorguya çekerek ondan her şeyi öğrenir. Bir yandan Yusuf’u sorguya çeken hanım, diğer 

yandan da Yusuf’un evine cariyelerini yollayarak Letâif’in orda olup olmadığını araştırır. 

Yusuf, inkâr etse de kethüda hanım, Letâif’in Yusuf’un konağında olduğunu söyler. Bunun 

üzerine hanım, sinirlenerek Yusuf’un öldürülmesini emreder. Ancak kethüda, Yusuf’a 

kıyamayarak onu bir lağım deliğine bırakır. Yusuf, bu delikten bir yalının bahçesine çıkar. 

Yalıda Tıflî de bulunmaktadır. Yusuf, başından geçenleri Tıflî’ye anlatır. Ertesi gün, Tıflî ve 

Yusuf, Sultan Murad’ın huzuruna çıkarak olanı biteni anlatırlar. Sultan Murad, 

bostancıbaşılara hanımın sarayını basmalarını emreder. Basılan yalıda kethüda kadın hariç 

herkes öldürülür, hanımın bütün malı da Yusuf’a verilir. Dalkavuklar da şehirden sürülür ve 

Yusuf ile Letâif evlendirilir. 

 

 Letâ’ifnâme’nin alt hikâyeleri toplam onbir tanedir. 

Birinci alt hikâyeyi Yazıcıoğlu adlı dalkavuk, Yusuf’a anlatır, hikâyenin özeti 

şöyledir: 

Padişah ve vezirinin iki güzel kızı vardır. Vezirin kızının güzelliği ve erdemliği ile 

halkın gönlünde taht kurması padişah kızının, onu kıskanmasına neden olur ve vezir kızının, 
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şehirden gönderilmesini ister. Aslında merhametli biri olan padişah, kızının gözyaşlarına 

dayanamayıp vezire, kızını satmasını emreder. Vezir, kızını bir sandığa kitleyerek sandığı 

pazarda satmaya koyulur. Fakir bir saka, bezirgân arkadaşından borç alarak sandığı satın alır. 

Bulunduğu şehirde misafir olan Saka, kızı bezirgân arkadaşına emanet ederek memlekette 

bulunan annesine teslim etmesini ister. Bezirgân, kızı annesine teslim eder. Oldukça fakir olan 

Saka’nın annesi, durumunu kıza anlatır. Kız, koynunda getirdiği kıymetli taşları paraya 

çevirerek kadını memnun eder. Bundan sonra birlikte yaşayan iki kadın, bu yolla yıkık evi, 

saraya çevirtip rahat içinde yaşarlar.  

Bu sırada bir genç, kıza âşık olur, ancak kızın erdem çemberinden geçemez. Kıza 

sahip olamayacağını anlayan genç, Saka’nın yanına giderek Saka’ya kızın namusu hakkında 

olmadık yalanlar söyler. Saka, hemen yola çıkarak memleketine gelir, yıkık evinin yerinde 

saray görünce gencin yalanına inanır ve kızı, gördüğü yerde hançeriyle yaralar. Kız, o 

korkuyla kendini köşkün penceresinden atar. O sırada oradan geçen bir Yahudi, kıza yaralı 

kızı alarak evine götürür. Yahudi, kıza sahip olmak ister, ama kız, bir kurnazlıkla Yahudi’nin 

elinden kendini denize atmak yoluyla kurtulur. Kız, kayık içinde denize attıkları ağı bekleyen 

üç kardeşin ağına düşer. Üçkardeş, ağı çektiklerinde gördükleri kıza hep birden âşık olurlar. 

Kız için aralarında kavgaya tutuşurken oradan geçen bir süvari, üç kardeşi kurnazca 

kandırarak kızı, atına aldığı gibi kaçırır. Süvari de diğerleri gibi, evine getirdiği kıza sahip 

olmak ister. Kız, süvariyi kandırarak onun elbiselerini giyer ve atını da alarak oradan 

uzaklaşır. Kız, akşam olunca kapıları kilitli olan bir kaleye gelir ve geceyi bu kalenin 

kapısında geçirir. O gece ülkenin padişahı ölür. Oğlu olmayan padişahın vasiyeti, kale 

kapısından ilk giren atlının, padişah olmasıdır. Kız, bu vasiyet üzerine ülkenin padişahı olur. 

Kız, ülkenin en işlek yoluna bir çeşme yaptırarak çeşmeye kendi resmini nakşettirir. Çeşmeye 

gelip de su içen ve resme bakıp ah çeken kimseleri, tutup saraya getirmesi için çeşmenin 

başına bir görevli kor.  

Çeşmeye ilk önce Saka gelir. Saka, resme bakıp ah çektiği için padişah kızın huzuruna 

çıkartılır. Saka, baştan sona bütün hikâyeyi anlattıktan sonra hapsedilir. Ardından sırasıyla üç 

kardeş, Yahudi ve süvari gelerek aynı şekilde hapsedilir. Kız, Yahudi’yi idam ettirir. Üç 

kardeşe ve süvariye toprak vererek onları mutlu eder. En sonunda Saka’ya kimliğini açıklayan 

kız, tahtını ona bırakarak Saka ile evlenir. 
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İkinci alt hikâyeyi, Burnaz Süleyman adlı bir mirasyedi anlatır. Hikâyenin özeti 

şöyledir: 

Kaytur Şah adlı adaletli bir padişahın Nuşzâd adında, dostlarıyla eğlenceye düşkün bir 

oğlu vardır. Nuşzâd, babasının deniz kenarındaki bağında sürekli olarak vakit geçirir. Bu 

bağın içinde kendini gece ve gündüz ibadete adamış bir zahidin evi bulunmaktadır. Zahidin, 

kendinden başka bir de güzellik ve erdemde üstün, kapı dışarı çıkmayan bir kızı vardır. Kız, 

bir gün abdest suyu almak için dışarı çıkar. Bu sırada, köşkte bağı seyre dalan Nuşzâd, kızı 

görerek ona âşık olur. Bağın bir köşesinde bulunan bahçıvanın oğlu da kızı görür ve ona âşık 

olur. Şehzade Nuşzâd, “zahit kızıdır meşrebi paktır” diyerek sabırlı olmayı yeğlerse de, 

bahçıvanın oğlu kızla birlikte olmayı kafasına koyar. Bahçıvanın oğlu, bir gece zahidin evinin 

damına çıkarak kızı, kendisiyle birlikte olması için tehdit eder. Zahit, eve gelince kızı olanı 

biteni anlatır. Zahit, kızını teselli ederek ibadetine döner. Bahçıvanın oğlu ertesi gece de kızın 

damına gelir ve onu tehdit eder. Kız, oğlanı oyalamak için kendisinin de onda gönlü 

olduğunu, ama babasıyla konuşmadan kendisinin olamayacağını söyler. Nuşzâd ise bütün bu 

konuşmaları gizlendiği yerden dinler. Kızın söylediklerinin doğru olup olmadığını anlamak 

için düşünmeye karar verir. Kız, babasını uyandırarak evlerini terk etmelerini, yoksa bu 

oğlanın namusunu kirleteceğini söyler. Zahit, o gün kara kara düşünürken birdenbire üç derviş 

karşısına çıkarak evini terk etmemesini, kızının padişahın oğluna nasip olduğunu, elbet 

bahçıvan oğlunun cezasını bulacağını söyler. Dervişlerin bu sözlerini Nuşzâd da işitir. O gece 

bahçıvan oğlu, tekrar dama gelir. Kız, babasıyla konuştuğu ve kendisini damat olarak uygun 

gördüğü yalanını söyler. Bahçıvanın oğluna, evin üstündeki ağaçta leylek yuvası olduğunu, 

bir karga yuvasından karga yumurtası getirip o yuvaya koymasını ve yirmi gün içinde yuvada 

siyah karga çıkacağını babasının ancak bu kargayı görürse razı olacağını da ekler. Bahçıvanın 

oğlu, kızın dediğini yapmak isterken bir yılan tarafından sokulur ve denize düşerek boğulur.  

Bundan sonra Nuşzâd, zahidi çağırarak ondan kızını ister. Zahit, bu durumun 

kendisine dervişler tarafından söylendiğini, ancak padişahın da kızını talep etmesini ve ancak 

onun da rızası olursa kızını verebileceğini söyler. Padişahın da huzurunda evlilik gerçekleşir. 

 

Üçüncü alt hikâyeyi, yine Burnaz Süleyman anlatır. Hikâyenin özeti şöyledir: 

Artık yaşını almış bir padişah, dünya gözüyle dört oğluna ülkeyi paylaştırıp ibadetiyle 

meşgul olmak ister. Oğullarını huzuruna çağırıp niyetini söyler. En büyük oğlu, padişahlık 

için bir hüner sahibi olmak gerektiğini söyleyerek, bir sanat öğrenip tahta öyle oturmayı 

istediklerini belirtir. Padişah, şehzadelerin bu isteğini kabul eder. Şehzadeler, bir hüner 
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öğrenmek ve meslek sahibi olmak için yola koyulurlar. Bir şehrin kenarına gelerek her biri, 

yılın başında aynı yerde buluşmak üzere ayrılırlar.  

En küyük şehzade, konuk olduğu evin sahibinden türlü kuşların dilini; ikinci şehzade, 

gemicilikte ve denizcilikte usta birinden bu sanatın inceliklerini; üçüncü şehzade, el 

çabukluğunda ve sihirde mağrifetli bir sihirbazdan bu sanatı; dördüncü şehzade ise ok 

atıcılıkta usta birinden okçuluğu öğrenir. Vakit tamam olunca şehzadeler, anlaştıkları yerde 

buluşarak memleketlerine dönerler.  

Bir gün sofra başında otururlar iken bir kuşun konuşmalarıyla en küçük şehzade, 

kendinden geçer ve yataklara düşer. Kendine geldiğinde kuşun konuştuklarını tercüme eder. 

Kuş, bir adanın yüksekçe bir tepesinde ejderhanın elinde güzellikte benzeri olmayan bir kız 

olduğunu söylemiştir. Şehzade, kuşun anlattığı bu kıza âşık olmuştur ve ona kavuşamazsa 

aşkından öleceğini söyler. Gemi yapmakta usta olmuş şehzade, o adaya varacakları bir gemi 

yapar ve diğer kardeşleriyle yola koyulur. Kuşun söylediği yere gelirler ki, sözü edilen 

ejderha bir eli kızın üzerinde uyumaktadır. Üçüncü şehzade, el çabukluğu ile kızı ejderhanın 

elinden kurtarır. Dördüncü şehzade attığı oklarla, uyanıp peşlerine düşen ejderhayı yaralar ve 

helak eder. Şehzadeler, kızla birlikte memleketlerine dönerek her biri, mesleklerinde usta 

olduklarını padişah babalarına ispatlamış olarak hayatlarına devam ederler. 

 

Dördüncü alt hikâyeyi, Yusuf’un çarşıda görüp konağa davet ettiği dostlarından biri 

anlatır. Hikâyenin özeti şöyledir: 

Sultan Selim Han zamanında Gedikpaşa civarında Kadri Efendi adında bir attar vardır. 

Bu attar, artık yaşlandığından kendisine bir çırak aranmaktadır. O günlerde Safranbolu’dan 

İstanbul’a gelen Deli Mehemmed adlı kişi, Kadri Efendi’nin çırağı olarak işe başlar. Kadri 

Efendi, Deli Mehemmed’e işleri öğrettikten sonra dükkânı ona bırakır. Deli Mehemmed, bir 

gün dükkânın önüne gelen siyah bir kediye ilgi göstererek onu, her gün ciğerle besler ve 

sonunda da evine götürür. Beş ay sonra kedi, bir kuzu kadar iri bir hale gelir. Kadri Efendi’nin 

ölmesiyle birlikte Deli Mehemmed, aç ve çaresiz kalır. Kediye, “Bugüne kadar ben sana 

getirdim, şimdi de sen bana getir.” deyince kedi, mahalleyi dolaşarak evlerde gördüğü 

yiyecekleri kapıp sahibine getirir. Bu hırsızlığı sürekli hale getirince mahalleli, birkaç kere 

kediyi yakalayıp öldürmeyi planlar, ancak hakkından gelemezler. Sonunda hep birden hücum 

ederek kediyi yakalarlar, ellerini ve ayaklarını bağlayarak bir tekneye koyup denize salarlar. 

Bu sırada dürbünüyle denizi seyretmekte olan Sultan Selim, denizde ilerleyen tekneyi görerek 

Tıflî’ye teknede her ne var ise huzuruna getirilmesini emreder. Kedi, Sultan Selim’in 

huzuruna getirilir. Sultan Selim, kedinin boğazına bir muska astırarak içine kediye zarar veren 
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kişinin katledileceğini belirten bir ferman yazarak kediyi salar. Kedi, kısa zaman sonra Deli 

Mehemmed’in evine vararak eskisi gibi evlerden çaldıklarını sahibine getirmeye başlar. 

Mahalleli, kediyi bu defa öldürmek için Deli Mehemmed’in evine hücum ederler. Kedinin 

boynundaki padişah fermanını gören mahalleli, kediyi öldürmekten vazgeçer. Öte yandan 

padişah kediyi buldurup Emir Buhari türbesine yollayarak kedinin bakımını üstlenir.  

 

Beşinci alt hikâyeyi, Yusuf’un konağında sohbet eden dostlarından biri anlatır. 

Hikâyenin özeti şöyledir: 

Duası makbul bir ‘abidin duasıyla bir fare yavrusu, bir kıza dönüşür. ‘Abid, kızı 

yetiştirmesi ve vakti gelince almak üzere bir sûfisine teslim eder. Sûfi, kızı yetiştirir vakti 

gelince ‘abide teslim eder. ‘Abid, kızı yaşıtı biriyle evlendirmek ister. Ancak kız, kendi gibi 

güzel ve pehlivan gibi güçlü biriyle evlenmek istediğini söyler. Bunun üzerine ‘Abid, kızın 

istediği bu özelliklerin ancak güneşte bulunduğunu düşünerek güneşe, kızın hikâyesini anlatır. 

Güneş, bulutun; bulut rüzgârın; rüzgâr ise dağların kızı için daha uygun bir eş olacağını 

söyler. ‘Abid, dağa gelerek kızının evlenmek istediği kişinin özelliklerini sayar ve bu eş için 

kendinin uygun olduğunu belirtir. Dağ ise, kuvvette taş gibi olduğunu ancak, derinliklerinde 

görünüşte zayıf ama güçlü bir fare bulunduğunu, onun yer altının padişahı olarak kızına daha 

uygun bir eş olacağını söyler. Bunun üzerine ‘Abid, fareye giderek durumu anlatır. Fare, 

‘Abid’e insanla bir hayvanın ilişkisi olamayacağını, evlenmekten kastın çocuk sahibi olmak 

olduğunu söyleyerek bu evliliğin uygun olamayacağını söyler. ‘Abid, farenin bu sözleri 

üzerine kızın tekrar fareye dönüşmesi için duada bulunur. ‘Abid’in duası kabul olur ve 

böylece evlilik gerçekleşir.  

‘Abid, kendi gibi dinine bağlı bir kadınla evlenir. Kadın, ‘Abid’in duasıyla güzellikte 

benzersiz biri olur. Kısa zamanda güzelliği âleme yayılır ve âşıkları çoğalır. Kendi 

güzelliğinin farkına varan kadın, padişahlara lâyık olduğunu düşünerek ‘Abid’ten soğur. 

‘Abid, kadının bu hâli üzerine duada bulunur ve kadın, ayı suretine girer. Kadın, bu hâle 

düştükten sonra bir an bile ‘Abid’in kapısından ayrılmaz ve gözyaşı döker. ‘Abid, kadının bu 

hâline üzülür ve kendini ibadetten de uzak tutar. Allah’a yalvararak kadının eski hâline 

dönmesi için duada bulunur. ‘Abid’in duası kabul olur ve karısıyla ibadetlerine devam ederek 

yaşarlar.  

 

Altıncı alt hikâyeyi, Yusuf’un dostlarından biri anlatır. Hikâyenin özeti şöyledir: 

Bir padişahın nedimleri, padişah önünde dünyanın en yaramaz şeyin, kadın mı, kötü 

huy mu ve yaramaz komşu mu olduğu üzerine tartışırlar. Bunun üzerine yolda karşılarına 
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çıkan ilk kişiyi hâkim tayin etmek üzere yola çıkarlar. Karşılarına çıkan bir pîr, kötü huyun 

her şeyden daha fena olduğunu söyler. Pîrin sözleri, padişahın hoşuna gider ve ona, ihsanda 

bulunmak ister. Pîr, bir padişahın insana vereceği saygının mâkâm ve para ile olacağını ancak 

kendisinin, bu ikisinde gözü olmadığını belirtir. Pîr, nevruz zamanı olduğunu ve satılmak 

üzere testileri bulunduğunu söyler. İstediği de, padişaha sunulacak eşyalar arasında kendi 

testilerinin bulunması gerektiğini beyan eden bir fermandır. Padişahın fermanıyla, kısa 

zamanda pîrin bütün testileri satılır. Pîrin testileri ülkede meşhur olunca her birini bir altına 

satmaya başlar. Padişahın vezirlerinden biri, öfkeyle padişaha toprak testi gibi basit bir hediye 

gidemeyeceğini söyler. Padişahın emrindekiler bunun, padişahın istediği olduğunu söyleyince 

vezir, mecburen pîre testi siparişinde bulunur. Pîr, testilerin fiyatını önce yüz, sonra da bin 

altına çıkarır. Çaresiz, bu fiyatı kabul eden vezire, pîr bir şartı daha olduğun söyler: Vezir, 

padişahın huzuruna çıktığında pîri de arkasına alacaktır. Vezir, çaresiz bunu da kabul eder. 

Vezir ve pîr, padişahın huzuruna çıkarlar. Pîrin, kötü huyun, insanı mâkâma yükselteceğine 

dair söylediği sözler padişahın hoşuna gider ve ona vezirlik mâkâmını verir.  

 

Yedinci alt hikâyeyi, Yusuf’un dostlarından biri anlatır. Hikâyenin özeti şöyledir: 

İki softadan biri, çalışma ve gayretin kişiyi istenilen sonuca ulaştıracağını; diğeri ise 

“nahnü kasemna” ile bunun mümkün olabileceğini, Allah’ın vereceği rızkın elbet kula 

erişeceğini iddia etmektedir. Bu iki softa savaşta iken aç kalırlar. Çalışmayı savunan softa, 

diğerine kendinin çalışarak yemeklik bulacağını söyler. Arkadaşına da “nahnü kasemna” ile 

aç kalacağını belirtir. Çalışmayı savunan softa, bir arkadaşına giderek diğer arkadaşını anlatır 

ve ondan, kendileri için yemek hazırlamasını söyler. İki softa, o gece hocanın evine misafir 

olurlar. Hoca, pilavın içine bir avuç altın koyarak bu hisseyi, “nahnü kasemna” diyen softaya 

ayırır. Bu softa önüne konan pilavı yemezken diğeri karnını doyurur ve yatar. Sabah 

olduğunda “nahnü kasemna” diyen softa, açlıktan hâlsiz kalmış ve pilavını yememiştir. Bunu 

gören diğeri, pilavı softanın önüne koyarak yemesini söyler. Softa, dayanamayıp pilava kaşık 

atar ki, pilavın altından altınlar görünür. Bunun üzerine diğer softa, düşüncesinden vazgeçer.  

 

Sekizinci alt hikâyeyi, Yusuf’un bindiği kayığın sahibi anlatır. Hikâyenin özeti 

şöyledir: 

Fakir bir hamal, berberde tıraş olur, ancak tıraş için gerekli olan para bir miktar 

eksiktir. Hamal, berbere üzerindeki parayı verir, kalanını da bir dahaki tıraşında ödeyeceğini 

söyler. Berber, hamalın parasını almayıp hamala bir miktar da para verir. Parayla birlikte 

hamala yemesi için tuz da verir. Hamal, tuzu yiyerek bir hamama gider. Hamamda, hamalın 
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yanına iki tellak gelerek hamalı keselemeye başlar. Hamal, gördüğü ilgiye şaşırır ve hülyalara 

dalar.  

Tellaklar, hamalı tutup güzel bir yere alırlar. Yıkanması bittikten sonra güzel giysiler 

giydirip bir ata bindirerek bir konağa götürürler. Konağın uşakları hamalı hareme alırlar. 

Haremden bir kadın hamala hizmet eder ve o gece hamalla birlikte olur. Gece hamal, kadının 

eşliğinde tuvalete çıkar. Hamal, çömelmiş abdest bozarken ensesine birkaç tokat vurulur. 

Hamal gözlerini açar ki, ortada ne kadın ne de konak vardır. Tellaklar, önlerinde abdest bozan 

hamalı tekme tokat hamamdan dışarı atarlar. Hamal, dışarı çıktıktan sonra berberin verdiği tuz 

sebebiyle hülyaya daldığını anlar.  

 

Dokuzuncu alt hikâyeyi, konağın sahibi hanım, Yusuf’a anlatır. Hikâyenin özeti 

şöyledir: 

Avcının biri, bir gün bir serçeyi tuzağına düşürerek yakalar. Serçe, dile gelerek avcıya, 

kendisini boğazlamaması karşılığında da kendisine üç öğüt vereceğini söyler. Serçe, bu şartı 

kabul eden avcıya ilk olarak elinden kaçan fırsatlar için üzülmemesini; ikinci olarak elinin 

erişemediği, kudretinin yetmediği nesneleri talep etmemesini; son olarak da her duyduğu söze 

inanmaması gerektiğini söyler. Bu sözler, avcının hoşuna gider ve avcı, kuşu serbest bırakır. 

Kuş, bir duvarın üstüne konarak avcıya, boğazında kaz yumurtası büyüklüğünde bir incinin 

olduğunu söyleyince avcı, kuşu saldığına hayli pişman olur. Kuşu kandırıp tekrar yakalamak 

isterse de kuş, az evvel verdiği öğütlerini tek tek hatırlatarak aslında boğazında inci 

olmadığını da belirtir. 

 

Onuncu alt hikâyeyi, Tıflî anlatır. Hikâyenin özeti şöyledir: 

Hamalın biri, sılasına dönmek üzereyken Küçük Şirret adlı, yedi yaşında da oğlu olan 

bir kadının iftirasına uğrar. Kadın, hamalın kocası olduğunu ve yedi sene evvel kendisini terk 

ettiğini söyler. Kadının feryatları üzerine zabitler gelerek durumu kadından ve adamdan 

dinlerler. Zabitler, kadına inanınca hamal, çaresiz kadının evine gider. Küçük Şirret, 

sandıktaki paralarını çıkararak yedi senede bu kadar para biriktirdiğini ve kendisinde olan 

paraları da buraya koymasını ister. Hamal, kendinde para olmadığını söylese de kadının 

ısrarlarına karşı gelemeyip on bin kuruşluk altınlarını kadına verir. Hamal, ertesi gün yiyecek 

almak için dışarıya çıkar. Ancak, geri döndüğünde kadın hamalı tanımamazlıktan gelerek 

komşularına bağırır. Mahalle insanlarından canını güç bela kurtaran hamal, bir mezarlığa 

giderek başına gelen işleri hayretle düşünürken mezarlığın karşısında konağı bulunan bir 

hanımın dikkatini çeker. Hanım, hamalın yanına gelerek ondan bütün hikâyeyi dinler. Büyük 
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Şirret adındaki bu hanım, sözü edilen kadını bilen biridir. Hamala verdiği öğütler sonunda, 

hamalın paralarını kurtaran ve hamalı sılasına yollayan Büyük Şirret, Küçük Şirret’i de oyuna 

getirerek esir pazarında sattırır.  

 

On birinci alt hikâyeyi, Tıflî anlatır. Hikâyenin özeti şöyledir: 

Gezmeye meyilli olan bir padişah, bir gün gezerken gördüğü güzel bir kıza âşık olur. 

Adamlar göndererek kızın, fakir bir dilencinin kızı olduğunu öğrenir. Padişah, vezirlerini 

göndererek kızın velisinden kızı istetir. Kızın babası, kızını ancak bir sanat sahibi olduktan 

sonra padişaha verebileceğini söyler. Akıllı bir vezir, padişahı bir sanat öğrenmesi konusunda 

ikna eder. Padişah, bunun üzerine hasırcılık mesleğini öğrenmeye koyulur ve kısa zaman 

sonra da birbirinden güzel hasırlar yaparak kızın babasını sevindirir ve kızla evlenir.  

Çift, bir süre mutlu bir şekilde yaşarlar. Bir süre sonra kız, günden güne solmaya 

başlayınca padişah, vezirine durumu anlatarak kızın gözetlenmesini ister. Meğer kız 

dilenciliğe alıştığı için ekmeği dört parçaya bölüp her birisine el açıp para dilenirmiş. Bunu 

gören cariye durumu padişaha anlatır. Padişah, kızdan iyice soğur ve kızı babasının evine 

yollar.  

Bu sırada düşmanla savaşmak üzere padişah, bir dilenci kılığına girerek düşmanın 

sırlarını öğrenmek amacıyla bir miktar adamla düşman saflarına girer. Bunlar, aç bir hâlde bir 

şehre gelirler. Burada çeşitli yemeklerle donatılmış bir aşçının dükkânına gelerek ondan 

yemek isterler. Aşçı, hizmetlerine bir zenci vererek padişaha ve adamlarına yer gösterir. 

Ancak zenci, bir hileyle hepsini derin bir kuyuya atar. Meğer bu zenci, kuyuya attığı 

insanların etlerini yüzer ve halka insan eti yedirirmiş. Zenci, her gün birini keserek yemek 

yapar. Sıra padişaha gelince padişah, hasır yaptığını, eğer yaptığı hasırları dükkân önünde 

satarsa iyi para kazanacağını ve kendisini öldürmemesini söyler. Padişahın bu teklifi kabul 

edilir ve bundan sonra padişah, her gün hasır işler, yapılan hasırlar da dükkân önünde satılır. 

Padişah bu şekilde hayatını devam ettirir. Bir gün hasıra hat yazıp hâlini anlatır. Öte yandan 

padişahın askerleri her yerde padişahı ararken bu şehre gelirler. Vezir, padişahın hat yazdığı 

hasırı görünce şehrin hâkimine haber göndererek padişahı kuyudan kurtarır. 

 

 Meşhûr Tıflî Efendi ile Kanlı Bektaş’ın Hikâyesi’nin varlığı, ilk kez Boratav tarafından 

dile getirilir. Boratav, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği adlı eserinde Kanlı Bektaş adlı bir 

Tıflî hikâyesi gördüğünü söyler (Boratv: [1976] 1998; 122).  

 Çalışmamız sırasınca inceleme olanağı bulamadığımız tek Tıflî hikâyesi budur. 

Sayers’in tezinde verdiği hikâyenin özeti, eserin Milli Kütüphane’deki nüshasından hareketle 
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oluşturulmuştur. Sayers’in verdiği bilgiye göre eser, h.1299 [1882-1883] yılında İstanbul’da 

Süleyman Efendi Matbaası’nda basılmış olup yazarı hakkında herhangi bir bilgi 

içermemektedir(Sayers: 2005; 27-28). 

 Hikâyenin özeti şöyledir:  

 “Ahmet Efendi adlı bir kişinin hizmetkârı olan Deli Mehmet, Tıflî’yi efendisinin 

meclisine davet eder ama Tıflî’yle çok kabaca konuştuğundan Tıflî, meclise gelmez. Ahmet, 

ertesi gün Tıflî’yi görmeye gider ve sonunda ikna eder. Meclisten sonra Tıflî, Ahmet’in 

kahvecisi tarafından rahatsız edilir; sabahleyin de evde afyon bulamaz ve Ahmet’e kızarak 

müdavimi olduğu afyoncu dükkânına gider. Az sonra dükkânın önünden Kanlı Bektaş adlı 

fahişe geçer. Bektaş’ı görmek için pencereye koşan kişilerden biri Tıflî’nin nargilesini kırar 

ve Tıflî, kahvedekilere ve Bektaş’a söver. 

 Bunu duyan Bektaş, Tıflî’yi bir tuzak sayesinde evine getirir ve burada Beş Boynuz 

adlı katiliyle birlikte sorguya çeker. Tıflî, suçu bir başkasına atar ve Bektaş, bu kişiyi 

getirmesi için Tıflî’yi salıverir. Tıflî, bazı dostlarının evine sığınır. Bir gün bu dostlar, bir 

meclise davet edilirler. Bektaş da bu meclistedir ve Tıflî’nin yerini öğrenince niyetini belli 

etmeden Tıflî’yi meclise çağırtır. Kendisi ise bir bahaneyle saklanır. Tıflî meclise gelir; söz 

Bektaş’tan açılır ve Tıflî yine kötü konuşmaya başlar. Bunu duyunca ortaya çıkıp kendisine 

saldıran Bektaş, Tıflî’yi kaçmaya zorlar. Bu olayın üstüne dostları, Tıflî’yi bir ata bindirip bir 

çiftlikte saklanmaya gönderirler. Ancak Beş Boynuz, Bektaş’ın emri üzerine Tıflî’yi izlemiştir 

ve çiftliğe gelir. Bunu gören Tıflî saklanır ve katil eve girdiğinde gizlice katilin atına binip 

kaçar. Beş Boynuz, Tıflî’nin güçsüz atına binip takibe başlasa da Tıflî’ye yetişemez. Tıflî, 

Sultan Murat’ın o sırada bulunduğu Davutpaşa’ya gelir. Padişah huzuruna çıkan Tıflî, başına 

gelenlerin hikâyesiyle Sultan Murat’ı çok eğlendirir ve padişah onu kendisine musahip yapar. 

Beş Boynuz ve Bektaş ise yakalanıp idam edilir.” (Sayers: 2006; 28-29). 

 

 Tıflî Efendi Hikâyesi’nin bilinen nüshası, h. 1291 [1874-1875] tarihini taşır (Güngör: 

2006; 6). Şeyma Güngör tarafından çeviri yazısı yapılan eserin yazarı belli değildir. 

Çalışmamızda Şeyma Güngör’ün bu çalışmasından faydalandık. Aşağıdaki özet de, 

araştırmacının bu çeviri yazısından hareketle oluşturulmuştur. 

 Hikâyenin özeti şöyledir: 

 Tıflî, Cafer Çelebi’nin macuncu dükkânı önünde otururken oradan geçmekte olan 

Kanlı Bektaş adlı fahişeye kaba sözler söyler. Bunu duyan Kanlı Bektaş, ondan intikam almak 

ister. Tıflî’nin kitaplara merakı olduğunu bildiğinden, evinde babadan kalma birtakım kitaplar 

olduğunu söyleyerek Tıflî’yi evine çağırır. Tıflî Kanlı Bektaş’ın evine gelir. Kanlı Bektaş, 
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Beşboynuz ve Tekbıyık adlı katilleriyle Tıflî’den hesap sorar. Ancak Tıflî, güzel sözler 

söyleyerek kendini bağışlatır. Bundan sonra ikili, eğlenceye dalarlar. Tıflî, birkaç gün sonra 

yine gelmek şartıyla Kanlı Bektaş’ın evinden ayrılır ve başka bir dostunun (erkek) evine 

gider. Tıflî’nin, bir kez daha hakkında ileri geri konuştuğunu duyan Kanlı Bektaş, çok 

sinirlenir; Beşboynuz’u Tıflî’nin peşine salar. Tıflî, bu katilden kaçarken Eyüp’teki bir 

dostunun (erkek) konağına sığınır ve onunla işrete dalar. Beşboynuz, Tıflî’nin izini yine bulur 

ve bu ikiliyi basar. Tıflî Beşboynuz’dan kaçarken Dördüncü Murat’a rastlar. Bostancıbaşının 

Tıflî’yi övmesiyle padişah, onu kendine nedim yapar.  

 Tıflî’nin Tophane’de Cemal Bey adında bir dostu vardır ve ancak ayda bir onunla 

görüşebilmektedir. Yine padişahtan izin aldığı bir gün saraydan ayrılır ve günler geçmesine 

rağmen bir daha dönmez. Onun yokluğunu fırsat bilen bir düşmanı, padişaha Tıflî hakkında 

olmadık yalanlar söyler. Padişah, Tıflî’yi gördüğü yerde öldürmesi için Kara Mustafa Paşa’ya 

emir verir. Bu sırada Tıflî, başka bir gençle (bu genç, hikâyede Çelebi olarak anılır) işret 

etmektedir. Kara Mustafa Paşa, ikiliyi bu işret anında basar, ancak kendisi de oğlanlara 

düşkün olduğundan genç ile işret sözü alarak ikiliyi padişaha gammazlamaz. Çelebi adlı 

gencin de bir şartı vardır: O da, bir geceliğine Kanlı Bektaş ile zevk etmek ister. Kara Mustafa 

Paşa, bir mektup göndererek Çelebi’nin isteğini yerine getirtmek üzere Kanlı Bektaş’ı 

Çelebi’nin konağına gönderir. Kanlı Bektaş, Kara Mustafa Paşa’nın kadınlara ilgili 

duymadığını bildiğinden, bunun altında başka bir iş olduğunu düşünerek iki katilini cariye 

kılığına sokarak konağa gider.  

 Tıflî, Çelebi ve Kanlı Bektaş eğlenirlerken Kara Mustafa Paşa, yirmi beş askerle 

konağı basar, Kanlı Bektaş’ın iki adamını öldürür ve Kanlı Bektaş’ı alarak oradan ayrılır. 

Ertesi gün Kara Mustafa Paşa, Tıflî’nin, anlaştıkları gibi söz konusu genci konağına 

getirdiğini padişahın huzurunda öğrenir. O anda yalandan bir sancı tutturarak padişahtan izin 

alan Kara Mustafa Paşa, konağına giderek Çelebi ile işrete dalar. Aradan birkaç gün 

geçmesine rağmen dönmeyen Kara Mustafa Paşa’yı merak eden padişah, habersiz olarak Kara 

Mustafa Paşa’nın konağına gider. Hazırlıksız yakalanan üçlü, hasta numarası yaparak 

yataklara girerler. Padişah, yorganı kaldırınca genci görünce durumu anlar. Tam Tıflî’nin 

yorganını açacakken bir yangın haberi gelir ve oradan ayrılır. Tıflî, bir kayıkla oradan 

kaçmaya çalışırken padişahın geri döndüğünü görür ve kendini denize atar. Padişah, 

yanındakilerin Tıflî’nin bir suçu olmadığını, kendisine iftira atıldığını söylemesiyle Tıflî’yi 

bağışlar ve yine musahibi yapar. 
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 Çalışmamız sırasında Hançerli Hanım Hikâyesi’nin dört farklı versiyonuna tesadüf 

ettik. Bunlardan biri ve en eskisi, h. 1268 [1851-1852] tarihini taşıyan Hançerli Hikâye-i 

Garibesi’dir. Eser, Ceride-i Havadis Yayınevi’nde basılmış olup içinde on iki adet de resim 

barındırmaktadır.  

 H.1340 [1923-1924] tarihli “Hançerli Hanım” adını taşıyan ikinci versiyonun, ön 

kapağındaki bilgiye göre “sâhib ve nâşiri” İkbâl Kütüphanesi sahibi Hüseyin’dir. Eser, 

Orhâniye Matbaasında basılmış olup on altı adet resim içermektedir. Bu versiyon, Yakup 

Çelik tarafından okunmuştur. Çalışmamızda onun bu çeviri yazısından yararlandık.  

 Serinin üçüncü versiyonu, “Resimli Hançerli Hanım” adını taşır. 1937 yılında Yusuf 

Ziya Balçık Kitabevi’nde basılan bu versiyonun yazarı Selami Münir’dir. Yazar, eserin 

önsözünde “İçindeki şiirlere ve bazı tabirlere ilişmeyerek herkesin anlayacağı sade bir dille 

yazdığımız bu meşhur ve eski hikâyeyi (1268) de Ceride-yi Havadis Matbaasında eski bir 

nüshasından iktibâs ederek, bana büyük fedakârlıkta bu mezkûr nüshayı elde eden kitapçı 

Yusuf Ziya Balçık’ın teşvikile yeniden kaleme aldım” diyerek eseri, “romancılığımızın ilk 

numunesi” (Münir: 1937; 2-4) olarak gördüğünü belirtir. 

 Son versiyon, Hâdise Yayınevi tarafından 1957 tarihinde basılan “Hançerli Hanım” 

adlı eserdir. Bu versiyonda ise “halk romanı” ifadesi kullanılır. “Dördüncü Murad Devrinde 

cereyan eden ibret verici bir aşk ve macera romanı” olarak tanımlanan eser, yayınevinin 

“Halk Romanları Serisi”nin bir parçasıdır.  

 Hikâyenin özeti şöyledir: 

“Zengin Bedesten tüccarı Halil Efendi’nin oğlu Süleyman, babasının ölümünden sonra 

bazı dalkavukların eline düşer ve bunlarla babasından kalan mirası eğlence âlemlerinde 

tüketir. Parası tamamen biten genç, yaşamını meyhane köşelerinde dilenerek geçirmeye 

başlar. Bir baba dostu, genci bu hâlden kurtarıp Bedesten’de çalıştırmaya başlar. Süleyman, 

bu işi sırasında bir gün bir koçu görür. Koçunun içinde oturan hanım Süleyman’a, genç ise 

hanımın cariyesine âşık olur. Hanım, Süleyman’ı Boğaz’daki yalısına davet edince genç, 

kabul eder. 

Süleyman, bir yandan Hürmüz adlı hanımla, diğer yandan da gizlice Kamer adlı 

cariyeyle ilişkiye başlar. Hürmüz, Süleyman’a bir konak dahil birçok değerli hediye verir. 

Ancak bir gün Hürmüz, Süleyman’la Kamer’in ilişkisini öğrenir ve gence fark ettirmeden 

Kamer’i dövdürüp Beykoz’daki yılanlı bir ormana atar. Süleyman ise, kayıkçılardan yerini 

öğrendiği Kamer’i kurtarır, konağına götürür ve yalıya döner. Ancak Hürmüz, bu olayı haber 

almıştır ve meddahına, Süleyman’ın önünde, kendi ilişkilerini ima yoluyla ele alan bir hikâye 

anlattırır. Hikâye, gizli âşıkların ölümüyle sonuçlanmaktadır. 
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 Hikâyenin ardından Adalar’a gidilir ve Hürmüz, Süleyman’ı hançerleyip denize atar. 

Ancak o civarda bir kayıkta olan Tıflî, genci kurtarır. Tıflî, genci güvenliği için birçok ticaret 

yolculuğuna gönderir ve padişaha macerayı anlatır. Hürmüz mahkemeye çıkarılır, Süleyman 

tarafından affedilir, bir kez daha gencin canına kasteder ve yine Süleyman’ın çabasıyla 

idamdan kurtulur. Bunun üzerine Süleyman, hanımla bir anlaşma yapar: Hürmüz, Kamer’i 

azat edip Süleyman’la evlendirecek ve tüm malını ikisine bağışlayacaktır; genç ise, Hürmüz’ü 

ikinci karısı yapacaktır. Hikâye, üçlünün evliliğiyle sonuçlanır” (Sayers: 2005; 14-15). 

 

 Yaygın adıyla “Sansar Mustafa Hikâyesi” olarak bilinen “Hikâyet”, Tıflî hikâyeleri 

içinde bildiğimiz tek yazma eserdir. Esrin yazarı ve yazılış tarihi belli değildir. Çalışmamızda, 

Şükrü Elçin’in İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe yazmaları arasında 

bulduğu nüshasından yaptığı çeviri yazıdan yararlandık.  

 Hikâyenin özeti şöyledir: 

 Dördüncü Murat, nedimi Tıflî ile tebdil gezerken gördüğü berber çırağı güzel 

Ahmet’ten çok hoşlanır. Birkaç gün sonra Ahmet, Sansar Mustafa tarafından kaçırılır. 

Padişah, durumu öğrenince Tıflî’ye Sansar Mustafa’yı bulmasını emreder. Tıflî, Hacı Subaşı 

ile birçok fahişeye Sansar’ı buldukları takdirde ödüller vereceğini söyler. Rukiye Hanım adlı 

fahişe, bunun çok kolay bir iş olduğunu söyleyerek cariyeleri ile işe koyulur. Ahmet, 

Dolmabahçe seyrinde gördüğü Rukiye Hanım’dan çok hoşlanır ve onu alarak Sansar ile 

kaldıkları Panayod’un meyhanesinin üst katındaki odasına götürür. Ahmet’ten pek memnun 

kalan Rukiye Hanım, ikiliyi gammazlamaktan vazgeçer. Ancak, niyetini ağzından kaçırınca, 

Sansar tarafından öldürülür. Sansar, ertesi gün Saraçhane’den bir sandık alarak hanımın 

cesedini içine kor ve sandığı, Boğaz’ın sularına atar. Padişah, dürbünle gördüğü bu sandığı, 

saraya getirtir. İşin, Sansar Mustafa tarafından yapıldığı anlaşılınca Tıflî ve adamları, sandığı 

Saraçhane’ye götürerek Sansar Mustafa’nın izini sürerler. Panayod’un meyhanesinin ardından 

Sansar Mustafa’nın babasının Tahtakale’deki berber dükkânı basılır. Sansar Mustafa, Ahmet’i 

bırakarak damdan dama atlamak suretiyle kaçar. Padişah, saraya getirilen Ahmet’in asılmasını 

emreder. Ancak Sansar Mustafa, Ahmet’i cellâtların elinden kurtarır. Subaşı ve asesbaşı 

korkularından, Ahmet’e benzeyen gönüllü bir karakullukçuyu Ahmet’in yerine bağlarlar. 

Dördüncü Murat, son anda Ahmet’i (karakullukçuyu) bağışlar. 

 Sansar Mustafa ve Ahmet ise zorlu bir deniz yolculuğundan sonra Mısır’a gelirler. 

Burada bir kahve dükkânı açarlar. Ahmet’in güzelliğini duyup gelen müşterilerin kahveyi 

doldurmasıyla kısa zamanda zengin olurlar. Aradan beş altı yıl geçtikten sonra Ahmet, Sansar 

Mustafa’ya ailesinin hasretine dayanamadığını söyler. Ahmet’in üzülmesine dayanamayan 
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Sansar Mustafa, İstanbul’a dönmeye karar verir. İstanbul’a döndükten sonra ikili, Ahmet’in 

evinde kalmaya başlar. Bir gün Ahmet ile Sansar, tebdil gezen Sultan Murat’a yakalanırlar. 

Sultan Murat, Sansar Mustafa’ya başından geçenleri anlattırır. Sansar’ın anlattıkları padişahın 

çok hoşuna gider ve ikiliyi bağışlanır. Sansar Mustafa, Ahmet’in kız kardeşi ile, karakullukçu 

asesbaşının kızıyla, Ahmet ise saraydan bir cariye ile evlendirilir.   

 

 “Bursalı’nın Kahvesi”, 1971 yılında Reşat Ekrem Koçu’nun Tercüman Gazetesi’nde 

tefrika olarak yayımladığı bir hikâyedir. Çalışmamızda, Doğan Kitapçılık tarafından 2002 

yılında Reşat Ekrem Koçu’nun “Aşk Yolunda İstanbul’da Neler Olmuş?” adlı yapıtına dâhil 

edilen bu hikâyeden yararlandık. Bu hikâye, Hikâye-i Cevri Çelebi’nin bir versiyonudur. 

Akademik anlamda bu hikâyeden bahseden David Selim Sayers olmuştur(Sayers: 2005). 

 Hikâyenin özeti şöyledir: 

 Devrin ünlü şairi ve hattatı Cevrî, Bursalı Mehmet Çelebi’nin kahvesinin 

müşterilerindendir. Bir gün, kahvenin karşısındaki konakta Yusuf Çavuş’un oğlu Abdi’yi 

görür ve ondan hoşlanır. Venedikli bir ressama Abdi’nin resmini yaptırır. Ressam, Abdi’nin 

resminin yanında, daha önceden görüp çizdiği bir kızın resmini de verir. Yusuf Çavuş’un 

ölmesi üzerine Cevrî ve ressam, Abdi’ye baş sağlığına gider. Etrafında biriken dalkavuklardan 

sıkılmış olan Abdi, Cevrî ve ressamı pek beğenir ve konakta misafir eder. Abdi, Cevrî’yi 

öğretmeni seçerek ona konakta bir oda verir. Birlikte edebiyat, tarih, müzik, tasavvuf vs. 

konularda kitaplar okuyarak vakit geçiren çiftin araları, Venedikli ressamın yaptığı kızın 

resmi yüzünden açılır. Abdi, resimdeki kıza âşık olur ve Cevrî’den kızı bulmasını ister yoksa 

derdinden öleceğini belirtir. Cevrî, bu konuşmalardan sonra konağı terk eder. Bundan sonra 

da bir daha konağa gelmez. Abdi, resimde gördüğü kızın aşkıyla, Cevrî de Abdi’nin 

derdinden yatağa düşer. Cevrî’nin konaktan ayrılmasını fırsat bile dalkavuklar, bir oyun ile 

Abdi’yi kandırmayı başarırlar. Bu dalkavukların tuttuğu Küpeli Ayvaz adlı bir köçek, Abdi’ye 

resimdeki kızı bulduğunu söyler. Köçeğe ve onun arkadaşlarına inanan Abdi, bu kişiler 

tarafından Üsküdar’da terkedilmiş bir konağa götürülür. Abdi’yi sarhoş ettikten sonra, 

resimdeki kız diye Mihriban adlı bir çingeneyi, Abdi’yi ile yalnız bırakırlar. İkili işrete 

başlayınca konak, sözde bostancıbaşı ve Mihriban’ın nedimi kılığındaki dalkavuklar 

tarafından basılır. Bu şekilde gözü korkutulan Abdi, konağın mahzenine hapsedilir. 

Dalkavuklar artık Abdi’nin hayatı karşılığında fidye yolunu bulmuştur. 

 Bir sabah Cevrî’nin rüyasında Abdi’yi görmesi işleri değiştir. Sabah erkenden 

Abdi’nin konağına giden Cevrî, durumu öğrenince yolda rastladığı Tıflî ve tebdil gezen 
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Dördüncü Murat ile durumu çözer ve Abdi’yi kurtarır. Resimdeki kız (Rukiye Hanım), 

bulunarak Abdi ile evlendirilir.  

 

Çalışmamızın üçüncü bölümünde çeviri yazısını verdiğimiz “Hikâye-i Cevrî 

Çelebi”nin, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’ndeki nüshasından yararlandık. 

Aynı eserin, Milli Kütüphane’deki nüshalarına çalışmamız sırasında ulaşamadık. Elimizdeki 

nüsha, h. 1289[1872-1873] tarihini taşımaktadır. Eserin ön kapağında “SulùÀn MurÀd ÒÀn 

áÀzi Óaøretleriniñ èaãrında beyneél- nÀm meşhÿr ve müteèÀref olan Cevrì Çelebi ile maóbÿb-

ı zamÀn Yusÿf Çavuş-zÀde èAbdi Beyiñ óikÀyesidir.” İfadesine yer verilmiştir. Ancak eser, 

yazarı ve basım yeri hakkında bir bilgi içermez. 

Hikâyenin özeti şöyledir: 

Cevrî, berber dükkânının önünde otururken karşı konağın penceresinde gördüğü Yusuf 

Çavuş’un oğlu Abdi’ye âşık olur. Yusuf Çavuş’un ölmesi üzerine konağa girerek Abdi’nin 

annesinin gönlünü kazanır. Bundan sonra Abdi ile Cevrî, eğlenerek vakit geçirmeye başlarlar. 

Bir gün Cevrî, Abdi’ye daha önce bir ressama yaptırdığı bir resmini gösterir. Abdi, kendi 

resminin ardına resmedilmiş kıza âşık olur ve Cevrî’den bu kızı bulmasını ister. İkilinin arası 

böylece açılır. Abdi ve Cevrî, odalarına çekilir, üzüntülerinden yemek ve içmekten kesilir. 

Olaya, ikilinin anneleri de girer. Cevrî, Abdi’nin annesine resimdeki kızın, Hoca Mahmut’un 

kızı olduğunu söyler. Durumu öğrenen anneler, Hoca Mahmut’un konağına giderek kıza 

Abdi’nin resmini gösterir ve oğullarının durumunu hikâye ederler. Rukiye Banu, annesinden 

kadınlarla yalıya gitmek üzere izin alır. Rukiye, Abdi’yi söz konusu yalıya götürerek onunla 

işrete başlar. Rukiye Banu’nun isteği ile yalı eğlencesine Cevrî de katılır. Bu sırada yalı 

bostancıbaşı ve adamları tarafından basılır. Abdi ve Rukiye Banu kaçmayı başarırken, Cevrî 

ve Rukiye Banu’nun cariyeleri yakalanarak vezirin karşısında mahkemeye çıkartılır. Bu sırada 

Hoca Mahmut’un feryatları Sultan Murat’ın dikkatini çeker. Olup biten bir kez de Sultan 

Murat’a anlatılır. Sultan Murat, daha önce tebdil gezerken Cevrî’nin evinde bir fincan 

kahvesini içtiğini hatırlayarak Cevrî’yi bağışlar ve musahibi yapar. Cevrî, Abdi ile Rukiye 

Banu’yu padişahın huzuruna getirir. Padişah, Abdi’yi Rukiye Banu ile Cevrî’yi de saraydan 

bir kız ile evlendirir. 

 

Çalışmamızda “Hikâye-i Tayyarzâde” nin üç farklı versiyonuna rastladık. İlki, 

Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi’nde K.13593 numaralı “Tayyarzâde Yâhûd Binbirdirek 

Vak’ası” adını taşıyan h. 1324 [1906-1907] tarihli matbu metindir. Ön kapakta“BÀb-ı èÁlì 
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Caddesinde CihÀn matbaèsında Ùabè olunmuşdur.”  ifadesi yer almaktadır. Aynı versiyona, 

Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde de tesadüf ettik.  

 Yine Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde birbirinin aynı olan ve h. 1341 [1924-1925] 

tarihli “Tayyarzâde Binbirdirek Batakhânesi” adlı iki metine daha rastladık. Ön kapakta, 

“Meşhÿr u úadìm tÀriòì bir óikÀye…” olarak tanıtılan metin, yine buradaki bilgiye göre “Der-

saèÀdet Matbaèsı” nda basılmıştır.  

 Son versiyon, 1957 yılında “Halk Romanları Serisi”nin bir parçası olarak Hâdise 

Yayınevi’nin neşretmiş olduğu “1001 Direk Batakhanesi” dir.  

 Çalışmamızın son bölümünde, Atatürk Kütüphanesi’ndeki ve Beyazıt Devlet 

Kütüphanesi’ndeki iki farklı versiyonun çeviri yazısını verdik. 

 Bizim bulup incelediğimiz bu versiyonların dışında Sayers’in haber verdiği üç 

versiyon daha vardır. Bunlardan ilki, “Hikâye-i Tayyarzâde” adını taşıyan h.1289[1872-1873] 

tarihli yazarı belli olmayan bir metindir. İkinci metin, “Tayyarzâde Hikâyesi” adını taşır, 

h.1291[1875] tarihlidir ve Tıflî Efendi Hikâyesi’nin bulunduğu yapıtın içindedir. Son 

versiyon ise, Reşat Ekrem Koçu tarafından 1968 yılında Tercüman gazetesinde tefrika halinde 

yayımlanan “Binbir Direk Batakhânesi ve Cevahirli Hanım Sultan” adlı eserdir.  

 Hikâyenin özeti şöyledir: 

İstanbul defterdarlığından emekli olan Hüseyin Efendi, işine son verilmesiyle oldukça 

yalnız kalır. Eş dostla sohbete alışmış olan Hüseyin Efendi, bu sıkıntısını arkadaşı Derviş 

Mahmut’a açar. Derviş Mahmut, Hüseyin Efendi’ye, Tayyarzâde adlı genç ve güzel bir 

delikanlıyı önerir. Hüseyin Efendi Tayyarzâde’den çok hoşlanır ve onu konağına alır. Hüseyin 

Efendi ile Tayyarzâde, her gece sabahlara kadar süren işret hayatına dalarlar. Ramazan 

geldiğinde Tayyarzâde, annesine gidip bayram namazından sonra döneceğini belirterek 

Hüseyin Efendi’den izin alarak konaktan ayrılır.  

 Hüseyin Efendi, bayram hediyesi olarak Tayyarzâde’ye bir bohça hazırlamıştır. İçinde 

pek kıymetli hediyeler olan bu bohça, bir o kadar değersiz olan konağın hizmetçisi Deli 

Mehmet’in bohçası ile karışmıştır. Eve gidip de bu değersiz bohçayı açan Tayyarzâde ile 

annesi, duruma çok sinirlenir. Tayyarzâde bir daha konağa gitmemeye karar verir. Hüseyin 

Efendi’nin adamları geldiği takdirde ise kendisinin evde olmadığını söylemesini annesine 

tembihler. Bir aydır arada Hüseyin Efendi’nin adamlarının evine gidip sorduğu 

Tayyarzâde’den bir haber alamayan Hüseyin Efendi, artık dayanamaz ve Tayyarzâde’yi 

aramak için konaktan ayrılır. Bundan sonra kendisinden haber alınmaz. Aradan bir hafta 

geçtikten sonra Hüseyin Efendi’nin, bin altın isteyen mektubuyla konağa bir adam gelir. 
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Hüseyin Efendi’nin hazinedarından altınları alan adam, bir hafta sonra aynı mektupla bir daha 

gelerek yine bin altın ister. Hazinedar, durumdan Hüseyin Efendi’nin eşini haberdar eder. 

Hanım, kocasının Tayyarzâde’nin evinde eğlenceye daldığını ve parası bittikçe adam 

gönderip istettiğini düşünerek yanına birkaç cariye alarak Tayyarzâde’nin evine gider ve 

durumu Tayyarzâde’ye anlatır. 

  Tayyarzâde, Hüseyin Efendi’nin konağına yerleşerek ertesi gün yine gelen adamların 

izini sürer. Adamlar, Fazlî Paşa Konağı’na girince Tayyarzâde civarda oyalanmaya başlar. Bu 

sırada Sahba adı verilen bir kız, konaktan çıkarak Tayyarzâde’yi içeriye davet eder. Sahba, 

Tayyarzâde’yi konağın sahibi Gevherli Hanım’a götürür. Gevherli Hanım, Tayyarzâde’den 

çok hoşlanır ve onu bırakmaz. Diğer andan Sahba, konağın iç yüzünü, buranın aslında bir 

batakhane olduğunu ve avlanan zengin adamların burada aldatılarak soyulduğunu sonra da 

aşağıdaki mahzene hapsedildiğini Tayyarzâde’ye anlatır. Efendisinin de aşağıdaki mahzende 

olduğunu öğrenen Tayyarzâde, bir şekilde konaktan çıkmayı başararak padişahın huzuruna 

çıkar ve gördüklerini anlatır. Padişah kılık değiştirerek genç ile konağa gider ve Gevherli’yi 

öldürür. Binbir direkli aşağıdaki mahzenden Hüseyin Efendi ile birlikte birçok adam çıkarılır. 

Sahba ile Tayyarzâde evlendirilir, Hüseyin Efendi’ye ise defterdarlık görevi yeniden verilir. 

 Tıflî hikâyeleri içinde tarihsiz olan metinlerden biri de, Şu‘arâdan Meşhûr Tıflî Efendi 

ile İki Biraderler Hikâyesi’ dir.  Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ndeki nüshasından yararlanarak 

son bölümde çeviri yazısını verdiğimiz bu hikâye, on beş sayfalık hacmiyle aynı zamanda bu 

türün en kısa hikâyesidir.  

 Hikâyenin özeti şöyledir: 

 Hasan ve Hüseyin adlı iki arkadaş, babalarından kalan mirası tüketerek kendilerine 

uygun bir iş ararlar. Danişmend Baba adlı bir ihtiyar, bu gençlere kayıkçılık işini uygun 

görerek onlara kayıklarını kiralar. İki arkadaş nöbetleşe çalışmaya başlarlar. Yaşlı bir adam, 

bir akşam Hasan’dan kendisini Rumeli Hisar’ına götürmesini ister. Her ne kadar gece sulara 

açılmak yasaksa da Hasan, ihtiyarın yalvarmalarına dayanamaz. Hasan, yaşlı adamı istediği 

yere bırakırken Bebek’teki bir yalıdan gelen gürültülü sesleri işitir. Yaşlı adamı bıraktıktan 

sonra yalının önüne yanaştırdığı kayığı batmak derecesinde yalpalanır. Hasan’ın kayığına söz 

konusu yalıdan bir kız atlamıştır. Bu kız, evlendirilmek vaadiyle halası tarafından sefih bir 

hayat süren Kazazzâde’ye satılan müzehhib Musa Çelebi’nin kızıdır; kendisine sahip olmak 

isteyen Kazazzâde’den kaçmaktadır. Hasan, kendisine zarar vermeyeceğini söyleyerek kızı 

evine götürür. Ancak arkadaşı Hüseyin, kızı fahişe sanarak ona iftirada bulunur ve kızdan 

kendisiyle işrette bulunmasını ister. Buna dayanamayan Hasan, Hüseyin’i öldürür. Ertesi 
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sabah cesedi denize atarak kızı evine bırakır. Dönüşte kayığına, tebdile çıkan Sultan Murat ve 

musahibi Tıflî biner. Hasan başından geçenleri ikiliye anlatır. Sultan Murat kayığı saraya 

yanaştırarak kızı huzuruna getirtir ve hikâyeyi ondan da dinler. Hala ve Kazazzâde ilden 

sürülür; kız ile Hasan evlendirilir.  
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1.2. Realist İstanbul Hikâyeleri (Tıflî Hikâyeleri) ile İlgili 
Problemler 

 
 Çalışmamıza konu olan hikâyelerle ilgili ilk sorun, bu hikâyelerin dâhil 

edildiği/edileceği alan ve buna paralel olarak gelişen adlandırmayla ilgilidir. Giriş bölümünde 

de değindiğimiz gibi var olan hikâyeler, ilk araştırmacılar tarafından bir alana dâhil edileceği 

ve adlandırılacağı zaman birbirinin aynı ya da tekrarı çıkarımlarla ele alınmıştır. Var olan 

hikâyelerin dağınıklığı ve araştırmacılar tarafından hepsinin ciddi anlamda okunulup 

değerlendirilmemesi sonucunda gelişen bu karışıklık, araştırmaların çoğalması ve artık 

metinlerin gün ışığına çıkmasıyla yeni yeni incelenmeye başlanmıştır.   

 İlk araştırmacıların, her hikâyede karşılaşılan bazı unsurlardan hareketle tek bir 

noktada yoğunlaşmaları, bu karışıklığı günümüze kadar sürdürmüştür. Hikâyelerin tümünde 

karşılaştığımız Sultan Murad ve onun nedimi Tıflî’nin varlığı, bu hikâyelerin tek bir 

kaynaktan çıkmış olması ihtimalini düşündürmüştür. İlk aşamada, Tıflî’nin hemen tüm 

hikâyelerde bir meddah edasıyla kahramanların başından geçenleri Sultan Murad’a hikâye 

etmesi ve aynı zamanda söz konusu hikâyelerde meddah anlatılarında olduğu gibi biricik 

mekânın İstanbul olması, hikâyelerin İstanbul hayatını bütün canlılığı ile yansıtmasının 

yanında kimi hikâyelerin meddahlara esin kaynağı olması hikâyelerin meddah geleneğinden 

kaynaklanmış olabileceğini akla getirmiştir. 

 Hikâyelerin, tıpkı halk hikâyelerinde olduğu gibi “raviyân-ı ahvâl” ya da “rivâyet 

olunur ki” gibi belirli birtakım söz kalıplarıyla başlaması ve özellikle mirasyedilik ve 

dalkavukluk gibi öğelerin halk hikâyelerimizde de geçmesi gibi unsurlar bu hikâyelerin, kimi 

araştırmacılar tarafından halk hikâyesi olarak değerlendirilmesine neden olmuştur. Ancak bu 

hikâyelerin hiçbirinde halk hikâyelerimizde olduğu gibi her yönüyle topluma örnek teşkil 

eden ve idealize edilmiş bir tip yoktur. Kahramanlar arasında sadece Sansar Mustafa 

cesaretiyle halkın sevgisini kazanmış biridir. Ancak o da, son tahlilde değişken özelliği 

dolayısıyla tip olmaktan uzaklaşıp kahraman olmaya doğru gider. Bunun yanında halk 

hikâyelerimizdeki doğa tasvirlerinin yerini bunlarda mekân tasvirleri almıştır. Tüm 

hikâyelerde tesadüfî unsurlar gittikçe azalmış ve daha gerçekçi bir yapıya doğru gidilmiştir. 

Olay örgüsü olarak ele aldığımızda ise Sansar Mustafa’nın Mısır yolculuğu ve 

Leta’ifnâme’nin alt hikâyelerinde karşımıza çıkan masala ve halk hikâyesine yaklaşan kimi 

olaylar dışında tamamen gerçekçi bir yapı vardır.  

Bunun yanında özellikle hikâye kahramanların sevgililerini cariyelerden seçmesi ya da 

kahramanların, cinsel birlikteliği nüfuzlu kadın tipleriyle yaşaması, bize Tanzimat döneminin 
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ilk romanlarında karşımıza çıkan benzerliği hatırlatmaktadır. Tıflî hikâyelerinin, bu ilk 

romanlarımızla olan benzerliği daha önce birçok araştırmacı tarafından incelendiğinden bu 

konuya burada değinmeyeceğiz.    

Çalışmamızın konusunu oluşturan hikâyelerin, hangi alana dâhil edileceği 

tartışmalarını bir yana bırakırsak araştırmacıların yaygın görüşü, bu hikâyelerin meddah 

hikâyeleri ve halk (realist) hikâyeleri olduğu yönündedir. 

Çalışmamızın başında biz de bu yaygın görüşün etkisiyle hareket ettik. Ancak henüz 

adını anmadığımız iki araştırmacımızın çalışmalarıyla karşılaşınca, okuduğumuz metinleri de 

göz önünde alarak bu görüşten uzaklaştık. 

Çalışmamız aşamasında karşılaştığımız farklı ilk eser, David Selim Sayers’in, 

“Letâ’ifnâme ve Çok Seslilik” adlı çalışması oldu. Sayers, roman kuramcısı Mikhail 

Bakhtin’in edebi dil ve meddah tarzı sanatçıların dilleri üzerine görüşünü temel alarak ortaya 

koyduğu “Letâ‘ifnâme, hem toplumsal dilin, hem de daha dar anlamda edebi dilin 

katmanlaşmasını ve çoğunluğunu birebir gözler önüne seren bir metindir.” savında ilk kez 

Boratav tarafından “Tıflî hikâyeler çemberi” olarak adlandırılan bu hikâyeleri, yerel ve özgün 

tek başına bir edebi tür olarak görür (Sayers: [2004] 2006: 90–99). 

Bu savını, Tıflî Hikâyelerinin Türsel Gelişimi adlı tezinde geliştirerek “Tıflî 

hikâyelerinin, diğer hiçbir edebi geleneğe indirgenemeyecek kadar kendine özgü bir edebi 

tür” olarak (Sayers: 2005: 3) görür ve bu hikâyelerin diğer edebi geleneklerden etkilenmiş 

olduğunu ancak kendi içinde bir bütünlüğünü koruduğu düşüncesini ortaya koyar. 

Sayers’in bu görüşü, Gökhan Tunç’un Yerel ve Özgün Bir Roman: Tıflî Efendi adlı 

makalesinde de desteklenir. Tunç Tıflî Efendi’nin dil ve metinselliğine yaptığı göndermelerle 

bu hikâyeyi, “yerel ve özgün roman” olarak tanımlar.  

Gregory Jusdanis’in, “ülkelerin yerel şartlarının dâhilinde teoriler geliştirmesine 

yönelik çabası, Tunç’un bu savını destekler bir öncüdür. Tunç, Tıflî Efendi Hikâyesi’nin, tip 

ve kahramanları, iç konuşma yöntemi, paralel anlatı tekniği, gerçekçiliği, mekân tasvirleri ve 

cinselliği ele alışı yönleriyle bir roman kadar özgün olduğunu örneklerle ortaya koyar (Tunç: 

2005: 137–144). 

 Görüldüğü gibi çalışmamızın konusu dâhilinde yapılan ilmî çalışmalar, Şükrü Elçin, 

Saim Sakaoğlu, Özdemir Nutku, Pakize Aytaç, Şeyma Güngör, David Selim Sayers, ve 

Gökhan Tunç ile sınırlıdır.  

 Bu isimlerden önce değişik amaçlarla bu hikâyelerden söz eden kimi araştırmacılar, 

daha çok hikâyeleri dâhil edecekleri alan üzerine düşünmekle ve kimi metinlerin özetlerini 

vermekle yetinmişlerdir. 
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 Çalışmamız sırasında, konumuza dâhil ettiğimiz metinler dışında eski harflerle basılan 

Hançerli Hikâye-i Garibesi (1268[1852]), Hançerli Hanım’ı (1345 [1926-1927]); yeni 

harflerle basılanlardan ise Hançerli Hanım’ı (Selami Münir, 1937 ve yazarı belli olmayan 

1957 tarihli), Şükrü Elçin’in hazırladığı Sansar Mustafa Hikâyesi’ni, Yakup Çelik’in 

hazırladığı Hançerli Hikâye-i Garibesi’ni, Şeyma Güngör tarafından hazırlanan Tıflî Hikâyesi 

ve Reşat Ekrem Koçu’nun kaleme aldığı Bursalı’nın Kahvesi adlı metinleri de inceledik.  
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1.3. Tıflî Hikâyelerinin Kaynağı ve Tıflî 
 

 Hikâyelerde adı Tıflî olarak geçen şahıs, araştırmacılara göre, Tıflî Ahmed Çelebi’dir. 

17. yüzyıl Osmanlı şairi ve meddahlarından olduğunu öğrendiğimiz Tıflî Ahmed Çelebi, tarihi 

kaynaklara göre şairliğinden ziyade zekâsı ve meddahlığından dolayı Dördüncü Murad’ın 

dikkatini çekmiş ve onun nedimi olmuştur (Köprülü: 1974; 234-235). 

 Refik Ahmed Sevengil, “İstanbul Nasıl Eğleniyordu?” adlı eserinde Tıflî’ye de yer 

ayırmıştır. Onun, ilk zamanlar bazı zengin, bilgin ve vezirlerin davetlerine katılarak Şehnâme 

okumaya, bazı hikâyeler anlatmaya başlamış olduğunu, böylelikle ün kazanarak Dördüncü 

Murad’ın ilgisini çekip saraya alındığını kaydeder(Sevengil: 1990; 43). Yine aynı yazardan 

Tıflî’nin Koca Mustafa Paşa taraflarında oturduğunu öğreniyoruz. Sevengil’in verdiği bilgiler, 

Tıflî Efendi Hikâyesi’nde de geçmektedir. Hikâyede Tıflî’nin, Koca Mustafa Paşa taraflarında 

oturduğu, bazı zenginlerin konaklarındaki davetlere katılıp Şehnâme okuyup insanları 

eğlendirdiği; yine padişahın adamlarıyla ilişkisi olduğu ve böylelikle padişahın dikkatini 

çekip onun nedimi olduğu aynen geçmektedir. 

 Fuad Köprülü, Edebiyat Araştırmaları adlı eserinde Tıflî Ahmed Çelebi’nin Trabzonlu 

olup 17. yüzyılın oldukça ileri gelen şairlerinden de olduğunu belirtir. Aynı zamanda Ahmed 

Abdülaziz Efendi adındaki birinin oğlu olup daha küçük yaşta güzel manzumeler yazdığı için 

Tıflî takma adını aldığı yine aynı araştırmacı tarafından verilmiştir (Köprülü: [1966] 1999; 

388-389). 

  Çalışmamıza konu edilen hikâyelerin kahramanlarından Tıflî ve Dördüncü Murad’ın, 

18. ve 19. yüzyıllarda anlatılan meddah hikâyelerinde geçmesi, araştırmacıları bu hikâyelerin 

meddah hikâyeleri olabileceği düşüncesine yöneltmiştir.  

 Söz konusu hikâyeleri, meddah hikâyelerinin kaynakları arasında sayan Özdemir 

Nutku, “Ünlü meddah Tıflî, başından geçenleri süsleyerek hikâye biçimine sokmuş bir 

şairdir.” diyerek hikâyelerin kaynağının, 17. yüzyılın ünlü meddahı Tıflî’ye dayandırmaktadır 

(Nutku: 1975; 100). 

 Nutku, 18. yüzyılda kaleme alınmış ve 13 farklı meddah senaryosundan meydana 

gelmiş olan “Eski Bir Yazmadaki Meddah Hikâyeleri” adlı çalışmasında, bu düşüncesini haklı 

çıkaracak metinlerle karşımıza çıkmaktadır: 

 Yazmanın üçüncü meddah senaryosu olan Celâl-Cemâl adlı hikâyenin kahramanları 

arasında Tıflî ve Dördüncü Murad vardır. Tıflî, diğer hikâyelerde olduğu gibi, olayların 

sonunda macerayı padişaha anlatır (Nutku: 1975; 706-707). 
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 Yazmanın Kadı Hüseyin Sinobî adlı senaryosunun konusu, II. Osman zamanında 

geçer. Tıflî, henüz Dördüncü Murad’ın nedimi olmamıştır ve anlatılan macerayı dinleyen 

olarak hikâyede yerini alır (Nutku: 1975; 708). 

 Yazmanın Acebnûş, Karakollukçu Kürd, Kürd Odabaşı adlı altıncı senaryosu, 

Dördüncü Murad zamanında geçer ve konusu da mirasyediliktir (Nutku: 1975; 712). 

 Hikâye-i Sergüzeşt-i Hâfız Çelebi adlı dokuzuncu senaryo, Dördüncü Murad 

zamanının eğlence, gizli cinsel ilişki, kavga gibi konuları üzerinde durur (Nutku: 1975; 715). 

 Yazmanın fihrist bölümünde adı Beş Boynuz olarak geçen ama Hüseyin Beşe’nin 

masalsı serüvenini anlatan on üçüncü senaryo da dördüncü Murad zamanında geçer (Nutku: 

1975; 722). 

 Bu benzerliklerin dışında, Tıflî hikâyelerinin muhtevasını oluşturan mirasyedilik, 

eğlence, cinsellik gibi konulara bazı senaryolarda da tesadüf edilir.  

 Konevî Derviş Halil Ammisidir adlı senaryonun konusu mirasyedilik ve serseriliktir 

(Nutku: 1975; 710). 

 Yine Bilgiç Odabaşı, Çizmeciler Tekyesi İlâ İbtidâ adlı onuncu senaryonun konusu da 

mirasyedilik ve sefahat hayatıdır (Nutku: 1975; 717). 

 Tanburî Bursavî Ahmed Çelebi adlı yedinci senaryonun konusu II. Osman zamanında 

geçer ve Hançerli Hanım’ın bir varyantı olarak görünür (Nutku: 1975; 712). 

 Nutku’nun Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri adlı eserinde yer verdiği, Kız Ahmed’in 

anlattığı ve 19. yüzyıla ait Meşhûr Kız Ahmed Efendi’nin Rivâyet Etdiği Lüleci Ahmed’in 

Menkıbesi adlı hikâyeye Tıflî de girer (Nutku: 1997; 207). 

 Nutku, Tıflî’nin ölümünden (1660/61) yüzyılı aşkın bir süre sonra da adının meddah 

hikâyelerinde yaşadığının bir örneğini de verir. Bu bağlamda, 19. yüzyılın ünlü meddahı Kız 

Ahmed’in, Tıflî’nin de içinde bulunduğu bir hikâye anlattığını haber veren bir İngiliz 

tanığının notunu bu duruma örnek olarak gösterir (Nutku: 1975; 710).  

 Yine 19. yüzyıl sonlarının ve 20. yüzyıl başlarının ünlü meddahı Aşkî Efendi’nin 

kitaba geçmiş meddah hikâyeleri arasında adı geçen Tatar-zâde ya da Binbirdirek adlı 

hikâyesi de, görüldüğü gibi Tayyarzâde hikâyesinin adının yanlış yazılmasından ibarettir.  

 Nutku, Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri adlı eserinde, Meddah Hakkı’nın anlattığı 

İstanbul Batakhâneleri adlı hikâyenin kaynağının, Hançerli Hanım, Tayyarzâde ve Sansar 

Mustafa’nın oldukça değiştirilmiş bir varyantı olduğunu belirtir (Nutku: 1997; 94). 

 Tıflî adının 17. yüzyıldan sonra da hâlâ yaşadığını gösteren bir kaynağı yine 

Köprülü’den öğreniyoruz. 18. yüzyıl tezkirecilerinden Mirzâ-zâde Sâlim’in aynı yüzyıl 
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meddahlarından Kırımî’nin meddahlıktaki ustalığını anlatmak için onun hikâye anlatmada 

Tıflî kadar usta olduğunu söylediğini belgelendirir  (Köprülü: [1966] 1999; 235). 

 Boratav, Hançerli Hanım’daki bazı bölümlere dikkat çekerek bu hikâyelerin, kitaba 

geçmeden önce sözlü gelenekte yaşadıklarını belirtir. Son tahlilde “Tıflî Hikâyeler Çemberi” 

olarak adlandırdığı bu hikâyelerin, son asır meddah hikâyelerinin kitaba geçmiş ilk şekilleri 

olduğunu ve İstanbul meddahlarının bunları örnek alarak hikâyelerini kurduklarını belirtir 

(Boratav: [1946] 1988; 99). 

 Hançerli Hanım’da Hürmüz, Süleyman’ın macerasını ve ona hazırladığı sonu Meddah 

Emin Çelebi’ye anlattırır. Yine Tıflî, Sultan Murad’a Süleyman’ın macerasını hikâye şeklinde 

anlatır. Yine Dördüncü Murad, Tıflî’den Hürmüz’ü bağışlatacak bir hikâye dinlemek 

istediğini belirtir. Letâ’ifnâme’de Yazıcıoğlu ve Burnaz Süleyman adlı dalkavukların Yusuf 

Şah’a hikâye sık sık hikâye anlattıklarını görürüz. Tıflî Efendi Hikâyesi’nde de Tıflî’nin 

zengin konaklarında ve eş dost arasında sürekli olarak hikâyeler anlattığını biliyoruz. Aynı 

şekilde Sansar Mustafa Hikâyesi’nde padişah, Tıflî’den Sansar’ın başından geçenleri hikâye 

şeklinde yeniden düzenlemesini ister. Bu örneklerden hareket eden Şükrü Elçin bu hikâyeleri, 

ilk yayanların meddahlar olduğunu, ancak hepsinin yazarının Tıflî olup olmadığının tartışma 

konusu olduğunu da belirtir (Elçin: 1969; 99-101). 

 Bunların dışında Saim Sakaoğlu, Siyavuşgil’i kaynak göstererek Hançerli Hanım’ın 

bir Karagöz faslına çevrildiği ve Şemsî’nin Tedbirde Kusur (1873) adlı sekiz fasıllık dramının 

aynı hikâyenin tiyatro eseri haline getirilmiş bir şekli olduğu bilgisini verir (Elçin: 1969; 547). 

 Hançerli Hanım’ın yanında Tayyarzâde’nin de Hayali Küçük Ali tarafından Karagöz 

oyununa çevrildiğini söyleyen diğer bir araştırmacı da Şükrü Elçin’dir (Elçin: 1969: 99). Yine 

Şükrü Elçin, Sansar Mustafa Hikâyesi’ndeki bazı epizotlara hamse sahibi Nergisî’de 

rastlanıldığına dikkat çeker. Eserdeki “Yeniçeri Ferdi ile Yeniçeri Ağası”nın macerasında, 

ağanın Ferdi’yi kaçırmasını Sansar’ın Ahmed’i kaçırmasına benzetir(Elçin: 1969;  88). 

 Tayyarzâde’nin ise, 1341 tarihli versiyonunda söz konusu hikâyenin Osmanlı tiyatrosu 

aktörlerinden Ahmed Necib tarafından dram haline konularak pek çok defa oynandığı 

söylenir. 

 İsmail Hakkı Danişmend, 1957’de Türk Ruhu Dergisi’nde “Hâce Aziz oğlu Hasan 

Şah’ın Hikâyesi”nin baş tarafını vermiştir. Danişmend, h.1194[1780] tarihli “Bir Alay 

Hikâyât-ı Garibe” isminde bir hikâyeler mecmuasından alınmıştır. Söz konusu hikâyenin baş 

kısmı, Letâ’ifnâme veya Hançerli Hanım hikâyelerinden biridir(Danişmend: 1957; 7-13).  

 Yukarıda da anlatmaya çalıştığımız gibi Tıflî hikâyelerinin çeşitli anlatılarla iç içe 

olması, bu hikâyelerin kaynağı hakkında araştırmaları değişik görüşlere sevk etmiştir. Birçok 
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araştırmacı, söz konusu hikâyelerin ilk söyleyeninin Tıflî olduğunu düşünür. Köprülü, buna 

biraz şüpheyle yaklaşır. Yazar, İslâm Ansiklopedi’sinin Tıflî Ahmed Çelebi maddesinde “eski 

İstanbul’un içtimâî hayatının bilinmesi hususunda fevkalâde bir değer taşıyan bu hikâyelerin, 

bizzat Tıflî tarafından mı meydana getirildiği, yoksa daha sonraki devirlerde kendisinin büyük 

şöhretini hatırlayan meddahlar tarafından adapte edilerek, Tıflî’nin isminin bunlara ithâl mi 

edildiği meselesi üzerinde durulabilir. Bu hususta kat’î bir cevap verilemezse de, bu meddah 

hikâyeleri, her hâl-ü-kârda Tıflî’nin ne kadar büyük bir şöhret kesbettiğini göstermektedir.” 

(Köprülü: [1966] 1999; 235) diyerek bu yerinde şüpheyi dile getirir.  

 Tıflî hikâyelerinin biri hariç hemen hepsinde bazen başkarakter bazen de yan karakter 

olarak karşımıza çıkan Tıflî’nin, bu eserlerin ilk yaratıcısı olup olmadığı konusuna şüpheyle 

yaklaşan diğer bir araştırmacı da Sayers’dir. Onun, bu düşünmesindeki temel neden, Tıflî 

adının 17. yüzyıldan sonra da geçmesi ve hikâye zamanlarının Dördüncü Murad zamanına 

uymamasıdır.  

 Hikâyelerin temelini oluşturan eğlence hayatı, tütün, içki, türlü işret âlemleri gerçekten 

de söz konusu padişahın zamanını yansıtmayan unsurlardır. Dördüncü Murad’ın, içki ve tütün 

konusunda koyduğu yasakları ve bunları denetlemek için sürekli tebdili kıyafet denetlemelere 

çıktığını tarihi kaynaklar sayesinde bilmekteyiz. Koçu, “Osmanlı Tarihinde Yasaklar” adlı 

eserinde, ilk şiddetli tütün yasağını koyan ve tütün içenleri aman vermeyip ölüm cezasına 

çarptıranın Dördüncü Murad olduğunu; onun bizzat yaz ve kış, gece ve gündüz tebdil 

gezdiğini söyler (Koçu: 1950; 9). Yine hikâyelerde sıkça söz konusu edilen kahvelerin, aynı 

padişah tarafından yıkılarak yerlerine bekâr ve nalband odaları yapıldığı eserde verilmiştir 

(Koçu: 1950; 11). 

 Sonuç olarak bu hikâyelerin, ilk söyleyeninin ya da yazanının Tıflî olup olmadığı 

kesin değildir.  
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II. BÖLÜM 

2.1. Realist İstanbul Hikâyelerinin (Tıflî Hikâyelerinin) İçerik 
Bakımından Değerlendirilmesi 

 

 Tıflî hikâyelerini ele alan araştırmacılar bu hikâyelerin, Osmanlı devri İstanbul’u için 

bir kaynak teşkil ettiği görüşündedir. Şeyma Güngör, “ İstanbul halkını temsil eden örneklerin 

önemli kısmını kadrosuna alan İstanbul halk hikâyelerinde, bu şehirde yaşayan insan tipleri ve 

onların yaşayış tarzları ile karşılaşıyoruz. Bu sebeple metinlerde zenginlik, refah, konfor, 

huzur; diğer taraftan fakirlik, işsizlik, huzursuzluk, sefahat ve anarşi gibi büyük şehir 

hayatının özelliklerinin çoğu söz konusu edilmektedir.” (Güngör: 1999; 146) diyerek bu 

durumu ortaya koyar. 

 Ali Öztürk, Osmanlı imparatorluğu çevresindeki meddahların, mevcut toplum 

yaşayışını hikâyelerine konu ettiğini söyleyerek bu şekilde birçok realist hikâye meydana 

getirdiklerini açıklar. “Bu hikâyelerde ideal bir hayattan ziyade, yaşanan hayat, insanların 

tutkularına dayanan çehresi ile anlatıldığı için reel bir yapıya sahiptirler, yine diğer 

hikâyelerin iç dünyalarını oluşturan mertlik, bağlılık, samimiyet, fedakârlık, yardımcı 

davranışlar gibi duyguları reel hikâyelerde göremeyiz.” (Öztürk: 1986; 83). 

 Pertev Naili Boratav da “Bu hikâyelerde İstanbul’un zengin muhitlerine mensup 

kimselerin işleri, güçleri, eğlenceleri, başlarından geçen tehlikeli maceralar 

anlatılır.”(Boratav: 1998; 100) ifadeleriyle hikâyelerin içeriğine bu anlamda değinir.  

 Söz konusu hikâyeleri, divan edebiyatının te‘lif hikâyeler bölümünde ele alan Kavruk, 

bu hikâyelerin gerçekçi yönlerine değinerek “İstanbul birçok semti, eğlence yerleri, 

batakhaneleri, iskeleleri, sokakları ve bütün canlılığıyla hikâyelerde geçer. Halkın yaşayış 

tarzı, gelenek, görenek, örf ve âdetleri, giyim, kuşam, kadın erkek ilişkileri, cemiyetin sosyal 

bozuklukları, çeşitli meslekler, çağının insanının düşünce tarzı, iyi kötü bütün yönleriyle 

hikâyelere aksetmiştir.” (Kavruk: 1998; 84) diyerek konuyu ele alır.  

 Çalışmamızın bu ikinci bölümünde, söz konusu araştırmacıların da vurguladığı bu 

toplumsal yapıyı, hikâyelere yansıdığı üzere Aile Hayatı, Evlilik, Ahlâkî Yapı, Eğlence 

Kültürü, Kadın, Erkek, Cinsellik, Eğitim, Meslek Grupları ve Ekonomik Hayat başlıkları 

altında ele alacağız. Tıflî hikâyelerine yansıyan sosyal yapıyı ele alırken bunu tarihi 

kaynakların yardımıyla ortaya koyacağız. 
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2.2. Hikâyelerdeki Sosyal ve Ekonomik Yapı 

2.2.1. Aile Hayatı  
 

Hikâye-i Cevri Çelebi’de “erkek” (baba), ailenin geleceği içinde önemli bir yere 

sahiptir. Rukiye Banu’nun, Abdi ile ortadan kaybolmasından sonra Hoca Mahmud’un adalet 

diye dövünerek vezire ağlaması sırasında vezirin, “ya kızının hakkından niçin gelmedin” 

(H.C.Ç.  25) sözü, aile içinde erkekten beklenen role bu anlamda önemli bir işarettir.  

 Kadın da (anne) erkek kadar önemli bir yere sahiptir. Yukarıdaki düşünce yapısına 

rağmen evin kadınları, eşlerinden bağımsız hareket edebilmekte ve bazı kararları tek başına 

alabilmektedir. Rukiye Banu’nun annesinin, kızını eşinin fikrini almadan evine gelen 

misafirlerle üç günlüğüne yalıya göndermesi, bu duruma bir örnektir. Ancak bu şekilde bir 

davranışın sonuçlarına bakacak olursak hikâye gizliden bir ileti de içerir ki bu ileti, “erkekten 

habersiz kadın kadına iş yapmanın sonuçlarının ağır olduğu” şeklinde algılanabilir. 

 Yine Yusuf Çavuş’un ölümünden sonra ailesinin başına türlü işlerin gelmesi de bu 

düşüncenin bir sonucudur. Diğer dört Tıflî hikâyesinde de (Şu‘arâdan Meşhûr Tıflî Efendi ile 

İki Biraderler Hikâyesi, Hançerli Hanım, Letâ’ifnâme ve Bursalı’nın Kahvesi) ölen babaların 

ardından dağılan ailelere şahit oluruz.   

Tayyarzâde hikâyesinde, babanın ölümünden sonra dağılan bir aileye şahit olmayız. 

Ancak, bu hikâyede de diğer Tıflî hikâyelerinde olduğu gibi çözünen aile hayatının 

yansımalarını ve özellikle aile bireylerinin sorumsuzluğuna şahit oluruz.  

Hüseyin Efendi’nin karısı, eşi ortadan kaybolana kadar onun Tayyarzâde ile olan 

ilişkisine sesini çıkarmaz. Bu bağlamda, eşinin Tayyarzâde’nin evinde zevk ve sefaya dalıp 

ancak para için konağı hatırladığı düşüncesine kapılarak sinirlenir ve yuvası için ancak bu 

düşünceyle hareket eder.  

Yine Tayyarzâde’nin annesi de, Hüseyin Efendi’nin gönderdiği altın ve hediyelere 

kapılarak oğlunun, onunla olan ilişkisine ta ki, oğluna bayram hediyesi için gönderilen 

değersiz bohçayı görene kadar sesini çıkarmaz. Bu değersiz hediyeleri, oğlunun Hüseyin 

Efendi’nin gözünde artık değerden düşmesine yorar. 

Hüseyin Efendi’nin ise hikâyenin başından beri tek sıkıntısı, emekliliğinden dolayı 

yalnız kalması ve gönlüne uygun bir dostu olmamasıdır. Hikâye içinde onu, ailesinin yanında 

bir an bile göremeyiz.  Öyle ki Tayyarzâde’nin konağına yerleşmesiyle ara sıra uğradığı 

hareme bile gitmez olur. 
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 Şu‘arâdan Meşhûr Tıflî Efendi ile İki Biraderler Hikâyesi’nde Musa Çelebi ailesinin, 

dış etkenler ve baba otoritesinin zayıflığından dolayı sarsıldığını görüyoruz. Fakir olan bu 

ailenin bireyleri arasında (baba ile kızı) başlangıçta tam bir dayanışma vardır. Aile içinde 

kadının baskın olduğu görülür. Kızının geleceğini hazırlama konusunda Musa Çelebi’nin, 

kadınların gölgesinde kaldığına şahit oluruz. Ancak, Şu‘arâdan Meşhûr Tıflî Efendi ile İki 

Biraderler Hikâyesi’nde kadının aile içindeki konumu, Hikâye-i Cevri Çelebi’de olduğu gibi 

keskin ve net değildir. Hikâyede gerçekleşen tek evlilik, Hasan ile Musa Çelebi’nin kızının 

evliliğidir. Bu evlilik de yine padişahın isteğiyle gerçekleşir.  

Letâ’ifnâme’de de babanın ölümünden sonra dağılan bir aileye rastlarız. Yusuf Şah, 

Yazıcıoğlu’na “Efendi pederim birkaç yıl sağ olaydı. Biraz dahi aklım başıma yâr olur 

idi.”(L. 10) diyerek ailede babanın rolüne de dikkat çeker. Nitekim Hoca Dursun’un 

ölümünden sonra oğlu Yusuf Şah’ın etrafını saran dalkavuklar, kısa süre sonra amaçlarına 

ulaşırlar. Hoca Dursun, ölümünden birkaç gün önce Bekir Odabaşı’ya oğlunun geleceği için 

nasihatlerde bulunur. Diğer Tıflî hikâyelerinden Hikâye-i Cevri Çelebi, Tayyarzâde ve 

Şu‘arâdan Meşhûr Tıflî Efendi ile İki Biraderler Hikâyesi’nde buna rastlamayız.  

Letâ’ifnâme, adı geçen hikâyelerin aksine zengin bir tüccar olan Hoca Dursun’un evlat 

sıkıntısıyla başlar. Hoca Dursun, geç de olsa bir evlada kavuşmuş ve onun her türlü eğitimiyle 

ilgilenmiştir. Diğer hikâyelerde aile bireylerinden baba, sadece bıraktığı servet ile söz konusu 

edilirken Letâ’ifnâme’de Hoca Dursun’un ölürken dahi düşündüğü tek kişi, oğlu Yusuf’tur. 

Bu bağlamda Hoca Dursun, ölümüne yakın bir zaman Bekir Odabaşı’ya verdiği nasihatlerle, 

diğer Tıflî hikâyelerinde çok sık görmediğimiz bir aile sorumluluğuna sahip olarak karşımıza 

çıkar. Babanın bu örnek davranışını, Yusuf Şah’ın annesinde görmeyiz. Anne, hikâyede silik 

bir kahramandır. Ancak, annenin ön plandaki bu silikliği/teslimiyetçiliği, arka planda da 

çocukların kaderini etkileyen önemli bir unsurdur. Yedi ay boyunca dalkavuklarla zevk ve 

sefaya dalan Yusuf, nice zaman sonra sefil ve beş parasız evine döndüğünde bile anne, oğluna 

nasihatlerde bulunmaz. Bulunmadığı gibi de, bunu Bekir Odabaşı’dan bekler. Hikâyede, genç 

kahramanı kötü sona hazırlayan bu çözünmüşlüğün en keskin örneğini, batakhane sahibi 

hanımın Yusuf’un annesine aldığı konak üzerine annenin oğluna verdiği ilginç yanıttır: 

“konağı, seni seven hanım aldı. Sakın oğlum hanımın cariyelerine çeşm-i hıyanet ile bakma. 

Sonra seni helak eder.”(L. 83). Görüldüğü gibi anne, oğluna verdiği nasihatlerde tıpkı Cevri 

ve Abdi’nin anneleri gibidir. Oğlunun, düşkün bir erkek avcısıyla birlikteliği onu tedirgin 

etmesi şöyle dursun, memnun bile etmektedir. Bu durunda tek korkusu ise oğlunun, hanıma 

hıyanet etmesidir. Bu bağlamda annenin, çıkar dürtüsüyle hareket eden Tayyarzâde’nin 

annesinden ve yeğenini Kazazzâde’ye satan haladan farkı yoktur. Batakhane sahibi hanımın, 
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Yusuf’un Letâif’i evinde sakladığını öğrenmesi üzerine konağa gönderdiği kethüdaya da 

oğlunu emanet etmekten çekinmeyen annenin, oğlunun canının tehlikeye girdiğini öğrenmesi 

üzerine feryat figan ağladığını görürüz. Oğlunun her türlü yanlışına tepkisiz kalan anne, bu 

durumda dahi oğlunun sorumluluğunu başkalarına yüklemekten çekinmez. 

 Sansar Mustafa Hikâyesi’nde, aile içi ilişkilere rastlayamayız. Sansar Mustafa’nın 

babası, oğluna “İstanbul’da ziyadesiyle namın çıktı… Gel oğlum Ahmed ilen bu diyardan 

birkaç zaman gidip gayri diyarda eğlen.” (S.M.H. 33-a) diyerek ona nasihatlerde bulunur. 

Hikâye sonunda karakullukçu, Asesbaşının kızı ile; Sansar Mustafa Ahmet’in kız kardeşi ile; 

Ahmet de saraydan bir kız ile evlendirilir. Bu evliliklerin de tümü, padişahın isteği üzerine 

gerçekleşir.  

 Tıflî Efendi Hikâyesi’nde de aile içi ilişkiler zayıftır. Tıflî, kız kardeşini ancak afyon 

krizine girince hatırlar. Hikâyede bu kadınla oldukça dalga geçilir. Aynı şekilde Tıflî’nin 

Üsküdar’da oturan diğer kız kardeşiyle de dalga geçilir. Öyle ki, peşinde azılı katil olan Tıflî, 

ablasına katlanmaktansa dışarı çıkıp ölmeyi yeğleyecek kadar ablasına karşı tahammülsüzdür. 

 Bursalı’nın Kahvesi’nde Yusuf Çavuş’un, oğlu Abdi’nin iyi bir eğitim almasını 

sağladığı gibi, ölümünden önce de oğluna nasihatlerde bulunarak onu korumaya çalıştığını 

görürüz. Babanın ölümünden hemen sonra Cevri’nin etrafını dalkavukların sarması, babanın 

varlığına aile içinde önemli bir işarettir. Hançerli Hanım Hikâyesi’nde, yine babanın 

ölümüyle dağılan bir aile görüyoruz. Süleyman, annesinin de söylediği gibi iyi bir eğitim 

almasına rağmen dalkavukların hayatına girmesiyle ailesinden uzaklaşır. Annesinin 

nasihatlerine verdiği karşılık “Sus, kaltak! Mal da benim, mülk de benim… İstediğim gibi 

yapar ve seni yalın ayak koyarım.” (T.E.H. 14) şeklindedir. Baba mirasını tükettikten sonra 

Süleyman’ın az sonra Hürmüz ile tanışmasının ardından bu kez de teyzesinin olaylara bakış 

açısıyla bu aile derin bir yara alır. Teyzenin, Süleyman’a ancak Hürmüz’e yakın olursa eski 

zenginliğine kavuşacağını telkin etmesi ve onun yalanına ortak olması, Süleyman’ın ihtiyaç 

duyduğu desteğe cevaptır.   

Sonuç olarak Tıflî hikâyelerinin altısında çeşitli nedenlerden dolayı dağılan ailelere 

şahit oluruz. Babanın ölümüyle dağılan ailelere, Cevri Çelebi Hikâyesi’nde, Letâ’ifnâme’de, 

Hançerli Hanım Hikâyesi’nde, Şu‘arâdan Meşhûr Tıflî Efendi ile İki Biraderler Hikâyesi’nde 

ve Bursalı’nın Kahvesi’nde rastlarız. Söz konusu hikâyelerde babanın ölümüyle birlikte 

arkasında bıraktığı mirasın buna neden olduğu görülür. Şu‘arâdan Meşhûr Tıflî Efendi ile İki 

Biraderler Hikâyesi’nde ise adsız kızın evlenme merakı ve kadınların baba otoritesini 

zayıflatması müzehhib Musa Çelebi ailesini dağıtan diğer bir neden olarak karşımıza 
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çıkmaktadır. Tayyarzâde Hikâyesi’nde ise Hüseyin Efendi’nin, oğlanlara olan düşkünlüğü, 

ailenin dağılmasında bir neden teşkil eder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36

2.2.2. Evlilik  
 

Hikâye-i Cevri Çelebi’de birbirinden farklı iki çeşit evlenme vardır. Biri Abdi ve 

Rukiye Banu’nun birbirlerini görüp beğenerek, sevişerek evlenmeleridir. Çiftin padişah 

huzuruna çıkmadan önce, aralarındaki ilişkiye rağmen, evlenmek gibi bir düşünceleri yoktur. 

Ancak, padişahın Hoca Mahmud’a şakayla “kutu kapağın bulmuş gel birbirine nikah edelim.” 

(H.C.Ç. 32) sözünden sonra evlilik söz konusu olur. Padişahın huzurunda olan kimse bu 

evliliğe itiraz etmez.  

  Diğer bir evlilik ise yine padişahın isteğiyle gerçekleşen Cevrî Çelebi ile saraydan bir 

kızın evliliğidir. Cevrî Çelebi, Abdi’ye âşık olmasına rağmen bu evliliğe itiraz etmez.  

Rukiye Banu ve Abdi’nin birbirlerini sevdiklerini düşünerek bu evliliğin; her iki 

tarafın da istekleri doğrultusunda gerçekleştiği sonucuna varabiliriz. Ancak Cevrî’nin saraylı 

bir kızla evlendirilmesinde buna benzer bir “karşılıklı istek” söz konusu değildir. Sonuç 

olarak her iki evlilik de, evlilik/aile kavramı üzerine düşünülmeden gerçekleştirilir.  

 Tayyarzâde hikâyesinde gerçekleştirilen tek evlilik, Sahba Kalfa ile Tayyarzâde’nin 

evliliğidir. Bu evlilik de yine Sultan Murad’ın isteği üzerine gerçekleşir. Ne Tayyarzâde’nin 

ne de Sahba Kalfa’nın evlilik hakkında bir yorumları olduğunu görürüz. Tayyarzâde’nin ise, 

batakhâneden çıkarılan bir kadınla evlendirilmesine tepki vermediğine şahit oluruz. Evlilik 

konusunda hikâye kahramanlarının, başkalarının isteklerine göre hareket etmesi ilginç bir 

noktadır.     

 Şu‘arâdan Meşhûr Tıflî Efendi ile İki Biraderler Hikâyesi’nde adsız kız, babasının 

ihtiyarlığından dolayı ona işlerinde yardım etmektedir ve baba, kızının bu öneminden dolayı 

onu evlendirmek bile istemez. Ancak, bu dayanışma, halanın aile içine girmesiyle sarsılır. 

Hala, elli liraya kızı Kazazzâde’ye satmıştır ve evlilik bahanesiyle kızı, onun Bebek’teki 

yalısına götürecektir. Musa Çelebi, her ne kadar bu düşünceye karşı da çıksa eşinin de 

telkiniyle ikna edilir. Burada dikkati çeken bir nokta, babanın kızına uygun görülen eşin kim 

olduğunu bile sormadan bu evliliğe sadece “ihtiyarlık ve fakirliğini” öne sürerek karşı 

çıkmasıdır. Kızının bir anda, bilinmeyen biriyle evlendirilmek üzere evden ayrılması ve 

bunun eşi tarafından da sevinçle karşılanması, hikâye bireylerinin evlilik kurumuna ne denli 

sıradan yaklaştıklarının bir göstergesidir. Evlendirilecek olan kızın kendisi bile, kendine 

uygun görülen erkek hakkında halasına soru dahi sormaz.  

Kimsenin sorgulamadığı evlilik düşüncesine, bir yaklaşım da Hasan ve Hüseyin’den 

gelir. Babalarından kalan serveti, eğlence hayatında tüketen iki arkadaş, artık evlenmeyi 

uygun bulurlar. Burada dikkati çeken nokta, iki erkeğin açıkça verilmeyen eğlence 
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hayatlarının sona ermesinin hemen ardından evliliği düşünmeleridir. İkisinin de, evlenebilmek 

için bir işe sahip olunması gerektiğinin bilincinde olmaları, onları Tıflî hikâyelerindeki diğer 

erkek kahramanlardan ayırır. Bu, iki erkeğin evliliğin, iş sahibi olmak, dolayısıyla evi 

geçindirmek gibi bir sorumluluğundan haberli olduklarını gösterir.  

Letâ’ifnâme’de gerçekleştirilen tek evlilik, Letâif ile Yusuf Şah arasındadır. Yusuf Şah 

ile Letâif’in de, Tıflî hikâyelerinin diğer kahramanları gibi evlilik kurumu üzerine 

düşünmeden hareket ettikleri açıktır. Evlenmelerindeki temel neden, birbirlerini sevmeleri ve 

birbirlerine karşı cinsi bir eğilim duymalarıdır.  

 Sansar Mustafa Hikâyesi’nin sonunda karakullukçu, Asesbaşının kızı ile; Sansar 

Mustafa Ahmet’in kız kardeşi ile; Ahmet de saraydan bir kız ile evlendirilir. Bu evliliklerin de 

tümü, padişahın isteği üzerine gerçekleşir.  

 Tıflî Efendi Hikâyesi’nde gerçekleşen bir evlilik yoktur.  

 Bursalı’nın Kahvesi’nde gerçekleşen tek evlilik, Abdi ve Rukiye arasında gerçekleşir. 

Bu evlilik de Sultan Murad’ın isteği üzerine gerçekleşir. 

 Hançerli Hanım Hikâyesi’nde Hürmüz’ün affedilmesiyle başlayan süreç, Süleyman’ın 

hem Kamer hem de Hürmüz ile evlenmesiyle sonuçlanır.  
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2.2.3. Ahlâkî Yapı 
 

Hikâye-i Cevri Çelebi’de Rukiye Banu’nun, “her zaman biz yalıya geldikçe zevk ideriz” 

(H.C.Ç. 21-22) sözünden kendisinin daha önce de başka erkeklerle bu yalıda bu şekilde 

eğlendiğini göstermektedir. Abdi’nin ve Rukiye Banu’nun rahatlığına rağmen Cevrî Çelebi, 

yalıdaki eğlenceden rahatsızdır. Onun, “bu yalıdır şayet bundan bostancıbaşı geçer bir ırz 

eksikliği olmasın” (H.C.Ç. 21) sözü bu tedirginliği açıkça yansıtır. Ancak bundan sonra 

“büyük bir gayrı yere gidelim hamdolsun hücre çoktur” (H.C.Ç. 21)  sözü, o dönemde bu 

amaca hizmet eden mekânların varlığına bir işarettir.   

 Rukiye Banu ve Abdi eğlencelerinden geri durmayıp zevklerini tamam ettikten sonra 

ibadetlerini de unutmazlar. Sabaha kadar süren eğlencelerinden sonra abdest alıp namazlarını 

kılmayı ihmal etmezler. 

 Yine Cevrî ve Abdi’nin anneleri de her ne olursa olsun namazlarından geri durmazlar. 

Hoca Mahmud’un evine geldikleri gün Rukiye Banu’nun konakta ağırlamak istedikleri bu iki 

kadın “hacet-i namazlarımız kalır” (H.C.Ç. 11) uyarısı bunu açıkça ifade eder. Ancak burada 

namaz bir bahane olarak da kullanılmış olabilir. Çünkü her iki anne de, Rukiye Banu’yu 

kandırmak için gelmiş bulunmakta ve bunun için zamana ihtiyaç duymaktadır. Bahane edilen 

namaz, bu zamanı yaratmak için kullanılmış olabilir. Çünkü böyle bir sözden sonra iki 

kadının da beklentisi, Rukiye Banu’nun namazlarını konakta kılabilecekleri yönündeki 

telkinidir. 

 Vezirin ve Sultan Murad’ın olan bitene verdikleri tepki birbirinden farklıdır. Vezir, 

karşısında dövünen Hoca Mahmud’a “ya kızının hakkından niçün gelmedin” (H.C.Ç. 25) 

şeklinde sert bir tepki verir. Vezirin, duyduğu ahlâksızlığa tahammülü yoktur ve bu sebeple 

Hoca Mahmud’u suçlar. Ancak padişah, vezirine karşılık oldukça yumuşaktır. Hatta zaman 

zaman şaka yollu ifadeler kullanarak kahramanları bağışlama eğiliminde görünür. Onun, 

“kimse zalim olmaz bunun bir aslı vardır” (H.C.Ç. 30) sözü, baştan beri “ırz, namus” 

ifadeleriyle aranan ahlâk anlayışında diğerlerinden farklı düşündüğünü gösterir ve gençlerin 

böylesi bir durumla bile isteye karşılaşmadıklarını da düşündürür.  

Hikâyede, vezir dışında kimse süren yalı sefalarına ahlâksızlık olarak yaklaşmaz. Hoca 

Mahmud bile kızının başına gelenlerden dolayı bostancıbaşını suçlayarak kendini 

ailesinin/kızının sorumluluğundan uzak tutar. Bir anlamda kızı ortadan kaybolmasa belki de 

haberli olduğu bu yalı eğlencelerine göz de yumacaktır.  

Tayyarzâde Hikâyesi’nde, arka planda kalan ancak erkek kahramanların sonuca giden 

yolda etkili olmasında iki kadın kahraman vardır. Biri, Hüseyin Efendi’nin karısı, diğeri ise 
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Tayyarzâde’nin annesidir. Her iki kadın da ahlâkî değerleri, ancak kendileri zarar 

gördüklerinde sorgular ve harekete geçerler. Hüseyin Efendi’nin karısının, kocası ve 

Tayyarzâde ile olan ilişkisine kocası ortadan kaybolana kadar sessiz kaldığını biliyoruz. 

Onun, bu ilişkiyi sorgulamasında yatan etken kocasının, paraları bir oğlanla yediğini 

düşünmesinde aramalıyız. Kadının , “efendi de böyle saçı ile sakalı ile utanmayarak 

oğlanlarla vakit geçiriyor.” sözü; 1341 [1922-1923] tarihli Tayyarzâde ve Binbirdirek 

Batakhânesi, 1324 [1906-1907] tarihli Tayyarzâde Yahud  Binbirdirek Vakası’nda ve 1957 

tarihli 1001 Direk Batakhanesi’nde de geçmektedir. Ancak, 1324 tarihli metinde, kadının 

“Hareme geldiği vakit yüzüme bile bakmaz dahi gece saat altıya yediye kadar gelmez sakalı 

ağardı yine feragat etmedi.”  (T.Y.B.V. 9) şeklinde sızlandığını da görürüz. Bütün bu 

memnuniyetsizliğe rağmen kadını harekete geçiren durum, yukarıda da ifade edildiği gibi 

“Şüphesiz o katır oğlanın hânesinde zevk ü safâ ile meşguldür. Parası bittikçe buradan 

istiyor. Yerini haber vermemesi de kendini orada rahatsız ederiz korkusundandır. Artık buna 

tahammül edemem. Her ne olur ise olsun o çapkının evine gidip cümlesini rezil edeceğim.” 

(T.Y.B.V. 16) ifadesinde açıkça yatmaktadır. Üstelik kadın, “Nihayet efendiyi sihr ile baştan 

çıkardı! Her halde büyü yapmışlardır. Çünkü gencin annesi küp uçuranlardanmış.” 

(T.Y.B.V. 14) sözüyle, kocasını da aklama gayreti içine girer.  

Tayyarzâde’nin annesinin sessizliğinin nedeni ise açıktır: Hüseyin Efendi’nin yolladığı 

altınlar ve kıymetli hediyeler. Bunun, böyle olduğunu Tayyarzâde’ye gönderilen değersiz 

hediyeleri gördükten sonraki sözlerinde bulabiliriz: “böyle bohçayı Ayvaz Vartakes Ağa’ya 

bile vermezler. Böyle maskaralık doğrusu hazmolunmaz.” (T.Y.B.V. 11).  

Yine hikâyede Derviş Mahmud’un, “Hüseyin Efendi’nin tab’en genç ve güzellere 

meyyâl bulunduğuna vâkıf” (T.B.B. 6) olduğunun belirtilmesi 4, Hüseyin Efendi’nin daha 

önce de (karısının da söz konusu ettiği gibi) türlü oğlanlarla bu tür ilişkileri olduğunu gösterir.  

Diğer Tıflî hikâyelerinde olduğu gibi, Tayyarzâde’nin annesinin de erdem açısından 

çatlaklarının olduğunu biliyoruz. Yukarıda da söylendiği gibi “çıkar” dürtüsüyle hareket eden 

annenin, “Zaruret ve ihtiyaçtan canı ağzına gelmiş olan kadın, bilhassa altın kesesini görünce 

artık sâhil-i selâmete vasıl olduğuna fevkalade memnun” (T.B.B. 9) tavrı, oğlunu da sarmıştır. 

Zira Tayyarzâde’nin, “Bir ihtiyar validem cariyeniz vardır… Ondan izinsiz hiçbir yerde 

hiçbir gece bile kalamam.” (T.B.B. 9) sözünden annesinin isteklerine göre hareket ettiğini 

görürüz. Tayyarzâde’nin gayesi de, bu anneyi son zamanlarında mutlu edip onun duasını 

                                                 
4 Bu durum, 1324 tarihli Tayyarzâde Yahud Binbirdirek Vak’ası adlı metinde belirtilmezken 1957 tarihli 1001 
Direk Batakhânesi adlı metinde ise “Hüseyin Efendi’nin tabiat itibariyle güzellere meyli bulunduğuna vakıftı.” 
(s. 5) şeklinde geçer. 
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almak olunca Tayyarzâde, Hüseyin Efendi ile olan ilişkisini sorgulama gereğini duymaz. 

Zaman zaman da Tayyarzâde’nin, Hüseyin Efendi’nin kendisine “ihsan ettikleri” ile 

“Efendinin bu derece sehâv-ı keremine hayran”( T.B.B. 10) olduğunu da görürüz. 

Yoksulluğundan belli ki bıkmış olan Tayyarzâde, çıkar için Hüseyin Efendi ile ilişkisini 

sorgulamazken, bir batakhane olan Fazlî Paşa Konağı’nda gördükleri karşısında birden namus 

çemberine giriverir. Batakhanenin hanımının5, niyetini anlayınca “Allah belanı versin kafir 

cadı” (T.B.B. 24) şeklinde iç geçirir. Tayyarzâde’deki bu değişikliğe neden olan şey, 

efendisine duyduğu sevgi, saygı ve minnettarlıktır.  

Sahba Kalfa’nın Tayyarzâde’ye aktardığı bilgilerden Hanım’ın, “Fazlî Paşa’nın 

kerimesi olduğunu üç tuğlu birkaç paşaya varıp cümlesini diyar-ı ahirete gönderdikten sonra 

işi pezevenkliğe dökmüş bulunduğunu” (T.B.B. 27) öğreniyoruz. Sahba Kalfa’nın devamında 

söylediği “Her gün cariye nöbet ile sokağa çıkar. Avlayabildiği üstü başı temiz ve zengin bir 

adamı alıp buraya getirir. Birkaç gün zevk ü safâdan sonra misafirde para kalmadığını 

anlayınca hanım efendiye haber verirler. O da herifin üstünü soydurur. Başına bir eski keçe 

külah ve arkasında yırtık aba geçirerek cezahâneye attırır. Biçareye hânesine hitaben bir 

mektup yazdırarak olanca malını buraya taşıdıktan sonra köleler vasıtasıyla itlaf edilir.”         

( T.B.B. 27) sözleri, söz konusu Hanım’ın, ahlâkî açıdan çözünmüşlüğünü ve zenginliğinin 

kaynağını da gösterir.  

Olayın çözümlenmesinde hikâyenin sonuna doğru ortaya çıkan Sultan Murad’ı artık 

bambaşka bir ahlâkî tutum içinde görürüz. Hikâye-i Cevri Çelebi’de, baştan beri suçluları 

bağışlama tarafında olan padişah, Tayyarzâde hikâyesinde kahramanları cezalandırarak 

ahlâksızlığa tahammülü olmadığını gösterir. Tayyarzâde ve Binbirdirek Vak’asında ise 

“Demek benim zamanımda böyle ahvâl cereyan ediyor mu? Diyerek ezhâr-ı ‘azab u hiddet” 

(T.Y.B.V. 29) göstermekle kalmaz, diğer iki hikâyede divandan ayrılmadan işleri halletmeye 

çalışan padişah, bu kez kılık değiştirerek söz konusu batakhaneye gider ve olayı kendi 

gözleriyle görür. Batakhane sahibi hanımın, “Size sarayda oda tahsis edeyim. İstediğiniz 

cariyeyi alır onunla zevk ü safâda bulunursunuz.” (T.Y.B.V. 30) teklifine oldukça 

sinirlenerek işi, hanımı kendi hançeriyle öldürmeye kadar götürür. 

Şu‘arâdan Meşhûr Tıflî Efendi ile İki Biraderler Hikâyesi’nin, ahlâk yönünden diğer 

Tıflî hikâyelerinden ayrıldığını görürüz. Hoca Mahmud’un adsız kızı, namusunu korumak için 

canını bile feda edecek bir karakterdedir. Halasının kendine tuzak kurduğunu anlayınca bir 

kurnazlıkla kendini, Kazazzâde’nin kötü niyetinden kurtarır. Namusuna düşkün bu adsız kız, 

                                                 
5 1324 tarihli Tayyarzâde Yahud Binbirdirek Vak’ası adlı metinde batakhâne sahibi, Gevherli Hanım olarak 
belirtilirken 1341 ve 1957 tarihli metinlerde “hanım” olarak belirtilir.  
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bir yandan kötü niyetli Kazazzâde’nin elinden kurtulma çabasına girerken diğer yandan da 

geceyi hiç tanımadığı bir erkekle (Hasan) ile geçirmeyi kabul eder.  Her ne kadar Hasan, “bu 

gece kendi odasında kaldığı halde yarın sabah kendi evine götüreceğine dair kızı temin ve 

aleyhinde hiçbir fenalıkta bulunmayacağına ahd ve yemin ederek” (T.İ.B.H. 10) kızı ikna etse 

de, kızın başlangıçtaki tavrına zıt bir davranıştır.  

Hasan’ın, o gece sakallı ihtiyara belirttiği gibi “gece vakti kayık çıkarma[nın] yasak” 

(T.İ.B.H. 5) olması sebebiyle kızı mecburiyetten odasına (evine) çağırıp çağırmadığını 

bilemiyoruz. Ancak Hasan’ın, namusuna bu derece düşkün bir kıza iftirada bulunulmasına 

tahammül edemeyecek kadar erdemli olduğunu biraz sonra görürüz.  

Ahlâkî açıdan çözülme yaşayan üç kişi vardır: Hala, Kazazzâde ve Hüseyin. Hüseyin’in, 

arkadaşı Hasan’ın odasında gece vakti gördüğü kızı düşük biri sanmasında aslında rahatsız 

edici bir durum yoktur. Ancak, kızı önceden eğlence yerlerinde gördüğünü söylemesi ve bu 

gece de kendilerini eğlendirmesini istemesi bu çözülmenin göstergesidir.  

Halanın, kendi yeğenini elli liraya düşkün bir adama satması ise hikâyede ahlâkî açıdan 

çözülmenin en uç noktasıdır. Diğer Tıflî hikâyelerinde buna benzer eğlence ortamlarının 

olduğunu ve birilerinin hiç tanımadığı biriyle düşüp kalktığını görmüştük. Cevri ve Abdi’nin 

annesinin, oğullarının bu yöndeki zevklerini nasıl yerine getirdiğini biliyoruz. Ancak, 

Şu‘arâdan Meşhûr Tıflî Efendi ile İki Biraderler Hikâyesi’nde “çıkar” düşüncesi yoktur. İlk 

defa hala, üstelik kendi yeğenini elli liraya satmaktan hiç çekinmez.  

Bu çözülmeyi yaşayan bir diğer kişi de Kazazzâde’dir. Hikâyede zenginliği açık 

edilmeyen Kazazzâde’nin düşük bir hayat yaşadığını herkes bilmektedir. Kazazzâde, daha 

önce Musa Çelebi’nin mahallesinde oturmaktadır. Kazazzâde’nin, evine beş altı düşkün kadın 

alarak eğlenmeleri mahallenin hoşuna gitmez ve bir mazbata ile Kazazzâde’yi mahalleden 

yollarlar. Görüldüğü gibi Narlı Kapı halkının, erdemsizliğe tahammülü yoktur. Burada dikkati 

çeken bir unsur, erdemin Musa Çelebi gibi “yoksul” insanlar tarafından temsil edilmesidir.  

İlber Ortaylı, Osmanlı’da aile hayatına değinirken mahallenin önemine de işaret eder. 

“Mahalleye yerleşen herhangi bir hane halkı, diğer komşularının kefaretiyle oraya 

yerleşebilir. Dolayısıyla diğer komşular bu aileyi kontrolde, uygunsuz hareketleri ihtarda ve 

mahalleden atmakta hak sahibidirler.”6 diyerek hikâyede varolan bu gerçekliğe de açıklık 

getirmiş olur. 

Hikâye-i Cevri Çelebi’de bezirgân Hoca Mahmud’un bitmek bilmeyen mal varlığına 

karşılık Musa Çelebi, yoksul bir müzehhibdir. Hoca Mahmud’un kızı Rukiye Banu, 

                                                 
6 İlber Ortaylı, (2005): Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek, Timaş Yayınları, İstanbul, s.38. 
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zenginliğini yalı eğlenceleri ile dillendirmekten geri durmazken, yoksul Musa Çelebi’nin kızı, 

Hikâye-i Cevri Çelebi’deki zenginlerin unuttuğu “erdem” olgusunu korumaya çalışır. 

Adsız kız tarafından Kazazzâde’nin sürdürdüğü eğlence hayatı, “rezil-âne” (T.İ.B.H. 7) 

olarak değerlendirilir.  

Şu‘arâdan Meşhûr Tıflî Efendi ile İki Biraderler Hikâyesi’nde, kahramanların erdem 

konusundaki bu tavrına benzer bir tavrı da, hikâyeye dâhil olarak olayı çözüme ulaştıran 

Sultan Murad’da görürüz. Hikâyede “sultan ve padişah” olarak anılan ve ismi verilmeyen 

Sultan Murad, Hikâye-i Cevri Çelebi’de olduğundan farklı bir erdem anlayışı ile karşımıza 

çıkar. Padişahın, bu hikâyede Hasan’ın genç kıza yaptığı iyiliği “iyilik” ile; hala ve 

Kazazzâde’yi cezalandırması ise kötülüğe “kötülük” ile cevap verdiğini göstermektedir. 

Cevri’de Abdi ve Rukiye Banu’yu çeyizlerini de tamamlayarak evlendiren padişahın 

bağışlayıcı tavrından bu hikâyede eser yoktur.  

Letâ’ifnâme’de Hoca Dursun’un ve eşinin, ahlâki olarak ortaya koydukları görüntü 

birbirinden farklıdır. Hoca Dursun, ilimde, ahlâkta ve sanatta yetkin bir evlat yetiştirmeye 

çalışırken onun ölümünden sonra bu görevin anne tarafından devam ettirilmediğini görürüz. 

Zaten Hoca Dursun’un oğlunu, eşine değil de Bekir Odabaşı’ya teslim etmesi de bunu ortaya 

koymaktadır. Hoca Dursun’un sağlığında kendisinden hiç söz edilmeyen anne, kocasının 

ölümüyle olaylara bakışındaki yüzeysellikle oğlunun kaderini de çizmektedir.  

Yusuf Şah ise babasının ölümüyle biraz da toyluğun verdiği cehaletle önce 

dalkavuklarla sonra da zengin bir kadınla vakit geçirerek annenin çizgisini devam ettirir. Bir 

yandan batakhane sahibi hanımla bir yandan da onun cariyesi Letâif ile ilişki içindedir. 

Hanımla ve Letâif ile ilişkisini bir an olsun sorgulamazken hanımın, annesini ve kendisini 

maddi açıdan memnun etmesini de hoşnutlukla karşılar.  

Letâif ise hiç tanımadığı Yusuf Şah ile hem birlikte olup hem de bunu yeminle inkâr 

eden bir cariyedir. Yusuf Şah’ın da bu anlamda ondan aşağı kalır yanı yoktur. Hanımın ise 

zevkleri uğruna yapamayacağı şey yoktur. Yusuf Şah’ı İstinye’deki konağına çekebilmek ve 

onu memnun edebilmek için hiçbir masraftan kaçınmaz. Aynı zamanda hırsları uğruna, 

kendisinden çok memnun olduğu Yusuf Şah’ı bile tereddüt etmeden öldürtmeyi düşünür.  

 Sansar Mustafa Hikâyesi’nde, Sansar Mustafa’nın halk tarafından sevildiğini 

görüyoruz. Onun Ahmet’i, padişahın askerlerinden kaçırırken gösterdiği mücadele halkın 

gönlünü çeler. Hele Sansar Mustafa’nın, askerlere “Bak asesbaşı, subaşı ağa ben bunda 

kolaylık ile girüp kendim ziyan verenlerden değilim, ara yerde çok adam telef olur.” (S.M.H. 

33-b) sözüne halk parmak ısırır. Aralarından kimi, “Yarabbi şu yiğide bir fırsat ver.” (S.M.H. 

33-b) diye duada bulunanlar bile vardır. Sansar Mustafa’nın, Ahmet’i alıp Mısır’a 
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kaçırmasının ardından beş altı sene geçmesine rağmen İstanbul halkı Sansar’ın cesaretini 

unutamamıştır. Hatta onun maceraları efsaneleşmiş olarak halk arasında yaşamaya devam 

eder. Halk, “Murad Han hazretlerine düşen bu idi ki ele geçirdiği zaman ol yiğidi her şeyden 

beri ve tevbe verip çirâğ itse idi.” (S.M.H. 50-b) diyerek Sansar’ın cezalandırılacak olmasını 

hoş görmez. Başlangıçta Ahmet’in babası, Sansar Mustafa için “O cihana velvele salan 

Sansar Mustafa dedikleri vücudu kalkacak” (S.M.H. 23-b) sözüyle Sansar Mustafa tipini 

olumlamazken bu mücadeleden sonra Sansar’ın anlattıklarına hayran kalır. Sultan Murad, 

Sansar Mustafa’yı olumlamaz ve ele geçip asılması için yakınındaki adamları ölümle tehdit 

eder. Onun bu hiddeti, hikâyede “zira adamın oğluna alâka eylemiş idi” (S.M.H. 24-a) 

şeklinde sebebe bağlanır.   

 Tıflî Efendi Hikâyesi’nin kahramanları çıkarcı ve yalancı olsa da bu hikâyede olumsuz 

bir özellik olarak okuyucuya yansımaz. Padişah, Kara Mustafa ile Üsküdar’da gezerken 

Çelebi ve Tıflî’yi bir yalı eğlencesinde basınca Kara Mustafa yalıya girip Tıflî’yi Çelebi ile 

işrette yakalar, ancak Çelebi’den kendisine mahbub dost olacağı sözünü alınca aşağıya inip 

padişaha “hayır efendim, bir ihtiyar adam, evladına makâmat ile mevlûd talim ediyor”           

( T.E.H. 75) yalanını söyler. Aynı kişi, Çelebi’nin yalısına geldiği haberini alınca padişah 

huzurundan yalandan bir hastalık bahanesiyle ayrılır.  

 Sultan Murad, hem Tıflî’nin hem de Kara Mustafa’nın mahbub dostluğunu hoş görür. 

Tıflî’nin, Tophane’deki Cemal Bey adlı sevgilisine gitmek için padişaha söylediği yalan 

padişah, “Hay Tıflîm, yine Cemal Bey’i görmeye gidersin” (T.E.H. 68) şeklinde alaya alınır. 

Kara Mustafa’yı da konağında Çelebi ve Tıflî ile basıp gerçeği anlayınca şakayla “hay kâfirin 

hastalığı bu imiş, hasta olduğu kadar da varmış” (T.E.H. 91) der. Bunların her biri, hikâyede 

doğal akışı içinde verilir.  

 Bursalı’nın Kahvesi’nde Hikâye-i Cevri Çelebi’de gördüğümüz sahnelere artık 

rastlamıyoruz. Abdi, 16- 17 yaşlarında güzel bir erkektir. Ancak, onun başını tehlikeye sokan 

şey, güzelliği değil zenginliğidir. Cevri ile Abdi bir araya gelince, “edebiyat, tarih ve tasavvuf 

üzerine kitap mutalaası, musıki ilmi, güzel yazı meşkiyle” (B.K. 121) vakit geçirirler. Cevri, 

konağa gerçekten de Abdi’ye teselli vermek üzere girer. Niyeti, onu dalkavukların elinden 

kurtarmaktır. Abdi’nin, Cevri’yi kendine hoca tayin etmesi, Hikâye-i Cevri Çelebi’deki Cevri 

ve Abdi ilişkisinden ne kadar uzak olduğunun göstergesidir. Bursalının Kahvesinde, ne sultan 

Murad’ın ne de diğer kahramanların ahlâksızlığa tahammülü yoktur. Dalkavuklar çetesinin iki 

üyesi Dinikuru Ali ve Çingene Mihriban’ın Kanlı Konak’ın önünde, çetenin diğer üyelerinin 

ise Nuhkuyusu’ndan Üsküdar İskelesi’ne kadar uzanan yol boyunca asılması ardından Sultan 
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Murad’ın, “Cesetleri üç gün üç gece duracak!.. Eşkıyalığa meyli olanlar akıbetlerini 

gözleriyle görmeden o sevdadan vazgeçemezler.” (B.K. 137) sözleri bunu açıkça gösterir.  

 Hançerli Hanım Hikâyesi’nde Süleyman ise tüm mal varlığını dalkavuklarla 

tüketmiştir, aile konağını ve cariyeleri bile satar. Süleyman, kaybettiği paraları ticaret yoluyla 

tekrar kazanırken teyzesinin, Hürmüz’e yaklaşarak buna daha çabuk ulaşacağı yönündeki 

sözlerine kanar. Süleyman’ı hareket geçiren durum da, kaybettiği malını geri kazanmaktır. 

Sultan Murad, hikâyeyi Tıflî’den duyar duymaz çok sinirlenir ve Hürmüz’ü huzurunda dinler. 

Tıflî ve mecliste bulunan diğer nedimler, kadının bağışlanmasını isterse de Sultan Murad 

bunun mümkün olmadığını, kadının zindana atılıp ertesi gün tekrar meclisin kurulmasını 

emreder. Padişah, ertesi gün Hürmüz’ün Mısır taraflarına sürgüne gönderilmesine ve malının 

da Süleyman ile Kamer’e bağışlanmasını emreder. Hürmüz, toparlanmak için birkaç gün 

oyalanır. Bu oyalanma sırasında Süleyman’ı öldürme teşebbüsünde bulununca padişah, bu 

kez öldürülmesini emreder. Ancak merhametli olan Süleyman, padişahtan Hürmüz’ün 

bağışlanıp kendi konağına gönderilmesini ister. Nihayet hikâyenin sonunda dalkavukların 

cezalandırılmadığını ve Hürmüz’ün de Süleyman’a duyduğu aşk sebebiyle affedildiği görülür.  

Hürmüz’ü padişahın gazabından kurtaran tek şey, görüldüğü gibi Süleyman’a duyduğu aşktır. 

Süleyman ve Tıflî ise, Hürmüz’e karşı sürekli olarak merhamet beslemekte ya da 

acımaktadırlar. Sultan Murad, kararlarında bu iki merhametli kişinin etkisinde kalır. 
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2.2.4. Eğlence Kültürü 
 

“Tüm Tıflî hikayeleri, kahve, tütün, afyon, ve /ya da şarap gibi öğelerin ve bunların 

beraberinde getirdiği eğlence kültürlerinin son derece yaygın olduğu toplumsal ortamları ele 

almaktadır.” (Sayers: 2005;  35). 

 Hikây-i Cevri Çelebi’de, Yusuf Çavuş’un ölümünden hemen sonra hikâyenin 

başkahramanlarından oğlu Abdi, Cevrî ile zaman zaman kendi evinde zaman zaman da 

Cevrî’nin evinde “ ‘ayş u ‘işrete” dalar. Hikâyede Cevrî ile Abdi’nin ne şekilde eğlendiklerine 

dair ipuçları verilmez. Aynı şekilde Hoca Mahmud’un konağına misafir olan Abdi ve 

Cevrî’nin anneleri ile Rukiye Banu’nun şayet annesi izin verirse edecekleri “zevk-i ‘âlem” in 

de başlangıçta üstü kapalıdır. Ancak, Abdi ve Cevrî’nin annelerinin, Rukiye Banu’ya 

verdikleri öğütte annesine kendilerini çengi olarak tanıtmalarını istemesinden kadın kadına 

eğlencelerde çengilik ve köçeklerin ön planda olduğu anlaşılır. 

 Hikâyede ayrıntılarıyla verilen tek eğlence biçimi, Abdi ile Rukiye Banu’nun Hoca 

Mahmud’un yalısında daldıkları eğlencedir. Rukiye Banu, yalıya varır varmaz Abdi’ye 

hamama girme teklifinde bulunur ve Abdi’yi kendi elleriyle soyar. Bu hamam eğlencesi, 

“ta‘biri mümkün değil” (H.C.Ç. 18) ifadesiyle anlatılmayacak kerte bir zevkin de doruk 

noktasıdır. Bu eğlence, akşam vakti gelip geçen kayıkları seyretmekle ve o sırada yemek 

içmekle devam eder. Bundan sonra eğlence o gün için, “yorgan altına girdikde pirahanlerin 

de çıkarıp birbirlerine muhkem sarıl” maları (H.C.Ç. 18) ile noktalanır. Rukiye Banu ve 

Abdi’nin eğlenceleri, bir sonraki gün de büyük bir ihtimal bu şekilde devam edecektir.

 Rukiye Banu ve Abdi’nin yalı eğlencelerine Cevrî’nin de katılmasıyla eğlence, açık ve 

yeni bir şekil kazanır. Cevrî Çelebi’ye şarkılar söylendikten sonra, oyun çıkarması teklif 

edilir. Cevrî, cariyelerin birkaçı ile istenilen oyunu düzenlerken yalı, bostancıbaşı ve adamları 

tarafından basılır.  

Tayyarzâde Yâhûd Binbirdirek Vak’ası adlı hikâyede ise Hüseyin Efendi’nin, Derviş 

Mahmud’a şikayetlenirken “bezm-i ülfet” (T.Y.B.V. 4) arzusunda olduğunu görüyoruz. Onun 

bu arzusunu yerine getirecek kişi, Derviş Mahmud’a göre, on sekiz o dokuz yaşlarında, gayet 

güzel ve bilgili Tayyarzâde’dir. Nitekim daha ilk gün Hüseyin Efendi Tayyarzâde’den pek 

memnun kalır. Tayyarzâde, o gün akşama kadar Hüseyin Efendi ile “bezm-i ülfet” (T.Y.B.V. 

8) olur. Tayyarzâde’yi sürekli olarak evinde tutmayı başaran Hüseyin Efendi’yi, artık “her 

gice tâb-sabâh hem bezm-i sohbet oluyor ve zevk u safâ ile vakit geçiriyor” (T.Y.B.V. 9) iken 

görürüz. 
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 İkilinin arasında geçen eğlencenin, ne şekilde sürdüğü açık bir şekilde verilmiyor, 

ancak hem hikâye anlatıcısının verdiği bilgiler hem de Hoca Mahmud’un aklından geçirdiği 

kimi düşüncelere, Hüseyin Efendi’nin karısının “efendi de böyle saçı ile sakalı ile 

utanmayarak oğlanlarla vakit geçiriyor.”( T.Y.B.V. 14) şikâyetini eklersek ikili arasındaki 

eğlenceye az çok vâkıf oluruz. Hüseyin Efendi, Tayyarzâde’ye karşı duygusal ya da cinsel bir 

ilgi duymaktadır.  

 Hikâyede ayrıntılarıyla verilen tek eğlence, Gevherli Hanım’ın konağında geçer. 

Gevherli Hanım’ın, “haydi Sahba artık zevk u safâ zamanı geldi. Meclis kurulsun.”                

( T.Y.B.V. 24) demesiyle az vakit sonra odaya giren cariyelerin, yere sırmalı bir halı sererek 

üstüne altından bir sandalye ve yine onun üstüne altından bir tepsi koyduklarını görürüz. Söz 

konusu tepsinin üstünde türlü türlü meyveler, salatalar, çerezler, turşular ve en nefis, en ağır 

mezeler vardır. Altın yaldızlı “elmas tırâş sürâhi ile lâ’li rengi nefis şarab” (T.Y.B.V. 24) da 

mükellef sofranın tamamlayıcısı olur. 

Bundan sonra Gevherli’nin, Tayyarzâde’nin elinden şarap içmek istediğine şahit oluruz. 

Gevherli Hanım’ın emri üzerine gelen saz takımı, bu eğlencenin diğer bir tamamlayıcısıdır. 

Odaya gelen saz takımı, def, tanbur, ud, keman, kanun ve neyden mürekkep bir takımdır. Söz 

konusu saz takımı, hânende ve rakkaslarıyla beraber yirmi dört güzel kızdan oluşmaktadır.  

 Eğlence sırasında kadehlerin dolup boşaldığı, hey hey sâdasının ortalığı inlettiği, 

anlatıcı tarafından okuyucuya aktarılır (T.Y.B.V. 25). 

 Tıflî ile İki Biraderler Hikâyesi’nde, babalarından kalan mirası, “hem-civâr olan seyre 

ve meyhânelerde daima birlikde safâ ve cünbüşleri” (T.İ.B.H. 2) ile tüketen Hasan ve 

Hüseyin’in, mesire yerlerinde ve meyhanelerde ne şekilde eğlendikleri ayrıntılı bir şekilde 

verilmez. Ancak eğlencenin, dışarıda ve meyhanelerde sürdüğü açıktır.  

 Kazazzâde’nin eğlencesi hakkında ise, “hânesinde beş altı alüftenin cem‘ olarak ayş u 

işretleri” (T.İ.B.H. 7) ifadesi ve çeşitli mezelerle süslenmiş sofrası dışında herhangi bir bilgi 

verilmez. Kazazzâde, bu tür eğlenceleri, ilkin hanesinde düzenlerken daha sonra mahalleden 

kovulmasıyla deniz Bebek’teki yalısında düzenlemeye başlamıştır. Kazazzâde’nin Bebek’teki 

bu yalısında sürdürdüğü eğlence biçimi de artık daha belirgindir. Adsız kızın, Hasan’a 

aktardığı bu ortam,“Bahçedeki köşke girdiğimde orda envai işretle donatılmış ve türlü türlü 

mezelerle tezyin olunmuş işret takımı” (T.İ.B.H. 8) bulunduğu şeklinde anlatılır. Kız, “etvâr 

ve kelâmlarından bunların ülfete güruhundan olduğunu” (T.İ.B.H. 9) anlamakta güçlük 

çekmez. 
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 Yine Hüseyin’in, “mezburenin mutallaka ülfete olduğunu ve hatta birkaç defa kendi 

karşısında oynattığı” (T.İ.B.H. 11) yalanını söylemesi, bu tip kadınların erkeklerin karşısında 

oynayarak onlara hizmet ettiklerini gösteren bir eğlence hayatına işarettir. 

Letâ’ifnâme’de dalkavukların, Yusuf Şah’ı götürdükleri Ayvalı Meyhanesi dönemin 

eğlence yerlerinden biridir. Buradaki eğlence “hânendeler, sâzendeler, rakkasların”(L. 33) 

düzenledikleri fasıllarla şekillenir. Aynı zamanda bu kişilerin türlü danslarına içkinin de eşlik 

ettiği görülür. Burnaz Süleyman’ın evine sıçrayan eğlenceye üç adet çengi de katılır. Burada 

ilk defa Yusuf Şah’ın bir cariye ile sabaha kadar birlikte olduğu ve sabah hamam istirahatına 

çekildiği de verilir. Yusuf Şah’ın, dalkavuklara bu türlü eğlenceleri yedi ay boyunca devam 

eder.  

Konak sahibi hanımın, Yusuf Şah’ı gördüğü ilk anda ona “işret ve sohbet”(L.78) 

teklifi göndermesi, hanımın niyetini de ortaya koyar. Yusuf Şah’ın, hanımın davetine icap 

üzere yalıya varmasıyla söz konusu zevk ve işret de başlar. Ancak, bu ilk gelişte Hanım ve 

Yusuf Şah’ın bir hafta boyunca süren ilk “zevk ü safâ”nın ayrıntıları hikâyede verilmez. 

Yusuf Şah’ın yalıya ikinci gelişinde eğlencenin yönü de açıkça verilir: “Hanım, Yusuf Şah’ı 

soyup, döşeğe girip safâya meşgul olurlar.”(L. 83). Hanım ve Yusuf Şah arasındaki bu cinsel 

ilişki, Yusuf Şah ve hanımın cariyesi Letâif arasında da yaşanır.  

 Sansar Mustafa Hikâyesi’nde halkın, özellikle bayram ve Cuma günlerinde topluca 

eğlenilen mesire yerlerine akın ettikleri görülür. Sultan Murad da, nedimi Tıflî ile tebdili 

kıyafet bu gezi yerlerinde eğlenmektedir. Sansar Mustafa ise Panayod’un meyhanesini 

tamamıyla mekân tutmuştur. Meyhanede kendine ayrılan bu oda, onun her türlü 

eğlencelerinin mekânıdır.  

 Tıfli Efendi Hikâyesi’nde diğer Tıflî hikâyelerinde görmediğimiz farklı bir eğlence 

biçimi vardır. Hikâyede hemen herkes kahve, tütün ve afyon tiryakisidir. “Ehl-i keyif” 

adamların, eğlenme biçimi olarak hikâyede yer bulan bu eğlenme, birçok ehl-i keyf adamı, 

Macuncu Cafer Ağa’nın dükkânında bir araya getirir. Tıflî’nin, hikâye anlatma ve 

güldürmedeki ustalığından dolayı pek çok zengin konaklarında yer bulduğunu ve burada 

eğlendiğini görüyoruz. Tıflî’nin, mahbub-dostlarının yanında Kanlı Bektaş ile de kimi zaman 

Kanlı Bektaş’ın konağında, kimi zamansa başkalarının konaklarında cinsel anlamda bir araya 

gelerek eğlendiği; bu eğlenme biçiminin, devlet adamlarının kendi mahbub- dostlarıyla 

konaklarında da yaşandığı görülür.  

 Hançerli Hanım Hikâyesi’nde dalkavuk çetesinin üyesi Hayrat Yıkan’ın, Süleyman’ı 

ilk gün Yenibahçe Çayırı’nda bir meyhaneye götürdüğü görülür. Burada mükellef bir rakı 

sofrasını, genç ve güzel bir meyhaneci çırağı ile müzik takımı tamamlar. Süleyman, ilk gün 
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gördüğü bu hizmetten pek memnun kalmıştır, aynı zamanda meyhaneci çırağı çocuğun 

dudaklarından meze almak üzere eğlendiği ve bu suretle sarhoş olduğu da görülür. Dalkavuk 

takımı, ertesi gün Süleyman’ı “kibarca eğlenmek” için Galata’daki Gümüş Halkalı 

Meyhane’ye götürürler. Buradan Ortaköy’deki bir umumhaneye geçilir ve Süleyman’a bir de 

kadın sunulur. Bundan sonra Süleyman, her gün Galata, Beyoğlu ve Boğaziçi’nde akşama 

kadar gezip eğlenir. Süleyman’ın bu tür eğlenceleri, dalkavukların hayatından çıkmasıyla 

birlikte Hürmüz’ün yalısında devam eder. Buradaki eğlencenin şekli de, müzik, içki ve 

cinsellik üzerinedir. 

 Bursalı’nın Kahvesi’nde söz konusu edilen Kadırga Meydanı, Sultan Murad’ın toplu 

eğlenmeleri, tütünü ve içkiyi yasak etmesinden evvel İstanbul’un en şenlikli yerlerinden biri 

olarak hikâyede yerini alır. Bundan başka Küpeli Ayvaz Şah adlı dalkavuk çetesinin üyesinin, 

Abdi’yi Galata’da bir meyhaneye götürdüğü görülür. Buradaki eğlence de içki ve müzik 

üzerine kuruludur. Yine dalkavuk çetesinin Abdi’yi götürdüğü Üsküdar’daki Kanlı Konak ise 

terkedilmiş bir konak olarak eğlencelerin sürdürüldüğü başka bir mekândır. Sultan Murad’ın 

ise, tebdili kıyafet nedimleri ile Galata’nın en büyük gedikli meyhanelerinden Sünbüllü’de 

eğlendiği görülür.  

 Sonuç olarak Tıflî hikâyelerinde kahramanların eğlenmek amaçlı buluştuğu yerler 

kahvehane, meyhane, mesire yerleri ve zengin konaklarıdır. Bursalı’nın Kahvesi’nde Osmanlı 

hayatında kahvehane kültürünün canlılığı, diğer hikâyelere nazaran daha baskındır. Reşat 

Ekrem Koçu’nun, hikâyeyi kaleme alırken özellikle idealize ettiği bir toplumu, o günün 

şartlarıyla yansıtmaya çalıştığını söylemiştik. Koçu, bunu yaparken büyük bir ihtimal kendi 

döneminde de az çok şahit olduğu bu geleneğe, yazılı ve sözlü kaynaklardan yararlanarak 

değinmiştir. 19. yüzyılda İstanbul’u ziyaret eden Avrupalı gezginlerin, İstanbul’daki binlerce 

kahvehaneyi hayretle karşıladıkları bilinmektedir. Cengiz Kırlı, 19.yüzyılda İstanbul 

Kahvehaneleri adlı makalesinde, 19. yüzyılın ilk yıllarında hazırlandığı anlaşılan ve Boğaz'ın 

Dolmabahçe'den Rumeli Kavağına kadar olan bölümüyle, Haliç'in Eyüp ve Hasköy 

mahallelerinde bulunan esnafın dökümünün yapıldığı bir defterde, kahvehaneler hakkında 

önemli bilgiler içerdiğini söylemekte ve şöyle eklemektedir: “1656 dükkân ve 148 bahçe-

bostanın mahallelere göre sıralandığı bu defterde, bu işyerlerini işletenlerin ve çalışanlarının 

isimleri, varsa ünvanları, nereli oldukları ve nerede yaşadıkları ayrıntılı bir şekilde 

kaydedilmiş. Dükkânları çeşitlerine göre dökümünü yaptığımızda, kahvehanelerin ilk sırada 

yer aldığını görüyoruz. Dolmabahçe'den Rumeli Kavağı'na kadar olan bölümde 108 ve Haliç 

bölümünde ise 106 adet olmak üzere, toplam 214 kahvehanenin şehrin bu iki bölümünün en 

yoğunluklu dükkân tipini oluşturduğu anlaşılıyor.” Kırlı, 1840’ların başında İstanbul’da 2500 
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civarında kahve olduğunu tahmin eden Charles White’nin  çok da yanılmadığını sözlerine 

ekler.  

 Osmanlı toplumunda bu kadar önemli bir yere sahip olan kahvelerin, çırakları da özel 

bir eğitimden geçer ve bu çırakların güzelliğine dikkat edilirdi. Kahve tiryakisine, kahve ve 

çubuk sunmanın da ayrı bir özelliği vardı. Bursalı’nın Kahvesi’nde ayrıntılarıyla çizilen bu 

hizmetin izlerine ve önemine tarihi kaynaklarda da rastlarız. 

 Sabiha Tansuğ, “Eski İstanbul’da Kahve İkram Töreni” adlı yazısında “Bundan 70-80 

yıl öncesine kadar İstanbul saraylarında, konaklarında, yalılarında kahve, özel bir törenle 

ikram ediliyordu. Yalnız bu görkemli kahve törenini gerçekleştirebilmek için özel hazırlanmış 

kahve takımlarına ve kahveyi sunacak üç tane eğitimli kıza, kahveci güzeline ihtiyaç vardı. 

Bu nedenle kahve ikramı törenini ancak varlıklı aileler gerçekleştirebiliyordu.” 7 

Sadi Yaver Ataman, Türk İstanbul adlı eserinde, “kahveci güzeli, meddahların ve 

hikâyecilerin başlıca konusu idi.” diyerek şu hikâyeyi okuyucu ile paylaşır: 

 “Adamın biri kahveci çırağının güzelliğine hayran, her gün gelir, bir peykede oturur, 

Allah’ın bu gül cemalini hayran hayran seyreder, giderken içtiği kahvenin parasını değerinden 

fazla çıkarır verirmiş. Sözgelimi bir fincan kahve bir kuruş ise, o çıkarır bir çeyrek(beş kuruş) 

verirmiş. Bir gün bakmış, kahvecinin güzel çırağı yok. Giderken çıkarmış, masanın üstüne 

içtiği kahvenin değeri olan bir kuruş bırakmış. Kahveci, işin farkında ya, nükteyi de seven bir 

adam, hemen yerleştirmiş: 

 Kahve Yemen’den gelir yollar ırak 

  O kuruşu al da çeyreği bırak. 

 Adam da boş değil hani, hemen cevap vermiş: 

 Hani o tezgahtaki eski çırak 

 O zaman paralar tırak tırak. “(Ataman: 1997; 100) 

 Kahveci çıraklarının güzelliği ile zengin olan kahvehane sahiplerine diğer Türk halk 

anlatılarında da rastlarız.  Sansar Mustafa’nın, Ahmed’le birlikte Mısır’da bir kahve dükkânı 

açtığını,  Ahmed’in güzelliğini seyretmeye gelenlerin sayesinde kısa sürede zengin olduğunu 

görmekteyiz.  

 Tıflî Efendi hikâyesinde ise kahvehane kültürünün yanında kahve bağımlılığı 

karşımıza çıkmaktadır. Tıflî’nin afyon yanında bir de kahve tiryakisi olduğunu görürüz. 

                                                 
7 Sabiha Tansuğ, (1997): “Eski İstanbul’da Kahve ve İkram Töreni”, İstanbul Armağanı 3, Gündelik Hayatın 

Renkleri, Kültür İşleri Başkanlığı Yayınları No:47, İstanbul. 
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Burada farklı olarak bu tür bir eğlencenin, kahvehanelerde değil de belirli dükkânlarda ve 

zengin konaklarında sürdüğü görülür.  

 Tıflî hikâyelerinde köçeklik de eğlencenin bir unsurudur. Hançerli Hanım’da, 

Tayyarzâde, Hikâye-i Cevri Çelebi ve Bursalı’nın Kahvesi’nde kadınların köçek sıfatıyla 

hikâye kahramanlarının karşısında dans ederek ve şarkı söyleyerek onları eğlendirdiği 

görülür. Sadi Yaver Ataman, Türk İstanbul adlı eserinde, “Çengilik, genellikle çingene 

kızlarından kurulu oyun ekiplerine denir. Köçeklik ise, saçlarını uzatarak, bol eteklik ve önü 

peşli yelek ve bürümcük gömlek giyerek kadın kılığına giren erkek oyunculara verilen addır. 

Çengilik loncaya bağlı bir kuruluştur. Çengi kızlar, kendi bildiklerine şuraya buraya 

oynamaya gidemezler, loncanın emri ve nezareti altında sanatlarını icra ederler, hatta loncanın 

izni olmadan evlenemezlerdi.”(269) diyerek Osmanlı toplumunda var olan bu eğlence 

kültürüne işaret eder. 

 Bülent Aksoy, “İstanbul Kültüründe Musiki ve Kadın”8 başlıklı yazısında, Osmanlı 

musiki geleneğinde kadınların önemli bir yer teşkil ettiğini söyler. Buradaki Osmanlı 

kadınından kastın “şehirli kadın” olduğunu vurgulayarak, bu kadınların şehirdeki eğlence 

kültürünün bir parçası olduğunu belirterek din dışı şehir musikisinin hoşça vakit geçirme 

amaçlı olduğunu vurgular.  

“Kadınların musiki icra ettiklerini gösteren en eski belge ve kayıtların çoğu 16. 

yüzyıla dayanıyor. Batılı kaynakların, Osmanlı klasik müzik geleneğinin tam anlamıyla 

olgunlaşmadığı 16. yüzyılın ilk yarısında bile şehirde eğlenme amaçlı canlı musiki hayatı 

olduğunu gösterir. Bu eğlence hayatının içinde kadının da önemli bir yeri olduğu söylenir.” 

(Aksoy: 1997; 248) diyerek bu eğlence türünün geçmişini de belgeler. 1555-1560 yılları 

arsında İstanbul’da bulunan İspanyol bir gezginin eserinden aktardığı bilgiye göre, bir 

düğünde kadınların kurulu bir saz takımının eğlence ve rakslarının sabaha kadar sürdüğünü, 

topluluğun bütün üyelerinin kadınlardan oluştuğunu, kadın meclisinde erkek bulunmadığını 

söyler (Aksoy: 1997; 279). 

 Kadınların yalnızca hükümdar sarayında değil, sultan efendilerin, sadrazamların, 

vezirlerin, paşaların ve saray çevresinde yaşayan yahut yüksek mevkilerde öteki devlet ileri 

gelenlerinin saray, konak ve yalılarında da musiki ile uğraştıklarını da ekleyerek “sarayda 

yahut Osmanlı seçkinlerinin evlerinde musiki icra eden kadınlar sarayın yahut evin halkı 

arasındaydılar. Profesyonel denecek tarzda, yani para karşılığı piyasada çalıp söyleyenler ise 
                                                 
8 Bülent Aksoy (1997): “İstanbul Kültüründe Musıki ve Kadın”, İstanbul Armağanı 3, Gündelik Hayatın 

Renkleri, Kültür İşleri Başkanlığı Yayınları No:47, İstanbul. 
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daha çok hristiyan, Musevi ve çingene kadınlardı.” (Aksoy: 1997; 285) der ve musikinin, 

Osmanlı toplum hayatında kadın ile erkeğin buluşabildikleri ender bir alan olduğunu belirtir. 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 52

2.2.5. Kadın 
 

 Hikâye-i Cevri Çelebi’de olumlu özellikler gösteren bir kadın tipi yoktur. Kadın 

kahramanların hemen hepsi davranışlarıyla olayları daha karmaşık, içinden çıkılmaz bir hale 

getirir. Rukiye Banu’nun annesi, kızının hafifliklerini, zaman zaman türlü erkeklerle yalı 

eğlenceleri düzenlemesini hoş görür. Cevrî’nin annesi ise oğlunun Abdi ile olan ilişkisine, 

oğlunun bu aşktan üzüntü çekmesine kadar sesini çıkarmaz. Hemen her gün Abdi ile oğlunun 

zevke dalmaları ve eğlenmeleri, anne tarafından doğal karşılanır. İşsiz güçsüz oğlunun, 

hayatını devam ettirmek için çalışması gerektiği bu anne tarafından oğluna nasihat edilmez. 

Abdi’nin annesi de, eşinin ölümünden sonra oğlunun, bir erkekle eğlenmesine ses çıkartmaz. 

Her iki anne de oğullarının geleceğine ilişkin bir kaygıya kapılmazlar.  

 Cevrî ve Abdi’nin anneleri, bir düzenle hoca Mahmud’un konağına girmek isterken 

fakir olduklarına dair sözleriyle kendilerine acınmasını beklerler. Hoca Mahmud, fakirlik 

feryadı karşısında bu iki kadını konağına alır. İki kadının düzeni bundan sonra da bitmez: 

Rukiye Banu’nun güzelliğine övgüler düzerek konak halkının gönüllerini kazanırlar. 

Oğullarının isteklerini sorgulamadan yerine getirmek isteyen iki anne, bu uğurda söyledikleri 

yalanlardan bir an bile çekinmezler. Kurdukları düzene, zaten gönüllü olan Rukiye Banu’yu 

katmalarıyla olayları hızlandırırlar. Konaktan mutlu bir şekilde ayrılan iki kadın, oğullarının 

zevklerini tamamlayacak olmalarına bir kat daha sevinirler. 

 Anneler, çocuklarının içinde bulunduğu yanlışlığı onaracaklarına, onlara anlayış 

göstererek yardımcı bile olurlar. Rukiye Banu’nun annesi kızına, Cevrî ve Abdi’nin annesi de 

oğullarına her durumda yardım ederken neyin doğru neyin yanlış olduğunu araştırmazlar. 

 Hikâyenin kadın kahramanları bu özellikleriyle hikâyeyi olay bakımından önemli 

derecede etkilerler. Annelerden biri ya da hepsi, çocuklarının isteklerini doğru yanlış tartısına 

koyabilecek yetiye sahip olsalardı, olaylar daha farklı boyutlarda gerçekleşebilirdi.  

  Tayyarzâde Hikâyesi’nde hikâyesinin kadın kahramanlarından batakhane sahibi hanım 

ve Sahba Kalfa etkindir. Hüseyin Efendi’nin karısının, merak dürtüsüyle birden bire belirmesi 

ve Tayyarzâde’nin annesinin oğlunu Hüseyin Efendi ile olan ilişkisi konusunda açıkça 

desteklemesi, bir anlamda hikâyedeki olayları hızlandırması bakımından geçici bir süreci 

ifade eder.  

 Batakhane sahibi Hanım, zengin bir erkek avcısıdır. Bir yolla konağına çektiği zengin 

erkekleri, parası bittikten sonra acımadan öldürtecek kadar hırslıdır. Erkek avlamak 

konusunda ona yardımcı olan güzel Sahba Kalfa’nın ise kadın olarak hikâyede önemli bir yere 

sahip olduğunu görürüz. Sahba Kalfa, batakhane sahibi hanımın, güvendiği ve geçmişte 
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cariyelerinden olan şimdi ise onun hazinedarı görevini üstlenmiş biridir. Sahba Kalfa, 

Tayyarzâde’yi Fazlî Paşa Konağı’nın önünde görür görmez hikâyeye yeni bir boyut 

kazandırır. Daha bu ilk karşılaşmada teklifsiz halleri ve güzelliği ile Tayyarzâde’yi şaşırtır. 

Sahba Kalfa, Tayyarzâde’yi konağa çekmeyi başardıktan sonra, hanımı hakkında “Rica 

ederim yanında gayet hesapla söz söyleyiniz. Kendisi kılı kırk yaran kadınlardandır.” (T.B.B. 

22) telkiniyle bir anlamda Tayyarzâde’nin işini kolaylaştırır. Batakhanedeki cariyelerin, 

Sahba Kalfa’ya sarf ettiği “Maşallah Sahba Kalfa ne de güzel bir bey yakalamışsın.”( T.B.B. 

22) sözlerinden, batakhanedeki diğer kadınlar gibi Sahba’nın da “zengin erkek avcısı” 

olduğunu anlıyoruz. Buna karşın Sahba, ileriki bölümlerde de görüleceği gibi Tayyarzâde’ye 

yardım etmekten geri durmayacak kadar iyidir. Onun bu iyiliği, şüphesiz Tayyarzâde’nin 

“terbiyeli, namuslu, hazerfen bir insan-ı kâmil” (T.B.B. 20) ve güzel olmasından kaynaklanır.  

 Hanımın, Sahba Kalfa’ya yaptığı “Haydi Tayyarzâde’yi odana götür de rahat etsin… 

Elin eline dokunmasın. Sonra sen mahvederim.”( T.B.B. 26) uyarısı onun, daha önce de 

batakhaneye gelen başka misafirlerle düşüp kalktığını da gösterir.  

 Hikâyenin etkin kahramanlarından olan batakhane sahibi hanımın, bütün zengin 

erkekleri düşürdüğü tuzağa Tayyarzâde’yi düşürmek istememesinin ardında da hanımın, 

Tayyarzâde’nin güzelliğinden etkilenmesi yatar. Onun, “Çok zamandır seni özlüyor, görmeyi 

arzu ediyordum. Çünkü halkın lisanından Tayyarzâde diye şöhret-i hüsn ü cemalini 

işitmiştim.” (T.B.B. 24) sözleri bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Hanım, bütün 

özellikleri ile “fahişe kadın tipi”ni temsil eder.  

Reşad Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi’nin “Fâhişe, Fâhişeler” maddesinde 

“Tanzimât Uyanık İstibdad devrine gelinceye kadar geçim yolunda fuhuş gizli, yasak olarak 

icrâ edilmiştir. Erkeklere vücudunu satarak geçinme zorunda kalmış fâhişelere XVIII. 

yüzyılın ilk yarsısına kadar, hepsi bekâr olan yeniçerileri tatmin etmek için izin verilmiş” 

(Koçu: 1952; 5478) olduğunu belirtir.  

Bunlar dışında kalan kadın kahramanların olaylar karşısındaki tutumlarına bir önceki 

başlıklar altında değindiğimiz için burada yeniden vermeyeceğiz. Ancak şunu belirtmekte 

fayda var ki, Hüseyin Efendi’nin karısı ve Tayyarzâde’nin annesi, üzerlerine düşen 

sorumluluklardan uzaktırlar.  

 Şu‘arâdan Meşhûr Tıflî Efendi ile İki Biraderler Hikâyesi’nde, yeğenini Kazazzâde’ye 

satan hala dışında etkin ve ihtiraslı bir kadın tipi yoktur. Yine de hikâyeye kadınların aldığı 

kararlar yön vermektedir. Musa Çelebi’nin adsız kızı, evlenme isteğine kapılmış ve bu yüzden 

başına türlü işler gelmiş biridir.  
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Halanın hikâyede bu kadar etkin olmasına karşın, Musa Çelebi’nin eşi yalnızca, kızının 

evlenmesi konusunda halaya destek olan ve eşini ikna eden sönük bir kadındır. Sönüklüğüne 

rağmen, kocasını da ikna edebilmiştir.  

Adsız kızın, babaya işlerinde yardım etmesi ve bir anlamda evin geçimine katkı 

sağlaması, aile içindeki varlığına önemli bir işarettir. Genç kızın, babasının ihtiyar olmasından 

dolayı Sultan Bayezıd’taki dükkânına gidememesinden ötürü evde baba ile beraber çalıştığını 

görürüz. Yine kızın, içinde bulunduğu durumdan kendini kurtaracak yapıya ve akla sahip 

olması, Tıflî hikâyelerindeki kadınların etkinliğine de bir işarettir. Kız, “fedâ-yı canı göze 

aldırarak merkumun belindeki hançeri kaparak ve odanın karanlığında bil-istifade…” 

(T.İ.B.H. 9) ederek bu yetiye ve akla sahip olduğunu gösterir. Şu‘arâdan Meşhûr Tıflî Efendi 

ile İki Biraderler Hikâyesi ve Hikâye-i Cevri Çelebi’nin erkeklerinde buna benzer bir güç 

göremeyiz. Öyle ki Hasan ve Hüseyin, kendilerine uygun olan bir iş bulabilecek zekâya bile 

sahip değillerdir. Ancak, başkaların önerileriyle bir iş sahibi olurlar. Yine Hikâye-i Cevri 

Çelebi’de de Cevri ve Abdi’yi, içinde bulundukları belirsizlik ve keder durumlarından 

kadınlar kurtarır.  

 Letâ’ifnâme’de Ra‘iye Hanım, nüfuzunu ve zenginliğini, insanlar üzerinde kullanan ve 

bu yönüyle olaylara yön veren bir kadın tipidir. Cinsel arzularını yerine getiren Yusuf Şah’a 

karşı maddî olarak hiçbir fedakârlıktan kaçınmaz. Kendisine karşı yapılan sadakatsizliğe ise 

aynı derece intikam hırsıyla doludur. Bu anlamda Letâif’in ve Yusuf Şah’ın öldürülmesini 

tereddütsüz emreder.  

 Yusuf Şah’ın annesi ise oğlunun hatalarına karşı etkisiz kalan zayıf bir kahramandır. 

Ra‘iye Hanım’ın kethüdası, hikâye içinde olaylarının seyrini değiştirip Yusuf Şah’ın Tıflî’ye, 

oradan Sultan Murad’a uzanmasında etkili bir kadın kahramandır. Zira Yusuf Şah’ın Letâif’i 

evinde sakladığını öğrenen hanım, Yusuf Şah’ın öldürülme işini cariyelere bırakınca bu 

kethüda kadın, son anda Yusuf Şah’ı kurtarır.     

 Sansar Mustafa Hikâyesi’nde olay içinde gördüğümüz tek kadın kahraman, dönemin 

ünlü fahişelerinden olan Rukiye’dir. Hacı Subaşı’nın Sansar Mustafa’yı bulması için tayin 

ettiği bu kadın, Sansar Mustafa tarafından öldürülerek hikâyeden çekilir. Rukiye, sarhoş 

olunca kendini ele verecek kadar boşboğazdır. Hikâyede sevilmeyen bir kahraman olarak 

karşımıza çıkar. 

 Tıflî Efendi Hikâyesi’nde de olayların yer bulan gördüğümüz tek kadın kahraman, 

dönemin ünlü fahişesi Kanlı Bektaş’tır. Tıflî, onun için “şimdi onun yüzüne bakanın işi rast 

gelmez, kim bilir ne şekil hınzırın altından kalkmışdır.” (T.E.H. 24) diyerek dalga geçer. 

Kanlı Bektaş’ın hamamda gördüğü kadından “ol cazuya söz öğretmek hacet değil, şeytan 
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gelip kendinden ders alır, gayrı işi şeytânet idi.” (T.E.H. 27) diye dalgaya alınır. Hikâyede 

yine gülmece unsuru olarak yer alan biri Koca Mustafa Paşa’da, diğeri ise Üsküdar’da oturan 

ve Tıflî’nin kız kardeşleri olan hanımlardır.  

 Bursalı’nın Kahvesinde ise, Çingene kızı Mihriban dışında olaylara karışan bir kadın 

yoktur. O da, dalkavuk çetesine hizmet eden bir fahişedir. Sonunda da padişah tarafından 

asılır. Hikâye-i Cevri Çelebi’de bütün kahramanları parmağında oynatan Rukiye Banu, 

Bursalının Kahvesi’nde artık edilgen bir kimliğe bürünmüştür. Hem fakir hem de terbiyeli bir 

ev kızı olarak, ancak hikâyenin sonunda evinden alınıp Abdi’nin nikâhına verilmesiyle 

görünür ve kaybolur.  

 Hançerli Hanım Hikâyesi’nde Süleyman’a âşık olup onu konağına çekmeyi başaran 

Hürmüz, nüfuzlu kadın tipidir. Kamer ise, genç ve güzel bir cariye olarak hikâye içinde 

Hürmüz kadar olmasa da olay içinde varlığı hissedilen diğer bir kadın tipidir. Hürmüz, 

Süleyman’a, padişah emirlerine karşı gelecek kadar âşıktır. Onun, bir an bile Süleyman’dan 

vazgeçmediğine şahit oluruz.  
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2.2.6. Erkek 
 

Hikâye-i Cevri Çelebi’de kadın kahramanların olumsuzlukları yanında erkek 

kahramanlarda da aynı havayı görürüz. Hikâye boyunca etkin olan iki erkek kahraman Cevrî 

ve Abdi’dir. İkinci derece kahraman ise hikâyenin sonlarına doğru etkin rol alan Hoca 

Mahmud’dur.  

 Cevrî, berber dükkânının önünde otururken karşı konaktan gördüğü Abdi’ye, 

dolayısıyla konağa yakın olabilmek için hikâyenin en başından beri zaman kollamaktadır. 

Yusuf Çavuş’un ölümü, Cevrî’ye bu fırsatı en iyi şekilde sunar. Babasının tabutu ucunda 

ağlayan Abdi’yi görünce, çekinmeden tabuta sarılarak yalandan gözyaşı dökerek tam bir 

dalkavuk havası çizse de hikâyede dalkavuk olarak algılanmaz. Öyle abartılı ağlamakta ve 

ağıtlar yakmaktadır ki, bu haliyle Abdi’nin ve annesinin dikkatini çekmeyi başarır. Öyle ki 

Yusuf Çavuş’un eşi Cevrî’yi ikinci bir oğlu ilân eder. Cevrî karakterinin en baştan beri 

dikkati çeken üç özelliği, yalancılık, kurnazlık ve Abdi’ye olan yoğun aşkıdır. 

 Cevri’nin, Abdi’nin kendisiyle olan ilişkisini kesmemesi için, resimdeki kızı 

bulabileceğini söylemesi onun, Abdi’ye olan aşkını göstermesi yanında ilişkiyi karşılıklı çıkar 

üzerine kurduğunu da resmeder. 

 Abdi de gösterdiği tüm davranışlarla, çıkarcılık ve kurnazlık bakımından tıpkı Cevrî 

gibidir. Hatta yer yer ondan bir gömlek daha üstün olduğu gözlenir. Cevrî’nin, kendisine olan 

zaafını kullanmaktan, onu istekleri uğrunda parmağında oynatmaktan geri durmaz. Rukiye 

Banu ile ilişkisini bir an bile sorgulamadan onunla eğlencelere dalar. Cevrî’nin kendisine olan 

ilgisine/aşkına Rukiye Banu bile üzülürken Abdi’nin kendisi bunu ciddiye bile almaz.  

 Hoca Mahmud, kim olduklarını bilmeden konağa aldığı iki kadını (Cevrî ve Abdi’nin 

anneleri) ailesinin içine sokmaktan çekinmez; kızını ahlâki açıdan gözetlemez ve dışarıya 

karşı sakınmazken bostancıbaşının karşısında birden namus bekçisi kesiliverir. Kendini divan 

huzurunda haklı çıkarmak için de bir an sızlanmaktan, ağlamaktan ve namusunu 

hatırlatmaktan geri durmaz. 

 Sultan Murad, tüm bu rezillikleri öğrendiği an bile sesini çıkarmaz. Hoca Mahmud’un, 

vezir karşısında kızının başına gelenlerden bostancıbaşıyı sorumlu tutmasına vezir, tüm 

içtenliğiyle karşı çıkarken Sultan Murad, vaktinde tebdîl-i kıyâfet Cevrî’nin evinde içtiği bir 

fincan kahveyi düşünerek suçluları bağışlama peşindedir. 

Tayyarzâde’de hikâyenin erkek kahramanlarından Hüseyin Efendi, “gayet zengin, orta 

yaşlı” (T.B.B. 4) biridir. İstanbul defterdarlığı görevinden emekli olunca, dost meclisine 

alışmış olan bu kişi, artık yalnız kalır ve bir zamanlar çevresinde toplanmış insanların çıkar 
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amaçlı kendisiyle dostluk kurduğunu anlar. Bu duruma son derece üzülen Hüseyin Efendi’nin 

kederini gören Derviş Mahmud, Hüseyin Efendi’nin “Bari sözü sohbeti yerinde, bana candan 

sâdık bir ahbabım yok ki onunla sohbet edip vakit geçireyim. Öyle bir arkadaş istiyorum ki 

sözümü derdimi anlasın.” (T.B.B. 6) sözlerinden zaten kendisinin yaradılış olarak genç ve 

güzellere meyilli olduğunu da bildiğinden ona Tayyarzâde’yi önerir.   

 Tayyarzâde’yi konağa getirip Hüseyin Efendi ile tanıştırdıktan sonra hikâyeden 

çekildiğini gördüğümüz bu kişi hakkında bildiğimiz tek şey, Şehremini civarında oturduğu ve 

“fıkradan, nükteden, hâl-i aşina, hoş sohbet” (T.B.B. 6) olduğudur. Onun, Tayyarzâde’ye 

“Hüseyin Efendi’nin ahbabı olması sayesinde fakr u fakadan kurtulacağını” (T.B.B. 6) gayet 

ikna edici sözlerle beyan etmesi ve efendisinin hizmetinde bulunarak bundan faydalanacağını 

düşünmesi onun çıkarcı kişiliğini de ortaya koyar.  

 Hikâyenin önemli kahramanlarından Tayyarzâde ise “on yedi on sekiz yaşlarında 

fevkalade hoş-gû, tahsil görmüş çâr-ebru, son derece de güzel bir genç”( T.B.B. 6) ve “sözü, 

sazı, sesi yerinde, tarih ve edebiyat vakıf, musıki-şinas” (T.B.B. 6) biridir. Tayyarzâde, hikâye 

boyunca özellikle güzelliği ile çevredeki pek çok kişinin dikkatini çeker. Onun, halkın dilinde 

güzelliği ile meşhur olduğunu batakhane sahibi hanım da vurgular (T.B.B. 24).  

Tayyarzâde, güzelliği yanında “kübera nezdinde girmek adâb ve usulüne vâkıf” (T.B.B. 

7) olmakla da Hüseyin Efendi’nin de gönlünü kazanır. Tayyarzâde, Tıflî hikâyelerinin diğer 

kahramanları gibi işsizdir. Bu işsizlik, hikâye içinde ne annesi ne de kendisi tarafından dert 

edilir.   

Başlangıçta Tayyarzâde’yi de, Derviş Mahmud’un da sözlerine kanarak çıkar ilişkisi 

içine girdiğini görürüz. Onun, annesine söylediği “Efendi ile aramızda öyle bir muhabbet 

hâsıl oldu ki beni bir dakika bile gözünün önünden ayırmak istemiyor.” (T.B.B. 12) sözleri, 

bu durumdan memnun olduğunu da gösterir. Bu olumsuzluklarına rağmen, son bölümde 

batakhâne sahibi hanıma içten içe beslediği kin, bu durumla çelişir. Sultan Murad ise 

ahlâksızlığa tahammülü olmayan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Şu‘arâdan Meşhûr Tıflî Efendi ile İki Biraderler Hikâyesi’nin erkek kahramanların, 

diğer Tıflî hikâyelerindeki erkek kahramanların sahip oldukları özelliklerden uzaktırlar. 

Hasan ve Hüseyin, ne dikkat çekici bir güzelliğe ne de olayların seyrini değiştirecek bir 

zekâya sahiptirler. Ancak, hikâyenin sonuca ulaşmasında Hüseyin ve Kazazzâde’nin etkin 

olduğunu görürüz. İki erkek kahramanın da olumsuz özellikleri ile bu hikâyeyi sürükleyici bir 

hale getirmesi dikkat çekicidir. Esasen Tıflî Hikâyeleri bir bütün halinde ele alındığında 

“kötülük ve erdemsizlik” olgularının, hikâyelere bir canlılık kattığını da söyleyebiliriz. Bu 
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hikâyede, Kazazzâde’nin sefih hayatı ve halanın para tutkusu gibi gerçekler, hikâyeyi 

şekillendiren önemli unsurlardır. 

Hikâyenin erkek kahramanlarından Hasan ve Hüseyin’in, başlangıçta babalarından 

kalan mirası, dönemin eğlence mekânlarında tüketmesinin ardından geçim sıkıntısına 

düşmeleriyle kendilerine uygun bir işi/mesleği bulabilme konusunda bile başkalarının 

önerilerine muhtaç olduklarını görürüz.  

Bu iki erkek kahramandan Hasan’ı, Danişmend Baba’nın kendilerine uygun gördüğü 

kayıkçılık işini yapmaya başladıktan sonra, başlangıçtaki “mirasyedilik ve eğlence” hayatının 

olumsuzluklarını üzerinden atmış olarak görürüz. Hasan’daki bu olumlu değişime rağmen 

Hüseyin, kötü davranışlarından vazgeçmez. Bunu, namusu hakkında gerçekten bir fikre sahip 

olmayan birine iftira atarak bir anlamda devam ettirir. 

Kazazzâde’nin ise hikâyedeki varlığı, en başından beri düşkün bir hayat yaşamasıyla 

belirir. Burada Kazazzâde’nin, Musa Çelebi’nin kızına sahip olmak için verdiği çaba, 

dolayısıyla etkin rolü, hikâyenin diğer erkek kahramanlarında böylesi belirgin olarak 

görülmez. Kazazzâde, bu özelliği ile Tıflî hikâyelerinin “kadın”larında gördüğümüz bir 

ihtirasa sahiptir. 

 Letâ’ifnâme’de hikâyenin erkek kahramanı Hoca Dursun, sorumluluk sahibi bir aile 

babasıdır. Hoca Dursun, aynı zamanda zengin ve yardımsever bir tüccardır. Yusuf Şah, iyi bir 

eğitim olmasına rağmen önce dalkavuklarla baba mirasını tüketir, sonra da zengin ve nüfuzlu 

bir hanımın isteklerini çıkarı için yerine getirir. Yaptıklarının ardında duramayacak kadar da 

korkaktır. Letâif ile birlikte olduğunu inkâr eder.  

 Dalkavuk çetesinin başı Yazıcıoğlu, diğer Tıflî hikâyelerindeki mirasyedilerin 

özelliklerini taşır. Yusuf Şah’ın karşısında yalandan gözyaşı döker, Yusuf Şah’ı baştan 

çıkarır. Yazıcıoğlu, yalancılığının yanında kurnazdır da. Yusuf Şah’a kendisine bağlı olduğu 

yalanını, güzel bir hikâye yolu ile ifade eder.  

 Yine Burnaz Süleyman adlı dalkavuğun da ondan aşağı kalır yanı yoktur. Türlü 

hikâyeler anlatarak Yusuf Şah’ın gönlünü kazanır. Yine Yazıcıoğlu ile bir olup diğer 

mirasyedi arkadaşlarını atlatarak Yusuf Şah’ı birlikte soymaya karar verirler.  

 Bekir Odabaşı, Hoca Dursun’un ölümünün hemen ardından ona nasihatte bulunduktan 

sonra, ancak Yusuf Şah’ın dalkavuklarla baba mirasını tüketmesiyle ortaya çıkar. Bu zaman 

zarfında, Hoca Dursun’un kendisine emanet ettiği Yusuf Şah’la ilgilenmez. 

 Tıflî, Yusuf Şah’ın başına gelenleri duyduğu vakit yerinde duramayacak kadar 

sinirlenir. Mîr-i Âlem, Tıflî’den dalkavukların yaptıklarını padişaha iletmesini ister. Tıflî, 
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Yusuf Şah’ın başına gelenlere tahammül edemediği gibi dönen dolapları padişaha uygun bir 

hikâye ile anlatır. 

 Hikâyeyi dinleyen Sultan Murad, bostancıbaşına emir vererek söz konusu konağın 

basılıp kethüda kadın hariç herkesin katledilmesini ister.  

 Sansar Mustafa, işsiz bir kabadayıdır. Tıflî hikâyelerinde onun özelliklerine sahip olan 

başka bir kahraman daha yoktur. Hikâye içinde onun kabadayılıkları, meyhane sahibi 

Panayod dışında herkes tarafından hoş görülür. Hikâyenin başından sonuna kadar hareket 

halinde olan Sansar Mustafa’yı yönlendiren tek şey, Ahmet’e karşı duyduğu cinsel ve 

duygusal hislerdir. Para tutkusu ya da başka bir hırs, onun kişiliğinden uzaktır.  

 Tıflî Efendi Hikâyesi’nin kahramanı Tıflî, yalancı ve korkaktır. Hikâye boyunca 

sürekli olarak Kanlı Bektaş’ın adamı olan azılı Beşboynuz’dan kaçarken görülür.  

Yaşadıklarından asla ders almaz. Bu özellikleri Tıflî, okuyucuya sevimli, yaramaz bir çocuk 

olarak sunulur, kimse onu yargılamaz. Hatta padişahın kendisi bile Tıflî karşısında zayıf kalır. 

Padişahın, artık meclise uğramayan Tıflî için “Tıflî dedikleri nikbet geldikde asla ârâm 

etmeyip, bil-âman katl idesiz. Zira karşıma gelürse, bilmem çehresinde şeytan mı vardır, 

gördüğüm saat bana gülmek ‘ârız olur, yine merhamet ederim.” (T.E.H. 68) sözü, bu zayıflığı 

gösteren bir örnektir. Hikâyenin diğer erkek kahramanlarının ise Tıflî’den aşağı kalır yanları 

yoktur. Kara Mustafa da, erkek sevgilisiyle bir an önce işrete dalmak için padişaha bile yalan 

söyler. 

 Bursalı’nın Kahvesinde, dalkavuk çetesine dâhil olan erkekler dışında kötü olarak 

sunulan kimse yoktur. Hikâye-i Cevri Çelebi’nin baş erkek kahramanları, tıpkı kadın 

kahramanlar gibi idealize edilmiş olarak karşımıza çıkarlar. Tıflî ise bu hikâyede şu şekilde 

yerini alır: “Tıflî, eğlence ve zevk üzerine on parmağında on hüner bıçkın bir şehir oğlanıydı; 

yolunu bulmuş, devrin genç padişahına çatmış, Sultan IV. Murad’ın has nedimlerinden, en 

gözde dalkavuklarından biri olmuştu.” (B.K. 133) 

 Hançerli Hanım’ın erkek kahramanı Süleyman ise, Abdi ve Yusuf gibi bir 

mirasyedidir. Teyzesinin de yanlış yönlendirmesiyle Hürmüz ile birlikteliğinden maddi 

anlamda çıkar beklerken gördüğümüz Süleyman, Kamer’i kurtarıp evine aldıktan sonra 

Hürmüz’den uzaklaşıp ticarete yönelmesiyle karşımıza bambaşka bir karakterde çıkar. 

Hürmüz’ün, padişahın gazabından kurtulmasında Tıflî ile bir olarak onu kötü sondan kurtaran 

yine Süleyman olur. Bu yönüyle onun, Hürmüz’e karşı merhamet duygusuyla dolu olduğunu 

görürüz.  

 



 60

2.2.7. Cinsellik 
 

Cevrî, Berber Mehmed’in dükkânı önünde otururken karşı konağın penceresinde 

gördüğü Abdi’ye âşık olur. Bu aşkın Cevrî’deki izi, bir an bile hikâyeden eksik olmaz. Bu 

hâlden sonra Cevrî, kırk gün boyunca bu dükkâna gelip konağı gözlemeye başlar. Bir 

kurnazlıkla konağın dikkatini çekip konağa girince Abdi ile eğlenmeye başlarlar. Yine böyle 

bir günde Cevrî, Abdi’ye olan aşkını, “efendim senin aşkın beni abdal eyledi idi” (H.C.Ç. 3) 

şeklinde dile getirir. Abdi bu aşk itirafını yadırgamaz. Kendi güzelliğini, Cevri’nin daha 

önceden yaptırdığı resimde görünce de Cevrî’nin içine düştüğü aşka hak verir. Hak vermenin 

ötesinde, Cevrî’nin bu aşka sabredip sırrını kimseye söylememesini de güzel sözlerle olumlar.  

 Cevrî, içinde bulunduğu bu hâlde, sırf Abdi’nin kendisi ile olan ilişkisini kesmemesi 

için, Cevri’nin resminin arkasına resmedilmiş kızı bulmaya yemin eder. Abdi’nin zaman 

zaman kedere kapılmasına Cevrî’nin yüreği dayanmaz.  

 Abdi’nin resimdeki kıza duyduğu aşk, ikilinin arasını açar. Cevrî, elbet bu aşkın 

sonunun açık olacağı yönündeki önerilerini dinlemeyen Abdi’nin kederinde devam etmesine 

üzülür. Bundan sonra Abdi, Cevrî’ye gerçek âşık olmadığını, eğer gerçekten âşık olsaydı 

yanına gelmek için babasının ölümünü bekleyemeyeceğini söyler. Cevrî ise, gece resmi ile 

gündüz ise sürekli olarak pencerelerinin altından geçmek suretiyle avunduğunu söyler. 

 Bu itiraftan sonra Cevrî’de fikir değişiklikleri görürüz. Cevrî’nin geceleri Abdi’nin 

resmini koynuna alıp yatmasını, resmi adeta bir insan gibi algılamasını ve böylelikle aşkına 

çare bulmasını yadırgar. Cevrî’nin kendisini bu suretle sevmesine Abdi’nin yanıtı kesindir: 

“senin kârın bu mudur beni ol şey içün mi seversin” (H.C.Ç. 6). 

 Metindeki işleyişten şu sonuca varabiliriz: Abdi, başlangıçta Cevrî’nin kendisine 

duyduğu aşkı olumlar; çünkü bunu bir dostluk ilişkisi olarak algılamıştır. Ancak son durumda 

Cevrî’nin “bir kız niyetine”( H.C.Ç. 5) diyerek, kendi resmini koynuna alarak avunuşunda 

cinsî bir eğilim görür. Abdi,  Cevri’nin dostluğu aşan bu ilişkisini reddeder. Bunun yanında 

Cevri’nin, Abdi’ye karşı duygusal bir bağlılığı da söz konusudur. 

 Abdi’nin, bu aşkı artık olumlamamasına rağmen, Cevrî’nin kendisine olan zaafını da 

kullandığını da görürüz. Abdi, Cevrî’ye resimdeki kızı bulması şartıyla kendisine “râm 

olacağı” nı (H.C.Ç. 6) belirtir. Abdi’nin, Cevrî’ye râm olmasını, onun aşkına Cevrî’nin isteği 

yönünde karşılık vermesi şeklinde yorumlarsak bu şekil bir ilişkinin yadırganmadığı; ancak 

Cevrî ile “arkadaşlığı”nı devam ettirmek şeklinde yorumlarsak Abdi’nin, Cevrî ile olan 

ilişkisini “bir gönül arkadaşlığı” olarak algıladığı sonucuna varırız.  
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 Cevrî, Abdi ile ayrı geçen günlerini ağzına kırk gün boyunca bir lokma bile yemek 

koymadan, uyumadan ve odasından çıkmayarak derin üzüntüler içinde geçirecek kadar 

Abdi’ye âşıktır. Bu aşk hikâye boyunca hep söz konusu edilir. Hatta Cevrî, padişahın 

huzurunda bile “Abdimi biricik göreyim ba‘de beni öldür” (H.C.Ç. 29) demekten çekinmez. 

Bu aşkı birçokları gibi padişah da sorgulamaz. 

 Cevrî’nin annesi ise oğlunun kederli hâli karşısında tavrını şu sözlerle ortaya koyar: 

“Oğul Mehmed, bir oğlanın (yüzünden) kendini helâk mi edersin” (H.C.Ç. 7). 

Görüldüğü gibi anne, oğlunun Abdi ile olan ilişkisine, belki oğlu bu durumda olmasa 

tepki de vermeyecektir. Yine de buraya kadar olan kısımda annenin, iki erkek arasındaki 

ilişkiyi nasıl algıladığı hakkında açık bir ifade yoktur. Açık olan tek şey, oğlunun içinde 

bulunduğu duruma üzülmesidir. Anne, bu duyguyla evine gelen Abdi’nin annesine de çıkışır. 

 Abdi’nin annesinin tutumu da bu ana kadar kapalıdır. Cevrî merakla ne olduğunu 

anlamaya çalışan iki kadına derdini şu şekilde ifade eder: “işte şol dolabın içindedir senin 

oğlunu döşeklere düşürüp ve beni dahi bu kıyafete koyan” (H.C.Ç. 8).  

 Kadınlar resmi görür görmez durumu sanki anlarlar. Cevrî’nin resimdeki kızın 

kimliğini açık etmesi, baştan beri Abdi’ye yalan söylediğini de gösterir. Buraya kadar 

kadınlar duygu ve düşüncelerinde açık etmezler. Ancak Musa Çelebi’nin evinden, Rukiye 

Banu’dan alınan olumlu haberle çıkan iki kadının aralarında geçen konuşmaları, bu düşünce 

belirsizliğini ortadan kaldırır:  

 Cevri’nin annesi, Abdi’nin annesine “oğlumun muradı ne zaman hâsıl olur” (H.C.Ç. 

13) deyince Abdi’nin annesi, “sen elem çekme ben şimdi oğlum Abdi’yi alıp sizin evinize 

getiririm söyle Cevrî Çelebi hatrın hoş tutsun.” (H.C.Ç. 13) diyerek bu durumu dile getirirler. 

Bundan sonra olaylar Cevrî’nin istediği şekilde gelişecektir.  

 Öte tarafta ise Cevrî’nin annesi de Cevrî’ye varıp durumu açıklar: “Hoca Mahmud’un 

kızına vardık… Sizin ahvalinize dahi mutalla oldı…”( H.C.Ç. 13). Annenin burada “mutalla 

olmak” ifadesiyle anlatmak istediği artık bellidir. Bu belirginlik, Abdi’nin validesin oğlunu 

alıp Cevrî’nin evine getirmesi ve iki erkeği buluşturmaları, Cevrî ile Abdi’nin eğlenceye 

başlamaları ile daha da güç kazanır. İki anne de oğullarının “murâdının hâsıl” 

olmasından/olacağından dolayı mutludurlar. 

 Cevrî ve Abdi’nin “ ‘ayş u ‘işret ü zevk ü safâ” ya dalmaları, ayrıntılarıyla hikâyede 

verilmez. Cevrî’nin Abdi’ye duyduğu aşkı doğal karşılayan kadınlardan biri de Rukiye 

Banu’dur. Cevrî’nin Abdi’ye olan aşkı Rukiye Banu’nun merakından kaçmaz. Cevrî’den, bu 

aşkı ayrıntılarıyla anlatmasını dahi ister. Abdi’nin Cevrî için söylediği “derd-mendin bu gece 

gözüne hab girmemiştir”( H.C.Ç. 19) sözü, Rukiye Banu’nun yazıklanmasına sebep olur: 
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“Rukiye Banu acıyıp vah vah vallah yazıktır gel bir adam gönderelim çağırtalım” (H.C.Ç. 

19). 

 Cevrî’den aşkını anlatmasını isteyen Rukiye Banu, Cevrî’nin, “Çavuşzâde’ye aşık 

olduğum cihetle Çavuşzâde’nin bir kılın sencileyin on kıza değişmem” (H.C.Ç. 21) sözüne 

alınmadığı gibi onu, “aferin aşık olunca böyle gerektir” (H.C.Ç. 21) sözleriyle de 

yüreklendirir. 

 Görüldüğü gibi hikâyede kimse bu aşkı/ilişkiyi yadsımaz. Bu aşk/ilişki yadsınmadığı 

gibi hikâyedeki bütün kadınlar, iki erkeğin bir araya gelebilmesi için uğraşır. 

Buraya kadar Cevri’nin Abdi’ye duyduğu ve hikâyede bir an olsun eksik olmayan bu 

aşkı ele aldık. Bunun yanında Abdi ve Rukiye Banu’nun aşklarına da değinmiş olduk. Her 

ikisi de birbirlerinin resimlerini görür görmez bir aşka kapılırlar. Başlangıçta Abdi’nin, 

resimdeki kıza duyduğu aşkın şeklini bilemiyoruz. Ancak Rukiye Banu’nun tutumu, ilk andan 

beri kendini belli eder. Odasına konuk ettiği Cevrî ve Abdi’nin annelerine resimdeki genci 

kendisiyle tanıştırması için adeta yalvarır. İki genç arasındaki ilişkide baştan beri Rukiye 

Banu’nun baskın olduğunu görürüz. Öyle ki Rukiye Banu, sadece Cevrî ile olan ilişkisinde 

değil, hikâyedeki bütün kahramanlarla olan ilişkilerinde baskın bir karakterdir.  

 Rukiye Banu’nun, Abdi’ye olan aşkında cinsellik ön plandadır. Onun bu yöndeki 

arzularında ne kadar sakınmasız ve sabırsız olduğuna da sık sık şahit oluruz. Kadın kıyafeti ile 

evine gelen Abdi’nin yüzünü biran önce görmek için, neredeyse düzeni açık edecek derecede 

sabırsız davranışlar sergiler. Nitekim koçu içinde Abdi ile yalnız kalır kalmaz Abdi’nin 

başından yaşmağı alır ve “efendim gayrı sabra mecalim kalmadı” (H.C.Ç. 17) diyerek onunla 

sarmaş dolaş olur.  

 Çiftin, köşke indiklerinde yaşayacakları eğlencenin gidişini yine Rukiye Banu belirler. 

Rukiye Banu Abdi’yi hamama sokarak ve onu kendi eliyle soyarak bu aşkın çizgisini bir kez 

daha belirler: cinsellik. Bundan sonra çift, birbiriyle şakalaşarak ve birbirine güzel sözler 

söyleyerek hamam eğlencesini devam ettirirler.  

 Hikâyede Rukiye Banu, Abdi ile yaşamak istediklerini, hiçbir kısıtlamaya bırakmadan 

yaşar. Çiftin bu geceki eğlenceleri hikâyede ayrıntılarıyla yer almaktadır. Çift, o geceyi 

elbiselerini çıkarmış olarak aynı yorgan altında geçirir.  

 Çiftin sevişmeleri, “soyunup bir pirâhen ile kalıp yorgan altına girdikde pirâhenlerin 

de çıkarıp birbirlerine muhkem sarıldı işte ol gece bir saat miktarı gelmiyor güneş kıble-i 

şafaktan baş gösteriyordu” (H.C.Ç. 18) şeklinde verilir.  

Tayyarzâde Hikâyesi’nde, Tayyarzâde ile Hüseyin Efendi arasındaki ilişkinin rengi, 

okuyucuya açıklanmaz, ancak sezdirilir. Yukarıda Hüseyin Efendi’nin yaradılış olarak genç 
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ve güzellere meyilli olduğunu söylemiştik. Hüseyin Efendi, Tayyarzâde’yi ilk gördüğü andan 

itibaren ondan hoşlanır. Görüşmenin ilk gecesinde onun hayali ile sabah eder. Bir yandan da 

onu büsbütün evine almanın yollarını düşünür.  

Onun, “Sen beni sersem ettin. Kemâlin ve cemâlin, hoş sohbetin ve hüsn ü makâlın beni 

sana adeta esir eyledi… Bundan böyle birlikte olsak ne olur?” (T.B.B. 8) sözleri, 

Tayyarzâde’yi konağında “hizmetkâr gibi değil evladı[m] makamında bulundurmak” (T.B.B. 

8) istemesiyle çelişir.  

Diğer yandan Hüseyin Efendi’nin, “Tayyarzâde’yi ele geçirdikten sonra” (T.B.B. 9) 

hareme bile uğramaz olması, Tayyarzâde’nin evinde kalması için hem onu hem de annesini 

türlü altın ve hediyelere boğması, Tayyarzâde ile her gün eğlencelere dalması yukarıdaki 

belirsizliği dağıtır.  

Batakhane sahibi hanım ile Tayyarzâde arasındaki ilişkinin boyutu da hanımın, 

Tayyarzâde’ye hitaben söylediği “Yarın sabahleyin yine birleşiriz.”( T.B.B. 26) sözüyle 

verilir.   

Hançerli Hanım Hikâyesi’nde Hürmüz adlı yaşlı ve nüfuzlu bir kadın, Süleyman’a 

taliptir, Süleyman ise hanımın cariyesi Kamer’e. Hikâyede Hürmüz ile Süleyman’ın 

seviştikleri görülürken Kamer ile Süleyman arasında evlilik öncesi bir birleşme söz konusu 

değildir. Süleyman’ın, dalkavuklarla baba mirasını tükettiği zamanlar, meyhanelerin genç ve 

güzel çıraklarıyla da eğlendiği görülür. Süleyman, Tayyarzâde ve Letâ’ifnâme’nin kahramanı 

Yusuf, kendilerinden büyük ve zengin kadınlarla birlikte olsalar da hanımlarının genç ve 

güzel cariyelerini arzularlar.  Ancak Tayyarzâde ile Sahba ve Yusuf ile Letâif arasında cinsel 

bir çekim söz konusudur. Diğer bir taraftan, Tayyarzâde’deki Gevherli Hanım, Hançerli 

Hanım Hikâyesi’ndeki Hürmüz ve Letâ’ifnâme’deki Ra‘iye,  genç bir erkeği arzulaması 

yönüyle birbirlerine benzemektedir. Ancak her üç hikâyenin de erkek kahramanları, genç 

kızları tercih ederler.  

Letâ’ifnâme’de, özellikle Yusuf, Letâif ve hanımın davranışlarına yön veren dürtü 

cinselliktir. Hanım, Yusuf Şah ile sabahlara kadar meclis tazeler. Yusuf’un “Ben hanıma her 

gece beş kere iş görürüm.”(L. 104) sözü, ikili arasındaki cinselliğin ön planda tutulduğunun 

açık göstergesidir. Süleyman ise daha çok, hanımın parası için onunla birliktedir. Tayyarzâde 

ve Yusuf ise, genç cariyelere duydukları aşk sebebiyle hanımlarına katlanırlar. 

 Şu‘arâdan Meşhûr Tıflî Efendi ile İki Biraderler Hikâyesi’nde kişiler arası bir cinsellik 

söz konusu değildir. Diğer Tıflî hikâyelerinde gördüğümüz bir aşk da dikkati çekmez. 

Hikâyede cinsel arzuları ön planda tutan ve bu anlamda Musa Çelebi’nin kızına sahip olmak 

isteğiyle hareket eden tek erkek kahraman Kazazzâde’dir. Ancak, onun bu davranışında, daha 
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önceden kendisini Narlıkapı’daki evinden kovulmasına sebep olan bu kızdan öç almak 

duygusunun da hâkim olduğunu unutmamak gerek. Kazazzâde’nin bu duyguyla hareket 

ettiğini kızın, “kendisini mahleden çıkarmaya sebep olduğumdan” T.İ.B.H. (9) ifadesinde de 

görürüz. Kazazzâde’nin, evinde ve yalısında beş altı kadınla eğlenceler düzenlediği bilinse de 

bu eğlencenin şekli hakkında okuyucuya bilgi verilmez. Koçu, İstanbul Ansiklopedisi’nin  

“Fâhişe, Fâhişeler” maddesinde İkinci Sultan Abdülhamid’in zamanında gizli olarak randevu 

evleri işletildiğini ve bu evlere halk ağzında “Koltuk” denildiğini belirterek gerek kendi 

evinde gerekse bir koltukta gizlice fuhuşa başvuran kadınların, o semtte en küçük bir şüphe 

uyandırdığı takdirde mahalleli tarafından evlerinin basıldığı kaydını düşmektedir (Koçu: 

1952; 5479). Hikâye içinde de Koçu’nun bu bilgisine denk bir “mahalleden ihraç edilme” 

olayıyla karşılaşırız. Kazazâde yaşadığı “sefih” hayat dolayısıyla mahalleli tarafından 

dışlanmıştır. Görüldüğü gibi hikâyede, genç kız ve erkek ilişkisi dışında başka türlü bir 

ilişkiye rastlanılmaz.  

 Bursalı’nın Kahvesi’nde tek cinsel birliktelik, dalkavuk çetesinin üyelerinden 

Dinikuru Ali ve Çingene kızı Mihriban arasında yaşanır. Birleşme, ayrıntılarıyla verilmez. 

Padişahın adamları tarafından basılan çift, Kanlı Konak’ın önünde asılırlar. Hikâye-i Cevri 

Çelebi’de olduğu gibi bir cinsellik, yani Cevri’nin Abdi’ye karşı cinsel bir yönelimi burada 

söz konusu değildir.   

 Sansar Mustafa Hikâyesi’nde Ahmet, bir berber güzelidir ve hikâyenin erkek 

kahramanlarından Sansar Mustafa’nın ve Sultan Murad’ın ilgi odağıdır. Bunun yanında 

kadınlar tarafından da arzulanır. Dönemin ünlü fahişesi Rukiye ise Ahmet tarafından 

arzulanır. Sansar Mustafa’nın Ahmet’e olan sevgisi ve ona karşı duyduğu cinsel arzu iç içedir. 

Ancak Ahmet, Rukiye ile sadece cinsel bir açlıktan dolayı birlikte olur.  

 Tıflî Efendi Hikâyesi’nde ise Kanlı Bektaş adlı fahişe, erkekler tarafından arzulanır. 

Çelebi, onunla bir gece birlikte olmak şartıyla Kara Mustafa’nın dostluğunu kabul eder. 

Çelebi ve Kara Mustafa arasındaki bu pazarlık, duygusallık ve cinselliğin birbirinden uzak 

olduğunu, iç içe olmadığını gösterir. Hikâyedeki cinsel birleşmeler betimlenerek verilmiştir. 

Tıflî ile Kanlı Bektaş ve Kara Mustafa ile Çelebi arasındaki birleşmeler açık seçiktir. Tıflî, her 

ne kadar Kanlı Bektaş’ın sevişmesinden memnun kalsa da onun “gayet ile mahbub dost idi, 

zen dostlukda gâreti yok idi.” (T.E.H. 5) ifadesiyle yer bulan cinsel tercihi açıktır. Kanlı 

Bektaş ise ancak tehditle Tıflî’ye kavuşur. Onun, “Her pazartesi gelüp bunda kalmaz isen, 

sonra seni lokma ettiririm.” (T.E.H. 45) sözü, bunu tehdidi açıkça ortaya koymaktadır. 

Hikâyede, Kara Mustafa’nın, Çelebi’yi bir süreliğine kendine dost seçtiğini, yine Tıflî’nin de 

Tophâne’de oturan Cemal Bey ile bu türlü bir ilişkisi olduğunu zaman zamansa farklı 
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erkeklerin evlerinde bir süreliğine kaldığını görürüz. Yine Tıflî’nin, Yeniçeri Ağası Uzun 

İbrahim ile de ilişkisi olduğu bilinmektedir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66

2.2.8. Eğitim 
 

Hikâye-i Cevri Çelebi’de kahramanların eğitim durumu hakkında bir bilgi verilmez. 

Ancak Cevri’nin, Abdi için söylediği “ ârifdür deyü âlemin hüsn-ü nazarı vardır erkekte” 

sözünde, Abdi’nin bilgi bakımından nazara gelecek derecede olduğu sonucuna varabiliriz. 

 Tayyarzâde’nin tahsil gördüğü belirtilir, ancak bu tahsilin derecesi hakkında bilgi 

verilmez. Onun, edebiyat ve müziğe vakıf olduğu da bilinmektedir. 

 Şu‘arâdan Meşhûr Tıflî Efendi ile İki Biraderler Hikâyesi’nde, hiçbir kahramanın 

eğitim durumlarına ve sahip oldukları bilgi ve tecrübeye değinilmemiştir. 

Letâ’ifnâme’de eğitimi hakkında bilgi sahibi olduğumuz tek kişi, Yusuf Şah’tır. 

Babası Hoca Dursun’un, Yusuf Şah’a “ilimde mâhir, sinde kâmil bir üstat bulup hâne-i 

saadetlerinde ilim talim ettirmekte idi.”(L. 3) ifadesi dışında, onun da eğitim hakkında bir 

bilgiye sahip değiliz.    

 Sansar Mustafa Hikâyesi’nde kimsenin eğitim durumu için bir bilgi yoktur. Ahmet’in 

akıllı ve söz anlar biri olduğu söylenir.  

 Tıflî Efendi Hikâyesi’nin başkahramanı Tıflî, kitaplara düşkün biridir. Onun eğitimi 

hakkında bilgi sahibi olmasak da ezberinden Şehnâmede’n hikâyeler anlattığını görürüz.  

 Hançerli Hanım Hikâyesi’nde, Süleyman’ın ne derece eğitim aldığını bilmesek de 

annesinin, “tahsil ve terbiyene son derece ihtimam göstererek nâz u naim ile şu boya 

getirdik.”(Çelik: 1999; 13) sözü, onun iyi bir eğitim aldığını gösterir. 

 Bursalı’nın Kahvesi’nde Bursalı Mehmet Çelebi için, ilim ve itfan sahibi olduğu 

söylenir. Abdi ise, mektep medrese görmemiş, devrin ünlü hocalarından yaşıtlarının kat be kat 

üstünde bir eğitim almıştır. Yine Cevri Çelebi de, mektebe gitmemiş, ilk tahsilini ailede 

görmüş, edebi ve akademik kültürünü devrin ilim ve irfan yuvası olan İstanbul 

Mevlevihânelerinde tamamlamıştır. 
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2.2.9. Meslek Grupları 
 

Hikâye-i Cevri Çelebi’de Yusuf Çavuş’un mesleği hakkında bilgi verilmez. Abdi ve 

Cevri ise işsiz güçsüzdür. Hoca Mahmud, zengin bir bezirgândır. Bunun yanında berber, 

bostancıbaşı ve kayıkçıların varlığı da söz konusudur.  

 Tayyarzâde Hikâyesi’nde, devlet görevinde defterdar olarak çalışan Hüseyin Efendi ve 

onun hizmetinde çalışan kethüdası ve hazinedarı hikâyedeki çeşitli meslek gruplarını teşkil 

eder. Bunun yanında, kayıkçılık ve kıymetli taş işçiliği de hikâyede söz konusu edilen 

mesleklerdendir.    

 Şu‘arâdan Meşhûr Tıflî Efendi ile İki Biraderler Hikâyesi’nde, Hasan ve Hüseyin’in 

kayıkçılık yaptıklarını biliyoruz. Hikâyede bunun dışında Kazazzâde’nin hizmetinde bulunan 

hizmetçilerinin varlığının yanında Musa Çelebi’nin de müzehhib olduğu bilinmektedir.  

Letâ’ifnâme’de Hoca Dursun, zengin bir bezirgândır. Oğlu Yusuf Şah ise, baba 

mirasını tükettikten sonra karakullukçu olur. Bekir Odabaşı, Hoca Dursun’un hizmetinde 

çalışmaktadır. Meleksima, batakhane sahibi hanımın kethüdasıdır. Bu meslek gruplarının 

yanında aşçı, kayıkçı ve kahveci gibi meslek sahiplerine de rastlarız.  

Sansar Mustafa Hikâyesi’nde meslek gruplarının daha canlı olarak toplumda yer 

edindiğini görürüz. Her mesleğin, sorumlusu olan bir kethüda ve çeşitli meslek çarşıları 

bulunmaktadır. Olayların seyrini başlatan mekân da, Ahmet’in çırak olarak çalıştığı babasının 

berber dükkânıdır. Yine Sansar Mustafa’nın da babası berberdir. Bunun dışında kayıkçı, 

kahveci ve çıraklarına da rastlanır.  

Tıflî Efendi Hikâyesi’nde Tıflî’nin herhangi bir mesleği yoktur. Toplumda anlattığı 

hoş hikâye ve yaptığı şakalarla sevilir ve yer bulur. Onun bu özelliği, ona Sultan Murad’ın 

yanında bile yer açar. Hikâyede kayıkçılara, tütün satan macuncu dükkânlarına da tesadüf 

edilir. 

 Hançerli Hanım Hikâyesi’nde, Halil Efendi zengin bir tüccardır. Oğlu Süleyman’ın ise 

mal varlığını tüketmesiyle birilikte ticarete atıldığına şahit oluruz. 

 Bursalı’nın Kahvesi’nde birbirinden farklı meslek gruplarının adını duyarız. Kadırga 

Meydanı’ndaki Bursalı’nın kahvesine, dönemin her türlü meslek erbabı gelmektedir (hattat, 

şair, edip, seyyah, ressam vs.). İlkin kahvenin kendi içinde, “berber kalfası ve çırağı, ocakçı, 

ateşçi, çubukçu, şuraya buraya koşturan ulak, saka, pabuççu”(B.K. 111) su mevcuttur. 

Bunların her birinin kıyafeti vardır, hikâyede ayrıntılı bir şekilde anlatılır (B.K. 112).  

Sonuç olarak Tıflî hikâyelerinden Sansar Mustafa, Tıflî Efendi ve Bursalı’nın 

Kahvesi’nde Osmanlı meslek hayatının canlılığı, diğer hikâyelerde olmayan bir yapıya 
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sahiptir. Özellikle Sansar Mustafa Hikâyesi’nde meslek gruplarına ve 16. yüzyılda Osmanlı 

esnaf hayatında örgütlenmesi gelişen esnaf loncalarının izlerine rastlarız. Bir dizi olay 

sonunda Sultan Murad’ın emrindeki adamların, Sansar’a ulaşması için verdiği çabada 

Osmanlı esnaf geleneğinde loncaların yarı resmî yöneticileri konumunda bulunan 

kethüdalardan kayıkçı ve sandıkçı kethüdasına başvurduğuna şahit oluruz.   

Yine Bursalı’nın Kahvesi’nde de yazarın, kahve içindeki çırakların gerek berberlerin 

gerek çubukçuların nasıl bir düzen içinde bulunduğunu ve kıyafetlerini tasvire kadar bu 

düzeni verdiğine ve bu esnaf geleneğini o zamanın canlılığı ile çizdiğine şahit oluruz. 
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2.2.10. Ekonomik Hayat 
 

 Tıflî hikâyelerini bir bütün olarak ele aldığımızda farklı toplumsal sınıfların, toplumda 

ekonomik olarak farklı statülere sahip olduğunu görürüz.  

 Hikâye-i Cevri Çelebi’de açıkça belirtilmese de Yusuf Çavuş’un zenginliğine dair 

ipuçları bulunmaktadır. Yusuf Çavuş’un cenazesinde sevenlerinin yanında, dalkavukların da 

olması kahramanın, zenginliğine işaret eder.  

Bunun yanında, Cevri’nin ekonomik durumu için herhangi bir ifade yer almaz. Hatta 

Cevri’nin hikâyede işsiz güçsüz olduğu ortadayken bu aileyi kimin geçindirdiği belirtilmez. 

Cevri, görüp âşık olduğu Abdi’ye bir şekilde yanaşıp onunla eğlenmeye başlamasıyla 

Letâ’ifnâme, Hançerli Hanım ve Bursalının Kahvesi adlı Tıflî hikâyelerinde gördüğümüz 

dalkavuklardan farksızdır.  

Hikâyede diğer bir zengin de “malının hesabını bilmez bir bezirgân” (H.C.Ç. 14) olan 

Hoca Mahmud’dur. Öyle ki Hoca Mahmud’un sahip olduğu konağın ve yalının her köşesinde 

milletleri değişik köleler ve cariyeler bulunmaktadır. Bunun yanında Rukiye Banu’nun 

eğlenceye devam etmek için, yalı ve köşk arasında kalmasını gösteren söz de, Hoca 

Mahmud’un birden fazla yalı ve köşke sahip olduğunu gösterir. 

Abdi’nin annesinin Rukiye Banu için sarf ettiği,“kız şöyle böyle yalnız başına bir 

esnafın kızı değildir.” (H.C.Ç. 14)  sözleri, toplumda yer edinen yeni bir sınıfa da işarettir. Bir 

tüccar olan Hoca Mahmud’un, zenginlik bakımından yönetici sınıftan bir farkı yoktur. Onun, 

bu zenginliği, padişah tarafından kendisine verilen bezirgân başılık kaftanıyla da onaylanır. 

Tayyarzâde Hikâyesi’nde zenginlik ve zenginliğin getirdiği yaşama, binbir direkli 

batakhanede yer verilir. Söz konusu batakhane, “konak yavrusu” olarak hikâyede yerini 

alırken, konak sahibi hanımın odasının duvar ve tavanlarının altın yaldızlı ve parlak renkleri, 

her şeyin altın ve gümüşten olup elmas, pırlanta ve yakutlarla süslenmiş olması 

Tayyarzâde’nin gözünü kamaştıracak kadar dikkat çekicidir. Söz konusu saray, Gevherli 

Hanım’a babasından kalmıştır. Konağın cariyelerinden Sahba’nın bile elmaslarla adeta 

boğulmuş olması ve konağın hemen her odasında yirmi kadar cariyenin hizmete hazır halde 

beklemesi, bu zenginliğin bir başka ifadesidir.  

 Defterdarlıktan emekli olan Hüseyin Efendi’nin zenginliği ise bu şekilde ayrıntılı bir 

ifadeyle verilmez. Tayyarzâde ise işsiz ve fakir bir gençtir. Ömründe sahip olmadığı değerli 

şeylere ancak Hüseyin Efendi’nin himayesine girerek sahip olur. Bu yönüyle Tayyarzâde, 

Hançerli Hanım’daki Süleyman, Letâ’ifnâme’deki Yusuf, Şu‘arâdan Meşhûr Tıflî Efendi ile 

İki Biraderler Hikâyesi’ndeki Hasan ve Hüseyin, Hikâye-i Cevri Çelebi’deki Abdi gibi şanslı 
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değildir. Hikâyede Tayyarzâde’nin babasından söz edilmez, dolayısıyla babadan kalan 

herhangi bir mal varlığı söz konusu değildir.  

 Şu‘arâdan Meşhûr Tıflî Efendi ile İki Biraderler Hikâyesi’nde, Hasan ve Hüseyin’in 

babalarının zenginlik kaynağı bilinmemektedir. Onlar da yukarıda adını verdiğimiz diğer 

kahramanlar gibi, babalarından kalan mirası zevk ve eğlence ile tüketirler. İki arkadaş bir süre 

sonra kendilerine iş arayacak derece parasız kalırlar.  

Hikâyede geçim derdinde olan aile, Musa Çelebi ailesidir. İhtiyar Musa Çelebi, ancak 

kızının evde kendisine ettiği yardımlar sayesinde,  yaşayabilecek kadar kazanca sahip olan 

biridir.  

Kazazzâde ise atalarından zengin bir kahramandır. Yalısında sayısız cariye vardır. Hem 

Narlıkapı’da hem de Bebek’te yalısı bulunmaktadır.  

  Letâ’ifnâme’de, Yazıcıoğlu, Hoca Dursun için “Mâl-ı Kârûn’a mâliktir.”(L. 10) der. 

Hoca Dursun zengin olduğu kadar da yardımseverdir. Onun bu malı, oğlu Yusuf Şah’ın evine 

gelen dalkavuklara her an yüzlerce altın ihsan etmesiyle ve böyle geçen yedi ay içinde ancak 

tükenir. Hikâyenin bir diğer zengin kahramanı ise Selhûr kızı Ra‘iye Hanım’dır. Mal varlığı, 

hikâyede açık seçik belirtilmese de, bunu zengin erkeklerle birlikte olmasına bağlayabiliriz. 

 Sansar Mustafa’nın, hikâye içinde belli bir mal varlığına sahip olmadığını, 

Panayod’un meyhanesinin üst katındaki bir odada yaşadığını görürüz. Sansar Mustafa’nın 

babası ise sadece berberdir. Hikâyede kimsenin, dillere destan bir zenginliği yoktur. Sansar 

Mustafa, ancak Ahmet’le gittiği Mısır’da açtığı kahve dükkânına Ahmet’in güzelliğini 

seyretmeye gelen müşterilerin sayesinde zengin olur.  

 Tıflî Efendi Hikâyesi’nin başkahramanı Tıflî de kendi halinde biridir. Bir işi yoktur, 

ancak Sultan Murad’ın nedimi olunca eksikleri giderilir. Hikâyede mal varlığı belirtilen iki 

kişi vardır. Biri, Koca Mustafa Paşa’da bir ikâmet eden bir çelebidir. Onun için, “ol kadar 

mala mal, emlâke malik idi kim, malının hesabını bilmez.” (T.E.H. 6) ifadesi kullanılır. 

Hikâyede bu kişiyle dalga geçilir. İkinci kişi ise, Kanlı Bektaş’tır. Evi, “içli dışlı azim saray” 

(T.E.H. 33) şeklinde tanımlanır. Hikâyede bir de padişahın adamı olan Kara Mustafa Paşa’nın 

yalısı bulunmaktadır. Ancak onun yalısı veya ekonomik durumu için herhangi bir yoruma 

rastlamayız. Zengin Çelebi ve Kanlı Bektaş ile dalga geçilirken, Kara Mustafa bu anlamda bir 

gülmece konusu olmaz. Mesleğini bilmediğimiz adsız Çelebi’nin sevilmemesi, onun 

zenginliğinin hoş görüsüzlük kaynağı olur.  Hikâyede geçim sıkıntısı içinde olan birileri 

yoktur. Tıflî’nin Koca Mustafa Paşa’daki ablası, hamama gidecek kadar para için bile Tıflî’ye 

muhtaçtır. Ancak hikâyede bu durum, ciddiye alınmaz.  



 71

 Hançerli Hanım Hikâyesi’nde, zengin bir tüccar olan Halil Efendi’ye rastlarız. Sahip 

olduğu mal varlığını, kendisi ve ailesi için yeter miktarda görünce ticaret hayatından 

uzaklaşır. Onun ölümünden sonra oğlu Süleyman, babadan kalan bütün mal varlığını 

dalkavuklarla birlikte tüketir. Süleyman, bu feci kaybını İbrahim Efendi’nin ona sağladığı iş 

imkânıyla yeniden kazanma yoluna girerken Hürmüz ile karşılaşır. Teyzesinin verdiği 

nasihatlerle Süleyman, kısa yoldan Hürmüz’le ilişkiye girerek zengin olma sevdasına kapılır. 

Ancak daha sonra Hürmüz’ün cariyesi Kamer’e âşık olunca bu sevdadan vazgeçer ve Kamer’i 

de ele geçirince Hürmüz’den uzaklaşır. Dönemin nüfuzlu kadın tipini temsil eden Hürmüz’ün 

Boğaziçi’nde bir yalısı bulunmaktadır. Mal varlığının bir kısmını Süleyman’ı kazanmak için 

çekinmeden harcayacak kadar zengindir. Süleyman’ın annesine Sultan Ahmet’teki konağını 

da hediye eder.  

 Bursalı’nın Kahvesi’nde Yusuf Çavuş’un, İstanbul’un namlı zenginlerinden olduğunu 

ve Kadırga Meydanı’nda “saray yavrusu” konağı bulunduğunu görürüz. Cevri, devlet 

kapısında hizmet etmeyi tercih etmeyip, babadan kalma hattatlık sanatını icra ederek kanaat 

ile geçinir. Fakir bir eskicinin kızı olan Rukiye Banu, Çarşamba’da Mehmetağa Hamamı’nın 

arka sokağında küçük bir evde otururlar.  
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SONUÇ 
 
 19. yüzyıl Osmanlı toplum hayatının İstanbul’unu yansıtan Tıflî hikâyelerini, birbirine 

benzeyen yapıtlar bütünü olarak görmek imkânsızdır. Bu yapıtların halk ve meddah 

hikâyeleriyle olan benzerliğinin, eserleri adlandırmada bizi yanılttığını yukarıda izah etmiştik. 

Türlerin birbirleriyle olan benzerliğinin altının çizilip farkların gözardı edilmesi, ilk 

araştırmalardan bu yana süregelen yanılgıları da beraberinde getirmiştir.  

 Tıflî Hikâyelerin Türsel Gelişimi adlı çalışmasıyla David Selim Sayers, söz konusu 

hikâyeleri, 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan yazma, litografya ve hurufat baskılar 

yoluyla eski ve yeni yazıda verilmiş örneklemeleriyle incelerken, “türlerin doğan, gelişen, 

zayıflayan, başka olgularla bir ilişki içinde büyüyüp tekrar küçülerek tarihsel bir varlık olma” 

özelliğine değinirken Tıflî hikâyelerinin de tam da böylesi bir süreçten geçtiğini vurgular 

(Sayers: 2005; 184). 

 Hikâyeleri böylesi bir süreç içerisinde değerlendirdiğimizde hem yapının, hem dilin 

hem de toplum hayatının göze çarpar bir biçimde değiştiği de görülür. Halk anlatılarındaki 

idealize edilmiş toplum yaşantısının yerini bu hikâyelerde bireye dönük bir yaşamın aldığı 

görülmektedir. Artık bu hikâyelerde mertlik, sadakat gibi olguların yerini çıkarcılık almıştır. 

Hikâyelerin kendi içinde de böylesi bir değişimden geçtiğini, farklı dönemlerde kaleme 

alınmış aynı hikâyelerin değişik versiyonlarında da görmüştük. Bireye dönük yaşam, kadının 

toplum içinde gittikçe özgürleşmesi, zenginliğin saray dışında da yaşanması, çıkarcılığın 

gittikçe sağlamalaşması hikâyelerin kendi içinde de göze çarpmaktadır.  

Halil İnalcık, Osmanlı toplumunun iki ana sınıfa ayrılmış olduğunu söyler. Bunlardan 

ilki “askeri” denilen sınıftır. Bunlar, herhangi bir devlet hizmetine verilen ve vergiden muaf 

olan sınıfı oluşturur.  Osmanlı Devleti’nde askeri denilen yönetici sınıf da meslek yaşamı 

temelinde, Seyfiye (kılıç ehli/yönetici asker kadrosu), İlmiye (ilim ehli/kadı, müderris ve 

diğer din adamları) ve Kalemiye (kalem ehli/devletin bürokratik işlemlerini yürütenler) olmak 

üzere üç gruba ayrılıyordu.  

Osmanlı toplumunu oluşturan ikinci grup ise “reaya”dır, yani vergi veren ve hükümete 

katılmayan bütün Müslüman ve Müslüman olmayan halkı içine alan gruptur. Osmanlı 

devletinde bürokrasi ile toplumsal gruplar arasında herhangi bir organik bağ 

bulunmamaktadır. Bu sistemle sağlanan padişahın güçlü konumu 16. yüzyılın sonlarına kadar 
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sürmüştür. Özellikle yükselme döneminden itibaren toplumda bürokratik sınıfın gücünün 

diğer sınıflara göre arttığı gözlemlenir.9  

II. Mahmut (1808-1839) döneminde, Ayan’ın ve Padişahın temsilcileri tarafından 

imzalanan Sened-i İttifak,  Ayan’ın hak ve görevlerini düzenliyordu. Padişah Ayan’ın 

güvenliğini ve korumasını üstleniyor, diğer yandan ise Ayan’a verdiği bir takım haklar 

dolayısıyla padişahın gücünü artık yerel yöneticilerle paylaşmak zorunda kaldığı bir ikilem 

doğuruyordu (Kongar: 1985; 67-68).10 

 Tanzimat sürecine kadar gelen bu değişikliklerde ortaya çıkan yeni sınıflardan söz 

ederken bu değişimin Tıflî hikâyelerinde de var olduğunu söylemek mümkündür. Sayers de 

bilinen en eski Tıflî hikâyesi olan Sansar Mustafa’nın, yukarıda söz edildiği gibi Tanzimat 

öncesi toplumsal örgütlenmeyi yansıttığını belirtir. “Hikâyede Tanzimat öncesi İstanbul’da 

var olan mesleki çarşılar ve örgütlenmelere rastlarız. Sandık üreticilerinin dükkânlarını açtığı 

Saraçhâne’ye gelen Tıflî, burada sandıkçılar kethüdâsıyla, Unkapanı’nda kayıkçılar 

kethüdâsıyla görüşür.” (Sayers: 2005; 91). 

 Bu toplumsal yapı Tanzimat dönemiyle birlikte tarihe karışacaktır. Sansar Mustafa 

Hikâyesi dışında tüm Tıflî hikâyelerinde, Tanzimat ile birlikte gelen ekonomik ve sosyal 

değişimler gözlemlenmektedir.  

Bu değişimin ilk izi, parayı elinde tutan sınıfın, sarayın yönetici insanlarına eş ya da 

onlardan daha görkemli köşk, saray ve yalılarda oturmasıdır. Abdülhak Şinasi Hisar, 

“Boğaziçi Medeniyeti” adlı yazısında, yalılardaki milletleri değişik görevlilere değinir: “Dadı 

Çerkes, bacı Zenci, hizmetçi Rum, evlatlık Türk, sütnine melez, kâhya kadın Rumelili, ayvaz 

Ermeni, aşçı Bolulu, hamlaca Türk veya Rum, harem ağası Habeş, bahçıvan Arnavut olur; 

Müslüman, Hrıstiyan bu unsurlar bu çatı altında imparatorluk içindeki anlaşmayı, 

anlaşmazlığı, yaşayışı burada devam ettirirdi.” (Hisar: 1997;  17).  Yönetici sınıfa ait olmayan 

yalı, köşk ve saray sahiplerinin Hisar’ın da değindiği gibi bir saray ve yalılara sahip olduğunu 

Tıflî Hikâyelerinde de görmekteyiz.  

Tıflî Efendi Hikâyesi’nde yalı, padişahın yakın adamlarından Kara ve Mustafa’ya 

aittir. Bunun yanında aynı hikâyede mesleği belirtilmeyen zengin bir adamdan sahip olduğu 

köşkle bahsedilir. Tayyarzâde Hikâyesinde ise Gevherli Hanım’ın sahip olduğu saray, ona 

babasından kalmıştır. Hançerli Hanım’ın Hürmüz’ü Boğaziçi’nde bir yalıda, Leta’ifnâme’nin 

Râ’iye’si ise İstinye’deki yalısında yaşamaktadır.  
                                                 
9 Halil İnalcık, (2005) “Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümayunu”, Osmanlı İmparatorluğu - Toplum ve 

Ekonomi. Eren Yayınları, İstanbul, s.  343 - 359. 
10 Emre Kongar, (1985): Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Remzi Kitabevi, İstanbul. 
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Hikâye-i Cevri Çelebi’ye geldiğimizde tüccar Hoca Mahmud’un İstanbul’un değişik 

yerlerinde köşk ve yalılara ve Leta’ifnâme’de tüccar olan Hoca Dursun’un da aynı şekilde bir 

zenginliğe sahip olduğunu bilmekteyiz. Görüldüğü gibi esnaf zenginliği artık Osmanlı 

toplumunda tanınmış ve esnafın da/yeni zenginlerin de saray mensuplarına has bir şekilde 

yaşamaları toplumda kabul görmeye başlamıştır.  

 İskender Pala, “Divan Şiirinde Boğaziçi” adı yazısında 17. asırda Boğaziçi’nde sahil 

saray ve kâşânelerin çoğaldığını, yazlık semt olarak öneminin arttığını belirtir (Pala: 1997; 

15). Pala, 19. yüzyılda kibar muhitlerin sayfiye (mevsimlik oturma yeri) ve yalılarında, her yıl 

Boğaziçi’nde yaşanan şuh hayatına işaret eder (Pala: 1997; 32). Hikâye-i Cevri Çelebi’de 

Rukiye Banu’nun Cevri’yi,  yazlık amaçlı kullandıkları yalıya götürdüğünü ve çiftin burada 

gece gündüz eğlendiklerini bilmekteyiz.  

 Yine Sehad Hakkı Erdem, “Boğaziçi Anıları” adlı yazısında yalı denen konutların 19. 

yüzyıl sonuna doğru en büyük sayıya çıkmış, çoğalmış olduğunu vurgular (Erdem: 1997; 41).  

 Haluk Y. Şehsuvaroğlu, “Kırım Harbi Esnasında Boğaziçi” adlı yazısında Garp 

ordularının İstanbul’da bulunmasının şehirde yeni bir hayatın başlangıcı olduğunu belirtir. 

Buna örnek olarak da o günleri yaşayan Cevdet Paşa’nın şu sözlerine yer verir: “Kırım 

muharebesinde Fransız, İngiliz ve Sardunya askerleri İstanbul’a geldiklerinde altınları su gibi 

akıttılar. İstanbul esnafı bu yüzden büyük temettü ettiler. O esnada vuku bulan sûr-u 

hümâyunlarda ise çarşı alelhusus kuyumcular fevkalade istifade ederek onlar da kibarâne 

yaşamaya alıştılar ve Boğaziçi’nde yalılar tutmaya kalkıştılar.” diyerek İstanbul halkının yalı 

sevdasına değişik bir bakış açısıyla yaklaşır (Şehsuvaroğlu: 1996; 179). 

 Çelik Gürsoy, “Boğaziçi Neydi?” adlı yazısında şunları belirtir: “Su kıyısının büyük 

ve görkemli evleri, 20. yüzyıl sonu Türkiyesi’nde deyimi ile mutlu bir azınlığa ayrılı. Çağına 

göre ekonomik ve politik gücü kim elinde tutuyorsa o çevrelerin malı her devirde, önce 

padişahın ve ailesinin, sonra vezirler, paşalar gibi büyük bürokrasinin, Hrıstiyan azınlık gibi 

ticaret burjuvazisinin ve arada bir, küçükleri de, esnafın.” (Gürsoy: 1996; 195) diyerek 

değişmekte olan bu anlayışa değinir.  

 Değişen toplumu, değişen eğlence anlayışında takip etmek de mümkündür. Ertan 

Ünal, İstanbul’un Mesireleri11 adlı yazısında, mevsimi geldiğinde özellikle Cuma ve bayram 

günlerinde halkın mesire yerlerine akın ettiğini belirtir. Bu anlamda halk mesireleri Tanzimat 

öncesinde Osmanlı toplumunun biricik eğlence kültürüdür. Sansar Mustafa Hikâyesinde 

                                                 
11 Ertan Ünal, (1969): Hayat Tarih Mecmuası, Aralık 1969, sayı.10, yıl. 5, cilt 2. 
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padişahın da tebdil-i kıyafet mesire yerlerindeki eğlencelere katıldığı bilmekteyiz. Özellikle 

bu hikâyede insanların topluca eğlendiği seyirlerin ayrıntılı tasvirlerine rastlarız.  

 İnsanların eğlenme biçiminin değişmesi, Tıflî Hikâyelerine de yansımıştır. Artık 

topluca gidilen mesire yerlerindeki eğlence, zengin konaklarında yapılan eğlencelere 

dönüşmüştür. Bu zengin konaklarındaki eğlenceye müzik, kadın, tütün, afyon gibi öğeler de 

katılmıştır. Özellikle Tıflî Efendi Hikâyesi, afyon ve kahve ve tütün tiryakilerinin çeşitli 

eğlence biçimleriyle göze çarpmaktadır. Tıflî’nin, çeşitli maceralara atılmasının sebebi, afyon 

ve kahve düşkünlüğüdür. Cinsellik ise hiçbir seçicilik gözetilmeden yaşanır.  

 Bununla birlikte Hançerli Hanım’da ve Letâ’ifnâme’de eğlencenin yeri, meyhane ve 

genelevlere kaymıştır. Sansar’ın da Panayod’un meyhanesinin üst katında yaşadığı ve burada 

Ahmed ile birlikte yaşadığı bilinmektedir.  

 Tıflî hikâyelerinde aile yapısında da kadının gittikçe ön planda olduğunu ve olayların 

seyrini değiştirmede temel kişi olarak görev aldığını görmekteyiz. Sansar Mustafa ve Tıflî 

Efendi hikâyelerinde (Kanlı Bektaş hariç) kadın öğesi silik kalırken özellikle Hikâye-i Cevri 

Çelebi’de, Şu’arâdan Meşhûr Tıflî ile İki Biraderler Hikâyesi’nde, Hançerli Hikâye-i 

Garibesi’nde, Letâ’ifnâme’de, Hikâye-i Tayyarzâde’de kadınların son derece etkin olduğunu 

söylemiştik. Sırasıyla Rukiye Banu, hala, Hürmüz Hanım, Râ’iye Hanım ve Gevherli 

Hanım’ın hikâye içinde erkekleri çeşitli maceralara sürükleyen bir role büründükleri kesindir. 

Kadınlardan Kanlı Bektaş, Hürmüz Hanım, Râ’iye Hanım ve Gevherli Hanım zenginlikleri ile 

çeşitli erkekleri tuzağına düşüren bir rolle karşımıza çıkarken, Hikâye-i Cevri Çelebi’nin 

Rukiye Banu’su sadece zevklerinin peşinde koşan bir tiptir ve onun kişilere zarar vermesi söz 

konusu değildir.  

Tıflî hikâyelerinin altısında çeşitli nedenlerden dolayı dağılan ailelere tesadüf 

ettiğimizi söylemiştik. Hikâye-i Cevri Çelebi’de, Letâ’ifnâme’de, Hançerli Hanım 

Hikâyesi’nde, Şu‘arâdan Meşhûr Tıflî Efendi ile İki Biraderler Hikâyesi’nde ve Bursalı’nın 

Kahvesi’nde ailelerin dağılma nedeni babanın ölümüdür. Söz konusu hikâyelerde babanın 

ölümüyle birlikte arkasında bıraktığı mirasın buna neden olduğu görülür. Şu’arâdan Meşhur 

Tıflî ile İki Biraderler Hikâyesi’nde ise aile, adsız kızın evlenme merakı ve kadınların baba 

otoritesini zayıflatması nedeniyle dağılır. Tayyarzâde Hikâyesi’nde ise Hüseyin Efendi’nin, 

oğlanlara olan düşkünlüğü, ailenin dağılmasında bir neden teşkil eder.  

Tıflî hikâyeleri söz konusu olduğunda başlı başına incelenmesi gereken bir konu da 

cinselliktir. Hikâyelerde birbirinden farklı ve bir yönüyle de birbirini andıran cinsel 

yönelimlerin olduğu bilinmektedir. Hikâyelerin bütününde arzulanan genç kızların yanında 

arzulanan genç erkekler de mevcuttur. Bunun yanında kimi genç erkekleri arzulayan yaşlı ve 
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nüfuzlu kadın tipleri de mevcuttur. Hikâye-i Cevri Çelebi’de Abdi, Tayyarzâde Hikâyesi’nde 

Tayyarzâde, Tıflî Efendi Hikâyesi’nde Çelebi ve Cemal, Sansar Mustafa Hikâyesi’nde 

Ahmed, erkekler ve kadınlar tarafından arzulanan genç erkeklerdir. Hançerli Hanım 

Hikâyesi’nde ise Süleyman’ın baba mirasını dalkavuklarla çeşitli meyhanelerde tüketirken 

genç sakilerden biriyle bir ilişkisi olduğu bilinmektedir.  

Osmanlı döneminde cinsellikle ilgili kaleme alınmış birçok metnin bulunduğu 

bilinmektedir. Bu konuda Osmanlı’da Seks adlı çalışmasıyla örnekler sunan Murat Bardakçı, 

çeşitli tarihi kaynakları ve eserlerin cinsellikle ilgili kısımlarını günümüz alfabesine aktararak 

çeşitli bilgiler vermektedir. Bu örneklerin çoğunda oğlan kavramının varlığı açıktır. Bardakçı, 

“Yüzyıllar öncesinden kalma metinler, okunduklarında cinsel tahrike sebep olmalarının 

aksine bir mizah duygusu uyandıracak, hatta bazı bölümleri kahkahalar yaratacak şekildedir.” 

diyerek Osmanlı döneminde bahnâme gibi cinsel konuları işleyen kitapların herkesin elinin 

altında olduğu fikrini savunurken bugünkü gibi bir yasaklamanın olmadığını vurgular.12   

Hayati Develi tarafından günümüz alfabesine aktarılan isimsiz bir risâle de bu konuda 

bilgi vermektedir. Nuruosmaniye Kütüphânesi’nde bulunan yazarı belli olmayan bu risâle, 

araştırmacı tarafından “Risâle-i Garîbe”13  olarak adlandırılmıştır. Eser, istinsah tarihi h.1132 

[1720] olarak belirlenmiş ve görgü kurallarını içeren bir kitaptır. Devrindeki aksaklıkları 

birçok yönden tenkit eden adsız yazar, oğlancılık meselesine de değinmiştir. Eserde “oğlan 

hatırı için tekyelerde ulema meclisinde varup ehl-i tarîk şekline giren sûret oğrıları…” (102); 

“Yedi Kule’de debbâğlar ile ihtilât eden fahişeler ve puştlar…”(104); “bayram günü kızların 

seyre çıkaram puştlar ve Cuma günler karılarını sokağa koyveren püzüvenkler, eğer alay eğer 

şehir donanmasına avratın koyveren geyikler…”(104); “aşkına dürlü dürlü cefâ edüp bir 

vakiyye şarap içün katırcı ve harmanda önüne domalıp … verenler…” (105); “ve sanatı olup 

mukayyed olmayup ve rencberlik etmeyüp avrat ve oğlan püzevengi olan kâfir gidiler, ve ona 

buna oğlan peydâ edüp ve ona buna avrat peydâ edüp kâr-hâne ve vasıtalık eden cühûd 

gidiler…” (105); “ve sakayı ve hamalı ve odun yarıcıyı evine koyan kodoşcıklar..”(107) gibi 

ifadelere yer verilmiştir. Risâleyi kaleme alan isimsiz yazarın zamanında yaşanan bu gibi 

olaylardan ya da değişimlerden rahatsız olduğu kesindir.  

Osmanlı toplumunda “genç erkek sevgili/mahbub” olgusunun varlığını bir yana 

bırakacak olursak Tıflî Hikâyelerini bir bütün olarak incelediğimizde bu tür bir ilişkinin 

giderek azaldığını ve yerini kadınla erkeğin cinselliğine bıraktığını söylemek mümkündür.  

                                                 
12 Murat Bardakçı, (2005): Osmanlı’da Seks, Sarayda Gece Dersleri, İnkılâp kitabevi, İstanbul.  
13 Hayati Develi, (1997): Risâle-i Garibe, İstanbul Araştırmaları 1, İstanbul Araştırmaları Merkezi, İstanbul. 
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Tıflî Hikâyelerinde süregelen değişiklikleri incelerken her araştırma bir yönüyle eksik 

kalacaktır. Çalışmamız boyunca iki nokta üzerinde önemle durduk. İlk konu, hikâyelerin, 

belirli bir kalemin elinden çıkmış olmadığı ya da belirli bir alana dâhil edilemeyip bağımsız 

türler olduğu görüşüydü. İkinci konu ise değişen toplum yapısını her yönüyle yansıtması idi. 

Her iki konu da başka araştırmalara ihtiyaç duymaktadır. Gerekli araştırmalar sonunda ve 

bulunabilecek metinler ışığında, Tıflî Hikâyeleri’nin yaşadığı değişim de daha net olarak 

görülecektir. Bugün on yedi tane olarak belirlenen metinlere dâhil edilecek metinlerin varlığı 

kesindir. Ancak bu metinlerin de bulunması ve benzerlik gösteren başka metinlerin tam olarak 

incelenmesi, bizi doğru sonuca ulaştıracaktır. Bu ve yapılmış olan başka çalışmalar, sadece bir 

başlangıçtır.  
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III. BÖLÜM 

METİNLER 
 

3.1. Hikâyei Cevri Çelebi 
 

“SulùÀn MurÀd ÒÀn áÀzi Óaøretleriniñ èaãrında beyneél- nÀm meşhÿr ve müteèÀref 

olan Cevrì Çelebi ile maóbÿb-ı zamÀn Yusÿf Çavuş-zÀde èAbdi beyiñ óikÀyesidir. 

        Sene: 1289 (1872–73) 

Bismiél-lÀh-ir-RahmÀn-ir RÀhim. 

[2]RÀviyÀn-ı aòbÀr ve nÀúılÀn-ı aåÀr şöyle rivÀyet iderler ki İstanbul şehrinde áÀzi 

SulùÀn MurÀd raómetullahi-éaleyh raómet-i vÀsièa óaøretleriniñ zamÀn-ı salùanatlarında Yusÿf 

Çavuş nÀmında bir adam var idi. Berber Meómed Çelebiniñ dükkÀnına karşu úonaàı olup 

Cevrì Çelebi berber dükkÀnında oturur idi. Yusÿf Çavuş-zÀde èAbdi de pencereyi açub ùışarı 

baúdı. Gördü kim berber dükkÀnında Cevrì Çelebi oturuyor. Cevrì Çelebi de anı gördü. èÁşıú 

olub derÿn-ı dilden ve cÀn-ı göñülden bir Àh eyledi. Felek Àyìnesin siyÀh eyleyüb úırú gün lÀ-

yenúaùiè dükkÀna gelür, aòşam olur evine gider. Úırú gün temÀm olduúda bir de gördü ki  

 Yusÿf Çavuş vefÀt idüb evinden feryÀd-ı [3] fiàÀn iderler. Cevrì Çelebi de fırãatdır deyüb 

òalúla bile yürüyüb bir de gördü ki Yusÿf Çavuş’u teneşire úoymuşlar àasl idüb ùabuta 

úoydular. Oàlu èAbdi başı ucuna geçüb aàlarken Cevrì de fırãat bulup ùabuta ãarılub efendim 

beni úoyub nereye gidersin úaçan ùaèÀmıñ çıúardı Cevrì úuluñ gelsüñ derdiñ şimdi ben bu 

ùaèÀmı kimiñ ile yiyeyim ey yÀr-ı èazìz sen úara yeraltına gitdiñ baña ùaèÀm kimler virsün 

deyüb aàlamaya başladı vÀfir aàladıútan ãoñra Çavuş-zÀde’ye teselli virüb SulùÀnım sen 

aàlama aàladıúça benim yufúa baàrım dayanmaz deyüb gözünden yaş ùolu danesi gibi aúdı. 

Ol vaúit ùolab çalındı. Çavuş-zÀde ùolaba varub kimdir didi. Meğer vÀlide-i èazìzi imiş. Oàul 

mÀ-beyn úapısın aç didi. Çavuş-zÀde daòi mÀ-beyn úapısın açub vÀlide-i èazìzi gelüb Cevrì 

Çelebi’nin elin öpüb oàul dünya vü aòiret oàlum ol ve benim oàlum úarındaşıñ olsun, saña 

Tañrı emÀneti olsun deyüb oğlınıñ elinden ùutub götürüb Cevrì Çelebi’niñ elin öptürdü. Cevrì  

Çelebi sevindiginden ne yapacaàın bilmeyüb baède Çavuş-zÀde ile èayş u èişrete başladı. 

[4]KÀh Çavuş-zÀdeniñ òÀnesinde kÀh Cevrì Çelebi’niñ òÀnesinde bir nice eyyÀm-ı 

mürÿrından ãoñra Çevrì Çelebi-zÀdeye Efendim seniñ èaşúıñ beni abdÀl eyledi idi. Allah 
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raómet eylesün Murtaøa Çavuş’a yoúsa seniñ vaãlıñ baña yıldızdan ıraú idi didi döndü Çavuş-

zÀde aytdı yÀ èaşıúlıú óÀlinde ne ile eglenür idiñ didi. Efendim biñ altuna sizin taãvìrinizi 

yaptırdım anıñla eglenür idim. Döndü Çavuş-zÀde SulùÀnım baúayım dedi. Cevrì Çelebi daòi 

çekmeceden çıúarub Çavuş-zÀdeniñ eline verdi. Çavuş-zÀde dìr açub baúdı gördi doàrusu 

eger ben bu úadar dil-ber isem buña taóammül olunmaz. Aferin yine sen ãabırlı kimse imişsiñ 

sırrını kimseye söylememişsiñ diyüb baèøı laùìfe iderken kÀàıdın öte ùarafını açdı gördü ki bir 

úız taãvìri hemen Àh eyledi felek Àyìnesin siyÀh eyledi hemen taãvìri alub benim efendim bu 

bir şey değildir seniñ dil-berligine binÀè yapılmışdır didi. Ama Çavuş-zÀdeniÀ èaúl-ı 

dÀéiresinden çıúayazdı. Hele her ne óÀl olduysa èaúlın başına düşürüb didi. [5]Cevrim ben bu 

taãvìriñ ãÀóibin ya bulurum yaòÿd bu yolda helÀk olurum deyüb Àh enine başladı. Cevrì 

Çelebiniñ etekleri ùutuşdu. Efendim hele ãabr ile ãoralım ãoruşturalım eger bu taãvìriñ ãÀóibi 

var ise seniñ uàruna úuluñ Cevrì’niñ başı fedÀ olsun deyüb bir miúdÀr teselli verdi ama 

õevúleri uçdı. Durur durmaz Çavuş-zÀde Àh ider Çevrì Çelebi ise Çavuş-zÀde Àh eyledikce 

èaúlı başından gider, Efendim Cevrì’ñi öldürdüñ Àh eyleme dedikce Àh Cevrìm nice Àh 

eylemeyim ãabra ùaúadım dedi. Cevrì Çelebi Àh nÿr-ı dìdem efendim Çevrì úuluñ seniñ 

èaşúınla bu úadar zamÀn nice ãabr eyledi, sen de ãabr eyle ãonu selÀmetdir didi. Çavuş-zÀde 

didi ki sen baña èÀşıú olaydıñ babam ölünceye dek ãabr eylemezdiñ didikde döndü Cevrì 

Çelebi didi ki efendim gündüz olunca seniñ seh-nìşìn altından günde on kere geçerdim, gice 

olunce seniñ taãvìrin ile eğlenirdim dise yine úız òaùırına deyü didi ki şu taãvìriñizi cism-i farø 

idüb úoynuma alurdum Çavuş-zÀdem diyerek ãafalanurdum diyince Çavuş-zÀdeniñ cÀn-ı 

başına ãıçradı ayaú üzre úalúıb ya [6] kÀfir Cevrì seniñ kÀrıñ bu mudur beni ol şey içün mi 

seversiñ òoş imdi bu günden ãoñra sen saà ben selÀmet deyüb úapudan ùışarı çıúub alub 

yürüdü. Cevrì Çelebi’nin daòi ak-ı dÀéiresinden çıúayazdı ardından yetişüb efendim nereye 

gidersin boàazına ãarılub aàlamaya başladı. Çavuş-zÀde silkindi ãarsıldı ve ileri varub durdu 

dönüb aytdı ki bu günden ãoñra benden aşinÀlıàı unut meger kim úız taãvìriniñ ãÀóibin bulub 

ele getiresün ki ben daòi saña rÀm olam deyüb yüriyi verdi. Cevrì Çelebi úaldı aàlayarak 

evine geldi odasına girdi úırú gün aàladı ve uyıku kendüsine óarÀm oldı. Vo ol úırú gün içinde 

aàzına bir loúma taèÀm úoymadı. Ama Çavuş-zÀde daòi ol úırú günüñ içinde yimedi ve 

içmedi yatmadı uyumadı Àh-ı vah itmekde idi. VÀlidesi ise oàul saña ne oldu ne derde 
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müptelÀ olduñ söyle baña deyü ibrÀm eyledi Àh vÀlide ne söyleyim oldu baña olacaú [7] 

deyüb aàlar vÀlide-i èazìzi tefekkür eyledi. Bundan ben bir òaber alırsam Cevrì Çelebi’den 

alırım deyüp ferÀcesin giyüb yanına birúaç cÀriye alub Cevrì Çelebi’niñ òÀnesine revÀne oldı. 

Cevrì Çelebi’nin vÀlidesi daòi oàlınıñ başı ucuna gelüb her gün aàlardı oàul Meómed bir 

oàlanıñ (yüzinden) kendüni helÀk mı idersin dir idi. Ol vaúit Çavuş-zÀdeniñ vÀlidesin görünce 

feryÀd idüb oàluñ ôÀlim benim oàluma gör ne iş işledi deyü feryÀda başladı ya benim 

oàlumuñ óÀlini ãormazsın úırú gündür feryÀdı cihÀnı ùutdı didikde Cevrì Çelebi gözün açtı. 

Gördü ki Çavuş-zÀdeniñ vÀlidesi gelmiş bir yol Àh idüp felek Àyìnesin siyÀh eyledi. Az úaldı 

ki cÀnı çıúa hele aàlamaàı ferÀàat eylediler Cevrì Çelebi’niñ başı ucuna geldiler. Kendü 

vÀlidesi Cevrì Çelebi’niñ elin eline alub oàul Meómed işte Çavuş-zÀdeniñ vÀlidesi geldi 

gözün aç bir çift cevÀb söyle deyü Cevrì Çelebi yine  [8] bir yol gözin açdı Àh eyledi Çavuş-

zÀdeniñ vÀlidesi ey oàul Cevrì Çelebi size ne oldı ikiniz bile Àh ile döşeklere düştünüz cÀnım 

Cevrì Çelebi bu ãıra beni vÀúfeyle dünyÀda bitmedeñ iş olmaz belki bunuñ bir çÀresini 

buluruz deyince Cevrì Çelebi aàlamaàa başladı Àh vÀlide benim bu derdimiñ çÀresi yoúdur 

ancaú ölmekden àayrı çÀre yoúdur benim derdime ùabìb dermÀn idemez deyüb aàladı iki 

vÀlideler birden aàladılar hemÀn Cevrì Çelebi úoyun cebinden iki miftÀó çıúarub meydÀna 

atdı. İşte şol dolabın içindedir seniñ oàlunı döşeklere düşürüb ve beni daòi bu úıyÀfete úoyan 

dedi bu òatunlar ise èacabÀ bu dolabda ne vardır deyü ikisi birden ãıçrayub dolaba el urub 

açub içinden ãÿreti çıúarub ey iki gözüm Cevrì bu ãÿret kimindir deyü ãordı. ÒˇÀce 

Maómÿd’uñ úızınıñ ãÿretidir. Çavuş-zÀdeniñ vÀlidesi aytdı ki ya bu ãÿreti sen úande bulduñ 

Cevrì didi kim ben ol ãÿreti biñ altuna ãatun aldım şimdi bunuñ çÀresi nedir deyü sÿéal 

etdikde Cevrì’niñ vÀlidesi aytdı kim [9] şimdi bunuñ çÀresi hemÀn ÒˇÀce Maómÿd’uñ evin 

bulub anda biz bir gice úarar idelim tiz bu tertìb üzre ferÀcelerin giyüb yola revÀn oldular ol 

soúaú seniñ bu soúaú benim deyüb kendiler bir soúaàıñ başına gelüb baúdılar kim ÒˇÀce 

Maómÿd’uñ evi ol soúaúda imiş soúaàa girüb gördiler ki úara pürte iki úanadı açılmış bir 

ùarafda bir zibla èarab durur bir dudaàı yerde bir dudaàı gökde gözleri pencereden nişÀne 

veriyor dimişler úazmaya beñzer başı àazàan gibi parmaúlar odun gibi ellerinde birer ùopuz 

ùururlar Cevrì Çelebi’niñ vÀlidesi didikde şimdi buña biz ne çÀre idelim deyince Çavuş-

zÀde’niñ vÀlidesi ilerü gelüb selÀm verüb içerü uàrayum didi bir de anı gördi ki èArablar 
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başına urub ne ararsıñız siz bunda èavrat olmaz deyü úorúularından bunlar feryÀda başladı ne 

istersin bizden biz faúìriz biz kendüligimizden gelmedik deyüb ve yaúaların çÀk çÀk iderken 

ÒˇÀce Maómÿd işidüb óay bre òınzır çehreli filÀn ne istersin böyle müselmÀn òatunlarını [10] 

úomayub yañ mı úovarsıñ deyince èavretler ilerü yürüyüb èArablar bir şey dimeyüb èavretler 

duèÀ idüb óarem-i óÀãa doàru yüridiler úapuyı çaldıúda cÀriyeler ilerü gelüb úapuyı açub 

Cevrì’niñ ve Çavuş-zÀde’niñ vÀlideleri içerüye girüb bir de anı gördiler ki iki cÀriye bir 

úoltuàuna ve ikisi daòi bir úoltuàuna girmişler bir nÀzenìn on üç on dört yaşında devlet tÀcı 

başında úudret úalemi úaşında böyle bir Àfet-i cihÀn úaşlar yaya beñzer cehÀn-ı aya beñzer tìr-

ger pek dudaàı ebrÿ burun çekme aàız óoúúa dişler incü bir úarış gerdÀn püskürtme memeler 

tÀze ùurunc gibi gögsü endÀm Àyìnesi ùopuàuna bir fiske urursuñ üç gün üç gice titrer iki úarış 

nalına binüb eviniñ içini cevlÀn iderken Çavuş-zÀde’niñ vÀlidesi görüb mest-i müdÀm olub 

Cevrì Çelebi’niñ vÀlidesi daòi mest olub ilerü yürüyüb Ruúiye BÀnÿ’ya selÀm virüb 

vÀlidesiniñ daòi eteğin öpüb ikisi daòi selÀm virüb oturdılar úadınım òoş geldiñ ãafÀ geldiñ 

úademler getürdüñ úademiñle òÀnımızı müşerref eylediñ didikde [11] onlar da el úaldırub 

ãabÀó şerìfleriñiz òayr ola ey sulùÀn èÀlem duèÀcındır úo ednÀ-yı èÀlem mesÀàın söyleyen 

diller çürüsün saña úasdeyleyen úullar úurusun ùÀlièin işlerün Óaúú TeèÀlÀ sevdügin 

baàışlasun deyüb duèÀ itdikde onlar ferÀólandırub cÀnım vÀlide ben bu òatunlardan pek óaôô 

itdim ben onları bu gice úoyu virmem didikde Cevrì Çelebi’niñ anası aytdı kim evlÀdım 

óÀcet-i nemÀzlarımız úalur úorúarım didikde Ruúiye  BÀnÿ anları diñleyüb ferÀcelerin ãoyub 

ùaèÀmlar yiyüb ve şeker şerbetlerin içüb úarÀr itdiler çün aòşam oldı. Ruúiye BÀnÀ vÀlidesin 

elin öpüb ey gözüm vÀlide bu gice misÀfirleri ben odama götürdüm didikde vÀlidesi 

òÀùırından çıúamayub òatunlara ikrÀm idemezsin idebilürsen el götür bunlar úalúub Ruúiye 

BÀnÿ’nuñ oùasına gitdiler. Çün oùanıñ içine girdikde cÀriyeleri ùışarı ãavdılar yalñızca ãoóbet 

itdiler Çavuş-zÀde’niñ vÀlidesi Cevrì’niñ vÀlidesine kÀàıd sende midir didikde şimdi kÀàıdıñ 

vaúti degildir ãoóbetimize baúalım onlar öyle dirken úız cÀnım vÀlide kÀàıd ne şekil kÀàıtdır 

didikde [12] ey úızım siziñ içün degildir yolda gelürken bir kÀàıd bulduú didikde Ruúiye 

BÀnÿ cÀnım vÀlidem vir baúalım diyüb hemÀn Çavuş-zÀde’niñ vÀlidesi kÀàıdı ãundı kÀàıdı 

açub kendü ãÿretni görüb óayrÀn oldı úÀàıdıñ öte ùarafın çevirüb Çavuş-zÀde’niñ ãÿretin 

görünce deli dìvÀne oldı aman úadın şunu benimle müşerref eyle diyüb Cevrì’niñ vÀlidesi didi 
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ki iş úolaydır didi úız aytdı ne şekil úolaydır didikde Cevrì’niñ vÀlidesi didi ki ãabÀó olur 

vÀlidene dirsin ki vÀlide bunlar çengi imiş bir köçeyi var imiş varub gelsünler bir õevú-i èÀlem 

idelim çün Ruúiye BÀnÿ tertìbe úÀéil olub ãabÀó oldı vÀlidesiniñ elin öpüb ey vÀlidem bu 

óatunlar çengi imiş varsun köçeklerin alsunlar da gelsünler didü pek eyü diyüb anası úÀéil 

oldı. Cevrì Çelebi’niñ vÀlidesi ile Çavuş-zÀde’niñ vÀlidesi ferÀcelerin geyüb ùışra çıúdılar  

óÀyde imdi úarındaşım var eve git ben de eve gideyim dìdikde tizce gel oàlumuñ murÀdı ne 

zamÀn óÀãıl olur diyince sen elem çekme ben şimdi oàlum èAbdi’yi [13] alub siziñ evinize 

getürürüm söyle Cevrì Çelebi òÀùrın òoş ùutsun dedi. Oradan kendü evlerine geldiler. Cevrì 

Çelebi’niñ vÀlidesi gelüb oàlunuñ yanına geldi oàlu ise dünyÀdan bì-òaber mecnÿn –ãıfat 

deryÀ-yı àama müstaàrıú olmuş ey oàul Meómed müjde saña işte ÒˇÀce Maómÿd’uñ úızına 

vardıú itdikse itdik seniñ taãvìriñ gösterdik senden beş beter oldı ve siziñ aóvÀliñize daòi 

muùallÀ oldı ve Çavuş-zÀdeniñ vÀlidesi daòi ben şimdi oàlumu alur gelürüm didi úalú seni 

óamÀma úoyayım çamaşur değiştireyim didi. Cevrì Çelebi vÀlidesi yüzine bel bel baúdı vÀlide 

èaúlıña òiffet gelmiş ancaú sen ne söylersin didi yÀ oàul şunuñ içün bunuñ içün kelÀm itme 

ister inan ister inanma didi óamÀma girüb çamaşur degişüb èAbdi’niñ gelmesine muntaôır oldı 

biz geldik Çavuş-zÀde’niñ vÀlidesine olduóı eve gelüb oàlı èAbdi’niñ yanına gelüb oàul 

dìdeler rÿşen-i murÀdıñ óÀãıl oldı didi ne yüzden vÀlide didi işte oàul Cevrì’niñ vÀlidesiyle 

vardıú Cevrì’de seniñ ve Ruúiye BÀnÿ’nuñ taãvìri var imiş anı aldıú Ruúiye BÀnÿ’ya 

gösterdik ol da saña [14] èÀşıú oldı ve üç güne mühlet aldıú seni úız úıyÀfetine úoyub 

götürsek gerek úalú óamÀma gir çamaşur degiş seni götüreyim Cevrì Çelebi ile barış deyince 

biél-øarÿrì güldi vÀlide Cevrì Çelebi’den rüşvet almışa beñzersin didi bre oàul yalan niçün 

söyleyim taóúìú şunuñ Óaúúıçün bunuñ Óaúúıçün deyü hele inandırdı ancaú vÀlide benim 

èahdım anıñ üzerine dir ki ol úız Cevrì’niñ oùasına gelmedikce ben varmasam gerekdir didi ey 

deli sözi söylersin bu seniñ getürecegin úız şöyle yalñız başına bir eãnÀfıñ úızı degildir 

malınıñ óesÀbın bilmez bir bÀzir-gÀn úızıdır èaúlını başına düşür dìvÀnelik eyleme diyüb 

úaldırub óamÀma úoyub ve pÀk libÀslar giydirdi ve başına fettÀn destÀrın ãardı ve èÀlem-ÀrÀ 

òançerin taúındı ve al kerrÀkesin egnine alub ùışra çıúub çÀrşu içinde serv-veş ãalınaraú revÀne 

oldı. 

 

 



 83

Beyit: 

Hÿ çekelim ol güzeliñ èaşúına yÀhÿ diyerek 

Her göreniñ taóammüle mecÀli úalmaz elbet 

 Hÿ çeker işte böyle reftÀr iderek Cevrì Çelebi’niñ òÀnesi diyüb gider bu ùarafdan Cevrì’niñ  

            vÀlidesi úapuya gözcü úodu Çavuş-zÀde gelür ise [15] òaber eyle deyü işte Çavuş-zÀde biñ 

nÀz ile úarşudan göründi ol gözcü gelüb óaber virdi Cevrì Çelebi segirdüb úarşu çıúdı gül 

cemÀlin gördükde az úaldı bayıla hele èaúlı başına geldi aàlayaraú boàazına ãarılub efendim 

gör beni ne úıyÀfete úoduñ diyerek birúaç bÿsesin alub el ele yapışub aàlamada ey kÀfir Cevrì 

diyüb gözlerin silerek nerd-bÀndan yuúarı çıúub oturdılar ey Cevrì’m işte murÀdın óÀãıl oldu 

mı didi Cevrì daòi el-óamdüèl-lah didi arada söz çoú ne úıããa-i derÀz idelim èayş-ı èişret ü 

õevú-i ãafÀya başladılar ancaú Çavuş-zÀde’niñ göñlünden Ruúiye BÀnÿ gitmez Àh Cevrì’m 

èacebÀ şol Ruúiye BÀnÿ ile sìne-ãÀf olabilür miyim diyüb Cevrì Çelebi inşÀèal-lah şimden 

ãoñra iş ÀsÀndur diyüb üç gün üç gice yidiler ve içdiler õevú-i ãafÀ eylediler dördünci gün 

olduúda (?) èAbdi Çelebi’yi úız úıyÀfetine úoyub vÀlidesi yanına alub revÀne oldı ancaú 

Cevrì’niñ vÀlidesi gitmedi biz geldik Ruúiye BÀnÿ daòi üç gün temÀm olduúdan ãoñra geyindi 

ve úuşandı altunun ve incüsin ùaúındı ser-À-pÀ cevÀhirlere müstaàrıú oldı yollara baúmaàa 

başladı    

            [16] Beyit:  

   Ùarfetü’l-èayn içre gele devletin (?) Tañrımdan dile  

              Kim èademden var iden MevlÀnÀ’ya úadar degil 

            İşte Çavuş-zÀde daòi vÀlidesi ile ÒˇÀce Maómÿd’uñ úapusuna gelüb bilÀ-tereddüd içeri 

girdüler dosùùoàrı Ruúiye BÀnÿ’nuñ oùası diyüb gelür iken Ruúiye BÀnÿ’ya òaber oldı 

úarşulayub öñlerine düşüb oùasına getürdi ferÀcesin çıúaruñ deyü teklìf eyledi ama Çavuş-

zÀde ferÀcesin nice çıúarsın şÀyed bilinür deyu çıúarmadı idi ama Ruúiye BÀnÿ bir kere 

cemÀliñ göreyim deyu èaúlı gidiyor yoú böyle olmaz deyüb vÀlidesiniñ yanına geldi úadın 

nine senden bir büyük ricÀm var ama úabÿl idersin didi vÀlidesi daòi nedir a úızım didi 

efendim nene àÀyet mizÀcım nÀ-òoşdur baña iõin vir birúaç gün cÀriyeler ile yalımıza gidelim 

biraz taãóìó-i mizÀc idelim diyüb ne işledi ise işledi iõin alub iskeleye bir çuúa-dÀr gönderüb 

yedi çifte bir úayıú óaøırlanub ve on miúdÀrı cÀriye ve úoçu óaøır olub òaber [17] oldı Ruúiye 

BÀnÿ çengi úızı alub hemÀn ikisi úoçuya bindiler ve Çavuş-zÀde’niñ vÀlidesi cÀriyeler ile 
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yayan úoçunuñ ardı ãıra revÀne oldı ama Ruúiye BÀnÿ ol vaúit ki úoçuya bindi úapaúların 

úapatdı ve Çavuş-zÀde’niñ başından yaşmaàın alub efendim èAbdi àayrı ãabra mecÀlim 

úalmadı diyüb birbirine ãarmaş ùolaş oldılar güyÀ bal ile úaymaú bir yere úarışdı ùurfÀnda gül 

miåÀli birbirin úoúmaúdan öpmege elleri degmedi işte bu óÀl üzre iskeleye irdiler úoçı 

durunca bildiler ki iskeleye gelmişler hemÀn başların baàlayub úoçundan inüb úayıàa girdiler 

ve Àn-ı vÀhid içinde yalıya vardılar yalı bekçisi bunlarıñ geldigin görüb yalı úapuların açdı 

bunlar daòi içerü girüb baàçeniñ ortasında bir köşk var idi dostùoàrı ol köşke varub úarÀr úılub 

başladılar èayş u èişrete ve bizim ãoóbete daòi Ruúiye BÀnÿ birúaç erkek libÀsı getürdiler 

deyü emreyledi didi ol sÀèat birúaç erkek libÀsı getürdiler CevÀhir òançerine ve sÀèatine 

varınca Ruúiye BÀnÿ Çavuş-zÀde’ye úalú efendim seniñle óamÀma girelim deyüb Çavuş-

zÀde’yi cÀme-kÀn oùasına getürüb kendi eliyle ãoyub ve ibrişim peşte-mÀl úuşadub kendü daòi 

ãoyunub ibrişim peşte-mÀl úuşanub ve cevÀhir naèline Çavuş-zÀde’niñ elin eline [18] alub 

birbirin ãıúışdıraraú ve biribiriyle öpüşerek óamÀm içine girdiler ama billÿr tenler eşkÀre olub 

ve gizli olan beñler meydÀna çıúub birbiriyle şaúa ve laùìfe idüp bir óamÀm faãlı eyledüler ki 

taèbìri mümkün degil baède çıúub cÀmelerin giydiler Ruúiye BÀnÿ’nuñ getürdigi esbÀbı 

Çavuş-zÀde’ye geydirdiler ve ãarıàın başına ãarub erkek üslÿbuna girdikde Ruúiye BÀnÿ’nuñ 

bir úat daha èaşúı ziyÀde oldı ey efendim yalı ãofasına mı gidelim yoòsa meşhÿd köşke mi 

gidelim didi. èAbdi Çelebi sezÀ-yı èilm diyüb hele yalı ùarafına varub aòşam olunca gelip 

geçen úayıúları seyir idüp yidiler ve içdiler güldiler ve oynadılar aòşam oldı bi’l-mumlar 

yandı cÀriyeler daòi cÀme-i òˇÀba bıraàub ãoyunub bir pìrÀhen ile úalub yoràan altuna 

girdikde pìrÀhenlerin de çıúarub birbirlerine muókem ãarıldı işte ol gice içinde úıldıúları õevú 

ne diller ile taèbìr olunur ve ne úalem ile taórìr olunur ol gice bir sÀèat miúdÀrı gelmiyor 

güneş úıble-i afÀúdan baş göstermiyordı hele yerlerinden úalúub abdest aldılar ãabÀó nemÀzın 

edÀ eylediler ve úahve altı yidiler ve úahvelerin içdiler yine èayş-ı [19] èişret ve bezm-i ãafÀda 

iken Ruúiye BÀnÿ bülbül lisÀnla Cevrì Çelebi’yi suéÀl eyledi efendim ne sebeb oldı ki bendeñi 

òaber alub bu dÀm-ı tezvìri úurub seniñ ile sìne-i ãÀf olduú vÀlideñ icmÀle naúl eyledi ama 

telÀş ile òÀùırda úalmadı luùfuñuz olursa taúrìr buyuruñ didikde Çavuş-zÀde daòi evvelinden 

aòìrine úadar naúl eylemedi Ruúiye BÀnÿ Cevrì Çelebi’niñ Çavuş-zÀde’ye ne mertebe èÀşıú 

idügin añladı öyle ise efendim şimdi Cevrì Çelebi saña muntaôırdır didi döndi Çavuş-zÀde 
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didi ki derd-mendiñ bu gice gözine òˇÀb girmemişdir didi Ruúiye BÀnÿ acıyub vÀh vÀh vallah 

yazıúdır gel bir adam gönderelim çaàırdalım zìrÀ ben vÀlidemden üç gün üç gice temÀm 

olduúda seni úoyuvirmek muóÀldir didi Çavuş-zÀde daòi sezÀ-yı èilm deyüb Ruúiye BÀnÿ 

şimdi kimi gönderelim deyu fikr eylediler Cevrì Çelebi’niñ òÀnesin bir bilür yoú mı didi 

andan Ruúiye BÀnÿ òÀùırına geldi efendim vÀlideni gönderelim zìrÀ ondan àayrı bilür yoúdur 

cÀriyeleriñ birine emreyledi Çavuş-zÀde’niñ vÀlidesin çaàırdılar Ruúiye BÀnÿ dir büyük 

òanım ben seni niye çaàırdım bilür misin didi ol daòi buyuruñ didi ben vÀlidemden üç güne 

iõin aldım ve èAbdi Çelebi’yi üç [20] güne úoyuvermem siz ãaúın àam çekmeyiñiz ve hem 

bize Cevrì Çelebi’yi buraya gönderseñiz maúbÿle geçer didi ol daòi baş üstüne deyüb rÀøı 

olduúda Ruúiye BÀnÿ hayli baòşìş virüb oradan bir úayıàa binüb revÀne oldı varub iskeleye 

çıúub ùoàrı Cevrì Çelebi’niñ òÀnesine vardı Cevrì Çelebi görüp vÀlide òayır mı didi òayırdır 

oàlum inşÀél-lah diyüb aóvÀli bir bir naúl eyledi ve Ruúiye BÀnÿ oàlum ‘Abdi seni ister didi 

Cevrì Çelebi daòi ol sÀéat ol oradan úalúub iskeleye gelüb bir úayıàa binüb ÒˇÀce 

Maómÿd’uñ yalısı deyüb çekdirdi ama yolda giderken tefekkür eyledi kendi kendine didi ki 

bu úız pazarı pazar degildir úorúarım ãoñı fenÀya varır diyüb úalbine úorúu girdi. Hele ne óÀl 

ise yalıya yaúın gelince Ruúiye BÀnÿ ile Çavuş-zÀde gördiler Cevrì geliyor Ruúiye BÀnÿ 

emreyledi yalı úapuların açdılar cÀriyeler úarşulayub úoltuàuna girüb getürdiler oùa 

úapusından içerü girerken Ruúiye BÀnÿ ãıçrayub ayaà üzre úalúub òoş geldiñ deyüb èazìm-i 

rièÀyet eyledi ve yer gösterdiler geçüb úarÀr eyledi işte [21] baôıè şaúÀ ve laùìfeden ãoñra 

Ruúiye BÀnÿ didi Cevrì Çelebi Çavuş-zÀde’yi çoú sever misin didi Cevrì Çelebi hic cevÀb 

virmedi Ruúiye BÀnÿ ise muãirr oldı cÀnım söyle Çavuş-zÀde’yi çoú sever misin Cevrì Çelebi 

cevÀbında efendim Çavuş-zÀde’yi pek ziyÀde severim yaèni bu İstÀnbul’da olduúça Cevrì 

Çelebi èÀrifdir deyu èÀlemiñ óüsn-i naôarı vardır erkekde Çavuş-zÀde ve nisÀda efendim gibi 

güzel görmedim ama bendeñiz Çavuş-zÀde’ye èÀşıú olduàum cihetle Çavuş-zÀde’niñ bir úılın 

sencileyin on úıza degişmem deyince Çavuş-zÀde bozuldu ama Ruúiye BÀnÿ aldırmadı óaôô 

eyledi Àferìn Cevrì Çelebi èÀşıú olunca böyle gerekdir deyüb taósìn eyledi işte böyle èayş u 

èişret ü õevú-i ãoóbet ider iken aúşam olub ùaèÀmlar yendi ve şerbetler içildi baède kÀh Cevrì 

Çelebi beste oúuyub kÀh Çavuş-zÀde Ruúiye BÀnÿ ile ahenk eyler idi ama birúaç defèa 
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sulùÀnım bu yalıdır şÀyed bundan Bostancıbaşı geçer bir èırø eksikligi olmasun büyük bir 

àayrı yere gidelim óamdolsun  

hücre çoúdur deyince Ruúiye BÀnÿ aytdı neden úorúarsın ey Cevrì her zamÀn biz yalıya 

geldikce burada [22] õevú ideriz sen elem çekme didi Cevrì òoş imdi başa yazılan bozulmaz 

deyüb  òÀmÿş oldı bir miúdÀr daòi ahenk eylediler Cevrì Çelebi’ye teklìf eylediler úalú bir 

oyun çıúar seyr idelim didiler Cevrì olmaz kimiñ ile oynayım işte cÀnım Cevrì Çelebi úızlara 

ile oyna filÀn diyüb mücÀdelede iken Bostancıbaşıdır yalıları dolaşub ol arabaya geldi işitdi 

bir şamata vardır (?) idüb durdı bunlar ise cÀnım Cevrì úalú dirler olmaz efendim olmaz şÀyed 

Bostancıbaşı gelür deyince Bostancıbaşı hemÀn bundan iyi şikÀr olmaz deyüb sìne eyledi daòi 

ùÀéifesin döküb yalınıñ úara úapusına dolaşub Bostancılar birbirine omuz virüb úapuyı açdılar 

ol maóle vardılar Cevrì Çelebi cÀriyelerin birúaçın alub oyun tertìb iderken o óÀlde 

Bostancılar içerüye dolub şamata olan oùaya doàrı varub Cevrì Çelebi ile cÀriyeleri bulub be 

ùuùıñ be úapıñ dirkeñ Ruúiye BÀnÿ ile Çavuş-zÀde òaber-dÀr olub aman bizi baãdılar deyüb 

yalı úapusından ùışra uàrayub úayıú-òÀnede bir köşeye gizlendiler [23] Bostancıbaşı bu beş 

cÀriye ile Cevrì Çelebi’yi bulduúlarında bunların erkegi olmaú gerek bu beş èavret ile bir 

erkek olmaz deyüb arayub gezerken yalı oùasına varub yalı bekcisini ùuùdılar ki bir Türkce 

bilmez Gürcì kölesi idi olmadı bundan bir òaber alamadılar hele anıñ daòi iki ellerin bend 

idüb ãandal ile getürdi ve ol Ruúiye BÀnÿ’nuñ oturduàı oùaya geldiler hÀy ne var ise işte 

burada imiş úaçmışlar deyüb Bostancıbaşı darılub çaàırıñ şol èavretler ile ùutılan adamı deyüb 

iki ellerin bend idüb Cevrì Çelebi’yi götürdiler Bostancıbaşı ãordı ki úanı siziñ refìúleriñiz 

Cevrì Çelebi işte cümlemiz buradayız dedi ya beş èavrete bir erkek olur mı didi Cevrì Çelebi 

beş ùavuàa bir òoros kifÀyet itmez mi didikde Bostancıbaşı söylemedi òoş emdi ben seni 

söyledirim deyüb ãandala úoyub ele eyleyüb serÀya geldiler Cevrì Çelebi’yi óaps idüb ve 

cÀriyeleri kendü óaremine gönderdi gelelim Çavuş-zÀde ile [24] Ruúiye BÀnÿ ol úayıú-

òÀneniñ içinde ãabÀóa úadar durdılar ãabÀó-úarìb olunca deñizden úayıú geçüb giderken 

bunlar seslenüb úayıúcıyı çaàırdılar úayıúcı daòi gelüb bunları alub doàrı Çavuş-zÀde’niñ 

evine úarìb iskeleye çıúdılar ve Çavuş-zÀde Ruúiye BÀnÿ’yu alub òÀnesine götürdi. 
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Beyit: 

   Şekkerin ãayd idüb şÀhìn hevÀda emìn olmaz meger 

   Ola bedÀve işte bir miúdÀr cÀnları yerine geldi 

Àh efendim Ruúiye BÀnÿ Cevrì derd-mendi úurbÀn virdiñ èacebÀ derd-mendiñ óÀli niye 

müncer oldı nice òaber alabilseñ işte bir yanından Çavuş-zÀde’niñ vÀlidesi oàul tañrı ãaúlamış 

ele girmemişsin deyüb bunıñ müõÀkeresinde ama Ruúiye BÀnÿ Çavuş-zÀde’ye efendim nice 

olur bir adam göndersiñ bir òaber alsa deyince Çavuş-zÀde’niñ vÀlidesi bunı ben kimseye 

inanmam kendim giderim didi ikisi birden elin öpüb yalvardılar hele úalúub bir eski ferÀce 

giyüb ol aradan Bostancıbaşınıñ evine geldi şöyle böyle òaber aldı ki cÀriyeleri Cevrì 

Çelebi’yi vezìr dìvÀnına getürmişler hemÀn oradan úalúub vezìr serÀyına geldi daòi dìvÀn  

úurulmamış idi biraz gezindi varındı [25] hiç gözüne ilişmedi varub dìvÀn-òÀnede ùurdı vezìr 

ve èÀmirler ve òademeler cemiè oldılar başlandı daèvÀ görülmege bir zamÀndan ãoñra hemÀn 

ortada bir àalabalıú ôuhÿr eyledi bir nice òaãekì Cevrì Çelebi’niñ elleri baàlu ve ol beş cÀriye 

ve ÒˇÀce Maómÿd’a òaber olmuş birúaç bÀõir-gÀnlar ile ÒˇÀce Maómÿd vezìr-i èaôam 

óuøÿrına çıúa gelür ÒˇÀce Maómÿd ãaçın ãaúalın yolub devletlü efendim èarøım pÀy-mÀl oldı 

ve bir evlÀddan oldum bugün òalìfe vekìlisiñ Óaúú mı Óaúú ile deyüb başladı feryÀda 

Çavuşlar sus adam şamata itme filÀn deyüb òaãekìniñ bir ilerü varub işte efendim şol èavretler 

ile şol adamı ÒˇÀce Maómÿd’uñ yalısında baãdıú úızı daòi beraber imiş anlar úaçmış biz 

bunları bulduú anları aradıú bulamadıú deyince döndü vezìr daòi ÒˇÀce Maómÿd’uñ yüzine 

baúdı ÒˇÀce Maómÿd aàlamaàa başladı devletlü efendim èadÀlet ile dedi ya úızınıñ óaúúından 

niçün gelmediñ didi bilmedim efendim derisini üzerdim ancaú efendim buldurub èibret-i 

èÀlem eyleyim didi Cevrì Çelebi ‘niñ yüzine baúub başın ãallayub [26] yaramazsın èibret-i 

èÀlem ideyim bulduñ bulduñ da böyle bir èırø ehli adamıñ úızını mı bulduñ didi Cevrì Çelebi 

sulùÀnım günÀhıma girme benim bu işte òaberim yoúdur beni úayıú ile geçerken çaàırdılar 

didi ya ol úaçan oàlan kimdir dedi Cevrì Çelebi bildigim degildir didi cÀriyelere baúıñ bire 

úızlar doàrı söyleyiñ yoòsa sizi heb çuvala úorım deñize atarım didi cÀriyeniñ biri ilerü gelüb 

sulùÀnım siziñ óuøÿrıñızda yalan olmaz biz kendü óÀlimizde iken iki úoca úarı gelüb bizler 

çengiyiz deyüb Ruúiye BÀnÿ’nuñ oùasında bir gie yatdılar gitdiler üç günden ãoñra ol úoca 

úarınıñ biri yanına bir úız almış getürdi anlar gelince Ruúiye BÀnÿ vÀlidesinden yalıya 
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gitmege iõin aldı ve ol úız ile ikisi úoçuya binüb iskeleye geldiler ordan úayıú ile yalıya 

geldik meger ol úız úıyÀfetinde erkek imiş işte bir gice anda güldüler oynadılar irtesi gün bu 

çelebi geldi işte ol gice bizi baãdılar didi vezìr ÒˇÀce Maómÿd’a al cÀriyeleriñi deyüb teslìm 

eyledi ve Bostancıbaşına emr idüb tiz bunlar bulunsuñ deyüb úol úol adamlar ãaldı [27] Cevrì 

Çelebi’yi daòi óabse gönderdi işte Çavuş-zÀde’niñ vÀlidesi bu aóvÀli seyridüb doàrı gelüb 

oàlına ve Ruúiye BÀnÿ’ya bildirdi ama Bostancıbaşı yalılardan ve úayıúcılardan adamlar 

ùutdurub getürüb teftìş eyledi bir yerden uc göstermedi cümle maóallelerin imÀmların çaàırub 

èaôìm úorúular virdiler (?) ama dördüncü gün ÒˇÀce Maómÿd büyük dìvÀna çıúub devletlü 

efendim benim óaúúımı Óaúú ile bu ôÀlimler úızımı aradan yoú itdiler bu nedir úızımıñ 

üzerinde cevÀhir çoú idi mala ùamaè idüb benim úızımı yediler ben Bostancıbaşından isterim 

deyüb feryÀda başladı vezìr meks ideyim didi ama SulùÀn MurÀd úafesden baúub gördi bir 

adam úızımı Bostancıbaşından isterim diyüb feryÀd ideyor hemÀn aşaàı adam gönderüb tiz bu 

daèvÀ faãıl olsun didi vezìr Bostancıbaşıyı çaàırub óabsden Cevrì Çelebi’yi çıúarub èaleèl-

èacele dìvÀn-ı pÀdişÀha getürdiler ve Bostancıbaşı ve Cevrì Çelebi ve ÒˇÀce Maómÿd beraber 

durub ÒˇÀce Maómÿd Bostancıbaşı’ya bire ôÀlim úızımı [28] n’itdiñ ben úızımı senden 

isterim emr-i şerèin deyüb yaúasına yapışdı Bostancıbaşıdır be kişi benden ne istersin işte 

òaãmınıñ biri deyüb Cevrì Çelebi’yi gösterdi ama ol maóallde SulùÀn MurÀd úafesde bunları 

seyriderdi Cevrì Çelebi muóøır aàa girüden ilerüye sürüyüb getirürken bildi ve ol sÀèat 

daèvÀnın ne olduàın añladı ve aşaàı adam gönderüb bu daèvÀ diñlenmesün dìvÀn 

bozulmayınca deyüb bunlarıñ ardlarına adam taèyìn idüb bir köşede durdılar dìvÀn bozulub 

pÀd-şÀh vezìri çaàırub vezìrden suéÀl eyledi lÀle Bostancıbaşının baãub getürdigi adamı bilür 

misin kimdir dedi òayır pÀdişÀhım bilmem didi getürüñ şunı deyüb emr eyledi iki elleri 

úafasına bend itmişler imdi óÀlini gör derd-mend işte seni öldürecekler deyüb sürüyerek 

pÀdişÀhıñ óuøÿrına getürdiler SulùÀn MurÀd Òan èaleyh raómetièl-àufrÀn Óaøretleriniñ başın 

úaldırub ey kişi gel doàrı söyle bir aóvÀl nice olduàın didi derd-mend Cevrì Çelebi’niñ ise 

gözinden yaş incü danesi gibi geliyor pÀdişÀhım seniñ óuøÿrında [29] yalan olmaz başımdan 

geçen aóvÀli naúl ideyim baède beni úatl eyle didi Cevrì Çelebi daòi tefekkür idüb doàrı 

söylemeden àayrı èilÀcın bulmayub her çeh bÀdÀ-bÀd men ola eli Àòire SulùÀn MurÀd’ıñ 

óuøÿrından naúl eyledi pÀdişÀhdır bunuñ doàrı söyledigine óaôô idüb vezìrin yüzine baúdı lÀlÀ 
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ne dersin Cevrì daèvÀyı söyledi didi vezìr daòi emr òünkÀrımıñ pÀdişÀhımıñdır Cevrì’niñ 

yüzine baúub òoş imdi Cevrì seniñ bir fincÀn úahveniñ altında úalmayalım deyüb meger 

tebdìlÀ gelüb Cevrì’niñ evinde úahve içmiş idi òilèat didi cellÀd úıyÀã idüb amÀn pÀdişÀhım 

evlÀdın başı içün èAbdi’mi biricik göreyim baède beni öldür didi SulùÀn MurÀd òaùÀ eyledi 

gülmeden ol sÀèat bir òilèat-i fÀòire getürüb Cevrì Çelebi’yi geydürüb kendüsine muãÀóib 

eyledi ve Çavuş-zÀde’den suéÀl eyledi Cevrì yer öpüb vallah òünkÀrım ÒˇÀce Maómÿd’uñ 

yalısında naúl itdigim minvÀl üzre bıraúdım àayrı bilmem ne cÀnibe getdiler deyüb başladı 

aàlamaàa ama ol maóallde Cevrì Çelebi’niñ vÀlidesi dìvÀn-òÀnede èacabÀ oàlumı 

öldürecekler mi deyüb aàlardı biri segirdüb [30] gelüb úadın müjde saña oàlıñ úurtuldı ve 

muãÀóiblige pÀdişÀh òilèat geydirdi didi işte úadın sevinmeden şÀd-ı murÀd ola biz geldik 

ÒˇÀce Maómÿd bu aóvÀli işidüp dÀd-ı feryÀd pÀdişÀhım senden àayri kime şikÀyet ideyim 

deyüb başladı feryÀda sus adam şamata etme kimse ôÀlim olmaz bunuñ bir aãlı vardır deyüb 

gördiler ki yuúarudan Cevrì Çelebi’niñ úoltuàına girmişler gülerek geliyor doàrı gelüb 

vÀlidesiniñ elin öpüb Çavuş-zÀde’den suéÀl eyledi vÀlidesi didikde oàul sen anlarıñ yoluna 

úurbÀn olayazdıñ anlar ise Çavuş-zÀde’niñ òÀnesinde èayş-ı èişret ve bezm-i ãoóbet itmekde 

didi çün Cevrì Çavuş-zÀde’den òaber aldı hemÀn gerisine dönüb SulùÀn MurÀd óaøretlerine 

pÀdişÀhım èAbdi’den ve Ruúiye BÀnÿ’dan òaber aldım didi pÀdişÀh daòi nerede imişler didi 

pÀdişÀhım èAbdi Çelebi’niñ òÀnesinde imişler didi SulùÀn MurÀd Bostancıbaşıyı çaàırub tiz 

ikisin daòi getürüñ didi Cevrì yir öpüb pÀdişÀhım şimdi bunlar Bostancıbaşıyı ve òaãekìleri 

görünce òavflarından helÀk olurlar yazıú olur pÀdişÀhım lÀkin ben úulın varayım ikisin [31] 

daòi óuøÿrına getüreyim baúì fermÀn-ı èadÀlet-i èünvÀnıñdır didi yüri tiz gel didi oradan Cevrì 

Çelebi bir muãÀóibiñ atına binüb yedi sekiz çuúa-dÀr ile Çavuş-zÀde’niñ òÀnesine revÀn oldı 

ve ilerü bir müjdeci gönderdi Çavuş-zÀde Ruúiye BÀnÿ òaber-dÀr olunca aàlayaraú úarşu 

çıúub Çavuş-zÀde Cevrì’niñ boynuna ãarılub bir sÀèat miúdÀrı aàladılar Cevrì Çelebi didi ki 

begim durmaú olmaz SulùÀn MurÀd Òan aóvÀli bir bir naúl eyledi ve SulùÀn MurÀd Óaøretleri 

tebdìl kendü òÀnesine geldügin bildürdi hemÀn Ruúiye BÀnÿ’yu bir úoçı içine úoyub ve 

Çavuş-zÀde’yi daòi bir ata bindürüb Cevrì ile beraber muãÀóibet iderek úoçı ardlarından bÀb-ı 

hümÀyÿndan içeri girer iken ÒˇÀce Maómÿd’a rast geldi baba úızıñ işte úoçı içindedir dön 

gidelim pÀdişÀhı rÿ-yı zemìn ne emr iderse ol olur didi ol daòi dönüb içeri girdiler pÀdişÀh 
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èÀlem-i penÀha ièlan eylediler pÀdişÀh gelsünler didi Cevrì Çelebi Ruúiye BÀnÿ Çavuş-zÀde 

ÒˇÀce Maómÿd [32] dördiler daòi aàlayaraú pÀdişÀhın óuøÿrında yer öpdiler SulùÀn MurÀd 

Çavuş-zÀde’yi görünce fetÀ bÀrek-allah iósÀnü’l-òÀliúin didi Ruúiye BÀnÿ’nuñ niúÀbın 

açdırub baúdı yine pesend aytdı ve emreyledi úızıñ babasını ilerü getürdiler baú adam úutı 

úapaàın bulmış gel birbirine nikÀó idelim didi ÒˇÀce Maómÿd ne çÀre yer öpüb emr 

òünkÀrımıñ didi ol sÀèat Şeyòüèl-İslÀm Efendi Óaøretlerini çaàırub Cevrì Çelebi’ye virdiler 

ve èaôìm-i iósÀnlar bulundı ve ÒˇÀce Maómÿd’ı kendüye bÀõir-gÀn başılıàa úaftÀn geydirdi 

birúaç eyyÀmdan ãoñra içerden bir serÀylı çıúarub Cevrì Çelebi’ye virdiler ve èaôìm dügünler 

eyleyüb ber-murÀd oldılar Allah èaôìmüéş-şÀn Óaøretleri cümleniñ işini ve murÀdnı óÀãıl 

eyleye 

 Ámin…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91

3.2. Hikâye-i Tayyarzâde 

    3.2.1 Tayyarzâde ve Binbirdirek Batakhânesi 
[3] Memleketimiziñ úadìm ve tÀriòì óikÀyelerinden biri olan bu óikÀye eski 

zamÀnlardan beri meşhÿr olub beyneèn-nÀs naúl ve óikÀye olunır ki meraúla èOåmÀnlı 

Tiyatrosunuñ Gedik Paşa’da icrÀ-yı luèbiyyÀt edildigi tÀriòde Aktuvarlardan Aómed Òabìb 

Efendi ùarafından dram óÀline úonılaraú defèaÀtle vaøè-ı ãaóne idildigi gibi sekiz on sene 

evvel de muòtelif tiyatro ve úumpanyaları bunı birúaç kere oynamışlar ve òalú ùarafından 

büyük bir raàbet úazanmışlardı. 

 Birúaç kere ùabè idilmiş olan aãıl óikÀyeniñ ùarz-ı taórìr ve ifÀdesi eski zamÀn-vÀrì 

yaèni herkesiñ añlayamıyaàı ve bÀ-òuãÿã muùÀèlasına raàbet eyleyecegi bir şekilde oldıàından 

bunuñ böyle úalmasına göñül rÀøı olmadıàından bunı da birçoú úadìm ve millì óikÀyelerimiz 

gibi yeñi tarza taóvìl itmegi münÀsib gördük. 

 Ümid ideriz ki muóterem úÀrèi ve úÀrèilerimiz ùarafından maôhar-ı raàbet olur ve 

nÀşiri teveccühlerle minnet-dÀr buyururlar. 

[4] Defter-dÀr Óüseyin Efendi 

 Dördüncü SulùÀn MurÀd’ıñ zamÀn-ı salùanatında idi. İstanbul defter-dÀrlıàından 

(mÀliye nÀôırı) munfaãıl Óüseyin Efendi nÀmında àayet zengin, orta yaşlı bir õat, Ùopkapu 

civÀrında Yeñibaàçe çayırına nÀôır cüseym úonaàında münzeviyÀne yaşayordu. 

 Müddet-i maèzÿliyyet iki seneyi bulmışdı. RicÀl-i devlet-i mevúiè-i iúbÀlde bulındıàı 

zamÀnlarda maôhar-ı iltifÀtı olmaú ümidiyle gice ve gündüz úonaúdan çıúmayan, efendi 

óaøretleriniñ meclis-i melÀéik-i enìs-i ãoóbetlerinden bulınmaàa can atan eóibbÀ ve bende-gÀn 

şu zamÀn meèzÿliyetde oradan bir fÀéide ümid itmediklerinden, bÀ-òuãÿã mevúiè-i iútidÀrda 

bulunanlarca meèzÿline tereddüdüñ pek de òoş görinmeyeceginden artıú úonaàa uàramaz 

olmuşlar, binÀéaleyh efendi de tek ve tenhÀ úalmışdı. 

 ZamÀn-ı iúbÀlinde tehÀcüm-i devÀya ve izdióÀm-ı òalúa alışmış olan Óüseyin Efendi 

óayÀt-ı inzivÀdan ãon derece ãıkılıyor ve üzülüyordu. Oùasında tek başına úalmaúdan 

müteóaããıl àam ve kederini defè itmek içün evúatını tÀriò ve úıããa kitÀbları muùalèasına óaãr 

eylemişdi. 
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 Şehremini civÀrında muúìm fıúradan, nükte-dÀn, óÀl-i ÀşinÀ, òoş ãoóbet Dervìş 

Maómÿd nÀmında bir õat ara ãıra müşÀr-ı ileyhi ziyÀret ider. Óüseyin Efendi ile muãÀóib 

iderek bir úaç sÀèat geçirmesine òiêmet iderdi. [5] Birgün yine Dervìş Maómÿd Óüseyin 

Efendi’niñ nezdinde idi. Defter-dÀr-ı sÀbıú eånÀ-yı ãoóbetinde didi: 

 – DünyÀda vefÀ-dÀr dost, sÀdıú aóbÀb bulmaú çoú müşkil imiş! Vaútiyle dÀéiremize 

gelib gidenlerin cümlesi işàÀl eyledigim maúÀmıñ òaùırı içün geliyor. Bir külÀh úapmaú 

maúãadıyla eùrafımı alıverirler imiş. Bunı şimdi tamamıyla añladım. Bu óÀl-i idbÀrımızda o 

zamÀn pervÀne gibi eùrafımızda ùolaşanlardan hiç biri úapumızı bile çalmıyor. Bu óÀl insanlıú 

içün èayıbdır. Faúaù CenÀb-ı Óaúú büyükdür. Elbet yine günün birinde nÀéil-i iúbÀl ü saèÀdet 

oluruz da şimdi bizden úaçanları maócÿb görürüz. 

 Dervìş Maómÿd bu teéeååür ve teéellümü bir derece izÀle ve teskìn itmek maúãadıyla 

CenÀb-ı Óaúú èömr ü èafiyetinizi müzdÀd ve dÀéim buyursun. Efendimiz iúbÀl denilen yÀd-

gÀr şübhesiz yine bir gün, hem de pek yaúında sizi teveccüó idecekdir, hem eminim ki 

eskisinden aèlÀ olacaúsıñız. Biraz ãabr lÀzımdır, didi. 

Óüseyin Efendi: 

– VaúıèÀ böyle olacaàına benim de úalbim şehÀdet ediyor. Lakin şunuñla bunuñla 

muãÀóbete, dostlar ve aóbÀblar arasında imrÀr-ı óayÀta alışmış oldıàımdan şimdiki 

yalñızlıúdan taèrif idemeyecegim úadar ãıúılıyorum. Bari sözi ãoóbeti yerinde, baña candan 

sÀdıú bir aóbÀbım yoú ki onuñla ãohbet idüb vaúit geçireyim. Öyle bir arúadaş istiyorum ki 

sözimi, derdimi añlasun. Benim hem bezm-i ülfet ve enìs-i ruóum olsun. Leb dimeden 

leblebiyi añlar eõkiyÀdan bulunan Dervìş Maómÿd, Óüseyin [6] Efendi’niñ ùabèen genç ve 

güzellere de meyyÀl bulındıàına da vÀúıf oldıàı gibi maèzÿl olmaúla beraber pek büyük bir 

åervet ãÀóibi bulunan efendiniñ mizÀcına òıêmet itmekle faølaca müstefìd olacaàını 

düşindiginden: 

– Fièl-vÀúi maèiyyet-i èÀlìlerinde kendisiyle ünsiyet idebilecek bir nedìm yoúdur. 

Eger böyle biri bulunsa şübhesiz şimdiki úadar ãıúılmazsıñız. Maólemizde on yedi on sekiz 

yaşlarında fevúèal-èÀde òoş-gÿ, taóãìl görmüş çÀr-ebrÿ, ãoñ derece de güzel bir faúir genç 

vardır. İsmi de ÙayyÀr’dır. Sözi, sazı, sesi yerinde, tÀriò ve edebiyÀta vÀúıf, mÿsìki-şinÀs olub 

şemè-i cemÀline pervÀne olan èuşşÀú keåìrdir. Óasbèel-øarÿre müşkilÀt içinde imrÀr-ı óayÀt 
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itmekle beraber àayet èulüvv-i ùabè ve cenÀba mÀlikdir. müsÀède buyırılır ise onı òÀk-pÀye 

getireyim. Bezm-i ãoóbetiñizi şen ve ôulmet-i inzivÀñızı rÿşen idecek bir nedìmiñiz olur, 

dimekle Óüseyin Efendi Dervìş Maómÿd’uñ medó ü senÀ eyledigi genci bir an aúdem görmek 

arzÿsına iôhÀr ile: 

– Teşekkür ederim! Eger mümkün ise bu genci hemÀn bulup getiriñiz didi. Dervìş 

Maómÿd hemÀn úalúub Şehremini çarşısında ÙayyÀr-zÀde’niñ devÀm eyledigi KemÀnì 

èOåmÀn Dede’niñ úahve-òÀnesine gitdi. ÙayyÀr-zÀde orada idi. Yanına oturub ceryÀn-ı óÀli 

óikÀye etdi. Óüseyin Efendi’niñ aóbÀbı olması sayesinde faúr ü fÀúadan úurtılacaàını àayet 

muúniè sözlerle beyÀn iderek genci úandırdı. Birlikde defter-dÀr-ı sÀbıúıñ úonaàına götürdü.  

Dervìş Maómÿd’uñ èazìmeti üzerine pencereniñ öñine geçerek èavdetlerine [7] intiôÀr 

itmekde olan Efendi bunlarıñ uzaúdan gelmekde olduúlarını görince hemÀn òiêmet-kÀrlarına 

emr ile misÀfirleri der-òÀl oùasına getirtdi. Genç küberÀ nezdine girmek ÀdÀb ve uãÿlune vÀúıf 

bulındıàı cihetle oùaya girmegi müteèaúib efendiniñ etegine vardı ise de meşÀr-ı ileyh buña 

meydÀn virmeyerek: 

–Estaàfirèul-lah oàlum! äafÀ geldiñiz, buyurıñız, diyerek yanına oturdı. Der- óÀl 

úahveler ve çıbuúlar getirildi. ÙayyÀr-zÀde’niñ şen ve şÀtır óÀl ve ùavrı, òoş ãoóbeti ãÀóib-

òÀneniñ naôar-ı diúúatini celb eyledigi gibi óüsn ü cemÀlini ve ôerÀfet-i óarekÀt ve eùvÀrını da 

pek begendi. Genç bir sÀèat úadar muãÀóibden ãoñra müsÀède alaraú evine gelmegi vaèad 

iderek çıúub gitdi.  

èAlÀúa Başlayor 

Óüseyin Efendi o gice ãabÀóa úadar gözini úapayamadı. GüyÀ misÀfir-òÀne-i çeşmine 

mihmÀn-civÀn nüzÿldan imtinÀè itmişdi. DÀèim onı düşünüyor òayÀli cemÀli göziniñ öñinden 

gitmiyordu. Kendi kendine didi: 

– Ne àarìb óÀl! Bütün gice bu melek-simÀ bir an gözimiñ öñinden zÀéil olmadı. 

èAcebÀ bunı büsbütün òÀneme alabilir miyim? Bu düşünce ile ÙayyÀr-zÀde’yi úonaúda 

alıúoyabilmek içün tedbìr ve çÀre tefekküri ile ãabÀóı etdi.  

 Her günkü vaútinden evvel selÀmlıàa çıúaraú bir òiêmet-kÀr çaàırdı ve: 

 – Haydi çabuú git, ÙayyÀr-zÀde’yi çaàır. HemÀn teşrìflerini ricÀ iderim diyerek 

gönderdi. Òiêmet-kÀr ÙayyÀr-zÀde’yi óÀnesinde bulub [8] efendiniñ ricÀsını teblìğ eyledik de 
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genç der-óÀl úıyÀm ile úonaàa geldi. O gün aúşama úadar efendi ile hem bezm-i ãoóbet 

olduúdan ãoñra ortalıú úararmaàa başlatınca istióãÀl-i müsÀède ile òÀnesine èazìmet itdi. 

  Óüseyin Efendi her gün èaleèl-ãabÀó genci daèvet idiyor ve aúşama úadar beraber 

alıúoyuyordı. Faúaù bu eånÀda onuñ ãÿret-i dÀéime de úonaúda úalmasını bir dürlü teklìf 

idemiyordu. Bu ãuretle günler geçdi. Efendi artıú taóammül idemeyerek bir gün ÙayyÀr-

zÀde’ye didi: 

 – EvlÀd sen beni sersem itdiñ. KemÀliñ ve cemÀliñ, òoş ãoóbetiñ ve óüsn-i maúÀlıñ 

beni saña èÀdetÀ esìr eyledi. Artıú sensiz bir daúiúa úalamayacaàımı añlıyorum bundan böyle 

birlikde olsaú ne olur?  

 – İltifÀt ve teveccüóüñüz de, maèiyyet-i èÀlìlerinde bulınmaàı kendime bir şeref èadd 

eylerim. Ancaú bir iòtiyÀr vÀlidem cariyeñiz vardır. äoñ zamÀn óayatında onuñ rıøÀsını ve 

òayr duèÀsını istiósÀle mecbÿr bulındıàımdan ondan iõinsiz hiçbir yerde bir gice bile 

úalamam. 

 – Ben vÀlideñizden bu òuãÿãda müsÀède alırım. Hem de sizi burada òiêmet-kÀr gibi 

degil evlÀdım maúÀmında bulundurmaú istiyorum. 

 – Eger vÀlidem müsÀède ider ise úuluñuzca hiçbir maóõÿr yoúdur. 

Genciñ bu cevÀb-ı muvÀfaúatı üzerine Óüseyin Efendi der-óÀl ket-òüdÀsını çaàırdı. 

HemÀn úıymet-dÀr úumaşlar ve şallardan mürekkeb bir boàça óaøırlayaraú bir kese de altun 

alaraú ÙayyÀr-zÀde’niñ vÀlidesine götürüb kendi ùarafından hediye itmesini ve o ãırada mÿmÀ 

ileyhiñ giceleri úonaúda úalması içün [9] müsÀèade ùalebinde bulınmasını emr ile tenbih 

eyledikden ket-òüdÀ bir mÿcib-i emr giderek boàçayı iòtiyÀr úadına taúdìm etdi. Øarÿret ve 

iótiyÀcdan canı aàzına gelmiş olan úadın, bièl-òaããa altun kìsesini görince artıú sÀóil-i 

selÀmete vÀãıl oldıàına fevúèal-èÀde memnÿn olaraú efendi óaøretleriniñ arzÿ buyurdıúları 

müsÀèadeyi virmekde bir bÀèis görmedi.  

VÀlidesiniñ iõni üzerine genç úonaúda úaldı. Efendi der-óÀl mÿmÀ-ileyh içün ancaú 

vezìr-zÀdelere lÀyıú olacaú derecede mükemmel bir oùa tefrìş ettirdi. O zamÀnıñ èÀdeti vecihle 

her bir levÀzım eñ aèlÀsından olındı. Òiêmetinde bulınmaú üzre ãÿret-i maòãÿãede iki òiêmet-

kÀr taóãìã eyledigi gibi samur kürkler keşmirì şallar, altun oymalı müreããaè òançerler, pırlanta 

ve yaúut yüzikler, daha birçoú tuóaf ve eşyÀ ile ÙayyÀr-zÀde’yi mustaàrıú hediyÀ eyledi.  
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HemÀn her iki üç günde birer kìse altun göndermek ãÿretiyle genci kendisine úarşı 

medyÿn-ı şükrÀn eylemege ãarf-ı àayret idiyordu. Her gice tÀb-ãabÀó hem bezm-i ãoóbet 

oluyor ve õevú u ãafÀ ile vaúit geçiriyorlardı.  

Defter-dÀr sÀbıú ÙayyÀr-zÀde’yi ele giçirdikden ãoñra artıú óarem dÀèiresine de gitmez 

olmuşdu. Gice ve gündüz mÿmÀ-ileyh ile úalıyor, bir laóôa ondan ayrılmaú istemiyordu. 

Böylece sekiz ay geçdi, ramaøÀn-ı şerìf gelmişdi. 

Óüseyin Efendi ÙayyÀr-zÀde’niñ òÀnesine èÀdetÀ bir úonaàa kifÀyet idecek derecede 

erzÀú ve ùatlı tedÀrik-i irsÀl iyledikden başúa iòtiyÀr vÀdideye yüz gence de ramaøÀn òarçlıàı 

olaraú beş yüz altun virmişdi. EyyÀm-ı [10] mübÀreke-i ãavm õevú ve sürÿr, neşèe ve óubÿr 

içinde geçdi. èArefe güni ikindi vaúti ÙayyÀr-zÀde vÀlisini gidüb görmek ve òayr duèÀsını 

almaú arzÿ eylediginden Óüseyin Efendi’ye: 

– Efendimiz müsÀèade buyırır iseñiz bu gice vÀlidem cÀriyeleri ile ifùÀr ideyim yarın 

ãalÀt-ı èıydı müteèÀúıb òiêmet-i devletlerine şitÀb iderim. 

Dimekle Efendi bièl-mecbÿriye bu ricÀyı isèÀf ile müsÀèade buyırdı. ÙayyÀr-zÀde 

úonaúdan çıúdı. Defter-dÀrıñ ket-òüdÀsı o ãırada ÙayyÀr-zÀde’niñ òiêmet-kÀrını çaàıraraú: 

– Haydi benim oùada masanıñ üzerinde bir boàça vardır. Onu alub beraber götür. 

ÙayyÀr-zÀde’ye taúdìm it. Kendilerine lÀyıú degil ise de lüùfen úabÿl buyırsınlar. 

Didi. Uşaú ket-òüdÀnıñ oùasından boàçayı alub efendisiniñ arúasından gitdi. ÙayyÀr-

zÀde òiêmet-kÀrı teeòòürinden ùolayı úapunıñ öñinde bekleyordu. äordı:  

– Neden geç úaldıñ? 

– Efendim ket-òüdÀ efendi bu boàçayı size taúdìm idiyor. LÀyıú degil ise de lüùfen 

úabÿl buyırmañızı ricÀ idiyor.  

CevÀbını virdi. Bunuñ üzerine ÙayyÀr-zÀde yürüyor kendi kendine de Óüseyin 

Efendi’niñ bu derece seòÀv-ı keremine óayran oluyordı. Biraz ãoñra òÀnesine vÀãıl oldı. 

Oàlınıñ geldigini gören vÀlidesi hemÀn úÀpuya úoşarak: 

–Vay oàlum. Artıú efendi ile õevú ü ãafÀya daldıñ. Bizi [11] unutduñ diye serzenişe 

başlayınca genç: 

–Estaàfirèul-lah vÀlidecigim sizi unutmaú, bir daúìúa òÀùırımdan çıúarmaú mümkün 

mi? Ancaú efendi ile aramızda öyle bir muóabbet ve ünsiyet óÀsıl oldı ki beni bir daúìúa bile 
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göziniñ öñinden ayırmaú istemiyor. Bundan ùolayı ziyÀretiñizde úuãÿr itdim. bigÀne emelim 

duèÀñızı úazanmaúdır. 

cevÀbını virerek vÀlidesiniñ elini öpdi. Genç o ãırada òidmet-kÀrdan aldıàı bogçayı minderin 

üzerine úoymuşdı. Úadın bunı görince oàluna ãordı: 

– Oàlım bu boàçada ne var? 

– Efendi óaøretleriniñ baña iósÀn eyledigi bayramlıú olacaú, ben de içinde ne oldıàını 

henüz bilmiyorum.  

Úadın boàçayı açdı, içinde o zamÀnlarda òiêmet-kÀrlarıñ giyecegi cinsden bir ser-pÿş 

ile dört yemeni mendil, iplik alacadan bir mintÀn, mavi dizlik, úırmızı úuşaú, yelken bezi ùon, 

ameriúan gömlek vardı. Bunları gören úadın ile ÙayyÀr-zÀde şaşırub úaldılar. Bunıñ ne dimek 

oldıàını añlayamıyorlardı. nihÀyet úadın didi: 

– Oàlım bunlar nedir? èÁdetÀ seniñle eglenmişler! Böyle boàçayı AyvÀz Vartakes 

Aàa’ya bile virmezler. Óamd olsun sen ne açsıñ ve ne de çıplaúsıñ. Böyle masòaralıú ùoàrısı 

haøm olınmaz.  

Bu muèÀmeleden fevúèal-èÀde muàberr olan genç bir daha úonaàa ayaú basmamaàa 

úarar virdi.  

[12] èArefe güninden bir gün evvel Óüseyin Efendi’niñ seyisi Deli Maómÿd ket-òüdÀ 

efendiye mürÀcaèat iderek: 

– Úuzum efendi, ben alış verişden hiç añlamadıàım cihetle úorúarım ki beni 

aldadırlar. MaèÀşıma maósÿben baña bayramlıú bir úat elbise alıñız.  

Diye ricÀda bulınmış idi. Ket-òüdÀ efendi de bu ricÀda bir bÀéiå görmeyerek seyis içün 

aldıàı elbise ve çamaşırı boàçasıyla oùasına úoymuşdı. Diger bir boàçada da ÙayyÀr-zÀde’ye 

maóãÿã olaraú bir lÀhÿr şal, bir ipekli úaftan, keten mendiller, penbe-zÀr ùon ve gömlek, 

başları ãırma işlemeli yüz óavlısı, müreããaè òançer, altun sÀèat, üçyüz altunì óÀvì bir kìse 

ióøÀr eylemiş ve o boàça da ket-òüdÀ efendiniñ oùasında seyisiñ boàçasınıñ yanına úonmışdı. 

èArefe güni seyis Maómÿd ket-òüdÀ efendiniñ yanına gelüb çamaşırını istedikde 

kahyÀ efendi úonaúda başúa işlerle meşàÿl oldıàından: 

– Haydi Maómÿd oùama git. Masanıñ altında bir úırmızı boàça var. O seniñdir.  

Dimişdi. Seyis Maómÿd oùaya girerek iki boàçayı gördi. ÙayyÀr-zÀde’ye èÀéid olanı: 
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– İótimÀl ki benim boàçam budır diyerek almış. Aşaàıya oùÀsına inüb açmışdı. Bu 

boàçadaki úıymet-dÀr şeyleri görince òaùÀsını añlamış ve faúÀù böyle büyük bir úısmeti de 

úaçırmaú istemediginden oradan hemÀn ãavuşmış ve úaçmışdı. 

[13] Aòşam üzeri ÙayyÀr-zÀde òÀnesine gider iken ket-òüdÀ efendi oùasındaki boàçayı 

òiêmet-kÀrına virdi.  

İşte ÙayyÀr-zÀde’ye virilen boàça Seyis Maómÿd’uñ boàçası idi.  

Lakin bu sehv ü òaùÀdan genciñ óaberi yoúdı. Bu muèÀmeleniñ úaãden ve kendisini 

taóúìr içün yapılmış oldıàına óükm itmiş ve artıú Óüseyin Efendi’niñ úonaàına uàramaz 

olmışdı.  

  

- Óüseyin Efendi MerÀú İdiyor    - 

ÙayyÀr-zÀde kendisine gönderilen boàçayı uşaàına virerek: 

– Al! Bunı ket-òüdÀ’ya götür. Bunıñla başúÀ úulunı çerÀà buyırsın.  

Diyerek gönderdi. Uşaàıñ getirdigi boàçayı görince ket-òüdÀ işiñ der-óÀl farúına vardı. 

Etekleri tutuşaraú hemÀn ÙayyÀr-zÀde’niñ orada olmadıàı cevÀbınıñ verilmesini tenbih 

eylediginden úadın ket-òüdÀ’ya: 

– ÙayyÀr-zÀde burada yoúdur. Nereye gitdigini de bilmiyorum. CevÀbını virdiginden 

meéyÿsen úonaàa èavdet eyledi.  

Bir ay úadar geçdi. Óüseyin Efendi genciñ gelmedigini merÀú iderek mükerreren 

adamlar göndermiş ise de ãadre şifÀ virir hiç[14] bir cevÀb almamışdır. Kendi kendine: 

– Bunda bir sır var. FaúÀù ben añlayamıyorum.  

Diye söyleniyor, ÙayyÀr-zÀde’yi balmaú içün dört ùarafa adamlar gönderiyordı. 

nihÀyet bir gün bièõ-õat kendi gidüb aramaàa úarar virerek ãoúaàÀ çıúdı.  

Óüseyin Efendi aúşam oldıàı óÀlde henüz èavdet itmediginden Òanım Efendi ket-

òüdÀ’yı çaàırub ãordı.  Ket-òüdÀ: 

– Vallahi Òanım Efendi o ÙayyÀr-zÀde denilen úaùır içün bir aydır cümlemizi 

óaşlıyor. Aàzını bıçaú açmıyordu. Dün ãabÀó tebdìl-i kıyÀfet ile: 

– Ben gidüb kendim ararım.  

Diye gitdi. Alt ùarafından maèlÿmÀtım yoúdur.  
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– Ah kÀfir oàlan! NihÀyet efendiyi siór ile başdan çıúardı! Efendi de böyle ãaçı ile 

ãaúalı ile utanmıyaraú oàlanlarla vaúit geçiriyor. Her óÀlde büyü yapmışlardır. Çünkü bu 

genciñ vÀlidesi küp uçuranlardanmış. 

Ertesi gün de efendi èavdet itmedi. Úonaúda merÀú ve endìşe artıúda artdı. Bir hafta 

ãoñra idi ki bir ata binmiş aú ãaúallı bir adam úonaàa gelerek ket-òüdÀ efendiyi ãordı. 

Òiêmet-kÀrlar misÀfiri ket-òüdÀ efendiniñ oùasına irãÀl eylediler. MisÀfir úoynından 

ãÿreti ber-vech-i Àtì teõkireyi çıúarub virdi: 

[15] Rÿóum ket-òüdÀm èalì efendim. 

Size mürÀcaèat iden efendideki senedimi alaraú, baña dÀéir bir şey ãormayaraú 

kendisine biñ altun viriñiz.  

SÀbıúen defter-dÀr-ı İstanbul  

                                             Óüseyin 

Ket-òüdÀ efendi bu mektÿbdan bir şey añlayamadı. Efendiniñ nerede oldıàına dÀéir 

maèlÿmÀt virmeksizin bir adamla biñ altun istemesini dÀìè-i şübhe gördiginden didi ki: 

–Pek aèlÀ efendim. Pareyi virelim. Faúaù bizim efendi bir haftadan beri buraya èavdet 

itmedi. DÀéiremiziñ işleri yüz üstüne úaldı. Úadınlar da merÀú idiyorlar.  

Ket-òüdÀnıñ bu sözlerinden òoşlanmadıàını işrÀb ider bir ùavırla misÀfir cevÀb virdi: 

–Ket-òüdÀ efendi, siz efendiniziñ ne yaptıàına dÀéir bir şey ãormaàa, onuñ òaùù-ı 

óareketini taèúib ve tenúìd-i ãalÀóiyet-dÀr degilsiñiz. Ve vaôifeñiz getirdigim emr-i taórìri ile 

mÿcibince pareleri teslìm eylemekdir. Eger yazıda, imøÀda şübheñiz var ise hemÀn söyleyiniz. 

ZìrÀ geçirecek vaútim yoúdur. 

–Evet efendim. Vaøifem aldıàım emri infÀõdır. Ancaú… 

–O óÀlde vaøifeñizi icrÀ idiñiz. 

[16] Bunuñ üzerine ket-òüdÀ efendi misÀfire biñ altunı teslìm eyledi. bir hafta ãoñra 

yine şaòã-ı merúÿm gelerek diger bir óavÀle ile biñ altun daha aldı.  

Bunuñ üzerine ket-òüdÀ efendi òanım efendiye òaber gönderüb mülÀúÀt ùalebinde 

bulındı. MüşÀr-ı ileyhÀnıñ nezdinde dÀòil olınca: 
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– Òanım efendi óaøretleri iki defèadır ki atlı ve mükellef bir adam gelerek efendiniñ 

òaùù-ı dest ve imøÀsıyla mektÿb getiriyor ve biñ altun alub gidiyor. Efendi teõkirede nerde 

oldıàımı ãormayıñız diyor. Ne yapacaàımı, ne yolda óareket idecegimi şaşırdım. 

Dimekle òanım efendi ãoñ derece óiddetli ve müteéeååir bir ùavırla 

–Şübhesiz o úaùır oàlanıñ òÀnesinde õevú ü ãafÀ ile meşàÿldür. Paresi bittikce 

buradan isteyor. Yerini òaber virmemesi de kendini orada raóatsız ideriz úorúusundandır. 

Artıú buña taóammül idemem. Her ne olur ise olsun çapúınıñ ivine gidüb cümlesini rezìl 

idecegim.  

cevÀbını virdi. Baède cÀriyelerinden altı danesini, birer ãopa ile teslìó eyledikden ãoñra 

ferÀcelendirdi. Kendi de ferÀcesini alaraú bunlarla beraber ùoàrı ÙayyÀr-zÀde’niñ òÀnesine 

gitdi. Yolda gider iken cÀriyelere: 

– Şimdi oraya vuãÿlumuzda güyÀ misÀfir imişiz gibi úapudan gireriz. Yuúarı çıúub 

efendi ile oàlanı göririz. Siz hemÀn gence ãopalarla [17] hücÿm idersiñiz. Faúaù efendiye 

ãaúın urmayıñız. 

Diye taèlimÀt virdi. ÙayyÀr-zÀde’niñ òÀnesine vÀãıl olub úapuyı çaldılar. Genciñ 

vÀlidesi bu ikrÀm ve ièzÀz itmek maúãadıyla yuúÀrı aldı. Fevúèal-èÀde nezÀketle muèÀmelede 

bulındı.  

Òanım efendi: - Büyük òanım. Oàlıñız nerededir?  

–VÀlide òanımcıàım. Onuñ nerede oldıàını ben de iyice bilmem. Ancaú her gün 

ãabÀóleyin çıúaraú şuradaki úahveye gider.  

–èAcabÀ şimdi orada mıdır? Kendisini buraya çaàırmaú mümkün degil mi?  

–MüsÀèade buyuruñuz da gidüb bir kere baúayım.  

Dimegi müteèÀúıb başına çarşafını alub çarşuya çıúdı. Orada oàlını bularaú: 

–Haydi seni evden isteyorlar. 

Didi. VÀlidesiniñ böyle bièl-vaúit çarşuya düşmesinden merÀúa dÿ-çÀr olan genç 

hemÀn úalúub òÀnesine geldi.  

ÒÀnesine gelen ve kendisini görmek isteyen misÀfirleriñ òanım efendi oldıàını görince 

dÿ-çÀr-ı óayret olaraú: 

–Vay òanım efendi siz miydiñiz? äafÀ geldiñiz.  
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Didi. MumÀ-ileyhÀ óiddet göstermeyerek: 

–äafÀ bulduú oàlum. Bizim efendi ne oldı? Nerede bulunıyor? 

–Efendiye ne olmış ki? Úonaúda degil mi?  

–Òayır. Bir ay evvel seni görmek içün úonaúdan çıúub gitdi. Bir daha èavdet itmedi. 

Ne oldıàını òaber alamadıàımızdan buraya [18] geldim. Allah èaşúına bizi merÀúdan 

úurtarıñız. Burada ise òaber viriñiz.  

–Òanım Efendi bir aydan beridir ben de efendi óaøretlerini görmedim. 

–İki haftadır bir biri üzerine kendi yazısıyla iki mektÿbunı aldıú. Bunlarda nerde 

oldıàını ve ne yaptıàını yazmıyordı. Yalñız her mektÿbda biñer altun isteyordı. Biz de pareyi 

gönderdik.  

ÙayyÀr-zÀde Óüseyin Efendi’niñ böyle àÀéib olmasından ãoñ derece merÀú ve 

endişeye düşdi ve: 

–Òanım efendi! Úonaúda bu úadar adam vardır. Birisi efendiden bir maèlÿmÀt 

alamadı mı?  

Diye ãormaúla beraber hemÀn úonaàa úoşub ket-òüdÀyı buldı ve ondan bu òuãÿsda 

maèlÿmÀt istedi. Ket-òüdÀ: 

–Efendiniñ nerde oldıàından òaberimiz yoúdur. Bir ay oluyor ki sizi bulmaú içün 

buradan gitdi. Bir daha úonaàa èavdet itmedi. Biz de merÀúa düşdik. Ne úadar aradıú ise de 

bir òaber alamadıú.  

–İki defèa pare almaú içün gelen adam èacabÀ yine gelecek mi?  

–Pekiyi bilemem. Bir şey söylemedi. Faúaù ôann iderim ki nerde ise gelir. Çünki ãoñ 

gitdiginden beri tam bir hafta oldı. 

 

ÙayyÀr-zÀde FaèÀliyetde 

ÙayyÀr-zÀde — Ben yuúarıya gidüb bekleyecegim. ŞÀyed o adam gelir ise hiç iètirÀø 

itmeyerek pareyi vir ve baña da der-óÀl gönder. 

[19] –Baş üzerine efendim. 
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ÙayyÀr-zÀde yuúarı úÀtdaki oùasına çıúaraú oturub düşünmege başladı. Efendiniñ 

böyle birdenbire àÀèib olmasını bir dürlü añlayamıyordı. Her óÀlde pareyi alan adamıñ 

bundan maèlÿmÀtı vardı. 

Biraz ãoñra oùa úapusı yavaşca açılaraú içeriye bir òiêmet-kÀr girdi. Ve bir işaretle 

pare içün adam geldigini añlatdı. ÙayyÀr-zÀde der-óÀl aşaàıya inüb bir ùarafa gizlendi. Óerif 

bir muètad biñ altunı alub úapudan çıúdı. ÙayyÀr-zÀde de bunı uzaúdan taèúìbe başladı.  

Merúÿm Aúsaray ve SulùÀn BÀyezıd ùarafıyla Iràad Pazar’ına geldi. Oradan aşaàa 

ãaparaú Faølì PÀşÀ Caddesi denilen ve o zamÀn Faølì PÀşÀ’nıñ cesìm-i úonaàı bulunan maóle 

vÀãıl oldı. Úapuyı çaldı. Bir daúìúa ãoñra açılan úapudan girdi ve úapu úapandı. 

ÙayyÀr-zÀde yalñız úalmışdı. Şimdi efendiniñ orada oldıàı şübhesizdi. Faúaù úonaàa 

naãıl ve ne bahÀne ile girebilecekdi? Bir ùarafda durub bir çÀre düşünür iken serÀyıñ 

úapusından bir úadın çıúdı.  

Mezbÿre o zamÀnıñ modası oldıàı vechle úanarya ãarısı ferÀce giyinmiş ve óÀreli 

dülbend yaşmaúdan ùışarıya çıúan kÀkülleri al yanaúlarına dökülmiş fevúèalèÀde güzel ve 

müsteånÀ bir genç úız idi. GüyÀ şÀèir: 

“Güller úızarır şerm ile ol àonca gülünce 

Bülbül òam olur reşk ile kÀkül bükülünce  

[20] èAnúa daòi olsa düşer ol pençe-i èaşúa 

äayd-ı dile şeh-bÀz nekÀhı süzülünce” 

Úıùèasını bunıñ medóine söylemişdi.  

O Àhÿ güzeli, kemÀn úaşlı, uzun kirpikli, elmaslara müstaàrıú, penbe òotuşlu, peri 

peyker arúasından gelen cÀriyeniñ öñünde serv —i òırÀmÀn gibi yürüyerek yaúlaşdı. Genç 

semÀdan nazlı olmış bir melek ôann ü taòmìn eyledigi bu úızıñ kendine ùoàrı geldigini görince 

èÀdetÀ şaşırmışdı. 

Mezbÿre deliúanlınıñ yanına gelince diúúatle yüzine baúdı ve: 

–èAfv iderseñiz bey efendi! ÕÀt-ı èalìyeñizi birine bañzetdim. Siz ÙayyÀr-zÀde degil 

misiñiz? Genç kendini toplayaraú cevÀb virdi: 

–Evet efendim ÙayyÀr-zÀde beñdeniz. 
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–Dimek yañılmıyor imişim. Geçende sizi Şeh-zÀdebaşı’nda görmüşdüm. Óüsn ü 

cemÀliñiz naôar-ı diúúatimi celb itdiginden óaúúıñızda taóúìúÀt icrÀ eyledim. Terbiyeli, 

namuslu, hezÀr-fen bir insÀn-ı kÀmil oldıàıñızı añladıàımdan o günden beri siziñle müşerref 

olmaàı arzÿ idiyordum. CenÀb-ı Óaúú şükür bu gün ve burada teãÀdüf itdik. Sizi gördigimden 

ùolayı ne úadar memnÿn oldım bilseñiz. 

ÙayyÀr-zÀde’niñ óayreti ãoñ dereceye yetişmişdi. Úadına ne cevÀb virecegini 

şaşırmışdı. Mezbÿre bir adım daha atub genciñ úolından tutdı. Didi: 

[21] –Ah! Vallahi sizi bir kere elime geçirdim. Böyle úolay úolay bıraúmam. Her 

óÀlde beraber gideegiz. Hiç olmaz ise bir úahvemizi içer muúaddime-i mülÀkÀt olmaú üzere 

yarım sÀèat istirÀóat eylersiñiz. 

Genç úızıñ úavlen ve fièilen bu ibrÀmına muúavemet idemeyerek yürümege başladı. 

BÀ-òuãÿã õÀten úonaàa girmek ve Óüseyin Efendi óaúúında maèlÿmÀt almaú isteyordı. İşte bu 

fırãatdan biél-istifÀde arzÿ eyledigi şeyéi de ögrenebilecekdi. 

Òanım ile genç öñde ve cÀriyeler arúada olduúları óÀlde úonaàıñ úapusından girdiler. 

Óavlıda yigirmi úadar beyÀø köle vardı. Cümlesi ÙayyÀr-zÀde’yi bir pÀd-şÀha lÀyıú olacaú 

ãÿretde selÀmlayub istikbÀl eylediler. Oradan biraz daha gitdiler. TekrÀr bir úapunıñ öñine 

vÀãıl oldılar. Úadın o úapuyı da çalaraú açdırdı. Orada da yigirmi úadar òiêmet-kÀr 

duruyorlardı. Bunlar da misÀfiri fevúèal-èÀde bir ãÿretde selÀmlayaraú irÀée-i óürmet 

eylediler. Biraz ötede úonaàıñ aãıl óarem úapusına geldiler. Bundan da girdiler. Orada yigirmi 

úadar óarem aàası bulınıyordı. Bunlar misÀfiri görince yol açaraú selÀma ùurdılar. 

ÙayyÀr-zÀde o zamÀna úadar böyle şeyler görmemiş oldıàı cihetle hem óayret ediyor 

ve hem de úorúıyordı. NihÀyet geniş èacem òalıları serili bir merdivenden çıúub àÀyet 

mükellef ve müzeyyen bir dìvÀn-òÀneye vÀãıl oldılar. Orada da bunları birçoú cÀriyeler 

úÀrşuladılar ve cümlesi: 

– MÀşÀl-lah äaóbÀ Úalfa ne de güzel bir beg yaúalamışsıñ. 

Didiler. “äaóbÀ” nÀmını virdikleri úız ÙayyÀr-zÀde’yi getiren serv-i [22] sehì idi, 

genciñ úoltıàına girerek bir oùaya götirdi. Bu oùanıñ gerek divarları ve ùavanı altun yaldızlu ve 

yaldızlı ve parlaú renklerle müşerref olub orta yerde yirmi beş mumluú bir Àvìze aãılıydı. 
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Úarşı úarşuya iki cesìm-i endÀm-ı Àyìnesi úonılmışdı. Pencerelere al çuòa perdeler aãılmış, 

èaynı renkden çuòa minder ve yaãdıúlarla tefrìş idilimişdi. 

Burası äaóbÀ Úalfa’nıñ oùası idi. ÙayyÀr-zÀde’yi mezbÿre úucaúlar gibi tutaraú kemÀl-

i èizzet-i ikrÀm ile sedire oturtdı ve kendi de yanında Àòiz-i mevúiè eyledi. O ãırada úapudan 

bir cÀriye girerek: 

– Buyırıñız äaóbÀ Úalfa. Sizi òanım efendi istiyor. 

Dimekle äaóbÀ: 

–Siz rÀóat idiñiz. Ben şimdi gelirim. 

Diyerek oùadan çıúdı ve beş daúìúa ãoñra èavdetle gence òiùÀben: 

–Buyırıñız melegim. Sizi òanım efendi isteyor. FaúÀù recÀ iderim yanında àÀyet 

heãÀbla söz söyleyiñiz. Çünkü úılı úırú yaran úadınlardandır. 

Diyerek genci alub oùadan çıúdılar. Cesìm-i dìvÀn-òÀneyi boylı boyuna úaùè 

eyledikden ãoñra vÀãıl olduúları bir úapudan ãalona girdiler.  

Bu ãalon èÀdetÀ bir meydÀn úadar vÀsiè idi. Eñ aàır ve eràuvÀnì renginde ipek 

úumaşlar ile müferreş olan bu ãalonuñ ùavanı dürlü dürlü resimlerle müzeyyen idi. Divarları 

àÀyet nÀdìde ve ãunèì Àyìnelerle mestÿr olub altun kafeslerdeki úanarya ve papaàanlarıñ 

cıvıldadıúları insÀnı óayretden óayrete düşüriyordı. İki ùarafda yigirmi úÀdar àÀyet güzel ve 

genc [23] cÀriyeler ellerinde gümüş degnekler oldıàı hÀlde ayaúda duruyor ve gÿyÀ bir 

óüküm-dÀr úapusında nöbet bekleyorlardı.  

ÙayyÀr-zÀde oùaya girince gözlerine úapamaàa mecbÿr oldı. Çünkü oùada şaèşaèdan 

gözleri úamaşmışdı. Burada her şey altundan ve gümüşden olub elmÀs ve pırlantalar ve laèl ve 

yaúutlar ile müreããaè ve yerdeki òalı, pencere perdeleri ãom ãırma idi.  

Üst baş sedirde dizleri üzerine tekmìl incü ile işlenmiş bir lÀhÿr şal almış olan orta 

yaşlı bir úÀdın oturıyordı. oùanıñ bu derece ziynet ve iótişÀmına äaóbÀ Úalfa’nıñ miåli 

bulınmaz óüsn ü cemÀline raàmen bu úadın da pek çirkin idi.  

İki parmaú kalınlıàında rastıú ile yapılmış úaşlar, sürmeli sönük gözler, paùlıcan gibi 

müdevver bir burun, úırmızı dinecek derecede allıú sürilmiş yanaúlar, geniş ve úÀlın dudaúlı 

aàız, úÀrnıbahar úoçanına beñzer gerdÀn, mürekkeb lìúÀsı gibi úarışmış ve posteki óÀline 
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gelmiş zülüfler, rastıú ile ãÿret-i maòãÿãede yapılmış dört beş dane baúla úadar ben. Bütün 

bunlardan mecmÿè biğ maòlÿú-ı èacìb idi.  

ÙayyÀr-zÀde bu èucÿbe-i zebÀnı görince úalfadan aldıàı taèlimÀta tevfìú-i  óareketle 

yerlere úadar egildi. Bir biri üzerine üç defèa temennÀ iderek lÀzme-i iótirÀmı ifÀ iyledi. 

Òanım efendi ise çatlaú úamış gibi bir sesle: 

– äafÀ geldiñiz ÙayyÀr-zÀde oàlı! Teşrìfiñizden pek memnÿn oldum.  

Dimekle yine temennÀ iderek: 

–Teşekkürler iderim efendimiz. Allah èömriñizi müzdÀd buyursın. 

[24] Diyerek òanım efendiniñ yanıbaşında gösterdigi maóle oturdı.  

Òanım efendi bayàın ve şaşı gözlerini genciñ yüzine diküb bir müddet temÀşÀ 

eyledikden ãoñra söze başladı: 

–Ey ÙayyÀr oàlı! Çoú zamÀndır seni özlüyor, görmegi arzÿ idiyordum. Çünkü òalúıñ 

lisÀnıñdan ÙayyÀr-zÀde diye şöhret-i óüsn ü cemÀlini işitmişdim. Seni bulmaları içün úızlara 

da tenbih eylemişdim. 

ÙayyÀr-zÀde òanım efendiniñ kendine ne maúãadla iltifÀt eyledigi añladıàından kendi 

kendine: 

–Allah belÀnı virsin kÀfir cadı. 

Didikden ãoñra yüksek sesle: 

–Allah èömriñizi uzun èÀfiyetiñizi efzÿn buyursın. Úulıñıza úarşı gösterdiginiz iltifÀta 

ne úadar teşekkürler itsem azdır.  

Didi. Bunıñ üzerine òanım efendi òiêmet-kÀrlara úahve ve çıbuúlar getirilmesini emr 

eyledi. Bir müddet úonışdılar. Baède äaóbÀ emr iderek: 

–Haydi äaóbÀ artıú õevú u ãafÀ zamÀnı geldi. Meclis úurulsın. Dimekle ùışarı çıúdı. 

Biraz ãoñra oùaya cÀriye girüb yere ãırmalı bir òalı serdiler. Üstine de altundan maèmÿl 

bir iskemle getirdiler. Bir altun tepsi getirib úoydılar. 

Meõúÿr tepsiniñ üstinde dürlü dürlü meyveler, salatalar, çerezler, ùurşular veèl-óÀãıl eñ 

nefìs ve eñ aàır mezeler úonılmışdı. İki dane altun yaldızılı elmÀs tirÀş ãürÀhi ile de laèlì rengi 

nefìs şarÀb vardı.  

Sofra ióøÀr idildikden ãoñra òanım efendi misÀfirine: 
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–Buyuruñız õevú u ãafÀ vaútidir.  

[25] Diyerek sofranıñ başında yer gösterdi ve kendi de yanı başına oturdı.  

–Ey ÙayyÀr-zÀde oàlı. Kendi eliñle baña bir bÀde vir de nÿş ideyim. Didi. ÙayyÀr-

zÀde úar gibi beyÀø ve güzel bir úadına àıbùa virecek úadar ôarìf ve güzel elleriyle elmÀs tirÀş 

úadeói yaúÿb rengindeki şarÀbıyla ùoldıraraú ve ayaàa úalúub kemÀl-i iótirÀm ile òanım 

efendiye taúdìm itdi. Òanım bir yılanıñ ãayd itmek istedigi serçe úuşına digdigi musaòòir-i 

naôarlara beñzeyen baúışla gence baúaraú úadeói alub: 

– ÙayyÀr-zÀde oàlınıñ mükemmel aşúına! 

Diyerek bir yudumda boşaltdı. Úarı sülük gibi deliúanlıya yapışmaú isteyordu. Ayaàa 

úalúdı. Bir úadeói ùoldıraraú ve:  

–Buyurıñız melegim. Siz de benim elimden bir bÀde-i gül-gÿn nÿş idiñiz. Diyerek 

gence virdi.  ÙayyÀr-zÀde cellÀd elinden zehr içer gibi şarÀbı içdi. Biraz ãoñra òanım efendi: 

SÀz gelsün! 

Emrini virdi. Der-óÀl def, ùanbur, èÿd, keman, úanÿn ve neyden mürekkeb bir taúım 

çalgı gelüb oturdılar. ÒÀnende ve raúúÀãleriyle beraber yigirmi dört melek-sìmÀ úızdan 

mürekkeb olan bu sÀz taúımı, òanımıñ bir işÀreti üzerine icrÀ-yı ahenge başladılar. 

Úadeóler dolub boşalıyor. Hey hey ãadÀsı ortalıàı çınlatıyordu. Meclis kerem-À-kerem 

olub úafalar neşée ile ùolmışdı. Gevher Òanım: 

–Ey muóterem melegim. èÖmriñde böyle bir meclisde bulunduñ mu?  

–Aman efendim rüéyÀda mıyım? Óaúìúat mi bilemiyorum. Kendimi cennet-i [26] 

aèlÀda ãanıyorum. Faúaù emin olıñız ki bunlarıñ hiç benim úalbimi işàÀl itmiyor. Ancaú 

efendimiziñ ãıóóat ve èÀfiyetiñizi, devÀm-ı èömriñizi düşünüyorum. 

–ÙÀlièiñ varmış ki böyle bir meclisde bulunduñ. Böyle bir èÀlemi de seyr itdik. 

Göñlüm senden pek òoşlandı. Çoú memnÿn oldım.  

Úadın bu sözleri söyler iken genciñ ellerini ùutmuşdı. Dudaúlarına götürerek öpdi. İki 

sÀèat úÀdar bu ãÿretle eglendikden ãoñra òanım: 

–Melegim çocuúluàumdan beri oùada yalñız yatarım. Böyle èÀdet idilmiş oldıàın 

cihetle sizi başúa oùada yatıracaàım. Bundan ùolayı òaùrıñÀ bir şey gelmesün. Yarın ãabÀóleyin 

yine birleşiriz. Bu gice äaóbÀ’ya ilişmez iseñ beni sevdigiñi añlarım.  
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–Ah rÿóum! Bence eñ büyük èaøÀb sizden bir daúìúa ayrı úalmaúdır. èAcabÀ 

bilmeyerek bir úuãÿr mu itdim ki başúa yerlere gönderiyorsuñuz?  

– Ah ÙayyÀr oàlı! Beni bu sözleriñ, ùatlı diliñ dìvÀne idiyor! Bunı söyledikden ãoñra 

òanım efendi äaóbÀ’yı çaàurub didi: 

–Haydi ÙayyÀr-zÀde’yi oùaña götür de rÀóat itsün. Şimdiden ãoñra o benim 

dostumdur. Eliñ eline ùoúanmasın. äoñra seni maóv iderim!    

–Aman efendim cÀriyeñiziñ sevdigiñiz bir zÀta göz úoyması mümkün müdür? 

Diyerek ÙayyÀr-zÀde’yi alub oùasına getirdi. Oraya vÀãıl olunca: 

–Óaúìúaten beyefendi çoú mÀhir bir genç imişsiñiz! Òanım Efendiyi bir iki sözle 

tesòìr itdiñiz.  

Didi. Genç biraz oturub kendini diñlendirdikden ãoñra: 

–äaóbÀ Òanım bu ne óÀl? Bu ne åervet ve debdebe? PÀd-şÀh serÀylarında bile miåline 

teãÀdüf olunmaz.  

[27] äaóbÀ bu suéÀle cevÀben Òanım Efendi’niñ Faølì Paşa’nıñ kerìmesi oldıàını üç 

tuàlı birúaç paşaya varub cümlesini diyÀr-ı Àòirete gönderdikden ãoñra işi pezevenglige 

dökmüş bulındıàını bu muóteşem ve mükellef sarÀyıñ bir yaùaú-òÀneden başúa bir şey 

olmadıàını úırú oùası ve her oùasınıñ ãÀóibi bir cÀriye ile bunlarıñ her biriniñ dörder òiêmet-

kÀr cÀriyesi olub óamÀm, ùaèam, her nevèi meékÿlÀt ve meşrÿbÀt, çalàı ve dernek mevcÿê 

idügini ve bütün maãraflar cÀriyeleriñ kìselerinden çıúdıàını óikÀye itdikden ãoñra: 

–Hergün cÀriye nevbet ile ãoúaàa çıúar. Avlayabildigi üsti başı temiz ve zengin bir 

adamı alub buraya getirir. BirúÀç gün õevú ü ãafÀdan ãoñra misÀfirde pare úalmaàı añlaşılınca 

Òanım Efendiye òaber virirler. O da òerìfiñ üstini ãoydırır. Başına bir eski keçe külÀh ve 

arúasında yırtıú èabÀ geçirerek cezÀ-òÀneye atdırır. Bì-çÀreye òÀnesine òiùÀben bir mektÿb 

yazdıraraú olanca mÀlını buraya ùaşıtdıúdan ãoñra köleler vÀsıtasıyla itlaf idilür. 

Ben evvelce èÀdi bir cÀriye idim. äoñraları baña teveccüh ve iètimÀt gösterdiginden 

òazìne-dÀr tayin itdi. Ne úadar mÀl ve mülkli var ise cümlesi elimdedir. CezÀ-òÀneniñ 

anaòtarlarını kimseye inanmayub oùasına ãaúlar. LÀkin baèøen bañÀ iètimÀt ile teslìm ider.  

Gelelim size: Bütün bunların size mÿcib-i merÀú olması ìcÀb itmez. Çünki úarı sizi 

èalÀúa eylediginden ùabìèi bunlardan siz müåteånÀsıñız. 
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Genc bu müdhiş óikÀyeyi diñledikden ãoñra ãordı: 

[28] –Melegim äaóbÀ Òanım! SÀbıú İstanbul defter-dÀrı da burada mıdır?  

–Evet. Geçen gün onı bir cÀriye buraya getirdi. CezÀ-òÀnededir. 

–èAcabÀ kendisini görmek mümkün müdür? 

–Bunuñ imkÀnı yoúdur. Ancaú Òanım Efendi emr ider ise.   

Bunları işinden ÙayyÀr-zÀde o gice úaùèiyyen uyuyamadı. Onuñ bu óÀli gören úz didi 

ki: 

–TekrÀr arø idiyorum ki size õerre úadar øarar gelmez. Onuñ içün beyhÿde yere 

düşünüb müteèellim olmayıñız. Siziñ gibi dünyÀda miåline teåÀdüf idilmeyecek bir güzele 

ilişmelerine müsÀèade ider mi ôann idersiñ? Öyle bir óÀl óiss idecek olur isem úonaàı alt üst 

iderim.  

İrtesi gün òanım efendi ãabÀóleyin ÙayyÀr-zÀde’yi istetdi. Bunı bir cÀriye gelerek 

òaber virince genc der-òÀl kendine meh-mÀ-emken düzen virerek òanımıñ oùÀsına gitdi. Úarı 

bunı iltifÀtlarına àarú iderek yanına oturtdı. Baède ãoóbete başladılar.  

O ãırada bir altun tepsisi içinde tereyaàı yumurùa, úaymaú, bal vesÀéireden mürekkeb 

bir úahve altı getirdiklerinden genc ile òanım yimege oturdılar. EånÀ-yı ùaèamda ÙayyÀr-

zÀde’niñ parmaàında bulunan elmÀs yüzük òanımıñ naôar-ı diúúatini celb eylediginden didi 

ki: 

– ÙayyÀr-zÀde ne güzel yüzügüñ var. 

–Bièl-èakis èÀdi bir şeydir. 

–Naãıl èÀdi bir şey? Buña Flemenk tirÀşı dirler ki pek maúbÿldür.  

–Bendeñiz sizden bir şey gizleyemem. SeyyÀóinden bir dervìş dostum var ki [29] 

fevúèal-èÀde ãanèat-kÀr bir adamdır. Bu ùaşları o yapıyor. Emr iderseñiz onı buraya getirir. 

Böyle biñlerce òazìneler deger ùaşlar yapar. 

    Genciñ bu sözleri òanımıñ ùamèını taórik eylediginden der-óÀl  

–Pek memnÿn oldum, size dört sÀèat müsÀèade idiyorum. HemÀn gidüb o dervìşi 

buraya getiriñiz. ŞÀyet bu müdet ôarfında bulamazsañız siz yalñız èavdet idiñ. 

Òanım der-óÀl bir óarem aàası celb iderek: 
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–Haydi ÙayyÀr-zÀde’yi úapulardan geçir, gidüb hemÀn gelecekler emrini virmekle 

óarem aàası genci soúaú úapusından çıúarub bıraúdı. 

ÙayyÀr-zÀde soúaàa çıúar çıúmaz èÀdetÀ úoşar gibi sürèatle Asaãofya CÀmiè-i Şerìfine 

ùoàrı yürüdi.  

Oradan BÀb-ı HümÀyÿn’a varub pÀdişÀha baèøı mühim maèrÿøÀtı oldıàını òaber virdi. 

Úapucılar keyfiyeti sarÀy-ı hümÀyÿn müdìrine iòbÀr ve o da maraø itmekle genc óuøÿr-ı 

hümÀyÿna úabÿl buyurıldı. Vaôìfe-i taèlìm ve óürmeti ìfÀdan ãoñra mesèeleyi biél-ùarÀf naúl u 

óikÀye itmekle pÀdişÀh: 

–Dimek ki benim zamÀnımda böyle aóvÀl cereyÀn idiyor mı? 

Diyerek eôhÀr-ı èaøab u óiddet eyledi ve der-óÀl òoş kÀtibi celb ile: 

–Şimdi yeñiçeri aàasına bir emr-nÀme yaz. Lüzÿmı úadar adam alaraú iki sÀèate 

úadar Faøli Paşa SarÀyı’nı dört ùarafdan abluúa itsün. Meómed Paşa CÀmièiniñ minÀresine de 

biri çıúub sarÀy pencerelerini taraããud eylesün. Ne zamÀn pencereden bir mendiliñ 

ãallandıàını görür ise [30] bir el tabanca atsun. O anda yeñiçeri aàası adamları ile sarÀyı baãub 

içerü girsün, emrini virdi.  

Baède pÀdişÀh dervìş úıyÀfetine girüb bir ùorba da úıymet-dÀr ùaşlar alaraú ile berÀber 

Faøli Paşa SarÀyı’na èazimet itdiler.  

 Genc ile dervìş ùoàrıca òanımıñ oùasına ìãÀl olundı. Mezbÿre fevúèalèÀde mesrÿr u 

memnÿn olduàı óÀlde misÀfirlerini oturtdı.  

 –MÀşÀllah ÙayyÀr-zÀde. Dede SulùÀn’ı naãıl bulabildiñiz?   

 –Efendim õÀten nerde oùurdıúlarını biliyordum. Emriñiz mÿcibince alub geldim. 

 Òanım misÀfirlerine bir iltifÀt maóãÿã olmaú üzre çalàı emr eylediginden yigirmi 

cÀriye úarşularına dizilüb icrÀ-yı Àhenge başladılar.  

 ÙayyÀr-zÀde oùada dolaşıyor, ikide bir de pencereden minÀre baúdıàından òanım: 

–ÙayyÀr-zÀde ne içün oùurmayub ùolaşıyorum.  

–Efendimiz ayaúlarım uyuşdıàından onuñ içün tolaşıyorum.  

–Pek èÀlÀ! (dervìşe òiùÀben:) Dede SulùÀn siziñ èilm-i simyÀya vÀúıf olduàıñız, ve 

elmÀs ùaşlar ièmÀl eylediginizi òaber aldım. 

–Evet efendim. ÓattÀ yanumda bunlardan epeyce miúdÀr vardır.  
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PÀdişÀh ùorbayı minderiñ üzerine dökdiginden òanım o parlaú mücevherÀtı görünce 

deryÀ-yı ùamèı bütün bütün mütemevvic oldıàından didi ki: 

–Dede SulùÀn! Size sarÀyda bir oùa taòãìã ideyim. İstedigiñiz cÀriyeyi alır. Onuñla 

õevú u ãafÀda bulunnursuñuz. Ancaú lÀzım olduúca [31] baña böyle taşlar ièmÀl idersiñiz 

olmaz mı? 

PÀdişÀh müşÀhede eyledigi aóvÀlden ve úarınıñ bu sözlerinden fevúèalèÀde óiddet 

iderek:   

–Behey melèÿn! Sen kimsiñ ki beni bende itmek istersiñ. İstanbul’da böyle bir baùaú-

òÀne açub bì-çÀre adamları öldürmege naãıl cesÀret idiyorsuñ? 

Dervìşiñ bu óiddet ve tehevvüründen fenÀ óÀlde canı ãıúılan òanım óayretle úarışıú bir 

óiddetle: 

–Sen kim oluyorsuñ da benim işlerime úarışıyorsuñ? Seniñ ne vaøìfen?  

–(Yerinden ãıçrayub úalúaraú ve belindeki òançeri çekerek) Seni Allah’dan úorúmaz 

cadı! Ben zamÀnıñ pÀdişÀhı, bu memleketiñ óükümdÀrıyım. Seni cehenneme göndermeden 

buradan naãıl giderim! 

Òanım titremege başladı. PÀdişÀhıñ ayaúlarına úapanaraú: 

–AmÀn şevketlüm! Meróamet it. ŞeyùÀna uydum. 

–Biraz da raómana uya idik. Diyerek òançerini úarınıñ gögsüne ãapladı. Tam o ãırada 

ÙayyÀr-zÀde pencereden ãalladıàı mendili ile ùabancasını ve onı müteèÀúıb gürüldi işidildi. 

Yeñiçeriler úapuları úırub içeri girdiler, bütün köle ve óarem aàaları ùutub baàladılar.  

Baède pÀdişÀh “äaóbÀ”dan cezÀ-òÀneyi ögrendi. Baàçedeki demir úapuyı açaraú 

girdiler. áÀyet vÀsiè ve biñbir direk üzerine ùutdırılmış [32] úubbeli bir rindÀn içerisinde 

yigirmi mütecÀviz maóbÿs, bir ùÀúım adamlarıñ girdiklerini görünce dÿ-çÀr-ı óayret olaraú bir 

ùarafa çekildiler. PÀdişÀh yüksek sesle: 

–Ben SulùÀn MurÀd’ım. Sizi úurtarmaú içün geldim. O melèÿn úarıyı da telef itdim. 

Dimekle cümlesi yerlere úapanaraú duèÀda bulundılar. Cümlesi bir deri bir kemik 

úalmış bì-çÀrelerdi. 

PÀdişÀh cümlesiniñ óamÀma götürilerek yeñi elbiseler giydirilmesini emr itdikden 

ãoñra ÙayyÀr-zÀde’ye: 
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–Oàlum Allah senden rÀøı olsun! Böyle bir baùaú-òÀneniñ meydÀna çıúub biñlerce 

adamıñ úurtulmasına bÀdì olduñ. 

Diye beyÀn-ı maóôÿôiyet itdi. 

Mevcÿd mÀl ve eşyÀ ve cÀriyeler, úurtılan adamlara èÀéid mÀl ve mülk onlara ièÀde 

olundıúdan ãoñra mütebÀúìsi beytuél-lah úayd idildi. Bu òıdmetine mükÀfÀten ÙayyÀr-zÀde’ye 

muãÀóiblik teveccüh olunaraú äaóbÀ ile izdivÀcı icrÀ olındı. Derter-dÀr Óüseyin Efendi yine 

defter-dÀr oldı. 

PÀdişÀh óaøretleri FÀøıl Paşa SarÀyı’nı temelinden yıúdırdı. İşte Biñbirdirek Baùaú-

òÀnesi bu ãÿretle ortadan úalúdı.                    
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3.2.2.  Tayyarzâde ve Binbirdirek Vak’ası 
 

[2] Tariò-i şìrìn-güftÀr böyle naúl iderler ki SulùÀn-ı SelÀùin cihÀn-ı òaúan-ı òavÀúìn-ı 

zamÀn cennet-mekÀn áÀzì SulùÀn MurÀd Òan’ıñ èaår-ı meyÀmin òuôÿr-ı şahÀnelerinde devlet-

i èaliye defter-dÀrı bulunan Óüseyin Efendi bir müddet mensÿb ve mu’aòòaren maèzÿl úalub 

Ùopúapu dÀòilinde kÀ’in Yeñi Baàçe’ye nÀôır bulunan òÀnesinde iúÀmet üzre bulunur idi. Bu 

óÀlde bir iki sene miúdÀrı aóbÀbdan maórÿm úaldıàı ecelden àÀyetde cÀnı ãıúılub dÀéimÀ 

kitÀb ü tevÀrìò-i müùalaèası ile meşàÿl bulunur idi. Bir gün eóibbÀsından Dervìş Maómÿd 

nÀmı ôarìf ve ãaffet-i memdÿóe ile muttaãıf bir õÀt Óüseyin Efendi’ye ziyÀrete gelüb anıñla 

eglenür iken Óüseyin Efendi “Ah meger èÀlemde cÀndan bir aóbÀb idinmemişiz bu zamÀn 

òÀnemizde oturacaú úalúacak yer bulunmaz iken şimdi maèõÿl olduú semtimize bir aóbÀb bile 

uàramaz oldı. Òoş imdi bÀbükÀ felek dirler bir gün yine bizi mesrÿr ider.” didiginde Derviş 

Maómÿd daòi “SulùÀnım Óaúú TeèÀlÀ Óaøretleri èömriñizi efzÿn eyleye devlet sizden geçer 

mi bir gün inşÀél-lah yine dü-bÀlÀ eyler.” deyü teselli eyledi. Óüseyin Efendi buna cevÀben 

“VÀúıèa öyle ama aóbÀb ile alışdım merÀú beni helÀk idiyor bir söz añlar øarìf kimsem yoú ki 

anıñla ãoóbet ideyim [3] ve ãoóbetime de cevÀba úudreti ola.” didi. Derviş Maómÿd ise 

“SulùÀnım Şehremìni semtinde ÙayyÀr-zÀde isminde on sekiz yigirmi yaşlarında àÀyet nÀzik 

ve dil-ÀrÀ ve øerÀfet-i ùabè ü feåÀóat-kelÀmla bì-emåÀl bì-hemtÀ maóbÿb-ı dil-Àşÿb bir efendi 

vardır ki Farsì ve èArabìye ve èilm-i mÿsikìye ÀşinÀ ve òÿb-ÀvÀz-ı şìrìn-süòan ve óüsn-i òadd 

ùanbÿr-zenlikde miåli nÀ-mesbÿú bir õÀt nadirüèl-ãıfatdır anı efendime getüreyim inşÀèl-lah 

efendim sizler de òoşlanursıñız.” didigini işidince Dervìş Maómÿd’a “Var ol medó itdigiñ 

efendiyi al da gel göreyim.” deyü recÀ eyledi.  

Dervìş Maómÿd ise hemÀn oradan úalúub ùoàrıca Şehremìni ÇÀrşusında ÙayyÀr-

zÀde’niñ eglendigi KemÀnì èOåmÀn Dede’niñ úahvesine varub óÀl ü keyfiyeti ÙayyÀr-zÀde’ye 

bièl-ifÀde “Buyuruñ sizi Óüseyin Efendi daèvet ider.” didi ve hezÀr-ı istiànÀ ile merúÿmı alub 

birlikde Óüseyin Efendi’niñ òÀnesine vardıúlarında hemÀn etbÀèlar “Buyuruñ efendim” deyü 

mÀ-beyn oùasına daèvet itdiler oùadan içerü girdikde ÙayyÀr-zÀde sed başından zemìn-pÿs-ı 

taèôìm ve edÀ-yı tekerrüm ile Óüseyin Efendi’niñ dÀmenine vardıàında Óüseyin Efendi 

“Estaàfiruèl-lah oàlum òoş geldiñ buyuruñ.” deyüb yanı başına oturtdı ol dem úahve çıbuú 

gelüb ãoóbete ÀàÀz itdikleri ãırada ÙayyÀr-zÀde baèøen münÀsebetli ve òoşca tebessüm ile 
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fıúralar naúl ittiginde Óüseyin Efendi ÙayyÀr-zÀde’ye alur göz ile naôar itmege başladı ve 

böyle faãìóü’l-kelÀm ve nÀzik-endÀm ve vücÿd-ı leùÀfet-i ittisÀm bir maóbÿb-ı ôerÀfet-i üslÿba 

derÿn-ı dilden èaşú ve èalÀúa eyleyüb ol gün aòşama úadar bu minvÀl üzre eglendikden ãoñra 

ÙayyÀr-zÀde bièl-istiõÀn òÀnesine èavdet etdi. 

 [4] Óüseyin Efendi ol gice uyúu uyumayub ãabÀóa dar çıúdı ve kendi kendine “Ne 

èacayib óÀl bütün gice ÙayyÀr-zÀde zihnimden çıúmadı èacebÀ merúÿmı büsbütün burada 

òÀne-gìr idebilür miyim” deyü mülÀóaôa iderdi. Ol dem etbÀèlardan birini çaàırub “Var 

ÙayyÀr-zÀde  ’yi daèvet eyle gelsün.” deyü emr eyledi ve olunan daèvet üzerine ÙayyÀr-zÀde 

gelüb ol gün yine aòşama úadar õevú ve ãÀfÀ eyledikden ãoñra tekrÀr iõin alub gitdi bu minvÀl 

üzre birúaç gün daha geçdikden ãoñra bir gün Óüseyin Efendi ÙayyÀr-zÀde’ye “YÀhÿ sen beni 

pek úıãa baàladıñ ben sensiz idemiyorum ne olur birlikde olsaú a benim nÿr-ı dìdem.” 

didiginde ÙayyÀr-zÀde  “Efendim vÀlidem cÀriyeñiz iòtiyÀredir bendeñiz daòi anıñ rıøÀsı 

olmadıúca àayrı maóallde gice úalamam.” diyüb cevÀb virince Óüseyin Efendi tekrÀr “Ben 

vÀlide úadınıñdan iõin alurum zìrÀ sizi sÀéir kimesneler miåÀlü òidmet-kÀr veyÀòÿd şöyle 

böyle adam gibi ùutmam ki vÀlideñiz úÀéil olmasun ben seni òÀããaten kendi evlÀdım 

maúÀmında iètibÀr eyledüm.” diyüb der-óÀl òazìne-dÀra “Var bir boàça tertìb eyle ve ÙayyÀr-

zÀde Efendi’niñ vÀlidesine hediye gönderüb merúÿmuñ bizde òÀne-gìr olmasına ruòãat dile.” 

deyü emr eyledi ol dem òazìne-dÀr bir mükemmel boàça tertìb eyleyüb ÙayyÀr-zÀde’niñ 

vÀlidesine hediye götürüb keyfiyyeti añlatdıúdan ãoñra iõin aldı ve òazìne-dÀr dönüb ruòãad-

yÀb oldıàınıñ òaberini efendisine getürdükde mÿmÀ-ileyh derèaúıb ÙayyÀr-zÀde içün çuúa 

maèúad çatma yaãdıú hümÀyÿn pencere perdeleri èarÿsek pìş-taòta ãırmalı úapu perdesi kehr-

bÀlì çıbuúları úuş tügi [5] şilte dökme yoràan dil-bend çarşaf ve yüz yaãtığına varınca ãırma 

işleme cÀn-fesler ile müzeyyen bir oùa ve bir iki etbÀèa taòãìã eyledikden başúa birúaç úat 

başdan ayaàa úadar elbiseler ve semen şallar semÿr zencÀb úaúum varşaú ve úarãaú kürklü 

altun bıçaúlar ve gevher yüzükler ve envÀèi tuóaf şeyler iósÀn eyler ve arada daòi ellişer yüzer 

altun ikrÀm iderdi. Ve çoú gice ãabÀólara úadar birlikde oùurub õevú ü ãafÀ iderlerdi. Artıú bu 

revişle Óüseyin Efendi óareme bile nÀdir gitmege başladı dÀéimÀ úarşu úarşuya gelüb kÀh saz 

ve kÀh söz ile dem-sÀz olurlardı. Sekiz ay miúdÀrı bu minvÀl üzre geçdikden ãoñra RamaøÀn-ı 

Şerìf geldi. Óüseyin Efendi maòãÿãen ÙayyÀr-zÀde içün yaà bal pirinç şeker un envÀèi reçeller 
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ve ãucuú ve zeytin veèl-óÀãıl cümle meãÀrifini gördükden mÀèadÀ beş yüz altun da òarçlıú 

ióãÀn eyleyüb ol RamaøÀn-ı Şerìf-i èaøìm-i cünbüşler ile imrÀr eylediler baède èarefe güni 

ikindi meóli ÙayyÀr-zÀde vÀlidesine gitmek içün Óüseyin Efendi’den iõin istedi faúaù bu 

teklìfiñ Óüseyin Efendi’ye müşkil geldiàini ÙayyÀr-zÀde görince “Efendim bu gice vÀlidem 

cÀriyeñizle ifùÀr ideyim ãabÀó inşÀèl-lah bayrÀm nemÀzından ãoñra eglenmeyüb gelirim” didi. 

Ol dem òazìne-dÀrıñ uşaàı ÙayyÀr-zÀde’niñ uşaàına bir boàça virüb “Efendiye selÀm söyle 

kendilerine lÀyıú degil ama maèõÿr buyursuñlar” didi. Ve uşaú boàçayı alub ÙayyÀr-zÀde’niñ 

arúasından gitdi. ÙayyÀr-zÀde uşaàına “Niçün girüde úaldıñ” deyü ãorduúda uşaú boàçayı 

añlatdı ÙayyÀr-zÀde kendi kendine “YÀ Óüseyin Efendi èacebÀ seniñ gibi [6] kerìmüèl-ùabè- 

Àdem şu cihÀnda bir daòi bulunır mı bu devletde ãadr-ı aèzim olacaú Àdem sensiñ zihì kerem 

zihì èinÀyet” deyüb òÀnesine vÀãıl olduàında vÀlidesi dedi ki “Ey oàul Óüseyin Efendi ile 

ãafÀlar idüb bizi büsbütün unuttuñuz mu ÙayyÀr-zÀde aña cevÀben “ÓÀşÀ ey vÀlide-i èazìzim 

efendi óaøretleri ile beynimizde öyle bir muóabbet peydÀ oldu ki bendeñizi gözi öñinden 

ayırmaú istemez hemÀn siziñ duèÀñız lÀzım olur” deyüb vÀlidesiniñ destini pÿs eyledi ve bu 

ãoóbetler arasında vÀlidesi boàçayı görüb “Ol yanındaki nedir oàlum” deyü sÿéal eyledikde 

“Efendimiz bize bayramlıú iósÀn buyurmuş” deyü cevÀb verdi ve boàçayı açub gördiler ki bir 

gavur fesi dört degirmi aãdar iplik alacası èentari mÀvi bÿàası dizlik bir úaracalar úuşaàı bir 

yelken bezi ùon bir amerikan gömlek hemÀn òatun bunları görince “Ey oàul bunlar nedir ol 

adam seni çoúdan istiåúÀl itmiş be seni õevúlenmekden ziyÀdedir böyle boàçayı serÀy-dÀr 

Kiraàoã-ı iòbÀra bile verilmez sen aç mısıñ eåvÀbıñ mı yoú pÀreñ mi yoú gördüñ mi olan 

masòaralıàı” ol dem ÙayyÀr-zÀde vÀlidesiniñ yanında òacìl úalub òoş imdi ben de bir daòi 

seniñ òÀneñe ayaú baãar isem el belinden raóm-ı mÀdere óarÀm gelmişlerden olayım” deyüb 

and eyledi meger Óüseyin Efendi’niñ ‘arabacısı Velì Maómÿd òazìne-dÀr aàaya çıúub 

“Canım aàa alış veriş bilmem èinÀyet kerem ideseñ benim aylıú aúçemle baña bir úat urba 

alıvir” deyü recÀ eylemiş ve òazìne-dÀr ol boàçayı düzüb oùasına úoymuş idi ve ÙayyÀr-zÀde 

içün daòi şöyle bir boàça ayrıca [7] tertìb olunmuşdu. 

 Bir dikme aùlas ve içinde bir altun baş ãarıú bir telli ber-dÀr bir çiçekli Hind-kÀr bir 

çarşaf ve bir çiçekli şal bir elmÀs úabøalı bıçaú bir penbe-zÀr iç ùonı bir ùavusmalı uçúur bir 

incüli baàlık bir yüz òavlısı telli işleme bir gevherli sÀèat ve bir ãırma ùor-kìse içinden üç yüz 
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altun yaãdıàıñ üstine úonulmışıdı òazìne-dÀrıñ ol gün èacele maãlaóatı olub Velì Maómÿd 

“Hani benim boàçam” deyü ãorduúda òazìne-dÀr “Benim oùamda tırabzanıñ altında bir 

úırmızı boàca var ol seniñdir al” deyü Velì Maómÿd’a emr eylemiş èarabacı daòi oùaya girüb 

bir kendi boàçasına ve bir de ÙayyÀr-zÀde’niñ boàçasına naøar eyleyüb “ôÀhir benim boàçam 

bu olmalı” deyüb ÙayyÀr-zÀde’niñ boàçasını úaptıàı gibi ãavuşub Üsküdar’a gitdi ve orada 

boàçayı açub bunuñ òayli àuruşla meydÀna gelmeyecek bir şey olduàını görince ah bunı baña 

yediremezler diyerek oradan daòi bir esb-sÿvÀr ùogrıca memleketine firÀr ider. 

 Megerse òazìne-dÀrıñ uşaàı ÙayyÀr-zÀde içün tertìb olunan boàçayı sehven Maómÿd’a 

virmiş idi çün oùada ondan àayrı boàça yoú idi bayrÀm geçdikden ãoñra ÙayyÀr-zÀde bir daòi 

Óüseyin Efendi’niñ òÀnesine uàramaz olduàından Óüseyin Efendi ziyÀdesiyle merÀú idüb “ 

èacebÀ ÙayyÀr-zÀdem nerde úaldı” deyüb gözi pencerelerde olub böyle geç gelmesine 

taèaccüb ve teéessüf iderdi. Ol dem úapu çuúa-dÀrını çaàırub emr eyledi ki var şimdi ÙayyÀr-

zÀde’yi bul ve añla ki keyfi mi yoú yoúsa bir başúa [8] óÀl mi geldi başına zìrÀ bu úadar 

gecikmeyecek idi niçün gelmez bilmez ki ben ansız ideyim. 

 Gelelim ÙayyÀr-zÀde’ye merúÿm boàçayı kendü uşaàına virüb var şunı òazìne-dÀr 

olacaú óerìfiñ çehresine at da gel deyü emr itmişdi uşaú daòi aldıàı emre imtiåalen boàçayı 

götürüb “Aàam selÀm söyledi bunuñla bir sÀéir úulunı çerÀà eylesüñ didi” deyüb boàçayı 

òazìne-dÀra virdikde òazìne-dÀr “Hay meded diyerek yere úapandı ve hemÀn èacele ÙayyÀr-

zÀde’nin evine segirdüb úapuyı çaldıúda ÙayyÀr-zÀde’niñ vÀlidesi “O kim” deyü suéÀl 

eyledikde òazìne-dÀr ses virüb úapuyı açdırdı ve içeri girüb ÙayyÀr-zÀde’niñ vÀlidesine “ 

èacebÀ ÙayyÀr-zÀde efendim burada mı” deyü suéÀline vÀlidesi “ Òayır oàlum ãabÀóleyin 

gitdi ve şimdiye úadar gelüp çıúmadı” deyü cevÀb virince òazìne-dÀr yine başladı ricÀ ve 

niyÀz ile “ èAcebÀ nereye gitdi” deyü tekrÀr suéÀl itmege ve úadınıñ bilmiyorumdan àayrı 

cevÀb virmedigini görünce ümidini úaùè iderek maócÿb úalub gerü döndi. 

 Bir ay miúdÀrı bu vecó üzre geçdi ama Óüseyin Efendi gitdikce ateşlenüb “bunda bir 

óikmet var faúaù ben farú idemiyorum” didi. Ve her kime ãordı ise bir ãaóìó cevÀb 

alamadıàından ne idecegini şaşırdı. Bir gün “Varayım bari añlayım” deyüb ãabÀóleyin 

erkenden tebdìl-i cÀme ile başına bir şal bürüyerek çıúub gitdi ol gün aòşam olub Óüseyin 

Efendi’niñ gelmedigini merúÿmıñ òanımı görince óaremden òazìne-dÀrı ùolaba çaàırub 
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“Efendiñ nerede” deyü suéÀl eyledi òazìne-dÀr [9] cevÀb virüb “Vallahi SulùÀnım ol ÙayyÀr-

zÀde dedikleri kül-òÀnì içün yigirmi günden berü cümlemizi tekdìr idüb hiçbirimizle ãoóbet 

eylemez oldı. äabÀóleyin daòi tebdìl-i úıyÀfet varayım ben getüreyim deyü gitdi ve bilmeyiz 

naãıl oldı” didigini òanım işidince “Ah kÀfir kül-òÀnì nihÀyet efendiyi elimizden siór ile aldı 

mı efendi maóbÿb dostluàını óÀlÀ ferÀàat itmedi mi ilÀhì gözlerine yumurcaú çıúsun óareme 

geldigi vaúit yüzüme bile baúmaz daòi gice sÀèat altıya yediye úadar gelmez ãaúalı aàardı 

yine ferÀàat itmedi. èAøìm-i sióre uàradı zìrÀ o oàlanıñ anası àÀyet sióir-bÀz imiş deyü çoú 

bühtÀnlar ile õemm eyledi. Bu vecó ile aradan bir hafta mürÿr eyledikden ãoñra bir gün 

úapudan içerü bir aèlÀ esb üzerinde aú ãaúallı bir aàa girüb anıñ öñi ãıra daòi al úapuùlı ve 

úalpaúlı iki köle binek taşına yanaşub atdan aşaàı aldılar ve ol aàa úapudan içerü girib nerd-

bÀndan yuúarı çıúdıàında “Òazìne-dÀr oùası nerede” deyü suéÀl iderek meõkÿr oùaya girdi 

òazìne-dÀr bunı görince hemÀn buyırıñ deyüb ayaàa úalúarak sedir üzerine daèvet eyledi 

baède kemÀl-i iótirÀm ve iltifÀt ile çıbuúlar ve úahveler içildikden ãoñra aàa el ceyb iderek bir 

taóvìl ve bir de mektÿb çıúarub òazìne-dÀr aàaya virdi ol daòi mektÿbu açub efendisiniñ el 

yazısı olduàını görince başladı. 

    (äÿret-i Mektÿb) 

 “Benim cÀnım òazìne-dÀr èAlì Aàa  

 Ùarafıñıza gelen efendiniñ yanında olan taóvìlimi aòõ idüb [10] baña dÀéir hiçbir suéÀl 

itmeksizin biñ èaded altun edÀ idesiñ” òazìne-dÀr efendisiniñ işbu mektÿbunı oúudıútan ãoñra 

ol gelen aàaya SulùÀn pek eyü ama bizim efendi óaøretleri nerededir zìrÀ bir haftadan berü 

dÀéire yüz üzere úaldı dedikde hemÀn aàa cevÀba gelüb “Baú òazìne-dÀr aàa sen suéÀle 

meémÿr degilsiñ ancaú mektÿbda her ne yazılmış ise vir gideyim mühürde yazuda bir şübheñ 

var mı zìrÀ vaúit geçiyor” didigini müte‘Àúıben òazìne-dÀr øarÿrì meõkÿr biñ èaded altunı 

teslìm eyledi ol daòi altunları aldıúda hemÀn rÀh-ı revÀn alub gitdi.  

 Bu minvÀl üzre çend gün mürÿrundan ãoñra yine ol aàa gelüb evvelki gibi biñ èaded 

altun daha aldıúdan ãoñra gitti bunuñ üzerine bir gün òazìne-dÀr òanımı mÀ-beyn úapusına 

çaàırub didi ki “SulùÀnım maèlÿmuñuz olsun ki üç haftadır şu úıyÀfetde bir óerìf gelüb 

efendiniñ teõkìresiyle bir taóvìl getürüb biñ èaded altun alur gider efendiyi suéÀl idersen cevÀb 

bile virmez ve teõkìrelerde daòi benden suéÀl itmeyesiñiz deyü yazılmışdır. Ne yapacaàız 
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böyle bilmem şaşdım úaldım” òanım Àh idüb “Besbelli ol kÀfir kül-òÀnìniñ evinde õevú ü 

ãafÀya ùalub pare bitdikce getürüb òarçlıú iderler ve bizi bunda bilmesünler deyü òaber 

virmezler artıú alıverir ne olacaú ise olsun şimdi ol yoú olacaú kül-òÀnìniñ evini baãub hem ol 

gelen óerìfi ve hem de ol kül-òÀnìyi rezìl iderim ve yÀòÿd evimi barúımı yıúub terk eylerem” 

didi. Ve derèaúıb altı cÀriye óÀøır idüb etekleri altında birer ãopa ve òanım daòi tebdìl-i 

úıyÀfet ile yola revÀn olub [11] nihÀyet ÙayyÀr-zÀde’niñ úapusı öñüne vardılar orada kendü 

cÀriyelerine şu vech ile bir taèlimÀt virdi “Şimdi şöyle kendimizi bildirmeksizin misÀfir gibi 

içerü girerüz ve efendi ile oàlanı gördigimiz anda oàlana baã idiñ ãopayı ve ãaúın olmaya ki 

efendiye el úaldırasıñız zìrÀ ben anıñ niôÀmını viririm” cÀriyeler daòi estaàfirèul-lah efendim 

efendiye el úaldırmaú bizim óaddimiz mi” deyü cevÀb virdiler. Ve ol dem úapuyı çalub içerü 

girdiklerinde ÙayyÀr-zÀde’niñ vÀlidesi bunları úarşulayub “Buyuruñ” diyerek yuúarı daèvet 

eyledi òanım cÀriyeler ile oùaya girdiginde oùanıñ çÀr köşesine baúmaàa başladı ve efendiye 

müteèallıú kimseleri göremeyüb Tayyar-zade’niñ vÀlidesine “Oàlıñ nerde” deyü su’Àl eyledi 

òatun cevÀba gelüb “SulùÀnım ãabÀóleyin çıúar şuracıúda bir küçük úahve-òÀne var gider 

orada eglenür” òanım “ ‘AcebÀ caàırmanıñ imkÀnı var mı” didikde òatun ol dem ‘Arabı 

çaàırub “RÀóime var úahve-òÀneden efendini caàırıvir” deyü emreyledi ‘Arab der-óÀl úahve-

òÀneye varub efendisine “Buyurıñ úadınım sizleri ister.”didi. ÙayyÀr-zÀde evetleyerek “Ne bu 

òaber èacebÀ bir şey mi ôuhÿr itdi” deyü segirdüb òÀnesine vardı ki efendisiniñ òanımı şala 

bürünüb ‘ÀdetÀ tebdìl-i úıyÀfet ile kendilerine gelmiş “MÀşÀllah òanım efendi vaút-i 

şerìfleriñiz òayr olsun efendim ãafÀ gelmişsiñiz sulùÀnım” didikde òanım “ ‘Àúıbetiñ òayr 

olsun evlÀt ãafÀ bulduú” deyü cevÀb itdikden ãoñra “Ey ÙayyÀr-zÀde efendiyi ne yapdıñ”    

didi ÙayyÀr-zÀde taèaccübde úaldı. “Efendi bir aydır saña geldi ve bir daòi gelüb görünmez 

oldı ve ne [12] gitdigi yer belli ne çıúdıàı bìzÀr olduú Allah ‘aşúına olsun burada ise söyle” 

ÙayyÀr-zÀde aña cevÀben “Vallahi SulùÀnım ol zamÀndan berü efendiyi ne gördigim var ve ne 

bir òaberim sizler hìçbir nişÀn alamadıñız mı” didi. Òanım cevÀb virüb ve hìç nÀm-ı nişÀne 

yoú. Ancaú behr-i hafta iki òidmet-kÀr ile bir aàa gelüb ve efendiniñ el yazusıyla bir taóvìl 

gösterüb biñ èaded altun alub gider ve efendiniñ nerde olduàını ãorarsak òaber degil cevÀb 

bile virmez teõkeresinde daòi beni hìç ãormayıñız deyü mÀ-õikir eylemiş ol aàa bugün 

ögleden ãoñra yine gelür” didi. 
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 İmdi ÙayyÀr-zÀde bu aóvÀli duyduúda cÀnı başına ãıçrayub “VÀy benim cihÀn-deger 

efendim èacebÀ ne úaøÀya uàradı” deyü feryÀd iderek òanım sulùÀna òiùÀben “Bu úadar 

etbÀèalarıñ var da hìç biri de mi añlayub bulmaàa saèy ve àayret itmez” deyüb òaşm ile ùoàrı 

Óüseyin Efendi’niñ úonaàına vardı ve òazìne-dÀr oùasıña girüb òazìne-dÀrı gördükde “Ey bì-

vefÀ hani efendimiz” deyü ãordı òazìne-dÀr cevÀbında “Nerde olduàını bilmem ancaú şunı 

bilürüm ki sizi bulmaú için gitdi ve bir daòi gelüb çıúmadı biz daòi ziyÀde vesvese ve büyük 

endìşe ve telÀş içinde àarú olmuşuz ne gicemiz gice ve ne gündüzümüz gündüz” didi ÙayyÀr-

zÀde “Çoú ãoóbet vaúti degil ol óerìf ne zamÀn gelür” deyü tekrÀr su’Àl itdikde òazìne-dÀr 

“Şimdi hemÀn yoldadır” cevÀbını virür virmez ÙayyÀr-zÀde hemÀn ãıçrayub pencere perdesini 

aralıú idüb perde-i meõkÿrıñ arúasına gizlenüb aşaàısını gözetmege başladı bir de óerìf bir 

çÀryek mürÿrında ab-ansız úapudan [13] içerü geldi ve evvelki minvÀl üzre biñ altun alub 

giderken ÙayyÀr-zÀde hemÀn mezbÿr óerìfiñ arúasından aşaàı ãıçrayub úollaya úollaya SulùÀn 

Meómed Şeh-zÀdebaşı Vezneciler SulùÀn BÀyezìd Buàdaycılar Úapusından ùışarı çıúub DìvÀn 

Yolı Irgad Pazarı BiñòÀne soúaàından ãapub ÙayyÀr-zÀde arúalarından úollamada biraz daha 

gidüb FÀøıl Paşa SerÀyı’ndan içerüye girdiler ve der-óÀl úapu úapandı.  

 ÙayyÀr-zÀde yalñızca ùaşrada úalub úaldırımları ölçmege başladı “ èAcebÀ naãıl 

olacaú” deyü endìşede iken bir de gördi ki úapu tekrÀr açıldı ve bir nigÀr nÀzenìn ôuhÿr eyledi 

ki bülbül ùamaàı ferÀce şerbeti yaşmaúdan perìşÀn kakülleri al yanaàına dökilmiş.  

    (Beyit)   

  Güller úızarır şermle ol àoncayı görince  

Sünbül òam olur reşk ile kÀkül bükülünce  

  èAnúÀ daòi olsa düşer ol pençe-i èaşúa 

  Düşdi dile şeh-bÀz-nigÀhı süzülünce 

FeóvÀsınca hilÀl úaş Àhÿ göz maèÀrif kirpik úaranfilì müjeler úırma penbe óoùÿs  

üzerinde elmÀs Àvìzeler òayÀl meyÀl görünüyor ferÀcesin úavışdırmış servi gibi òırÀm ederek 

hem daòi ferÀceniñ eteklerinden bir úarış nar çiçegi nÀfe başı èentari ùışarı çıúmış arúasından 

sekiz cÀriye ol ãarı güvez fıãdıúì mor turıncı yeşil mÀvi ferÀcelerle reftÀr [14] iderek ÙayyÀr-

zÀde’ye ùoàrı gelüb yanından çeker gibi iderek “Vaút-i şerìfleriniz òayrolsun efendim ÙayyÀr-

zÀde” didikde ÙayyÀr-zÀde cevÀb virüb “Allah’a emÀnet oluñ efendim” didi úız tekrÀr “Ah 
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efendim òayli zamÀn hayÀliñle eglenürken elhamd ü li’l-lah bugün mÀlik oldum a úızlar úaç 

gündür gözüm ãıçrardı baúıñ nihÀyet ne imiş meger ÙayyÀr-zÀde’mi görecek imişim” didi 

ÙayyÀr-zÀde úızıñ bu sözlerini işidince taóayyür idüb “Efendim òayr ola siz bendeñizi neden 

bilürsiñiz” deyü suéÀl itdigine úız cevÀben Àh efendim ehl-i dil birbirini bilmemek mümkün 

degildir Àh efendim niçün bilmem buyurıñ bir fincÀn acı úahvemizi nÿş idiñ ve teşrìfiñizle 

òÀnemizi şen ve rÿşen eyleyiñ aàlatmayıñ bendeñizi iki gözüm gel keremiñiz olsun bize nev-

civÀnım deyüb ÙayyÀr-zÀde’yi alub serÀyıñ úapusına vardılar ve úapuyı daú idüb efendi ile 

içerü girdiklerinde ÙayyÀr-zÀde orada iki ùaraflı ser-À-pÀ yigirmi úadar Macar kölesi gördi ki 

bunlar “YÀ hÿ efendi bize tütün baòşìş” diyerek kendüsine yaúlaşdılar ol dem úız dört altun 

virmesini ÙayyÀr-zÀde’ye emreyledi ve ol daòi el-ceb idüb dört èaded altun çıúarub virdi ve 

köleler altunları alub “BerakÀt virsün” diyerek geri çeküldiler andan ilerü varub bir vÀsiè 

meydÀn gördüler ve ol meydÀnıñ nihÀyetinde diger bir úapuya daòi vardılar ÙayyÀr-zÀde dört 

yanuna baúub óayret úaldı çünki pÀdişÀh serÀyı gibi kÀr-gìr úapular ile binÀ ü inşÀ olunmışdı 

ve başúa bir úapuya gelüb andan daòi içerü düoÿl itdiklerinde yigirmi úadar Boşnak ve 

Arnavud dizildiler. Ve bunlar daòi diger köleler gibi yaúlaşub “EyvÀèl-lah efendi bize tütün 

[15] baòşìş” diyerek dört altun sızdırdılar ama ÙayyÀr-zÀde de èaúıl dÀéiresinden çıúmaú 

derecelerine vardı. Ol úapudan daòi içerü girdiklerinde bir geñiş meydÀn daha geldi ve ol 

meydÀnıñ nihÀyetinde bir ulu úapu daòi açıldı ve ol úapunıñ iç ùarafında yigirmi úadar bey 

zÀdeli tevÀşublar mevcÿd olub bunlarıñ isimleri daòi şöyle idi. 

èÁme Aàa, ÒandÀn Aàa, Beşìr Aga, İbşìr Aàa, Sünbül Aàa, Server Aàa, ReyòÀn Aàa, 

Çapur Aàa, MercÀn Aàa, BilÀl Aàa, YÀúÿb Aàa, ElmÀs Aàa, Morem Aàa, Fülfül Aàa, 

Zümrüd Aàa, PeymÀn Aàa, Şerìf Aàa, Teksìr Aàa, Òÿrşìd Aàa, áÀme Aàa bunlar daòi 

ÙayyÀr-zÀde’yi görince “MaşÀèl-lah efendim bizlere tütün baòşìş diyerek dört altun úapdılar 

ÙayyÀr-zÀde ise èömrinde böyle şeyler görmiş adam olmadıàından pek ziyÀde òavf ve ıøùırÀba 

dÿ-çÀr olub beñzi atdı. 

 Andan biraz daha ilerü varub mermer döşeli bir meydÀna çıúdılar ve o meydÀnıñ 

nihÀyetinde bir aèlÀ ùaş nerdbÀn ve öñünde zìrdeki muóarrer ismler ile on iki úadar efrÿz ve 

Macar cÀriyeleri ùururlar idi. 
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 GülistÀn, ŞehbÀz, Gülfem, Luùfì, FÀùıma, Gülyüri, Óÿrì, Naôìrì, Gül-beyaø, Tuófe, 

ŞerÀren, èAnber, Gül-zÀr. Bu cÀriyeler ÙayyÀr-zÀde’yi görünce cümlesi yek-zebÀn “MÀşÀallÀh 

äaóbÀ Úalfa! İşte bu şikÀra söz yoú.” didiler ve äaóbÀ ÙayyÀr-zÀde’niñ úolundan ùutub yuúarı 

çıúdılar. ÙayyÀr-zÀde gördi ki AtmeydÀnı úadar bir vÀsiè meydÀn ve ol meydÀnda úırú elli 

úadar oùa ve beheriniñ úapusında zenbÿrì perdeler ve dìvÀrda dörder arşÿn boyında [16] 

Àyìneler ve billÿr Àvìzeler taèlìú olunmuş úırú úadar cÀriye dìvÀn-òÀne ortasında òırÀm iderek 

ve elúÀbları Derd-i èÁşıú Fısıldısı, äadaúÀ Çıúını, Çÿúa-dÀr Yumruàı, Ùop äÀlÿtası, Ùÿùì 

Burunu, SelòÀne äaçaàı, Felek Ùabancası, èÁşıú Çimdiği, Maóalle áavàÀsı, Áşifte Boàçası, 

BÀàçe Benefşesi, Yar Yıúındısı óoùoslar ile; äabÿr Paşa Úulaçlaması, Òazìne-dÀr Bıyıàı, 

YeşfÀú Baãdı, Renkliboz Úaş Diler ile kimi de al, yeşil, mÀvì, ãarı, fısdıúì, mor, hevÀyì, aòşam 

güneşi, úumrı göğsi, tenõÿfì, penbe, nÀr çiçeği, isùofamend, allı cÀnfes, aùlas ãandal zerbÀnlar 

ve isùaúozì şalvÀrlar ile óÿrìler gibi ãalınub gözlerdi. 

 Oradan daòi äaóbÀ ÙayyÀr-zÀde’yi alup dìvÀn-òÀneniñ öbür başında bulunan bir başúa 

úapu daha açdı ve ÙayyÀr-zÀde’ye “Buyurun” diyüb içerü girdiklerinde ÙayyÀr-zÀde al çÿúa 

maèúad ve úaranfìlì yaãdıúlar ile müzeyyen ve dìvÀrları gümüş yaldızlar gÿnÀgÿn resmler ve 

ùavanı daòi altun yaldızlar ile çiçekler ve envÀè-i mìveler tersìm idilmiş bir oùa görüb òayretde 

úaldı. äaóbÀ ÙayyÀr-zÀde’yi úoltuúlayub “Buyurun efendim” diyerek iltifÀtlarla sedìre oùurtdı 

ve bì-naôìr çubuú úahve getürüb ikrÀm eyledi ve ÙayyÀr-zÀde ile berÀber bi’l-mükÀleme 

eglenürken hemÀn bir cÀriye içerü girüb “Buyuruñ äaóbÀ sizi òanımefendi ister” didikde der-

óÀl taóta pÀpÿşlarını giyüb gitdi. Baèdehu yarım sÀèat mürÿrunda èavdet idüb ÙayyÀr-zÀde’ye 

“Buyuruñ şÀhım sizleri devletlü òanım ister; faúaù efendim ãaúın olmaya ki bed-zebÀnì 

óareketde bulunasıñız. ZìrÀ àÀyet èÀrifedir.” diyü tenbìh eyledi ve ol [17] oùadan ùışarı çıúub 

dìvÀn-òÀneniñ öte başına vardıúda äaóbÀ bir büyük úapu daha açub buyuruñ diyerek ÙayyÀr-

zÀde ile içerü girdiler ve andan al çÿúa döşeli sÀéir bir dìvÀn-òÀneye girdiler. Ve ol dìvÀn-

òÀneniñ dört eùrÀfında birden ùavana úadar mükemmel Àyìneler envÀè-i Àvìzelerle müzeyyen 

ve ùavandan altun gümüş úafesler ve úanaryalar, papaàanlar ve iki ùarafda yigirmi úadar 

cÀriye ellerinde gümüş hezÀrìler ile ùurmışlar idi. 

 Andan biraz daha ilerü varup bir büyük úapuya vardılar. Ol dem cÀriyeler seğirdüb 

ãırmalı úapu perdesini úaldırdılar. äaóbÀ ÙayyÀr-zÀde’yi úoltuúlayub meõkÿr úapudan içerü 
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duòÿl eylediler ve ÙayyÀr-zÀde ise oùanuñ dört eùrÀfına baúub taóayyür eyledi. Çünki bu 

oùanuñ dìvÀrları yek-pÀre altun işlemeli ve laèl-i lÀciverdle naúş olunmuş bir mükemmel oùa 

ve derÿnunda bir maóalle beñzemez kÀrgìr gÿşeler ve yirde ãırmalı óalılar ve dört direk 

üstünde muèallaú dìbÀ-zerler ve bir incüli şÀl üzerine almış bir fertÿte òanım oùururdı. Úazàan 

úulbı úaşlar, çilingìr yüzüği sürmeli gözler, mor patlıcanı çekme burun, ãu dìvÀrı şÿşì çehre, 

maymÿn göti úırmızı yanaúlar, úaùıraki aàız, ãıàır böbreği dudaúlar, atım atım at naèlı gibi 

püskürme beñler, úarnÀbìd úoçanı gerdÀn, ãıàır işkembeli memeler, turuncì ipek tefesi zülfler, 

başda incü işleme úÀùife pÀpÿş ve üstüne leglek yuvası sìmìdì başlar, tepeli al borıya 

baàlanmış úaş baãdı aãúılar, úuş yumurùası úadar zümrüd küpeler ve bir beyÀø şÀlla dört úat 

idüb dizlerine örtünmüş idi. ÙayyÀr-zÀde bunı görince hemÀn yirden bir temennÀ idüb diz 

üstüne gelerek Òanım [18] SulùÀnıñ yanına “Gel baúalım ÙayyÀr oàlı, òoş geldiñ, oùur. Biraz 

seniñle úonuşalım.” diyerek ve bir erkÀnla ÙayyÀr-zÀde oturub “AllÀh’a emÀnet oluñ devletlü 

efendim” diyü cevÀb virdi. Òanım sulùÀn ol dem ÙayyÀr-zÀde’ye “Ey ÙayyÀr oàlı òalúıñ 

lisÀnında ÙayyÀr-zÀde diyü nÀm virmişsiñiz ve ben seniñ çoúdan Àrzÿñı çekerdim, seni daòi 

buldurmaú içün úızlara sipÀriş eylemişdim ve şimdi güc óÀl ile ele düşürmüşler.” didi. 

ÙayyÀr-zÀde bu kelÀmları işidince derÿnundan “AllÀh belÀnı virsün pezevenk cadı” ve resmen 

daòi “Óaú teèÀlÀ vücÿduñuza èÀfiyet virsün ve mübÀrek èömrüñüzi efzÿn eylesün efendim.” 

dedi. Òanım ol dem cÀriyelerini çaàırub “Úahveler çubuúlar gelsün” diyü emr eyledi ve 

úahveler çubuúlar içilüb biraz da mükÀleme ile eğlendikden ãoñra òanım sulùÀn mezbÿre 

äaóbÀ’yı çaàırub “Meclis tedÀrik olunsun” didi. Ol dem cÀriyeler ãırma işlemeli bir óalı 

getürüb yire serdiler ve bir èarÿsek iskemleyi dört cÀnibinden birer cÀriye ùutmış oldıàı óÀlde 

meõkÿr óalınıñ üzerine úoyduúdan ãoñra üsti incüli ãofra bezi serilmiş bir kebìr altun tepsi 

getürdiler. Bu tepsiniñ derÿnı envÀè-i nefìs ùaèÀmlar ùatlular òamìrden şekerlemeler 

ùoñdurmalar çerezler, ùurşular ile tezyìn olunmuş idi ki dil ile taèbìri mümkin değildir. Bu 

ãırada yigirmi úadar cÀriye tepsiniñ eùrÀf ve eknÀfında ãaf-beste-ser-pÀ  oldılar. Bunlardan 

baèøısınıñ ellerinde altun úadeóler ve kimisiniñ daòi elmÀs-tırÀş şìşeler ve kimisi eldìvÀn ve 

iki cÀriye ellerinde bulunan birer altun işleme incüli peşkìrlerini òanım sulùÀnıñ ve ÙayyÀr-

zÀdeniñ dizleri üzerine serdiler. [19] Òanım SulùÀn ÙayyÀr-zÀde’ye “Buyurun” diyü ùaèÀma 

buyurmalarında “Ey ÙayyÀr oàlı eliñle baña bir bÀde kerem eyle de èaşúla nÿş eyleyim.” didi. 
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Ol dem TayyÀr-zÀde sìm-bÀzÿlarını ãıàayub bir elindeki şìşe ile dìger elindeki úadeói ùoldurub 

òanım sulùÀna ikrÀm eyledi. O daòi bÀdeyi alub “Áh ÙayyÀr oàlı èaşúıña” diyerek nÿş 

eyledikden ãoñra yarasa miåÀli bì-reng elleriyle úadeói ùoldurub “Buyuruñ ÙayyÀr oàlı sen de 

benim elimden bir dÀne nÿş eyle.” diyüb bi’l-muúÀbele aña ikrÀm eyledi. ÙayyÀr-zÀde ise 

dest-i aàyÀrdan sem nÿş ider gibi nÿş eyledi. Baèdehu keyfler tamÀm olduúda òanım sulùÀn 

“SÀzendeler gelsin” diyü emr eyledi. Ol dem Nÿş-ı Àb-ı Dil, ÓÀrÿs, Efgende, MÀh-tÀb, NeşéÀt 

çÀpÿlì dÀyireler ile Dil-òayret, ZìbÀ, äafÀ-nÿş, Meh-pÀre, LeùÀfet nÀylar ile Dil-pesend, 

Pervez, Maãraf, RaènÀ sìne-kemÀnlar ile Dil-efrÿz, äabÀvet, ReftÀy sanùÿrlar, Penbeveş, İşmÀè 

mìlì miåúÀller ile Münìf, NiyÀz, HerÀyet ùanbÿrlar ile Dil-fettÀn, ŞetdÀ birer fenÀr-ı mefrÿø 

Dil-ùabè-ı rÀh-ı èiãyÀn bu úızlar daòi aùlas altun işlemeler giyinüb ellerinde èarÿsek zìller ile 

raúãa ÀàÀz eylediler ve envÀè-i turfanda meyvelerle àoncalar donanub õevúler mükerrer 

olduúda Gevherli Òanım ÙayyÀr-zÀde’ye “Ey ÙayyÀr oàlı èömrüñde böyle bir meclisde 

bulunduàuñ var mıydı?” diyü suéÀl eyledi. Ol daòi cevÀbında “AmÀn efendim, rüéyÀ mıdır 

nedir, vallÀhì kendümi yalancı cennetde úıyÀs idiyorum faúaù a sulùÀnım bunlarıñ hìçbiri 

gözüme görünmez. Ancaú efendimiñ vücÿd ãaàlıàını gördükce anuñla müşerref oluyorum.” 

didiğinde òanım tekrÀr aña òiùÀben “YÀ ÙayyÀr oàlı ùÀlièli başıñ var imiş ki böyle èaôìm bir 

meclisde daòi bulunduñuz. ÒudÀ èÀlim göñlüm senden pek òoşlandı [20] ve ziyÀde memnÿn 

oldum.” diyerek anı pÿs eyledi. Ve iki sÀèat úadar böyle õevú u ãafÀ ve mükÀleme ile 

eğlendikden ãoñra òanım sulùÀn yine ÙayyÀr-zÀde’ye òiùÀben “Ey benim nev-civÀnım óìn-i 

ãabÀvetimden berü oùada yalñız yatmaú benim èÀdetimdir. Bu bÀbda ãaúın infièÀl eyleme. 

äabÀó inşÀallÀh yine mülÀúì oluruz. AmmÀ beni sevdiğiñi andan bileyim ki varub äaóbÀ 

úaóbeye rÀm olmayasıñ; zìrÀ ãoñra seniñle bozuşuruz.” didi. ÙayyÀr-zÀde ise aña “Áh benim 

ÀfitÀbım efendim, sizden cüdÀ olmaú ne mümkin. ÙayyÀr-zÀde bendeñizi ol úadar óaúìúat 

ùanımaz mı ôann idersiniz?” diyü cevÀb virdi. Gevherli Òanım tekrÀren Àh ÙayyÀr oàlı beni 

dìvÀne iden seniñ bu dilleriñdir.” didi. Ve äaóbÀ’yı çaàırub aña tenbìh eyledi ki “Haydi 

ÙayyÀr-zÀde efendiyi seniñ oùaña götür ki orada rÀóat itsün. Şimden ãoñra bu benim 

dostumdur, ãaúın olmaya ki eliñ eline ùoúınsun. äoñra èalìm-allÀh seni Àteşe yaúarım.” O ise 

“EstaàfirullÀh efendim. Hìç sizleriñ nÀz-kerdesine òÀéinlik olur mı?” didi. Ve merúÿmı alub 

kendi oùasına götürdükde ÙayyÀr-zÀde’ye “EyvÀh seniñ bu müdÀheneleriñe olur işlerden 
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değildir.” didi. İmdi ÙayyÀr-zÀde biraz istirÀóat idüb bu sarÀyıñ derÿnunda bulunan tezyìnÀt 

ve mefrÿşÀt içün taèaccüb iderek äaóbÀ’ya suéÀl itdi ki “AmÀn äaóbÀ bu ne óÀldir? Böyle bu 

sarÀy bu dÀéire bu åervet, bu ne úadar salùanat! Böyle mükemmeliyyet pÀdişÀh sarÀyına 

maòãÿãdur.” didi. äaóbÀ daòi ol vaút mufaããalan keyfiyyeti ÙayyÀr-zÀde’ye naúl itmeğe 

başlayub didi ki “Bu Gevherli Òanım tesmiye itdikleri fertÿte cÀdıya FÀølì Paşa úızı dirler ki 

üç tuàlı birúaç paşa nikÀólısı olub anlarıñ vefÀtından ãoñra bu kÀra sülÿk itmişdir. 

 [21] Şöyle ki bu gördüğünüz müzeyyen ve muntaôam sarÀy baùaú-òÀne olub 

derÿnunda úırú èaded oùası ve her bir oùasınıñ oùa başı taèbìr olunur birer cÀriyesi ve bu 

cÀriyeleriñ her birisiniñ daòi keõÀ dörder èaded cÀriye-i maòãÿãası vardır.  

 Bunlardan mÀèadÀ óammÀmlar, kebìr maùbaòlar ve envÀè-i nefìs meékÿlÀt ve meşrÿbÀt 

ve tırÀş daòi vardur ki bu müsÀfirleriñ hepsi meõkÿre cÀriyeleriñ kìsesinden çıúar. Bunlarıñ 

kÀrı ise şudur: Şöyle ki her gün birer cÀriye nevbetle çÀrşÿ ve pazara çıúub Àdem şikÀrına 

giderler ve baèøı gencden üsti başı düzgün efendìler şikÀr idüb buraya getürürler ve birúaç 

gün yiyüb içüb õevú ãafÀ itdükden ãoñra ol gelen zen-pÀre efendìde para úalmadıàını görince 

òanım efendìye òaber virirler ve o daòi merúÿmuñ ãırtından elbisesin çıúardub anıñ yirine 

başına bir külÀh eskisi ve ãırtına bir èabÀ parçası giydirüb cezÀ-òÀneye atdırır ve anı şikÀr iden 

cÀriye úonaú veyÀ òÀnesiniñ semtini ve olanca mÀlını añladıúdan ãoñra elinden mührini daòi 

alub ve ol zen-dostuñ kendi óaùù-ı destiyle bir mektÿb ve bir taóvìl yazdırub olanca mÀlını 

buraya ùaşıdırlar. Ve bunuñla da úÀniè olmayub ol bì-çÀre Àdemi Macar kölelerine telef itdirir. 

Ben evvelden anıñ cÀriyesi idim, soñraları beni àÀyet sevdigi içün kendüsine òazìne-dÀr 

itmişdir. Şöyle ki kÀffe-i mÀl u mülkini ve óattÀ cezÀ-òÀneniñ anaòtÀrlarını bile kendi oùasında 

ãaúlayub başúasına emniyet itmez iken óìn-i iútiøÀda beni çaàırub elime teslìm ider. İmdi ey 

benim nev-civÀnım siz hìc teéessüf itmeyiñ. [22] ZìrÀ size pek ziyÀde èalÀúa eyledi.” diyü 

feraó baòş eyledi. ÙayyÀr-zÀde bu dehşetli naúliyyeti işitdükde “Efendim äaóbÀ Úalfa èacabÀ 

sÀbıú defter-dÀr Óüseyin Efendi de burada mı?” diyü suéÀl eyledi. Ol daòi cevÀbında anı bir 

cÀriye sevüb şikÀr eyledi ve şimdi cezÀ-òÀnededir.” didi. ÙayyÀr-zÀde tekrÀr suéÀle ÀàÀz ile 

“èAcabÀ anı görmeniñ bir imkÀnı var mı?” äaóbÀ cevÀb virüb hìç imkÀnı yoú, meğer òanım 

sulùÀnıñ emri ola. Bu ise àÀyet müşkil bir mÀddedir.” didi. ÙayyÀr-zÀde’niñ bunları işidince ol 

gice vesveseden gözüne uyúu girmediğini äaóbÀ fehm idüb “Efendim, ÙayyÀr-zÀde defeèÀtle 
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saña söylerim ki siz hìç elem üzere olmayıñ; zìrÀ size õerre úadar àam ve keder terettüb itmez. 

Meémÿl ider misiñiz ki siziñ gibi bì-menend ve nÀzik ve dil-ÀrÀ bir civÀnıñ cÀnına úaãd 

itdireyim? VallÀhi kendümi telef iderim.” diyü tesellì iderdi. Bu mükÀlemelerden ãoñra ol 

gice òÀb-ı rÀòata vardılar. äabÀó olduúda òanım cÀme-òÀbdan çıúub ÙayyÀr-zÀde efendiyi 

çaàırıñ, diyü emr eyledi ve cÀriyeler äaóbÀ’nıñ oùasına varub “ÙayyÀr-zÀde efendi, sizleri 

devletlü Òanım Efendimiz ister.” didiler. ÙayyÀr-zÀde ise der-èaúab úalúub kendüsine çeki 

düzen virerek òırÀmÀn ve nÀzÀn Òanım SulùÀnıñ oùasına vardı. Ve yirden bir temennÀ iderek 

merúÿmeniñ şÀlını pÿs eyledikde “Áh ÙayyÀr oàlı ãabÀó-ı şerìfleriñiz òayr olsun. Gel imdi 

yanıma oùuruvir ki o seniñ mÀh cemÀlini seyr ideyim.” diyüb yanı başına oùurtdı ve 

cÀriyelerini çaàırub çubuúlar, úahveler gelsün, diyü emr eyledi. Ve çubuúlar, úahveler 

içildikde ÙayyÀr-zÀde ile baèøı óÀle münÀsib ãoóbetler ile eğlendiler. Baèdehu tekrÀr 

cÀriyelerini çaàırub [23] úahve altı tedÀrik olunsun, diyü emr eyledi. Anlar daòi deróÀl nefìs 

ùaèÀmlar ve envÀè-i meşrÿbÀt ile memlÿ bir kebìr altun tebsi getürdiler. Ve ÙayyÀr-zÀde 

Gevher òanımla ùaèÀm itdikleri ãırada Óüseyin Efendi’niñ yÀdigÀrı olmaú üzere ÙayyÀr-zÀde 

parmaàına ùaúmış olduàu bir òÀtem sulùÀnıñ gözine ilişüb “Áh ÙayyÀr oàlı ne òoş yüzüğüñ 

var.” didi. Ol daòi aña cevÀb virüb “Efendim pek èÀdìdir.” didikde òanım efendi yüzüği 

elinden alub bu elmÀs pek õì-úıymet olub Felemenk tırÀşı taèbìr olunur.” ÙayyÀr-zÀde didi ki 

“Bendeñiz sizlere òilÀf söylemem. SeyÀóatde bir dervìş aóbÀbım var, bu ùaşları ol yapar ve 

ehl-i maèÀrif ve hüner ve ãanèatdan biridir.” Gevherli Òanım ise diúúatle meõkÿr ùaşıñ üzerine 

baúub òayrÀn olur ve kendi kendine ne èacÀyib şey ki ben bu úadar senelik Gevherli Òanım 

olayım da èamelì ùaşını bilmeyim. ÙayyÀr-zÀde ise “Efendim eğer murÀd olur ise ol dervìşi 

sizlere getüreyim ve böyle ùaşlar değil daha nice òazìneler değer ùaşlar yapar.” didi. Òanım 

bunı gÿş idince èaúlı başından gidüb ve ÙayyÀr-zÀde’ye “İşte saña dört sÀèat müddet. Ol 

dervìşi bulabilir iseñ al gel ve ol müddet ôarfında bulamaz iseñ kendiñ eğlenme gel.” Ve bir 

tevÀşì çaàırub “Maórem var bu efendìyi úapulardan geçirin.” didi. èArab daòi ÙayyÀr-zÀde’yi 

alub úapulardan geçürdi ve ÙayyÀr-zÀde ùoàrı Timürúapu’ya varub sarÀyıñ öñinde gezinerek 

“YÀ SulùÀn MurÀd kerÀmetden òÀlì değilsiñ.” dir iken SulùÀn MurÀd óaøretleri Ùıflì ile tebdìl-i 

úıyÀfet orada ôuhÿr eyledi. ÙayyÀr-zÀde hemÀn òÀk-i pÀyine düşüb “AmÀn şevketlü, èinÀyetlü 

pÀdişÀhım. Bir alay bì-ãuç [24] bendeleriñi belÀdan òalÀã eyle.” diyü fiàÀn ve feryÀd eyledi. 
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Ve SulùÀn MurÀd efendimiz “Söyle!” diyü emr buyurunca ÙayyÀr-zÀde kelÀma ÀàÀz ile 

evvelinden Àòirine úadar keyfiyyeti naúl eyledikde hemÀn SulùÀn MurÀd efendimiz àaøaba 

gelüb “YÀ Ùıflì şimdi varub yeñiçeri aàasına ve ùopcıbaşıya ve siliódÀr aàaya ve cebecibaşıya 

teõkereler yazılsun ve ögleden ãoñra FÀøıl Paşa SarÀyı muóÀãaraya alınsun, ve  Soúoàlı 

Muóammed Paşa CÀmièsiniñ minÀresine birisi çıúub gözi meõkÿr sarÀyıñ pencerelerinde 

olsun ve her ne zamÀn bir mendìl işÀreti görür ise deróÀl bir ùabanca atsun ve sarÀy baãılãun.” 

diyü emr ü fermÀn buyurdı. Ùıflì “FermÀn efendimiziñ” diyüb gitdi. SulùÀn MurÀd efendimiz 

ise yanına bir ùobra gevher alub ve tebdìl-i úıyÀfet olaraú ÙayyÀr-zÀde ile birlikde FÀøıl Paşa 

SarÀyı’na vardılar. ÙayyÀr-zÀde sarÀyı úapusını daú idüb içeri girdiler ve SulùÀn MurÀd 

óaøretleri ol úapulardan geçüb nerdbÀn başına vardıúda cÀriyeler seğirdüb SulùÀn MurÀd’ı ve 

ÙayyÀr-zÀde’yi úoltuúlayub òanım sulùÀnıñ oùasına götürdiler ve içerü girdiklerinde ÙayyÀr-

zÀde yirden bir temennÀ idüb òanım sulùÀnıñ şÀlını bÿs eyledi ve MurÀd Dede elini göğsine 

úoyub “hÿ” didi. Òanım sulùÀn ise “äafÀ geldiñiz.” didi. SulùÀn “Buyurun” diyüb yanı başına 

oùurtdı. Ve ÙayyÀr-zÀde’ye “MÀşÀallÀh ÙayyÀr oàlı dede sulùÀnı eyü bulabilmişsiñiz.” 

didüğinde ÙayyÀr-zÀde aña cevÀben “Efendim vaèdemize òilÀf itmeyüb güç óÀl ile Dede 

SulùÀnı buldum.” didi. Òanım ãoñra “YÀ dede sulùÀn ãafÀ geldiñiz.” didi. Ol ise “EyvallÀh 

Òanım bacı!” diyü cevÀb virdi. Baèdehu úahveler, çubuúlar içilüb òanım “SÀzendeler gelsün.” 

[25] diyü emr eyledi. Ve úızlar sÀzlarını yedlerine aòõ idüb ser-À-pÀ ãÀf-beste oldılar ve 

envÀè-i naàamÀt-ı mevzÿn ve terennüm-sÀz ÀàÀz ile feraó-baòş olurlar idi. Ve ÙayyÀr-zÀde ise 

kemÀl-i telÀşdan úıyÀm ile oùada òırÀm ider ve dÀéimÀ gözleriniñ ucıyla meõkÿr cÀmiè-i 

şerìfiñ minÀresini gözler idi. Òanım sulùÀn ÙayyÀr-zÀde’niñ bu óÀlini gördükde aña òiùÀben 

“YÀ ÙayyÀr oàlı sende bir óÀl var. ZìrÀ pek çoú ùolaşıyorsuñ.” didi. Ol daòi aña cevÀbında 

“Dede sulùÀn içün pek çoú yoruldum. Dizlerim aàrıyor. Ayaú alışdırayım diyü ùolaşıyorum.” 

didi ve keyfler tamÀm ve sÀzendeler ikmÀl olub òanım sulùÀna suéÀl itdi ki “ÙayyÀr-zÀde siziñ 

içün aèlÀ ùaşlar yapar, óattÀ bu yüzük içün daòi anıñ yapdıàı èamel ùaşıdır, didi. äaóìó midir?” 

Dede sulùÀn baş işÀretle “Evet, evet eyvallÀh” diyü cevÀb virince òanım sulùÀn tez ÀàÀz ile 

“Hìç üzeriñizde yapılmış var mı?” didi. Ol dem SulùÀn MurÀd ùaşları öñine dökdi. Cadınıñ 

èaúlı başından gidüb SulùÀn MurÀd efendimize “Bu sarÀyıñ içinde saña bir maófì oùa taèyìn 

ideriz. Beğendiğin cÀriyeyi saña viririm. Var ãafÀ-yı òÀùır ile oùur ve baña lÀzım olduúca böyle 
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gevherler yap” didiği ãırada ÙayyÀr-zÀde hemÀn “MinÀreye Àdem çıúdı.” diyü işÀret 

eyledükde SulùÀn MurÀd efendimiz hemÀn òışm ile “Behey òınzìr melèÿn! Sen kimsiñ ki beni 

kendiñe bende itmek istersin. AllÀh’dan úorúmaz mısıñ? Ne cesÀretle bu baùaúòÀneyi açub 

bunca bì-ãuç Àdemlere ôulm idüb cÀnlarına daòi úıyarsıñ?” didükde òanım hemÀn “Ay ay ay! 

A bre yaramaz Àdem, seniñ ne umÿruñ?” diyü cevÀb virince hemÀn sulùÀn òançerini [26] 

çeküb òışmla tekrÀr “Behey AllÀh’dan úorúmaz cadı! Benim áÀzì SulùÀn MurÀd. Sen cÀnıñı 

elimden nice òalÀã bulabilirsiñ?” diyince cadı fiàÀna başlayub “AmÀn pÀdişÀhım gencliğime 

meróamet eyle. ŞeyùÀna uydum.” didiğinde SulùÀn MurÀd cevÀbında “RaómÀniye uyaydıñ.” 

diyüb ve òançeri cÀdınıñ úarnına ãoúub ãırtından çıúardı. Ol dem ÙayyÀr-zÀde meõkÿr 

minÀredeki Àdeme mendiliyle işÀret itdiği gibi ol dem bir ùabanca atub bir kıyÀmetdir úopdı. 

Şöyle ki yeñiçeri aàası èaskeriyle SulùÀn Aómed cÀnibinden ùopcı başı èaskeriyle Peyk-òÀne 

cÀnibinden, bostÀncıbaşı èaskeriyle DìvÀnyolı ùarafından, cebecibaşı èaskeriyle Perviz Aàa 

CÀmièsi ùarafından baãub ol melèÿn yezìdleriñ kÀffesini telef itdiler. Baèdehu SulùÀn MurÀd 

äaóbÀ’dan cezÀ-òÀne dinilen maóalli añladı ki bu cezÀ-òÀne bir mükellef bÀàçe küncinde 

kebìr timür úapular ile kÀrgìr maàÀza gibi biñ bir direkli bir maòzen idi. äaóbÀ úapuyı açar 

açmaz şu vechile óazìn óazìn bir ãadÀ ôuhÿr itmeğe başladı “YÀ SulùÀn MurÀd-ı áÀzì-i 

ZamÀn! Uyan imdi. ZìrÀ bu ôulm ber-devÀm olmaz. Bu kÀfir buraya úoyun gibi insÀnları 

ùoldurub birer birer gözümüzüñ öñinde úatl itdirir. Áh yÀ Rabbì èacabÀ yine úanàımızı 

öldürmeğe geliyorlar.” SulùÀn MurÀd efendimiz ise bu ãadÀları işidince çeşmi giryÀn olub “YÀ 

Àdemler size maèlÿm olsun ki benim, áÀzì SulùÀn MurÀd sizi òalÀã itmeğe geldim ve ol 

úaóbeyi daòi úatl eyledim” didikde yine içeriden bì-çÀre Àdemler bir ÀvÀz ile “AmÀn yÀ Rabbì 

düş midir, òayÀl midir?” baàırırlar idi. PÀdişÀh ol bì-çÀreleriñ kÀffesini ùaşraya çıúarub 

maèÀõallÀh kimine nüzÿl iãÀbet itmiş ve kimi úarasevdÀya uàramış ve kimi de [27] kötürüm 

olmış ve tırÀşları ãaç ve ùırnaúları úazma olmış gördükde ÙayyÀr-zÀde’ye òiùÀben “Biñ yaşa! 

ZìrÀ yalıñız bunca bì-ãuç Àdemleri değil peyàamberi daòi ióyÀ eylediñ.” didi. Ve bì-çÀreleri 

kendi òÀnelerine ve orada mevcÿd olan mÀllar kÀffesini ve ÙayyÀr-zÀde ile cÀriyeleri sarÀy-ı 

hümÀyÿnuna gönderdi ve ÙayyÀr-zÀde’ye muãÀóiblik óilèati iksÀ ve äaóbÀ ile nikÀh itdirüb 

yigirmi úadar cÀriye baòş eyledi. Ve Óüseyin Efendi’yi muéaòòaren defter-dÀr naãb eyleyüb 

“FÀøıl Paşa SarÀyı’nıñ yirine binÀ inşÀsı óarÀm olsun!” diyü laènet oúudı. Bunlar bu minvÀl 
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üzere sÀye-i meróamet-vÀye-i cenÀb-ı pÀdişÀhìde rÀóatü’l-bÀl ve saèÀdet-i óÀlile imrÀr-ı 

eyyÀm eylediler.  
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3.3.  ŞuèrÀdan Meşhÿr Ùıflì İle İki BirÀderler ÓikÀyesi 
 

İki BirÀderler ÓikÀyesi 

[2] RÀvì-i şirìn-güftÀr naúl iderler ki ÒˇÀce PÀşÀ civÀrında biriniñ ismi Óasan ve 

digeriniñ ismi Óüseyin nÀmında iki refìú-i ãÀdıú bulunır  ve pederlerinden intiúÀl iden mirÀå 

ile hem-civÀr olan seyre ve meyòÀnelerde dÀéimÀ birlikde ãafÀ ve cünbüşleri görilir idi 

merúumÀn bu ãÿretle vÀridÀtlarını kÀmilen itilÀf eyleyerek ikisi de teehhül münÀsib gördiler 

ise de bir úÀra sülÿksuz tarìú-i taèayyüşüñ mesdÿd bulındıàı fehm ile kendilerine alıú bir 

ãanèat aramaàa başladılar faúat biriniñ òÀùırına òuùÿr iden ãanèatı yek digeri úuãÿr beyÀn ile 

[3] ceró-i vird iderek bir müddet tereddüt ve àayrda úalmışlar iken bir gün yine bir muétÀd 

meyòÀneye gelerek orada daòi yine mezkÿr ãanèat sözini úÀle alub muóÀverelerini bir òayli 

uzatmışlar idi ki yanlarına aóbÀbdan biriniñ geldigini görmekle bièl-istiúbÀl kendilerine bir 

münÀsib ãanèat bulmasını ricÀ ve bu ana degin vuúÿèa gelen àayretlerini ifÀde eylediler 

misÀfir (TopòÀne’de, Sirkeci İskelesi’nde nÀzır Yaèúÿb oùabaşınıñ úahvesinde Danişmend 

Baba dir bir pìr dost óÀcı vardır hep ùarìú-i kesbe sülÿk idecek olanlarıñ óÀl ve ùavırlarına 

münÀsib olan ãanèatı ÀrÀèa ve tavãiye ider ve óaúìúat fÀéide-i òayrı görildigi mücerrib 

oldıàından siziñ daòi bir kere pìr-i mumÀ-ileyhe mürÀcaètıñız óÀlinde beyniñizde olan aòlÀúıñ 

defièi ve vÀz elemesiyle mÿmÀ-ileyhiñ elinde size alıú bir kÀrı tavãiye idecegi ÀşikÀrdır didi 

merkumÀn bu reéyi tensìb ile bir úayıàa binerek [4] ùoàrı TopòÀne İskelesi’ndeki mezkÿr 

úahveye çıúdılar ve óaúìúaten derÿn úahvede nÀãiyesinde èilÀnen zühd-i der-kÀr-ı hüveydÀ bir 

pìr görerek ùaúbil-i desti òuãÿãunda şitÀb eylediler ve temÀmen türcüme-i óÀllerini beyÀn idüb 

kendilerine münÀsib kÀrıñ ÀrÀèa ve emr buyırılmasını ricÀ itdiler pìr-i mÿmÀ-ileyh bu bÀbda 

bir miúdÀr tefekkür ile úayıú çekebileceklerini istifsÀr ve kendilerine ve úayıúcılıúdan başúa 

daha münÀsib ãanèat olamayacaàını beyÀn-ı defè-i mÀ-fìhÀ kendisinde hem kirÀya verilmek be 

hem de ãatılıú olmaú üzere iki çifte bir úayıàı bulındıàını ifÀde eyledi merúumÀn èarø-ı 

teşekkürle beraber úayıàı istìcÀr ideceklerini mÀh-be-mÀh altmış pÀre vireceklerini biél-

muúÀbele pìr-i mÿmÀ-ileyh úayıàı bir müddet öte berüye müşteri götürmege başladılar bir gün 

yine bir müddet merúumÀndan Óüseyin meyòÀneden èavdet ile oùasına geldi ve  Óasan daòi 

úÀyıàı süpürmekle meşàÿl [5] iken aú ãaúallı bir adamıñ selÀm virdigini işitmekle [?] selÀm 

eyledi iòtiyÀr àÀyet telaşla (Aman oàlım lüùfen beni Rumeli ÓiãÀrına götür saña istedigin 
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úadar ücret virmege óÀøırım zìrÀ Unúapanı’ndan beri yayan yürüyorum úanàı iskeleye gittim 

ise vaúit geç oldıàından götüremeyiz ve seniñ götürebilecegini beyÀn eylediler) didi Óasan 

Aàa daòi gice vaúti úayıú çıúarmaú yasaú oldıàından götüremeyecegini beyÀn itdi ise de 

iòtiyÀr ùalebinde ıãrÀr ile bu gice ÓiãÀr’a gidemez ise èÀéilesini àaéib ideceginden ve sÀéir 

şeyler baósiyle Óasan Aàa’yı nÀ-çÀr úayıúa oturub kürek çekmege başlatdı Biñöñine 

vuãÿllarında yalınıñ birinden dehşetli bir gürültü ve camlarıñ úırılmasını işitdiginde Óasan 

Aàa’ya ziyÀdesiyle merÀú èarø olub iòtiyÀrı èacele ÓiãÀr’a götürüb bıraúaraú èavdetde mezkÿr 

yalınıñ öñine yaúlaşdıàında [6] èarbedeniñ ziyÀdeleşdigini işidüb yalınıñ rıótımına úayıàını 

baàlayaraú biraz patırdıyı diñlemek üzre ùururken nÀgÀh úarañlıúda büyük bir şeyéiñ úÀyıàı 

içine düştigini ve úayıúıñ bu åiúletle batma derecesine geldigini görmekle òavfından ãıçradı 

ve úayıàı mehtÀbe úadar götürüb düşen şeyi tefaòòuãa başladıàında àÀyetde óasnÀè on üç on 

dört yaşında bir úızıñ oturmaúda oldıàını görmekle àÀyet taóayyürinden úızıñ kim oldıàını 

sÿéÀle ibtidÀr itdi úız heycanını teskìne çalışaraú didi ki (Ben Narlı Úapu’da müzehhib MusÀ 

Çelebi’niñ úızıyım pederimiñ dükkÀnı SulùÀn BÀyezıd’da olub kendisi àÀyet iòtiyÀr 

oldıàından dükkÀna daòi gidemez ve evde beraber çalışaraú kefÀf-ı nefs eyle ideñ maólemizde 

çocuúluúdan beri beraber büyümüş oldıàımız süfehÀdan zengin Úazaz-zade nÀmıyla bir 

deliúanlı var idi merúÿm Úazaz-zÀde evvelce beni pederimden ùaleb eylemiş ise de pederim 

[7] merúÿmıñ ne derecelerde sefìh oldıàını óattÀ òÀnesinde beş altı alüfteniñ cemè olaraú èayş 

u èişretleri aóvÀl-i rezìl-Ànelerini bu òuãÿãa rızÀ göstermemiş idi ve maèmÀfih artıú maóleli 

merúÿmıñ rezÀletine nihÀyet virmek üzere bÀ-maøbata merúÿmı maóleden iòrÀc ile Bebek’de 

bulunan yalısına naúle bÀdì aldılar bir gün Yeñiköy’de bulunan òalamıñ òÀnemize geldigini 

görerek memnÿn oldum mÿmÀ-ileyh halam beni bir deliúanlıya virmek üzre kendi òÀnesine 

götürecegini ve orada birúaç cemèiyyetimizi icrÀ idecegini beyÀn ile pederimden ruòãat ùaleb 

eyledi pederim ben gitdigim óÀlde kendisiniñ iòtiyÀr bulındıàından yalñız idemeyecegini ve 

orada işleriñ yüz üstine úalacaàını ifÀde iderek bu bÀbda ruóãat viremeyecegini iètidÀr imiş ise 

de vÀlidem kendisiyle beraber úalaraú işleri görecegini beyÀn ile nÀ-çÀr pederi rÀøı itdi ben 

libÀsımı [8] ziynetlenerek òalamla beraber úayıúla Bebek’de bir büyük yalınıñ öñüne 

yanaşmaàla bu yalınıñ kimiñ oldıàını sÿéÀle mecbÿr oldum òalam bu yalınıñ kendi yalısı 

oldıàını daòi çocuúluúda benim daòi bir defèa bu yalıya geldigimi söyledi veèl-óÀãıl beraber 
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yalıya çıúdıú düòÿlumızı gören yedi sekiz òatun bizi bièl-istiúbÀl bir oùaya götürdüler biraz 

istirÀóat ile aòşam taúrib itdi baña bir diger maóle gitmek üzre buyurıñ duèÀlılar ile òalamı 

göremedigimden suéÀl itdim ise de hiçbir cevÀb virmediler ùoàrı baàçedeki köşke girdigimde 

orda envÀèi èişretle donalmış ve türlü türlü mezelerle tezyìn olunmuş èişret ùaúımı bulındıàı 

gördigimden buna hiçbir maènÀ virmeyerek tekrÀr òalamı suéÀl itdim ise de yine hiçbir cevÀb 

virmeyüb ve sofra başına dizilerek hem beni daèvet iderler hem de böyle meclislerde 

bulunmaú pek ãafÀlı oldıàına dÀéir tefevvühÀt söylerler idi ben [9] etvÀr ve kelÀmlardan 

bunlarıñ ülfete gürÿhundan oldıàını añladıàımdan òavfımdan düşünür úÀlbime óalecÀn viren 

úorúuyu teskìne çalışıyor iken Úazaz oàlınıñ köşküñ úapusından duòÿlunı görmekle kendimi 

àÀéib itmek derecesine gelerek yüz üstini úapandım merúÿm Úazaz oàlı hem beni úaldırmaàa 

çabalar ve hem de pederimiñ kendisini mahleden çıúarmaàa sebeb oldıàımdan nÀşì ziyÀde 

baèøı èadÀveti bulındıàını ve òalama virmiş oldıàı elli lira ile beni oraya celb idebildigini ve 

artıú bundan böyle beni elinden úurtulmaúlıàım àayrı mümkün olduàunu kemÀl-i óiddetle 

ifÀde eylemesiyle úalbime müstevlì olan yeéis ve nevmìdi fedÀ-yı cÀnı göze aldıraraú 

merúÿmuñ belindeki òançeri úaparaú ve oùanıñ úarañlıú úalması içün kendimi mumlarıñ 

bulunduàı maãaya çarparaú oùanıñ úarañlıàında biél-istifÀde cümlesini firÀra mecbÿr idem bu 

eånÀda ve kendi firÀrımı teshìl içün pencereleri úıraraú úaçmaú istedim ise de [10] temur 

parmaúlıúlı oldıàından úapudan başúa ùarìk-i necÀt bulunmadıàı derk ile nerd-bÀndan aşaàı 

inmege başladıàında mezkÿre Àlüfteler üzerime uzaúdan baèøı şeyler atarlar ve firÀr 

etmemekligim  içün feryÀd iderler idi güç belÀ úapuyu buldum ve tekrÀr düşmen eline düşmek 

òavfından kendimi deñize ilúÀ itdigimde (bu úayıàıñ ucuna düşdim) diyerek mÿmÀ-ileyhÀ 

sözine nihÀyet virerek kendisin eve götürmesini Óasan Aàa’dan iltimÀs itdi merúÿm úızıñ 

sergüõeştine taaèccüble beraber bu gice kendi oùasında úaldıàı óÀlde yarın ãabÀó kendi evine 

götürecegine dÀéir úızı teémìn ve èaleyhinde hiçbir fenÀlıúda bulunmayacaàına èahd ve yemin 

iderek yola çıúdılar bir müddet ãoñra Baàçeúapusı’na vÀãıl olub úayıàı baàlayaraú oùaya 

çıúdılar Óasan Aàa mÿm-ileyhÀya ve hiçbir şeyden òavf itmemesine dÀéir söyleşirlerken 

yuúarıdan merúÿmıñ refìúi Óüseyin aşaàıdan bir fıãıltı işitmekle kim olduàını [11] taóúìú içün 

aşaàıya inerek ve refìúi ile güzel bir úızıñ oturduàını görerek (vay birÀder seniñ bu úadar 

zenpÀre oldıàını bilmez idim cünbüş var ha! Baúalım naãıl úız imiş) diyerek ve daha bir ùaúım 
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tefevvühÀt ilÀve èiderek gelüb oturmasıyla Óasan Aàa úızı iskÀt içün aòşamki Rumeli 

ÓiãÀrın’a götürdigi pìri ve úızıñ sergüõeştini ve ülfete olmadıàı cihetle kendisine hiçbir laúırdı 

söylememesini tenbìh ve iòùÀr itdi ise de merúÿm yine tebdìl-i lisÀn itmeyerek ve úahúaha ile 

gülerek mezbÿreniñ muùallaúa ülfete oldıàını ve óattÀ birúaç deféa kendü úarşusında 

oynatdıàını èilÀve ile beraber mezbÿreniñ yaúlaşaraú óarf-i endÀzlıàa başlamasını ve úızıñ 

niyÀz ve aàlamasını gören Óasan Aàa óiddet veya şiddetinden deli gibi bir óÀle gelerek ve 

bilmedigi bir úızıñ ülfeteligine òÀsim itmek mümkün midir diyerek belindeki pala ile merúÿm 

Óüseyin Aàa’yı telef itdi ve kimseniñ ÀgÀh olmaması içün [12] merúÿm bir çuvala úoyaraú ve 

çuvala bir aàır ùaş úoyaraú deñize ilúÀ itdi ve cümle úan yerleri temizlemekle meşàÿl iken 

ãabÀó daòi olmasıyla Óasan Aàa yine tekrÀr çıúub bir aóbÀbından mevúit yaşmaú ferÀce 

alaraú úıza geydirdi ve ùoàrı úayıú ile Narlıúapu’ya yanaşub ve úızı òÀnesine teslìm idüb ùar 

yeşil kiremetli öñine gelüb uyúusuzluúdan úayıúda ùuramayub uyúuya yatmış ve ol eånÀda 

daòi tesÀdüfì olaraú pÀdişÀh Óaøretleri cÀnı ãıúılmasıyla Ùıflì ile tebdìle çıúmış idi pÀdişÀh 

Ùıflì’ye aman Ùıflì seniñle bir tiryÀkiniñ veyÀòÿd bir seròoşuñ úayıúna binelim buyurmasıyla 

Ùıflì’niñ gözine Óasan Aàa’nıñ úayıúda uyuduàu ilişerek hemÀn sulùÀn ile beraber úayıúıñ 

yanına geldiler ve sulùÀnıñ emri üzerine Ùıflì úayıúıñ ipini çözerek birdenbire kendini atdı 

Óasan Aàa hemÀn ãıçrayub gözlerini açdı (Hìç İstanbul’u görmedikce úayıúa [13] böyle mi 

atlanur diyerek Ùıflì’yi tekdìre başlamasıyla Ùıflì daòi lisÀnını úaba Türk lisÀnına teşbih 

iderek mücÀdeleye başladılar pÀdişÀh óaøretleri bunlarıñ kelÀmlarına bayılma derecesine güler 

idi güç belÀ Eyüb’e gitmek üzere yigirmi pÀreye pazarlıú idrerek yola düzüldüler yolda Ùıflì 

ben Óasan Aàa’ya laùìfe ùariúì ile eõiyet itmek içün uàraşırken Óasan AàÀ’nıñ Àh bu günlerde 

işim rast gelmiyor didigine binÀé sebeb ne oldıàı suéÀli üzerine Óasan Aàa daòi başına gelen 

vaúéa-ı müéellimeyi temÀmen naúl eylemesiyle SulùÀn óaøretleri úayıàı bindikleri maóle 

çevirmesini Óasan Aàa’ya söylediginde merúÿm hiddet ile úayıàı çevirdi Baàçeúapusı’na 

yaúlaşdıúlarında SerÀyburnu’nda Yeşil Köşk’e yanaşmasını úayıúcıya söylemeleriye úayıúcı 

orada pÀdişÀh óaøretleriniñ köşki oldıàından baóisle oraya yanaşmayacaàını ve eger yanaşur 

ise nöbetçilerden ùayaú yiyecegini ifÀde itmiş ise de Ùıflì’niñ köşkde [14] hem-şehrim var 

dimesi üzerine nÀ-çÀr köşke yanaşmaàa irişürken Ùıflì’niñ òÀfiye işÀreti üzerine nöbetçi 

burası sulùÀn köşki oldıàını bilmiyor musuñ òavf itmeksizin ne cesÀretle buraya gelebildiñ 
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diyerek Óasan Aàa’yı úıyÀm eylemesi üzerine pÀdişÀh óaøretleri ãÿretÀ aman nöbetçi aàa 

baña baàışla dimesi üzerine temennÀ ile tekrìmÀt-ı lÀzimeye müsÀraèatını ve Ùıflì’niñ 

úayıúdan çıúmasını ve bunlarıñ pÀdişÀh ve Ùıflì oldıàı Óasan añlayınca kemÀl-i òavfından bì-

òoş oldı sulùÀnınñ emri üzerine Óasan Aàa úayıúda zorla biraz istirÀóatla èaúlı başına 

getürildikde pÀdişÀh óaøretleri köşke çıúub MusÀ Çelebi ile úızı óuøÿrıyla sergüõeştini úıza 

teúrìr itdürdi ve Óasan Aàa’ya Baàçeúapusı’nda mefrÿşÀt ile beraber bir úonaú ile úızıñ 

cümle cehizi ùaraf-ı şÀhÀneden ihsÀn olunaraú úızı Óasan Aàa’ya tezvìc ve tenkìó 

Úazazoàlı’nı ve úızıñ òalasını defè-i [15] tebèìd eylediler bu ãÿretle ãadÀúÀt idenler memnÿn 

ve òÀéinlik idenler maózÿn oldılar.      
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3.4. Letaifnâme 
 

Úıããa-gÿyÀn-ı óikmet-şinÀs, rÀviyÀn-ı faøìlet-iútibÀs şöyle rivÀyet iderler ki SulùÀn 

MurÀd ÒÀn èaleyhi’r-raómetü ve’l-àufrÀn óaøretlerinüñ zamÀn-ı devlet ü saèÀdet ü salùanat u 

èadl-i èadÀletlerinde ÒˇÀce Ùursun nÀm bir bÀzirgÀn-ı muóteşem-i be-nÀm, mürüvvet ü seòÀda 

bì-naôìr, nièmet-i mevfÿra mÀlik, iósÀn ile iòvÀnına dest-gìr idi. AmmÀ aãlÀ bir evlÀdı 

olmadıàına bì-óuøÿr, mÀl-ı dünyÀ çeşminden dÿr idi. Fiél-vÀúiè insÀna hicrÀn u elem, cÀna 

müstevcib-i hem ü àamdur. Bu aóvÀlden rÀzını kimseye ifşÀ itmeyüb, bì-çÀrelerüñ kÀr-sÀzı, 

ÀvÀrelerüñ meded-resÀnı, erbÀb-ı óÀcÀtuñ [2] kerìm-i bende-nüvÀzı olub, bir şeb Óaú 

subóÀnehu ve teèÀlÀ cÀnibine teveccüh eyleyüb, murÀdını ãaà elinüñ ãafóa-i keffine yazub, 

destini semÀ semtine ùutub, dìde-i giryÀnı hem-ser-i dil-i sÿzÀn ile cenÀb-ı Óaúú’a niyÀz ü 

nÀlÀn olub “Ey zemìn ü zamÀnuñ òÀliúı, mÀr u mÿr u ins ü cinnüñ rÀziúı, ey pÀdişeh-i bì-

zevÀl, ey kerìm-i lÀ-yezÀl, ey raéÿf-ı bende-perver, ey èaùÿf-ı çÀker-nüvÀz ü èÀùıfet-güster, ey 

mihrbÀn-ı dïst u düşmen, ey rızú-baòş u òaùÀ-pÿş-ı õü’l-minen, ey vehhÀb-ı bì-minnet, ey 

ilÀh-ı dey-i reéfet, ey baòşende-i arzÿ ve murÀdÀt, ey baòşende-i õevú u şevú u óÀlÀt, ey 

hidÀyet-nümÀ-yı bendegÀn-ı àÀfil, eyÀ meróamet-efzÀ-yı bì-çÀregÀn-ı mütekÀsil, meded-efzÀ-

yı fürÿmÀndegÀn-ı muøùarr, feryÀd-res-i ÀvÀregÀn-ı bì-pÀ ve ser, ey şifÀ-sÀz-ı èalìlÀn-ı beydÀ-

yı óayret, ey kÀr-sÀz-ı derdmendÀn-ı bÀdiye-i øıcret, èarãa-i dergÀhında şÀhÀn-ı èÀlem õerre, ey 

èaôamet ü rifèati meydÀnında òusrevÀn-ı cihÀn şeh óÀşÀ kereminden úulunum maózÿn [3] 

maórÿm. PÀymÀl-i àumÿm u hümÿm olam. luùf senüñ kerem senüñ, èinÀyet ü şefúat ü himem 

senüñ. HidÀyet ü reéfet senüñ, óimÀyet ü meróamet senüñ.” diyüb ãaóìfe-i ruòsÀrını 

gözyaşıyla nemgìn, òıùùa-i ceddini òÿnÀbe-i èuyÿn ile rengìn idüb, nÀlÀn, èarãa-i icÀbet-i 

rabbÀnìde óicÀb-ı taøarruèÀt-ı dergÀh-ı mücìbü’l-óÀcÀtda müstecÀb olub, CenÀb-ı Óaú bir 

erkek evlÀd iósÀn, ùoúuz mÀh on günde bir mÀh-ı tÀbÀn eline girüb, hemÀn ÒˇÀce Ùursun 

úurbÀnlar ve iósÀnlar, şenlikler ve şÀdìlıúlar, dügünler, bayrÀmlar; ùayalar, dadılar, lalalar,  

köleler taèyìn idüb, ol mihr-i münìrüñ ism-i resmüñ Yÿsuf ŞÀh diyü nÀm tesmiye eyledi. 

CenÀb-ı Óaúú’uñ emr ü èinÀyetiyle günbegün büyümeklikde ve gezüb yürümeklikde oldı. Bir 

gün ÒˇÀce Ùursun ol mÀh-pÀreéi kenÀrına alub çeşm-i diúúatle naôar idüb gördi ki cebhesinde 

ÀåÀr-ı devlet sÀùıè, çehresinde şaèşaèa-i mihr-i saèÀdet lÀmiè, hemÀn eùrÀfa sipÀriş ider ki 

èilmde mÀhir, sinde kÀmil bir ÿstÀd bulub òÀne-i saèÀdetlerinde èilm taèlìm itdürmekde idi. 
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Çün Yÿsuf ŞÀh on dört  [4] on beş yaşına irdi. Cemìli rÿz-ı bìrÿz-ı teraúúìde tamÀm dil-firÿz, 

ÀvÀze-i óüsni èÀleme meşhÿr, ãìt-i cemÀli cihÀnda ÀftÀb-ı pür-nÿr gibi dillerde meõkÿr oldı. 

Yevm-i cumèa oldıàı gibi babası ile Yÿsuf cÀmièe giderler idi. EùrÀf [u] eknÀfdan insÀnlar, 

Àşüfteler, maóbÿbeler, Àlüfteler Yÿsuf ŞÀh’uñ cemÀl-i úamer-tÀblarını temÀşÀ itmege cemè 

olurlar idi. Yÿsuf ŞÀh’ı gördükleri gibi ãaà u ãoldan óarf-endÀz olub, “áoncasın òÀrına úurbÀn 

olmayum,  şuèlesin nÀrına úurbÀn olayum.” Kimi pervÀne-veş ùolanur, kiminüñ dehÀnı 

ãulanur, ard ãıra göremez, kimisi cÀnÀnì úoşar, arúasından daòi ferÀce düşer, bÀzì òÿbÀnlar 

cemÀl-i bÀ-kemÀli ùÀúınuñ müşÀhedesine müştÀú-ı óüsn-i bì-hemtÀsına Àşüfte ve èuşşÀú olub, 

gürÿh gürÿó zenler úapulara, revzenlere ãıàmayub dirler ki “CemÀl-i zìbÀda miåÀlüñ nÀ-yÀb, 

cÀmiè-i óüsne gÿşe-i ebrÿlaruñ miórÀbdur.” diyüb aàlarlardı, cigerüñ boş yire daàlardı. 

ÚahúahÀ ile òande idüb bir tÀze “äuã úoca cÀzÿ!” diyü ÀàÀze ile àavàÀ idüb, “O beg senüñ 

nene lÀyıúdur baúayum, àayrı ben kendimi [5] nÀra yaúayum.” diyü nizÀèlar iderler, úarşu 

úoldan maóbÿb dïstlar ãırıtır, òulyÀ-yı iblìs ile yarışurlar, çaú Yÿsuf ŞÀh cÀmièden çıúub 

úonaàlarına varınca böyle àavàÀ iderlerdi. áayrı bir gün ÒˇÀce Ùursun iòtiyÀr olmaú 

óasebiyle eùrÀfda olan orùaúlarını cemè idüb, õimemlerini óisÀb idüb, dünyÀ cihetinden el 

çeküb, ãalÀt-ı òamsi SulùÀn BÀyezìd CÀmiè-i Şerìf-i saèÀdet-redìfde edÀ ider oldı. Óikmet-i 

ÒudÀ ÒˇÀce Ùursun’uñ vücÿdına bir èillet èÀrıø olub günbegün zaómet virür idi. áayrı 

kendi[de]n ümìdin kesüb, òÀdiminden birine “Var úışlaya, Bekir Oùabaşıéı baña çaàır, 

gelsün.” didi. ÒÀdim úışlaya varub Bekir Oùabaşı’ya “Sizi ÒˇÀce Ùursun ister, buyurun.” 

Bekir Oùabaşı úonaàa gelüb ÒˇÀce Ùursun’ı gördi, nÀ-mizÀc. “BirÀder ÒudÀ şifÀ iósÀn 

eylesün. İnşÀallÀh daòi çoú õevú u ãafÀlar iderüz.” diyüb tesellì-i òÀùır eyledi. “Áh Bekir Aàa, 

seni şol vechile çaàırdum ki Yÿsuf ŞÀh [6] evvel AllÀh, ãoñra saña emÀnet. ZìrÀ kendimden 

ümìdüm yoúdur. áayrı sìnem kemÀlde, rÿóum zevÀldedür. Yÿsuf ŞÀh’ı görüb gözedesin. 

MìrÀå-yedilik idüb dalúavuúlara düş olub başdan çıúmasun. Eger senüñ sözini diñlemez ise 

úışlaya getürüb bir úaraúulaúcı idesin. İşte saña vaãiyyetüm budur. Óuúÿúı óelÀl eyle.” diyüb 

tekrÀr-be-tekrÀr Yÿsuf ŞÀh’ı bu vechile vaãiyyet eyledi. Bekir Oùabaşı’ı tesellì-i òÀùır idüb ol 

gice mihmÀn olub Yÿsuf ŞÀh’a çoú nuãó pend eyledi. “Benüm oàlum, ãÀóib-i èilm ü ehl-i 

süòan ile ülfet it. Söz daòi cevÀhir-i òayÀlÀt ile siór-nümÿn, gevÀhir-i maèÀnì bedìèa ile 

meknÿndur. ErbÀb-ı ùabè-ı mevzÿn aña esìr ü meftÿndurlar. Söz pÀdişÀh-ı mülk-i naôm-ı 
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èÀlem süòan şehr-yÀr-ı diyÀr-ı intiôÀm-ı benì Àdemdür. Süòan tìà-ı úÀùıè ve şemşìr-i lÀmièdür. 

Óançer-i bürrÀn-ı sÀùıè remò-i iúlìm-istÀn u sinÀn-ı úÀùıèdur. Zìver ü ÀrÀyiş ü beyÀnı süòan, ol 

bÀà-ı behcet-efzÀnuñ gül-i gül-zÀrı serv-i òırÀmÀnı süòan, cemÀl-i dil-güşÀ [7] ve óüsn-i 

èÀlem-ÀrÀ ile cÀnÀnı süòandur. ÓÀãıl-ı mülk-i cihÀnbÀnì, maóãÿl-i dÀéire-i kişveristÀnì sözdür. 

NiôÀm-ı èÀlem-i ten olursa cÀnı süòan, ùÿùì-i gÿyÀ ise şekkeristÀnı süòan, bülbül-i òïş-elóÀn 

nevÀ-yı ùarab-nişÀnı süòan. Söz bir hümÀ-yı felek-i mÀddìdür ki ÀşiyÀn-ı ÀsmÀndur. Söz şìve-i 

sìm ü zer ile müzeyyendür. Söz mìve-i bÀà-ı emÀnì. Söz pìrÀye-i her behcet ü şÀdmÀnìdür. 

Söz bir dilÀrÀ-yı èişve-ger maóbÿb-ı ÀftÀb-peykerdür, viãÀli cÀna erzÀn, ittiãÀli mÀye-i 

rÀygÀndur. Baèøı sözüñ şÀnı mÀh-tÀb-ı nişÀndur ki teéåìrÀtı mezÀriè-i ÀmÀlde tenÀyülü’l-

[lü]àat-i şemÀyil üzere óayÀt-ı maóabbet bitürür. Söz oldur ki ãafÀ-yı nÿr-efzÀsı sÀóa-i úulÿb-ı 

münkesire üzre pertev ãalarsa, tìre-i àumÿm u hümÿm ile perìşÀn-óÀl olan göñülleri feøÀ-yı 

behişt-i èanber-sirişt ider.” diyüb Yÿsuf ŞÀh’a pend ü naãìóat eyledi. NÀ-gÀh ÒˇÀce Ùursun 

òaste ve marìø, bÀzÿ-yı mizÀcı bir nice emrÀø ile şikeste olub, mürà-ı rÿó-ı pür-fütÿóları [8] 

ãavb-ı cinÀna pervÀz eyledi. Yÿsuf ŞÀh pederinüñ òasret ü iştiyÀúı ile cigerin kebÀb u Àh vÀh 

idüb çeşm-i nem-nÀkin seyl-Àb iderdi. Bekir Oùabaşı dir ki “Baú nÿr-ı èaynum, pederüñ vefÀt 

eylediyse, el-óükmü lillÀh biz ãaà olalum. Ben senüñ pederüñ gibiyüm. Eger sözümi gÿşuña 

mengÿş iderseñ beròudÀr olursın. Seni göreyüm, beni şerm-sÀr itme. ÒudÀ’ya emÀnet ol.” 

diyüb úışlaya èazìmet eyledi. O demlerde áalaùa’da kÀselìs veled-i zinÀé meşhÿrlar var idi. 

Çoú mìrÀåyedilerüñ òÀnelerini külòÀn eylemişler idi. Her birisi filÀn oàlu filÀn diyü nÀm 

virmişler idi. Bu bed-òÿylar bir gün bir yere cemè olub müşÀvere iderler ki “CÀnum bizler 

óaylì vaúitdür ki bir bay aóibbÀ peydÀ idemedük. Böyle óÀlimiz nice olur?” didükde 

içlerinden bir şÿm-sitÀre, mezmÿm Yazıcıoàlı bì-edeb var idi. Eyitdi ki “Ey birÀderler ÒˇÀce 

ÙursunzÀde vardur. MÀl-ı ÚÀrÿn’a mÀlikdür. Pederi meróÿm oldı. Şimdi Bekir Oùabaşı eli 

altındadur. Sizler [9] baña birer àurÿş virin. Ben varur aña çatarum.” didükde cümlesi şÀd ve 

òarÀb dilleri ÀbÀd olub birer àurÿş virdiler.  Yazıcıoğlu “Sizi yÀhÿ.” diyüb èazm-i Yÿsuf ŞÀh 

eyledi. Gördi ki úonaàuñ úapusında bir pìr derbÀn durur. Yazıcıoàlı selÀm virüb “Beg 

óaøretleri burda mıdur?” diyüb içerü girdi. Doàrı Yÿsuf ŞÀh’uñ yanına varub, edebÀne selÀm 

virüb “Efendim mübÀrek ser-i saèÀdetiñiz ãaà olsun. İşitdüm peder óaøretleri vefÀt itmiş. 

MevlÀ raómet, mekÀnın cennet eylesün. Bendeñiz efendimin kölesiyüm. Bendeñizde çoú 
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óaúúıñız vardır. LÀkin efendimiñ çerÀàıyım.” diyüb tezvìr ile gözlerini yaş idüb giryÀn, Yÿsuf 

ŞÀh’ıñ cigerin biryÀn eyledi. Yÿsuf ŞÀh taèôìm idüb rÿy-ı dil gösterdi. “CÀnım efendim, ism-i 

şerìfiñiz nedir?” didikde, hemÀn ol bed-òÿy “Efendim úuluñuza YazıcızÀde dirler.” didi. 

Yÿsuf ŞÀh “Áh YazıcızÀde, ne olaydı, efendi pederim birúaç sÀl ãaà olaydı. [10] Biraz daòi 

èaúlım başıma yÀr olur idi. AmmÀ çÀre ne? Emr-i ÒudÀ böyle imiş.” diyüb zÀrì ve zÀrì çeşm-i 

nem-nÀkin seyl-Àb eyledi. HemÀn ol bed-baòt “Efendim aàlama, ben seniñ ãÀdıú bendenim. 

Efendime naãìóat iderim ki böyle göz yaşı dökmekden vücÿd-ı şerìfiñize belki bir marìø èÀrıø 

olur diyü òavf iderim. Biraz müferrió, seyrÀngÀh yerlere teşrìf itseñiz, göñlüñüz gözüñüz 

açılub hasret [ü] iştiyÀú unudılurdı.” didikde, “Áh YazıcızÀde bendeñiz hìc bir yer bilmem. 

Bendeñizi bir dïst götürmeli ki naãıl yerdir göreyim.” didikde, hemÀn ol veled-i zinÀ “Bu 

úuluñuza emr buyuruñ, yarın áalaùa Mevlevì-òÀnesi günidür. èAôìm cemèiyyet olur. İnsÀnda 

ne dürlü àam olsa àamdan ferÀó bulur.” didi. Yÿsuf ŞÀh “Úuzum YazıcızÀde, yarın erken 

teşrìf eyle, berÀber gidelüm.” diyüb bir avuç altun iósÀn eyledi. HemÀn ol iblìs-i laèìn şÀd u 

òurrem olub “Efendim óÀùırıma bir óikÀye geldi. Ruòãat buyurılur ise naúl ideyüm.” didi. 

Yÿsuf ŞÀh “Buyuruñ diñleyelüm.” didi. [11]  

ÓİKÁYET 

èAhd-i úadìmde, selÀùìn-i rÿy-ı zemìnde bir pÀdişÀh-ı kÀm-bìn, şevketde dÀrÀ-yı zamÀn, 

úudret ve óaşmetde İskender-Àyìn idi. ÙÀliède saèd ve kÀm-kÀr, òidmetde bir vezìr-i nÀm-dÀr-ı 

saèÀdet dest-yÀrı var idi. İttifÀú pÀdişÀh ile vezìriñ iki duòter-i feròunde-aòteri irişüb, biri óüsn 

ü cemÀlde ÁfitÀb ü Müşterì, biri zìbÀlıú iúlìminüñ mÀh-ı enverì, biri güzellikde mihr-i tÀb-dÀr, 

birisi leùÀfet ü òÿblıúda serv-i revÀn ve lÀle- èiõÀr, biri nÀz u şìvede Àşÿb-ı dehr, birisi èişve ve 

girişmede fettÀne-i şehr. AmmÀ vezìr úızında óüsn-i ôarÀfet kemÀlde, aòlÀú-ı óasene mertebe-i 

nihÀyet ve iètidÀlde. ZebÀnı óalv u şìrin [ü] ùatlu, kelÀmı nÀzenìn şeklde. Beşer degül perì 

bÀzÀr-ı óüsnde, óadd ü óÀlinde leùÀfet güşÀde devşürür misk-i esfer ü èabìr ü èanberi. Bir 

bezme otursalar, ol menzil behişt ü cennet. ÚıyÀma gelüb ùursalar her biri serv-úÀmet ve ùÿbÀ 

ãıfat. Òalú vezìr úızına artucaú mÀyil. Gül-rÿò u semen-sìmÀ duòterler anuñ kelÀm-ı şìrìni 

ùaraflarına ziyÀde óubba úÀyiller idi. Bu sebebden [12] duòter-i şÀha reşk ü àayret, anuñ şìve 

ve nÀzı ucından bì-ùÀúat u úuvvet olub, Àòirü’l-emr şÀha şikÀyet idüb, “Bu şehrde ya ol dursun 

ya ben. Bir bÀàda yaraşmaz iki servi ola, tekrÀr nesteren.” diyü feryÀdlar eyledi. Gözyaşların 
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revÀn idüb, nÀz-ı şekvÀ ile şÀhıñ cigerini biryÀn eyledi. èÁúıbetü’l-emr ùabè-ı şÀhda reéfet ve 

şefúat ziyÀde idi. Vezìri getürüb “Benüm rıøÀ-yı şerìfüm maúãÿd u murÀd ise, evüñde olan 

duòterüñi ãat. Ne deñlü sevgülü gevher görinen ise, yabana at!” diyü teşdìd ü derhemler 

eyledi. Vezìr n’eylesün, emr-i şÀha nÀ-çÀr iùÀèat ve inúıyÀd eyledi. Müdebbir-i rÿzgÀr óüsn-i 

tedbìr ile bì-baòt yÀr idi. Fikr eyledi úızını bir kimesneye iòtiyÀr ile virürse rÀz ÀşikÀr olub 

şÀhuñ siyÀseti ùuzaàında giriftÀr úalur. TedÀriki buña müncer oldı ki bir ãandÿú işledüb, úızı 

ol ãandÿúa úoyub, úapaàını muókem sedd ü bend idüb, açılmaú iótimÀli olmaya. Pazara vire. 

Her kim görmeden alursa, úırú biñ aúca bahÀ taèyìn [13] ideler,  ãatıla. Bu ùarìúe duòter-i 

bülend-aòteri bir ãanduàa úoyub, úapaàına kilìd urub pazara iletdiler. “äanduú içinde ger bed 

gevher vardur, alan daòi almayan daòi peşìmÀn olur.” diyü mezÀd eylediler. Bu sırdan herkes 

ìbÀ ve nefret idüb, çünki alan ve almayan peşìmÀndur èÀúıl olan aña naúdìne virüb almaz 

diyüb, ùÀlib ü rÀàıb bulınmadı. Meger çÀrşÿda bir faúìrü’l-óÀl ãaúÀ gezüb MüselmÀnlara ãu 

üleşdürür idi. èAùşÀn olan derdmendleri Àb-ı óayÀta ulaşdurur idi. Omuzında úırbÀsı müşg-i 

müşgìn,  elinde ùasları rengìn, èaúìúler ile ber-tezyìn Óasan Óüseyin èaşúına ãusuzlara Àbı 

sebìl, èaùşÀna şerbet-i şìrìni döküb, pazarda her sÿúı nehr-i Nìl iderdi. Teşneleri murÀda 

irişdirüb, erbÀb-ı iótiyÀcuñ duèÀlarını kendüye óazìne, èÀúıbet şÀh olsa gerek, iyilik ve luùf 

gevherlerini döküb ãaçub defìne iderdi. ÒÀùırına geldi ki ãandÿúda bir òÀlet. Bu vaøè-ı güzÀf 

degüldür, bunda bir óikmet var ola diyü dellÀle minnetler idüb, [14] “Bu ãanduàı ol bahÀya 

úabÿl iderüm, baña alıvir.” diyü taøarruèlar eyledi. ErbÀb-ı diremden bir bÀzirgÀn-ı muóteşem 

ÀşinÀsı, aãóÀb-ı mÀldan mütemevvil bir dïst-ı kerem-intimÀsı var idi. Aña varub hezÀr nÀz u 

niyÀz ile minnetler idüb, úarø, úırú biñ direm istedi ki ãandÿàı ala. Ol dïstı daòi luùf u kerem 

ãÀóibi, iósÀn u şefúatüñ yÀr u muãÀóibi idi. Tekellüf çekmedin ol miúdÀr dirhemi ãayub 

ãaúaya teslìm itdi. äaúa daòi derÀhimi dellÀle virüb ãandÿàı evine getürdi. Kilìdini refè 

eyleyüb açdı, gördi. İçinde bir serv-i raènÀ, lÀle-ruò, semen-sìmÀ, cemÀli bedr-i tÀbÀn, lebleri 

çeşme-i óayvÀn, şekl ü ãÿretde melek ya perì, güzellik diyÀrınuñ feròunde şÀh u serveridür. 

Miskìn ãaúÀnuñ úarÀrı úalmayub mesrÿr, şÀdmÀn. Anuñ gibi mÀh-ı tÀbÀn eline girdi. Az úaldı 

ki ferÀòından ãoyunub èuryÀn ola. HemÀn nÀzenìnüñ elin alub ãanduúdan iòrÀc, ayaàı ùozını 

başına efser ü tÀc eyledi. Eyitdi “Ne bÀàuñ tÀze verd-i aómeri, [15] ne gülistÀnuñ lÀle-i zìbÀsı, 

ne gülşenüñ sìm-berisin? Bu ãandÿúda n’eylersin? Senüñ yirüñ gülşen-i cÀndur. Boyuñ serv-i 
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revÀna beñzer. äandÿúda úÀmetüñ òÀm olmış. Güzellik gülzÀrınuñ bülbül-i gÿyÀsına 

beñzersin. áoncalarıñ yumılub ebkem olmış. Senüñ óikÀyetüñ nedür söyle?” diyü òiùÀblar 

eyledi. Duòter nÀzik ü ôarìfe idi. Keşf-i óÀli münÀsib görmeyüb “Bir øaèìfe cÀriye idüm, 

ãatdılar. Saña naãìb oldum. Bir sarÀyda gevher-i girÀn-bahÀ idüm, şimdi àarìb oldum. 

RÿzgÀruñ cefÀ ve cevri yüklerini nice bir çekeyüm. Áşüfte ve şÿrìde olmış bir kenìzenüm, 

dÀmÀnına düşdüm, evüñde òidmetkÀruñ olayum.” diyü temelluúlar ve dil-nüvÀzlıúlar eyledi. 

äaúÀ her vechile şeydÀsı, cemÀli dil-i zibÀsınuñ èÀşıú-ı bì-ser ü pÀsı oldı. LÀkin ziyÀde faúìr 

kemÀl-i iótiyÀc miskìn ü óaúìr idi. Ne úarÀr idecek maóall ü meskeni ne óuøÿr istirÀóat itmege 

maúarr u meémeni var idi. Ol şehre henÿz misÀfir gelmişidi. Úarø-ı derÀhim olduàı bÀzirgÀn 

ile bir yerlü idi. Belki úoñşı ve cÀrì idi. Onuñla bile [16] olur bir vÀlidesi var idi. Cüzéìce 

mekÀnları olub bÀzirgÀn daòi evine gitmelü idi. NÀ-çÀr olub cÀriyeéi aña teslìm itdi. 

VÀlidesine gönderdi. BÀzirgÀn ile evlerine irişdi. CÀriyeéi vÀlidesine virüb “Oàluñ saúÀ saña 

gönderdi. Ol gelince yanuñda ùurub òidmet eylesün.” didi. VÀlidesi muótÀc ve faúìre, nÀn-

cÿyine (úara) degül gürisne ve óaúìre idi. Duòter-i èacÿzeden nÀn istedi. Ol eyitdi. 

“Maèìşetimüz süfresi òÀlì ve boş. Maèìdemiz deryÀsında gemi yürümez. Baóri òurÿş-ı derd.” 

Bu şikÀyet idicek duòter úoynına el ãoúub bir cevher-i Àb-dÀr çıúardı. Laèl-i güzìn, ãafÀda Àb-ı 

ãÀfì, renkde Àteşìn. èAcÿzeye virüb eyitdi: “Bu cevheri bÀzirgÀna ilet. Bir kìse aúca virsün, 

getür.” didi. èAcÿze cevheri bÀzirgÀna iletdi. BÀzirgÀn ãafÀsına óayrÀn ve cÿdına şÀdÀn olub 

bir kìse sìm-i òÀliã virdi. Úıza gelicek “İki kìse daòi getür.” didi. BÀzirgÀn cevÀba úÀdir 

olmayub iki kìse daòi virdi. èAcÿze bunı görüb àaniye, belki ãafÀ ve feraóından oynamaú ister 

muàniye oldı. [17] Duòter eyitdi “Var bÀzirgÀnı daèvet eyle gelsün.” didi. èAcÿze hemÀn 

bÀzirgÀnı daèvet eyledi. BÀzirgÀn icÀbet idüb duòtere geldi,  bulışdı. CÀriye eyitdi: “Ey 

bÀzirgÀn, var bize òidmet içün bir òÀdim ile birúaç òidmetkÀr getür ve òÀne òavÀéif göri ve bir 

kimesneye muótÀc olmayalum.” didi. BÀzirgÀn varub òidmet içün bir nefìse òÀdim ve kifÀyet 

miúdÀrı òidmetkÀrlar alıvirüb getürdi. Duòter úoynından bir èazìzü’l-vücÿd cevher daòi 

çıúarub bÀzirgÀna “Elli yük aúcaya vir, bahÀsını getür.” didi. BÀzirgÀn cevhere óayrÀn olub 

elli kìse derÀhimi getürüb teslìm eyledi. Duòter buyurdı. Òÿb meskenler ve ãuffe ve sarÀylar 

yapub pÀdişÀhÀne óücreler, èÀlì evler binÀ itdiler. İçerü girüb sÀkine oldılar. Duòter 

berekÀtıyla iótiyÀc [u] muøÀyaúalar şefúat ü rÀóata mütebeddil olub, ãafÀ-yı vaút ile 
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geçindiler. Bu eånÀda duòtere bir tÀze civÀn èÀşıú u mecnÿn, işitmekle zülf-i sitem-kÀrına 

Àşüfte ve meftÿn oldı. ViãÀline ùaleb-kÀr u rÀàıb [18] envÀè-i ùarìúlere sÀlik ü õÀhib oldı. ÇÀre 

olub vuãlatına imkÀn òÀlì buluşub keşf-i rÀz itmekle mekÀn bulmadı. Duòter kemÀl-i ãıyÀnet ü 

èiffetde pÀkìze-aòter idi. èÁşıú cüst ü cÿda vaãlından úaùè-ı ümìd idüb èazm-i sefer eyledi. 

ZamÀn ile saúÀnuñ olduàı şehre gelüb saúÀya bulışdı. “BÀzirgÀn ile vÀlidene bir cÀriye 

göndermişsin. äÀóib-i óüsn-i óüsnÀ imiş. Ol diyÀrlara gelüb memlekete fitne ve Àşÿb bıraúdı. 

Aàır bahÀlu nefìs cevherler çıúarub ãatdı. èÁlì sarÀylar ve evler binÀ itdürüb èÀşıúlar buldı. 

Anlar ile başı òïşdur. èIyş ü èişretler ider. Aduña òalel getürdi. Sen ãalÀó ile meşhÿr Àdemsin. 

Evüñde fısú u fücÿr olub bed-nÀm olduñ.” diyü tezvìrler ve iftirÀlar eyledi. ZamÀne óÀli 

budur. Her devrde nuòÿst aòterler, her èaãr içinde óasÿd u nÀdÀn bed-gevherler olub, rÿz u şeb 

mülÀóaôaları, ãıdú ehline ilzÀm u èuyÿb, leyl ü nehÀr fikr ü tedbìrleri, erbÀb-ı ãalÀóı iftirÀ ile 

maèyÿb itmedir. Zÿr u bühtÀn, òalú içinde ãatılur muèazzez libÀs [19] ü úaftÀndur. ErbÀb-ı 

óasen nev-rÿz u èiyd, her pìrÿz ùÀliè ve saèyde neşr-i zebÀn ile zaòm-ı cedìddür. AãóÀb-ı mekr 

ü firìbe-pìşe dÀéim diyÀnet ü èiffet ãÀóibine isnÀd-ı fesÀd-endìşe olur. Óikmet-i àarìbe, èibret-i 

èacìbe bundadur ki ekåeriyÀ tezvìrüñ teéåìri úavì, aóvÀl-i maôlÿm u miskìn mürde-i úalbüñ 

mesken ü evidür. äaúÀ àayret ehli dìndÀr kimesne idi. İòtiyÀrı úalmayub úırbÀ ve müşgi ãatdı. 

Bir tìz òançer alub, yola düşüb memleketine revÀne oldı. Úaùè-ı menÀzil úılub bir gün 

şehrlerine nüzÿl eyledi. Evi olduàı maóalleye gelüb gördi. ÒÀnesi yirinde sarÀy-ı èÀlì şÀd, 

köhne vìrÀnesi maóallinde úuãÿr-ı bülend-mekÀn, úapusında óÀcib ü derbÀnlar, her gÿşesinde 

òuddÀm u àılmÀnlar. SaúÀ bu evøÀèa müteóayyir ü óayrÀn olub ol sÀèìnüñ sözine imkÀn var 

diyü gerçek ãandı. Úapuya varub içerü girmek istedi. DerbÀnlar úomayub menè eylediler. 

Duòter àurfeden görüb saúÀyı bildi. ÒÀdim gönderüb “Efendimdür.” diyüb içerü getürdiler. 

áurfeye çıúub cÀriye úarşu gelüb, istiúbÀl itdügi gibi ãormayub, gögsine hemÀn [20] òançer 

ile dürtüb, cÀriye öñinden ãavulub,  òançer bir yanına ùoúınub, mecrÿóa ile gördi ki öldürmege 

úaãdı var. áurfe penceresinden kendüyi perrÀn idüb, duòter ùaşra ãoúaàa düşdi. İttifÀú ol 

óìnde bir Yahÿdì geçüb giderdi. Gördi ki bir óüsnÀ güzel cÀriyedür, düşüb endÀmı òurd olub, 

bedeninden úan revÀn olur. Teraóóum eyledi. “Benümle gel, cerÀóatine dermÀn ideyüm.” 

didi. Aldı gitdi. SaúÀ evi ùolanub ol maóalle gelince kimesne yoú, cÀriyeéi bulamadı. 

VÀlidesine bulışub óaúìúat-i óÀli söyledi. VÀlidesi Àh u feryÀd idüb “Bir àarìb bì-çÀredür. Bize 
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dermÀn irişüb faúr u fÀúamuza meded irişdirdi. Anuñ úudÿmı ile rÿzgÀrımuz òuceste oldı. 

Niçün ãorub óaúìúat-i óÀli bilmeden ol derdmendi òançer ile urub mecrÿóa eyledüñ. Mecrÿóa 

úanda gitdi? ÚıyÀmet güninde óaúúa ol maôlÿme içün ne cevÀb virürsin. èİtÀb u èaõÀb-ı 

ÒudÀ’ya müsteóaúú u giriftÀr olduñ.” diyü saúÀya serzenişler [21] eyledi. SaúÀ itdügi efèÀle 

nÀdim ü peşìmÀn oldı. Şehrüñ eùrÀf u cevÀnibine segirdüb cÀriyeéi bula[madu]úda, cÀriye bu 

ùarafda Yahÿdì ile eve gelüb, Yahÿdì cerÀóatine çÀre ve dermÀnlar eyledi. èİlÀclar úıldı. Gördi 

bir cemÀldür. Naôìri yoú. èÁşıú u dem-beste bir dilÀrÀ-yı àarrÀdur, eline girdi. ViãÀline vÀlih ü 

òaste olub,  şevú u şeàabda rÿz u şeb saèy-i ùalebde oldı. Duòter gördi ki bir bì-dìn 

Yahÿdì’dür, mühmil ü nÀ-pÀk. Aña rÀm olub murÀd virürse bed-nÀmlıúdur. BÀrì óüsn-i 

vechile refèine iúdÀm eyleyüb Yahÿdì’ye “ÓammÀma var, pÀk ol gel, viãÀlüm güline andan 

ãoñra ur al.” didi. Yahÿdì gerçek ãanub pÀk olmaàa óammÀma gitdi. Meger Yahÿdì’nüñ evi 

deryÀ ve baór üzeri idi. Duòter gördi ki Yahÿdì hammÀmdan gelmelü oldı. Gelüb anda 

bulınursa iúrÀrı üzere bulışmaú, bÿs u kenÀra çeküb alışmaú lÀzım gelür. Zihì òasÀret ü nÀdÀnì 

bu zindegÀnìden ãuya boàulub ölmek ÀsÀndur, diyü kendüyi deryÀya atub [22] mevc arasında 

pinhÀn oldı. Meger ol arada üç nefer úarındaşlar ãayyÀdlar anda balıú avlayub deryÀya aà 

bıraúmışlar idi. Her cÀnibden aàı çeküb içine düşen mÀhìleri alub çıúarırlar idi. İttifÀú ol 

eånÀda duòter aà içine düşüb ãayyÀdlar ùaşra çıúardılar. Gördiler aà içinde gül yüzlü bir òatun. 

äafóa-i sìnesi beyÀø sìm, ãaçları úızıl altun, cemÀlde cemìl, óüsn içinde mÀha èadìl, 

óayÀtından ramaú u şemme úalub vefÀt itmelü olmış. HemÀn taècìl ile aàdan çıúarub libÀs-ı 

cedìd giyürdiler. Kendüyi tedÀrik eyledi. áarúdan necÀt bulduàına Óaú dergÀhına çoú şükr ü 

åenÀlar, ãayyÀdlara envÀè-ı minnetler ile duèÀlar eyledi. Giderek mizÀcı gül gibi açıldı. Verd-i 

òandÀna ùaèn iden ruòları Àyìnesi, gerd-i melÀlden seçildi. äayyÀdlar gördiler bir mÀhdur, bedr 

olmış tÀbÀn, lebleri gÿyÀ çeşme-i óayvÀn, úÀmetde serve beñzer òırÀmÀn, nÀz u şìvede Àşÿb-ı 

zamÀn, nÀdire-i devrÀndur. Her birisi başúa èÀşıú, ruòsÀre-i [23] tÀbdÀrına kimi Mecnÿn kimi 

VÀmıú oldı. èAlÀ óÀlihi cümlesi “Benümdür.” diyü nizÀèlar, dögüşler itdiler. Meger 

úarındaşlaruñ ikisi evlü, birisi mücerred. Ol eyitdi: “Úarındaşlar ittifÀúıñuz úanda gitdi. Sizüñ 

evde òatunlarıñuz var.  Ben tecerrüd belÀsında zebÿnum. Óaúúıñuz olursa ãayd benümdür.” 

diyü giryÀn oldı. Bunlar bu nizÀèda iken bir bedevì ata süvÀr olmış, seló sipÀhì üzerlerine 

gelüb, gördi üç kimsedür ceng ü cidÀl iderler. Aralarında bir cÀnÀne ki óüsn ile bir dÀnedür.  
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CemÀlini gördigi gibi vÀlih ü óayrÀn olub ãayyÀdlara ãordı: “CidÀle sebeb nedür?”  Eyitdiler: 

“Bu òatun deryÀ içinde aàumuza rÀst gelüb, ittifÀú ile çıúarduú. Her birimüz cemÀline èÀşıú 

olub almaú isterüz.” didiler. SipÀhì eyitdi:  “èÁşıú üç òatun bir. Úısmete úÀbil degül. Gelüñ 

size óÀkim olayum. Üç úarındaşlar imişsiz. Üç cÀnibe üç oú atayum. Her úanúıñuz oúlardan 

birisini muúaddem getürürse òatun anuñ olsun.”  didi. Úardaşlar çoú nizÀè itmişlerdi. Bu 

úavle rÀøı oldılar. [24] SipÀhì çıúarub üç oú atdı. Úardaşlar segirdüb oúları getürmege gitdiler. 

SipÀhì òatunı atınuñ ardına alub bir cÀnibe yüriyüb segirtdi. SelÀmet beúÀsına çıúub cÀnÀne 

kendünüñ oldı. Úarındaşlar oúları getürüb gördiler ki sipÀhì cÀnÀnı götürmiş. Cümlesi Àh vÀh 

idüb balıú aàını úoyub, her birisi bir ùarafa duòteri arayu gitdiler. Bu cÀnibde sipÀhì duòteri 

indürüb evine vardı. Gördi bir dilrübÀdur, rÿó-ı muãavver ü úalbinde Àyìnedür cÀna berÀber.  

Òaste, vÀlih ü şeydÀ, cemÀline dem-beste ve èÀşıú u rüsvÀ oldı. äabra mecÀli úalmadı.  

ViãÀline iúdÀm bir dem teéòìre úomaz. İnce beline kemer olmaàa ihtimÀm eyledi. CÀriye 

gördi ki nÀ-maóremdür. ZinÀya irtikÀb ider. Defè-i meclis içün eyitdi: “Ey civÀn, böyle şitÀb ü 

tezlik nedür? Elüñdeyüm, muùìèa ve rÀm, her vechile naãìbüñüm tamÀm. Arzÿ itdügüñ aóvÀl 

geç úalmadı. Gice olsun hele. Şimdi üzerüñde olan libÀslardaki yat u yaraàuñı şemşìr ü òançer 

ü şalvÀrıñı baña giydür, görelüm [25] yaraşur mı? Belki atuña süvÀr ide, temÀşÀ idelüm. 

Üzerime yigitlik düşer mi?” diyü hezÀr nÀz u niyÀz eyledi. CivÀn daòi yigitligine maàrÿr olub, 

bu ãÿreti tecvìz eyledi. HemÀn ãoyunub cümle esbÀb-ı siyÀbı duòtere giydirüb başından 

mücevveze ile destÀrını daòi başına úoydı. Bir dilÀver-i çÀpük sipÀhì oldı ki gören óayrÀn ü 

zÀr olur. Eyitdi “Atuna daòi binüb sen èınÀnını ùut, meydÀnı ùolaşayum.” didi. CivÀn àÀfil olub 

duòteri ata bindürdi, èınÀnın ùutub bir miúdÀr cevlÀn eyledi. Eyitdi “èInÀnı úoyıvir,  sipÀhìliú 

ÀsÀn gibi, ögrendüm. Atı ãıçradub úalàılayum.” didi. CivÀn gerçek ãanub èınÀnını eline virdi. 

Atı ãıçradur gibi alub, gerçekden ata mahmÿz urub, civÀna vedÀè eyledi. Yügrük at idi, 

meydÀnlar kesüb çıúub gitdi. Aòşama degin yürüyüb bir şehre irişdi. ÓiãÀr idi. Gec úalub 

úapusını bend eylemişler. Duòter ùaşrada úalub ol gice bir yirde ÀrÀm eyledi. Meger ol [26] 

şeb, óiãÀr şÀhına merg ü mevt irişüb vefÀt eylemiş. Yerine evlÀd-ı õükÿrı úalmayup vaãiyyet 

eylemiş ki èale’ã-ãabÀó óiãÀr úapusını açub göreler, her kim süvÀr olub úapuya evvel girerse 

anı pÀdişÀh idüb taòta geçüreler, ãÀóib-i külÀh u èizz ü cÀh eyleyeler. PÀdişÀhuñ vaãiyyeti 

üzere seóerden vüzerÀ ve ümerÀ úalèa úapusına müctemiè olub ùurdılar. Duòter daòi rÿz oldıàı 
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gibi sÀz u selbini úuşanub seló ü müretteb süvÀr olub úapudan içerü girdügi gibi, gördi şehrüñ 

ekÀbir ü aèyÀnı cümle erkÀn-ı devlet ve kÀffe-i muóteşemÀn-ı èizzet ü óaşmet yola göz diküb 

muntaôırlardur. Gördiler bir cemÀl-i bÀ-kemÀl ile süvÀr, èaôìm hezÀrÀn heybet ü óaşmet ile 

pehlevÀn-ı kerìmdür gelür. HemÀn piyÀde olub atı öñine úadem úoyub “Ehlen ve sehlen 

meróabÀ” didiler. SüvÀr gördi ki ne óÀletdür. Eyitdiler “Gice pÀdişÀhımuz intiúÀl idüb oàlı 

yoàidi. Vaãiyyet itdi ki bÀb-ı óiãÀrdan muúaddem kim girerse anı pÀdişÀh ideyüz. [27] 

BióamdillÀh senüñ gibi cemÀl-i münevver ile ÀrÀste dìdÀr, maôhar ile pìrÀste civÀn elimize 

girdi. İúbÀl ü saèÀdet bizüm, èizzet ü óürmet ü åervet bizüm imiş, mübÀrek ola salùanat u 

devlet.” diyü cumhÿr ile gelüb, rikÀb-ı devlet-intisÀba yüz sürüb, bÀrgÀh-ı èulyÀsına degin atı 

öñince piyÀde òadem ü òaşem oldılar. SarÀyına getürüb taóta geçürdiler. PÀdişÀh-ı encüm-

sipÀh oldı. ÒazÀyin ü genc miftÀólarını getürüb teslìm itdiler. CenÀb-ı Óaúú’a şükr ü åenÀlar, 

óarÀm u zinÀdan úurtulduàına niyÀz ile duèÀlar eyledi. Mesned-i hükÿmetde úÀéim, levÀzım-ı 

salùanatda tamÀm dÀéim oldı. MülÀóaôa eyledi ki saúÀ ve sÀyir cemÀl-i ber-kemÀline èÀşıú 

olanlar lÀ-büd kendüyi arayub cüst ü cÿda olurlar. Anlara irişmege cidd ü cehd idüb şehrinüñ 

şÀh-rÀhı üzere cÀrì yol üzere emr eyledi. Bir çeşme-i güzìn binÀ eylediler. ÜstÀd muãavvirler 

getürüb kendünüñ ãÿret ü şeklini yazdırub ol çeşme üzerine úodılar ve çeşmede [28] 

müvekkeller úoyub sipÀriş eylediler ki her kim ol çeşmeye gelüb ãu içe ve ãÿrete naôar úılub 

Àh eyleye anı ùutub cenÀbına getüreler. Birúaç gün geçüb ol ùarafÀ muúaddem saúÀ gelüb, 

taãvìre naôar itdügi gibi Àh idüb meftÿn oldı. Müvekkeller hemÀn ãaúÀyı ùutub pÀdişÀha 

getürdiler. Gördi niúÀb altında idi. Bilüb “Niçün Àh eyledüñ?” diyü suéÀl idicek saúÀ mÀcerÀyı 

evvelinden Àòirine dek óikÀyet ü rivÀyet eyledi. Óabse gönderdi. Baèdehu ãayyÀd olan üç 

úarındaşlar ile Yahÿdì ve sipÀhì daòi gelür. Cümlesi Àh eylediler. Mecmÿèunı götürüb 

söyledüb maóbÿs eyledi. Yahÿdì’yi berdÀr idüb siyÀset eyledi. Ol üç úarındaşlara ve sipÀhìye 

vilÀyetde berÀber tìmÀrlar ve dirlikler taèyìn idüb bermurÀd eyledi. SaúÀyı óabsden çıúarub 

yanına getürdi. NiúÀbını úaldırub “Beni bildüñ mi? Ol cÀriyeyüm ki düşman sözine beni 

mecrÿóa eyledüñ. äıdúum berekÀtında [29] Óaú teèÀlÀ beni bu vilÀyetlere pÀdişÀh, diyÀnetüm 

muúÀbelesinde beni belÀlardan ve óarÀm u zinÀdan ãaúlayub Àòir ãÀóib-i külÀh eyledi. Sen 

daòi beni ãandÿúda görmedin, ol deñlü bahÀya virüb medyÿn olduñ. ViãÀlüm ümìdi ile bunca 

demlerdür yollarda belÀlar çeküb àam u endÿha maúrÿn olduñ. LÀ-büd her èusrun Àòir ü ãoñı 
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yüsr, her zaómetüñ şekli raómet, her meşaúúatüñ ser-encÀmı sürÿr u selvetdür. O ãular ki 

saúalıàuñ zamÀnında Óasan Óüseyn èaşúına sebìl eyledüñ, nice teşne ve èaùşÀnları Àb-ı óayÀt-

efzÀya àarú idüb òayr duèÀlar alduñ, iyilik ùarìúına sÀlik olub èiãmet ü èiffet memleketlerine 

mÀlik olduñ, Óaú subóÀnehu ve teèÀlÀ saña Àòiretde salùanat u óaşmet naãìb itmiş imiş. Taót-ı 

şÀhì saña mübÀrek olsun. Ben óelÀlüñ olayum. Sen serìr-i òilÀfetde müstedÀm ol. Ben esìr-i 

viãÀlüñ olayum.” diyü erkÀn-ı devleti ve aèyÀn-ı salùanatı cemè idüb başına gelen óikÀyÀt u 

rivÀyÀtı taúrìr idüb “Ben ricÀlden degülüm inÀådanum. Bu benüm óelÀlümdür. İòtiyÀrum ile 

salùanatı [30] buña tefvìø iderüm, úabÿl idüñ.” diyü kelÀm-ı sürÿr-encÀm óatm eyledi. Cümle 

erkÀn-ı salùanat gelüb saúÀya mübÀrek bÀd idüb taèzìm ü tekrìmler eylediler. SaúÀ serìr-i 

salùanata geçüb dÀver ü pÀdişÀh oldı. Dìm  yıllar óükÿmet ü èadÀlet idüb rÿzgÀr geçürdi.  

 ÓikÀyeti erbÀb-ı devr ü zamÀna yÀdigÀr,  úıããası aãóÀb-ı èibret ü óikmete mÿcib-i 

iètibÀr vÀúiè oldı diyüb ol bed-baòt “İşte efendim, ãadÀúatde olan nihÀyetde devlete irermiş. 

Ben de efendimüñ ãÀdıú bendesiyüm. Her ne zamÀn úanda giderseñüz, úuluñuza òaber 

gönderüñ, efendim ile berÀber giderüm.” diyüb kendüsinden àÀyet òïşnÿd eyledi. Yÿsuf ŞÀh 

“Pek óaôô eyledüm. İnşÀallÀh yarın erken teşrìf buyuruñ, refÀúat idelüm; zìrÀ bendeñiz yalıñız 

óicÀb iderüm.” didi. Ol veled-i zinÀ “Başum üstine.” diyüb úalúub gitmek istedi. Yÿsuf ŞÀh 

eyitdi: “CÀnum YazıcızÀde, bir miúdÀr daòi ÀrÀm idüñ.” diyüb úahve altı ùaèÀm gelüb yidiler. 

Yarım sÀèat daòi oturub “Ey efendim, seni ÒudÀ’ya emÀnet eyledüm.” diyüb oradan ùaban 

úaldırub [31] ol mezbÿr dalúavuúlara geldi. Yazıcıoàlı’nı gördikleri gibi “Vay birÀder ãafÀ 

geldüñ, naãıl itdüñ, işimüz uydı mı?” didiler. Yazıcıoğlu eyitdi: “BirÀderler iş yapıldı. Yÿsuf 

ŞÀh’ı yarınki gün áalaùa MevlevìòÀnesi’ne götürecegüm. Sizler Ayvalı MeyòÀnesi’nde bir 

èÀlì meclis úurub òˇÀnendeler, nÀza maócÿb sÀúìler tertìb idin.  Biriñüô MevlevìòÀne 

úapusında ÀrÀm idin. TÀ ben muúÀbeleden ãoñra Yÿsuf ŞÀh ile úapudan ùaşra çıúarken beni 

çaàırırsıñuz, ben istiànÀ iderüm, siz baña ôïr idüñ, aóbÀb sizi almayınca gitmem diyü baña 

tekellüf idin.” diyü müşÀvere eylediler. Çün bu ùarafda Yÿsuf ŞÀh èacabÀ ne vaút ãabÀó olur 

diyü uyúu uyumadı. Hele ãabÀó oldı. Bu veled-i zinÀlar Ayvalı MeyòÀnesi’nde bir èÀlì meclis 

düzüb, her dürlü levÀzımÀtuñ tamÀmen óÀøır ÀmÀde eylediler. Yazıcıoàlu úalúub èazm-i 

Yÿsuf ŞÀh eyledi. Yÿsuf ŞÀh Yazıcıoàlu’nı görüb şÀd oldı. HemÀn iki èaded óayvÀn óÀøır. 

Binüb iskeleye geldiler. İki çifte bir úayıàa binüb [32] èazm-i Meyyit İskelesi diyüb 
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yanaşdılar. Andan mezÀristÀndan tÀrìòler úırÀéat iderek mevlevìòÀneye geldiler. Cümle 

èuşşÀúlar Yÿsuf ŞÀh’uñ cemÀlin temÀşÀ idüb òayrÀn olurlar idi. Dedeler Yÿsuf ŞÀh’ı 

gördükleri gibi şevúa gelüb ziyÀdesiyle semÀè eylediler. Çün semÀè tekmìl olub ùaşra çıúdılar. 

Ol veled-i zinÀlaruñ biri úapuda bekler idi. HemÀn Yazıcıoàlı’nuñ yanına gelüb “Buyuruñ 

aóbÀb sizi meykedede beklerler.” didi. Yazıcıoàlı “Bugün beni èafv idüñ,  refìúum var, tÀze 

çelebi. İnşÀallÀh sÀéir vaút gelürüm.” didükde Yÿsuf ŞÀh “Ne var daèvete icÀbet lÀzımdur.” 

diyüb kendine daòi istek geldi. Yazıcıoàlı “Buyuruñ efendim pek óaôô eyledüm. Gitmem 

dimemüñ vechi, efendimüñ òÀùır-ı devletine belki bir şey gelür diyü idi. Yaènì úuluñuzı 

memnÿn eylediñüz. Bir miúdÀr eglenürüz.” diyüb ùoàrı meyòÀneye geldiler. Evvelden tertìb 

olmış tÀze miçolar Yÿsuf ŞÀh’uñ úoltuàına girüb “Buyuruñ efendim, begüm.” diyüb Yÿsuf 

ŞÀh’ı úuş gibi uçurub [33] ãofra başına getürdiler. Yÿsuf ŞÀh gördi ki beş on aóbÀb bir meclis 

olmışlar. Õevú iderler. Bu mezbÿr dalúavuúlar, cümlesi ayaàa úalúub “MÀşÀallÀh efendim, 

ãafÀ geldiñüz.” diyü ÀşinÀlıú eylediler. Yÿsuf ŞÀh’ı bir ãadef-kÀrî iskemleye oturdub hemÀn 

òÀnendeler, sÀzendeler, raúúÀãlar bir faãl-ı èÀlì eylediler. Yÿsuf ŞÀh bunları gördi, àÀyet óaôô 

idüb didi ki “CÀnum birÀderler, siz her zamÀn buraya gelür misiñiz?” didi. Yazıcıoàlı eyitdi: 

“SulùÀnum hele bendeñiz ile ülfet idiñiz, daòi kimlerle sizi ülfet itdirüb õevú iderüz. Sen 

bendeñizden õevúe dÀéir şey iste.” didi. HemÀn veled-i zinÀnuñ birisi bir úadeó elàuvÀn 

ùoldırub Yÿsuf ŞÀh’a “Buyuruñ efendim.” didi. Yÿsuf ŞÀh “Bu nedür?” diyü suéÀl idüb 

eyitdiler: “Efendim ùarçın ãuyıdur, insÀna neşée virür.” didiler. Yÿsuf ŞÀh alub nÿş eyledi. Ol 

mezbÿrlar biribirlerine baúub iş oldı diyüb gülüşürler idi. Bir úadeó daòi ãundılar. Ol sÀèat 

bìhÿş olub gülmege [34] başladı. “äaóìó neşéesi var imiş. Pek óaôô eyledim.” didi. Burnaz 

SüleymÀn nÀmında bir veled-i zinÀ var idi. Eyitdiler: “CÀnum SüleymÀn Aàa,  bize bir óikÀye 

naúl eyle; zìrÀ sen pek güzel fıúra naúl idersin.” didiler. HemÀn ol mezbÿr başum üstine diyüb 

medó-kÀrì ãandalyaya oturub ÓİKÁYEye başladı.  

 RivÀyÀt-ı aòbÀr u nÀúılÀn, şöyle rivÀyet iderler ki èahd-i mÀøìde bir pÀdişÀh-ı 

maèdelet-penÀh var idi. İsmine Úayùÿr ŞÀh dirler idi. Cÿd u seòÀ ve èadl ile èÀlemde ferìd, 

farù-ı dÀniş ü zekÀ ve fıùnat ile cihÀnda vaóìd idi. ZamÀnında gürg gÿspende pend virüb bÀz 

kebge gezend irişdirmez idi. DeryÀ kenÀrında cennet-ÀsÀ bir bÀàı olub her gÿşesi gülistÀn, her 

cÀnibi nüzhetgeh, bÿstÀn içinde bir úaãr-ı dilÀrÀsı ve serÀy-ı òuld-ı hemtÀsı olub, óavÀdiå-i 
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zamÀneden àuããa ve inkisÀrı olduúca ol úaãra girüb göñli açılub bÿy-ı reyÀóìn ile dimÀàı 

muèaùùar olurdı. Ol òusrev-i ÀzÀd-baòtuñ bir oàlı var idi. İsmine NÿşzÀd dirler idi. èİyş-i dïst-ı 

şarÀb, aóvÀli úÀmetine úabÀ ve pïst [35] idi. DÀéimÀ ol úaãrda èişret, yÀrÀnı ile õevú u şevú u 

ãoóbet iderdi. İttifÀú ol bÀà civÀrında bir zÀhidüñ ãavmaèası var idi. Rÿz u şeb anda ÀrÀm u 

úarÀr idüb mütevaùùın olmışidi. ÕÀtında nÀsik ü èÀbid, nihÀdında ãalÀó u rüşd nihÀyet 

mertebede müteèabbid,  gündüzlerde meşÀmına bÿy-ı ùaèÀm, gicelerde çeşm-i bìdÀrına òˇÀb u 

ÀrÀm yürümezdi. Bu zÀhidüñ evinde cemÀlde cemìl, óüsnde bì-èadìl bir duòter-i nìk-aòteri var 

idi. Şekl ü şemÀyilde óÿra, güzellikde, leùÀfetde mihr-i pür-nÿra beñzer idi. ÚÀmetde serv-i 

revÀn, ãÿretde Àyìne-i cÀn, perde-nişìn-i pÀrsÀlıúda pÀk-dÀmÀn, èiffet ü èiãmetde nÀdire-i 

devrÀn idi. Ùaşra çıúmaz, òÀne-i zÀhidde mestÿre, künc-i ãavmaèada dÀéimÀ èibÀdetde, 

kimesneye görinmez meşhÿre idi. Meger bir gün bir maslaóata gidüb eglendi. Vaút-i namÀz 

irişüb duòtere Àbdest içün ãu bulınmadı. Óaúú’a ùÀèat ü èibÀdetde cüst ü çÀbük idi. Vaút-i 

namÀz daòi nÀzik oldı. NÀ-çÀr olub úapudan ùaşra çıúdı. Meger bÀà kenÀrında  [36] çeşme var 

idi. Bir miúdÀr ãu alub ãavmaèasına girdi. Úaãrda şÀh-zÀde eùrÀf u cevÀnibe temÀşÀ iderdi. 

ÚaøÀ-yı nÀgehÀnì gözi duòtere rÀst geldi. Fi’l-óÀl şìve-i reftÀrına èÀşıú oldı. Dil-i bì-çÀresi 

èAõrÀ-yı èiõÀrına VÀmıú oldı. CivÀnlıú metÀèınuñ tÀciri idi. äabr nuúÿdı elden gidüb òÀke 

döküldi. Ser-mestlik meydÀnınuñ pehlevÀnı idi. ÁrÀm u úarÀrı kemÀn-ı òam-ender-òam olub 

büküldi. Maúãÿd-ı ãadefinden hevÀ ve heves dürlerini çıúarmaàa deryÀ-yı èaşúa düşdi. 

áavvÀã oldı. Özini şemè-i cemÀlde yaúmaú içün bezm-i belÀya bir dÀne-i raúúÀã eyledi. 

Meger bÀàuñ bir gÿşesinde bir bÀàbÀnuñ oàlı daòi var idi. Bed-òÿy u bed-ãÿret cinnì-şekl ve 

dìv-heyéet, şÿm-sitÀre meõmÿm u ÀvÀre bed-baòt idi. Duòtere ol daòi èÀşıú olub úarÀr-ı 

òırmenine Àteş-i èaşúa düşüb, dil-i pür-dÿdını siyÀh eyledi. Óüzn ü Àhile hem-dem, baòt-ı 

şÿrìdesi òÀùır-ı perìşÀnına maórem düşdi. Bir ùarafdan [37] şeh-zÀde óÀlet-i èaşú ile pür-şevú u 

şÿrìde olub óÀùırına òuùÿr idi ki pÀdişÀhlıú ùarìúı ile sebìl-i cevre sÀlik olub, ol mÀh ruòsÀruñ 

viãÀli cevherine mÀlik ola. ÕÀtında zìver-i èaúl ile ÀrÀste, merd-i èÀúıl, vüfÿr-ı èilm ü dÀnişde 

her vechile kÀmil idi. Áyìne-i ùabèında bu ãÿret müteşekkil oldı ki zÀhid-i pÀk-meşreb 

muúarreb-i óaøret-i Rabb’dur. DuèÀsı tìri nişÀn-ı icÀbete irişür. CenÀb-ı Óaúú’a münÀcÀt 

iderse ne úaãr kalur ne bÀà u ne bÿstÀn u ne memleket-i pÀdişÀhì úalur ne tÀb u tüvÀn. 

LÀcerem bir miúdÀr Àteş-i hicrÀna yanmaú, Àb ü tÀb-ı ãabr ile fi’l-cümle úanmaú gerek diyü 
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nefsine sükÿn virdi. AmmÀ bÀàbÀn oàlı bed-nefsì ve şerìr, mekkÀr ü ùarrÀr, müfsid ü èiãyÀn-

peõìr idi. Keyfiyyet-i bÀde-i hevÀ dimÀàına teéåìr idüb òÀùırına muúarrer úıldı ki gice 

irişdükde ãavmaèa kenÀrına kemend atub bÀm üzerine vara. Maèşÿúaéi rÀm iderse òïş emrine 

muùìè ola ve illÀ zÀhidi úatl ü helÀk idüb cebr ile cÀnÀneéi Àòer memlekete alub gide. Bu 

dÀèiye [38] øamìrinde meõkÿr, iàvÀ-yı iblìs ile pür-sÿz oldı. ZÀhid daòi ãavmaèaya geldi. 

Duòter istìlÀ-yı øarÿretden egerçi ùaşra çıúmaàa irtikÀb eyledi. Dili nÀdim ü peşìmÀn olub, 

aàyÀra èarø-ı úÀmet itdügine sÿzÀn u giryÀn oldı. ZÀhid eyitdi: “Ey nÿr-ı dìde, àam-ı endÿha 

sebeb ne böyle. Göz yaşını döküb revÀn itmege bÀèiå èaceb ne oldı?” Duòter eyitdi: “Ey 

mÀye-i zindegÀnì cÀna vücÿd-ı şerìfüñüzden òÀlì olub vaút-i ãalÀt fevt olmaàa úarìb oldı. 

Vuêÿè içün ãuya øarÿret düşdi. Bì-iòtiyÀr ùaşra çıúdum. Melik-zÀde úaãrda imiş. Baña nigÀh 

itdi ve bÀàbÀn oàlı daòi ãu kenÀrında imiş beni gördi. DirìàÀ şeklüm naôar-ı bìgÀne ile Àlÿde, 

èiffetüm gevherleri dest-i nigÀh-ı aàyÀr ile rübÿde oldı. èUúÿbet-i ilÀhìden òÀéif ü tersÀn, bÀd-

ı serd-i günÀh ile lerzÀnum. Òavf u òaşyetdeyüm ki anlar civÀnlıú àurÿrı ile fÀsid endìşeler 

idüb perde-i ãıyÀnetimüz derìde ola.” didi. ZÀhid eyitdi: “äavmaèadan ùaşra úademüñ,  

menÀhìye irtikÀb ü şehevÀt-ı [39] nefsÀniye ıøùırÀbı içün olmadı. EdÀé-i farøiyye-i ilÀhì içün 

çıúduñ. Nesne yoúdur èuúÿbet-i Óaú’dan emìn ol. èÖmrümde hìc Àferìdenüñ perdesi hetkinde 

úaãd eylemedüm. Bir fièil ki benden ãÀdır olmayıcaú subóÀnehu ve teèÀlÀ àayruñ efèÀl-i 

seyyiéesinden bizi óıfô eyleye. áam yime.” didi. äavmaèanuñ úapusını muókem baàlayub 

ùÀèat-i Óaúú’a meşàÿl oldı. VaútÀ ki cirm-i ÀfitÀb òÀne-i àarba mihmÀn, nÿr-ı òurşìde verÀé-i 

úubbe-i ufúda pinhÀn oldı. BÀàbÀnzÀde ãavmaèa-i zÀhide irişüb, kemend tedÀrik ve ióøÀr 

itmişdi. RÀhib şeb kilìm-i siyÀh ile nemed-pÿş oldıàı gibi oòır. Bì-temìz ãavmaèanuñ bir 

gÿşesine kemend atub bÀma irişdi. Şeh-zÀde anuñ óarekÀtına nÀôır idi. NÀ-gÀh cÀnÀna ve 

zÀhide øarar irişdüre diyü ol daòi tedÀrik-i esbÀb eylemişdi. Şemşìr úuşanub ãavmaèanuñ 

àayrı ùarafından üzerine çıúdı. Kendüyi pinhÀn eyledi. BÀàbÀnzÀde ÀvÀze[-i] kelimÀt-ı zÀhidi 

işidüb bir miúdÀr teéòìr [40] i[t]di. EvrÀddan fÀrià-i nefs ÀsÀyişe mÀyil olub ivdügi gibi revzen 

kenÀrına varub Àheste Àheste duòtere òiùÀb idüb eyitdi: “Ey zÀhid-beççe, şuèle-i çehreñ cÀnum 

evine od bıraàub pür-sÿz oldum. Tarìú-ı zühd ve şìve-i pÀrsÀlıú bu mudur ki bì-çÀreleri èaõÀb-

ı èaşú ile giriftÀr eylersin. Óüsn-i dil-firÿzuñ beni dìvÀne itdi. Meded baña raóm ü şefúat eyle, 

derece-i helÀk[e] irişdüm. MurÀd u maúãÿdıma tÀbiè olursañ, úuluñ úurbÀnuñum ve illÀ 
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benden nefret ü vaóşet iderseñ bil ki kimseden òavf [u] bÀküm yoúdur. Perde yırtub işte deşne 

óÀøırdur. İçerü girüb zÀhidi úatl iderüm, seni òˇÀh nÀ-òˇÀh alub giderüm. Beni bu óÀletlere 

iúdÀm itdürme. Muùìèe olur mısın?” diyü envÀè-i türrehÀt söyledi. Duòter bu sözleri işidüb 

içerüden revzen kenÀrına gelüb fikr itdi ki bir bed-baòtdur, her ne fesÀda mübÀşeret iderse, 

iúdÀm ider. MedÀr idüb aósen vechile defè itmek gerek diyü tedÀrik eyledi. HezÀr şerm ü 

ÀvÀz-ı nerm ile eyitdi: [41] “Ey ÀzÀde-i merd, benüm saña maóabbetüm ve meyl ü raàbetüm 

olmasa saña çehre göstermezdüm. Pederümi bilürsin. ÙÀèat u èibÀdet-i ilÀhìde úÀyimdür. 

Niçün icÀzetsüz bu güstÀòlıàa irtikÀb idüb geç vaút buraya geldüñ? Gerçek èÀşıú iseñ èalÀmet-

i èaşú odur ki èÀşıú maèşÿúa rıøÀsını gözleye. Hìc muóibb olan, maóbÿbuñ perde-i nÀmÿsını 

yırtar mı? Bed-óareket ider mi ki maóbÿbuñ derd-i diline sebeb ü bÀèiå ola? Var óuøÿruñda ol 

atama fırãat düşürüb senüñiçün kelimÀt-ı óasene ideyüm. Ümìõdür ki seni dÀmÀdlige úabÿl 

eyleye. Yoòsa bu edebsüzlik nedür? NeèÿõübillÀh ùuyarsa, bu úaøiyyeéi melik-zÀdeye söyler. 

ÓÀlüñ nice olur? Geldügüñ yirden gerü maúÀmuña var, kimesne muùùaliè olmasun. äabÀó 

bildügüm gibi èarø-ı óÀl iderüm.” didi. BÀàbÀn oàlı eyitdi: “Sen ùaşra çıúıcaú melik-zÀde seni 

gördi. İètiúÀdum budur ki saña ol daòi èÀşıú olmışdur. Ben nÀ-murÀd olurum. èAhd eyle ki 

beher óÀl benümle olasın.” didi. Duòter eyitdi: [42] “RevÀ görür misin ki senüñle èahd-i 

muvÀãalat olmış iken óÀl bir dürlü daòi ola.” EnvÀè-i istimÀletler eyledi. Bed-baòt kÀm-kÀr, 

òïş-dil olub bÀmdan aşaàa inüb gitdi. MelikzÀde vÀúiè olan güft ü gÿyı cümle işitdi. Úaãd 

eyledi ki bÀàbÀn oàlını tìà-ı tìz ile helÀk eyleye girìbÀnın faøìóat ü bed-nÀmlıúdan endìşe idüb 

ãabr eyledi. ÓarÀmzÀde söyleşdügi manôaraya geldi. ÓÀùırına òuùÿr itdi ki ÀyÀ duòter ol bed-

baòt ile itdügi muèÀhedeler ãaóìó midür? Eger zÀhidi uyarub aóvÀli dirse èiffeti ôÀhir olur, 

eger bu rÀzı keşf itmezse bÀàbÀn oàlına irÀdeti gerçek olur diyü tevaúúuf eyledi. Duòter 

tamÀm maèlÿm idindi ki bed-baòt gidüb bÀm-ı ãavmaèa òÀlì úaldı. ZÀhidi uyardı,  eyitdi: “Ne 

yatursın, başumuza úıyÀmet úopdı. TedÀrik itmezisek èiffet ü ãıyÀnetimüz elden gitdi. BÀàbÀn 

oàlı ãavmaèa üzerine çıúub [43] revzene geldi. Elinde òançer baña tehdìdler eyledi ki muùìèa 

ol. MuòÀlefet iderseñ òançer ile sìne-i zÀhidi yırtub cebr ile seni alub giderin, didi. Siz[i] 

uyandurmaàa òavf itdüm. NÀgÀh ıøùırÀb eyleyesüz, bir fettÀn müfsiddür, fitne úalúub bed-

nÀmlıú óÀãıl ola, diyü óüsn-i vechile defè itdüm. äabÀó úarìbdür. Úalúuñ bu yirden gidelüm, 

bir Àòer maóalle varalum. ÚarÀrgÀh ve mekÀn çoú ele girer. NÀmÿsımuz perdesi yırtılmasun.” 
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didi. ZÀhid bu òaberleri istimÀè idüb lÀ-yaèúıl oldı. DeryÀ-yı fikre àarú oldı. NÀ-gÀh abdÀl-ı 

ricÀlden üç kişi ôÀhir oldı. äafÀ-yı sìneleri úarìn-i sÀkinÀn-ı úuds ü refìú-ı mücÀvirÀn-ı ins ki 

der ü dìvÀr-ı óicÀb olmayub zÀhid öñine óÀøır oldılar. ZÀhid úıããaéi ortaya getürüb mÀcerÀyı 

óikÀyet eyledi. “äavÀb görürseñüz bu maúÀmdan bir Àòir yire intiúÀl ideyüm.” didi. Eyitdiler: 

“Yirinde úarÀr eyle. Áòer maóalle göçmek ıøùırÀbuñ itme.  ÚaøÀ-yı ilÀhì redd olmaz. 

Duòterüñ melikzÀdeye naãìb [44] olmışdur ki bu úaãr u bÿstÀn ãÀóibidür. Ol èiãmet ü èiffet ki 

duòterüñ nihÀdında merkÿzdur. Anuñ berekÀtı ile mertebesi aèlÀé-i èilliyyìne merfÿè olub, 

zindegÀnìden temettuè-ı èaôìm bulsalar gerekdir. BÀàbÀn oàlınuñ aóvÀlinden ãorarsañ 

şehevÀt-ı ıøùırÀrìnüñ şÿmlıàı, envÀè-i fısú u fücÿra irtikÀbınuñ Àòeri helÀke müncer olur.” didi. 

Üçün birisi ki mertebede ednÀ idi. Eyitdi: “Bir yüksek yirden düşer, belÀya uàrar.” Andan 

bülend-ter olan eyitdi: “Yüksekden uçar, zaóm-ı mÀr ile mecrÿó olur.” didi. Üçinci abdÀl ki 

cümleden dÀnÀ idi. Ol eyitdi: “Yüksekden uçar, mÀr zaòmı ile mecrÿó olur, deryÀya düşer, 

àarú olur.” didiler. NÀ-bedìd oldılar. MelikzÀde cümle aóvÀli işitdi, feraónÀk oldı. Dönüb 

maúÀmına geldi. Duòter eyitdi: “AbdÀllÀr nÿr-ı ilÀhì ve tevfìúÀt-ı nÀ-mütenÀhì ile ser-

firÀzlardur. Sözleri rÀst u ãaóìódür. ÒilÀf olmaú iótimÀli yoúdur. Ol nÀ-pÀk girü bÀm-ı 

ãavmaèaya [45] gelürse bir bülend yire göndereyüm. Düşerse derece-i dÿzaòa irişsün.” didi. 

äabÀó oldı. BÀàbÀn oàlı muntaôır ki maèşÿúa ùarafından beşÀret olub atasınuñ rıøÀsını òaber 

vire. Aòşam irişdi. Òaber gelmedi. áÀyet müteéellim olub çün melike-i şeb perde-i müşgìne 

girdi. Gice irişdi. BÀàbÀnzÀde teşne-i viãÀl idi. Kemend girü deşne baàlayub ãavmaèaya èurÿc 

eyledi. MelikzÀde daòi aóvÀle nÀôır idi. Ol daòi girü maúÀmına irişdi. Bed-baòt revzene gelüb 

cÀnÀne geldügine vÀúıf eyledi. Eyitdi: “Giçen gice cezb ü şìrìn sözler ile beni firìfte eyledüñ. 

Áyìn-i mürüvvet bu mıdur ki vaèdeye òilÀf eyleyesin. Dünki gün aòşama degin Àteş-i intiôÀr 

ile yandum, yaúıldum. Umardum ki senden bir òaber gele. èÖõrüñ var ise söyle, maèõÿr 

ùutayum.” didi. Duòter eyitdi: “Ey ÀzÀd merd saña maèlÿmdur ki sırrımuza kimse vÀúıf olursa 

rÀz açılur, fÀş olur. MelikzÀdenüñ bu ùarafa iltifÀtı muóaúúaúdur. [46] MurÀd óÀãıl olmaàa 

zamÀn ister. İstiècÀl eyleme. Taècìl ile iş óÀãıl olmaz. Bugün atam ile senüñ aóvÀlüñi 

söyleşdüm. İnãÀf budur ki seni dÀmÀd idinmege mÀyildür. AmmÀ òalú sözinden iótirÀz ider ki 

zÀhid şerìèat ùarìúından çıúub úızını bir fÀsıú cÀhil rinde virdi diyü melÀmet eyleyeler. Úızumı 

aña ol vaút vireyin ki ãavmaèa üzerinde olan aàacda laúlaú yuvası vardur. Anda zÀà-ı siyÀh 
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óÀãıl ola diyü yemìn itdi. Bu òod ÀsÀndur. Yarın bir zÀà yuvasın bul birúaç yumurtasın getür. 

Laúlaú yuvasına úoy. Yigirmi gün içinde zÀà-ı siyÀh óÀãıl olur. Peder görür. èAhdi üzere rıøÀ 

virür. DellÀle gönder beni istesünler. MurÀd óÀãıl olur. Atam yemìnine muòÀlefet itmek 

iótimÀli yoúdur.” didi. BÀàbÀn oàlı velÀmıñ? bu tedbìrini muvÀfıú gördi. Yir öpüb maúÀmına 

vardı. MelikzÀde daòi revzene geldi gördi. Duòter girü babasını uyarub mÀcerÀyı beyÀn itdi. 

“Girü ol müfsid-i fesÀd-engìz bÀma geldi. [47] AbdÀllardan gice işitdüm idi ki ol bed-baòt 

yüksek yirden uçub helÀk olur. Laúlaú yuvasına zÀà yumurdasın götürmege tedbìr eyledüm, 

úabÿl itdi. Ümìddür ki Óaú subóÀnehu ve teèÀlÀ bizi şerrinden òalÀã eyleye.” didi. MelikzÀde 

aóvÀli işidüb şÀd oldı. Úaãrına geldi. äubó-ı ãÀdıú irişüb èÀlem nÿr-ı ÀfitÀb ile münevver oldı. 

BÀàbÀn oàlı ol óav[À]lìde zÀà yuvasın bulub birúaç beyøalarını aldı, getürdi. İttifÀú ol 

ãavmaèa üzerinde olan ziyÀde bülend bÀlÀ şÀòları evc-i hevÀya irişmişdi. DeryÀ üzerine òavÀle 

bir şÀò üzerinde ÀşiyÀne laúlaú var idi. Ol güstÀò aàaca èurÿc idüb laúlaú yuvası oldıàı şÀòa 

ãarmışdı. Çıúdı ki yumurdalarını tebdìl idüb beyøa-i zÀàı úoya. Úudret-i ilÀhì, laúlaú ol eånÀda 

bir mÀr ùutub yuvasına getürmiş idi. Bed-baòt elini uzatdıàı gibi mÀr elini ãoúdı. Zaòmı 

acısından yapışduàı şÀòı úoyuvirdi. Ser-nigÿn deryÀya düşdi. [48] áarú oldı. MelikzÀde bu 

òÀleti müşÀhede ile Óaú subóÀnehu ve teèÀlÀya firÀvÀn óamd ü åenÀlar eyledi. Birúaç günden 

ãoñra zÀhidi daèvet eyledi. Duòteri istedi. ZÀhid eyitdi: “Biz dervìşlerüz. Dervìş-peççeler şÀh 

şebistÀnına úaçan lÀyıú olur. MelikzÀde şerÀyiù òidmetin edÀ idemezler, bize şermsÀrlıú óÀãıl 

olur.” didi. MelikzÀde eyitdi: “Bizüm anlara raàbetimüz òidmet içün degüldür. ÒidmetkÀrlar 

çoúdur. SaèÀdet-i berekÀtları ve yümn-i èiffet ü kemÀl-i ãıyÀnetleri içün rÀàıb oluruz.” didi. 

ZÀhid eyitdi: “Bizüm ile muãÀóabet iden abdÀllar bu òuãÿãı işÀret eylemişlerdür. ÓÀliyÀ bu 

rÀzı kimesneye ifşÀ itmeñ, tevaúúuf idüñ, atañuz pÀdişÀhdur ãabr idüñ. ŞÀyed anlar ùarafından 

daòi ùaleb olına ki óaúìúat reh-revÀnlarınuñ sözleri øÀyiè olmaz. Sözleri dürÿà degüldür.”  

didi. MelikzÀde òÀmÿş oldı. Bir gice melik Úayùÿr òˇÀbda gördi ki ãavmaèa[-i] zÀhidden bir 

mÀh gelüb NÿşzÀd’uñ úaãrına girür. NÿşzÀd’uñ úaãrından ÀfitÀb ùÀliè olur. Nÿrı nıãf-ı cihÀna 

irişür. Melik Úayùÿr òˇÀbdan bìdÀr olur. Muèabbirleri ve óükemÀyı cemè ider. VÀúıèaéı söyler. 

Taèbìr iderler ki “ZÀhidüñ duòterin melikzÀde alur. Bir oàlı ùoàar, nice cihÀna óükm ider.” 

didiler. Melik Úayùÿr òïş-dil oldı. Ol gün zÀhidi daèvet itdi. HemÀn duòteri èaúd-i nikÀó 

itdiler. NÿşzÀd’a èiffet ü èiãmet bereketi ile dervìşüñ duòteri bÀnÿ-yı cihÀn oldı. èİffet 
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ãavÀmiè-i Úuds şemèlerinden iútibÀs olınmış bir nÿrdur ki nefs-i insÀnìde olan şehevÀt ü hevÀ 

ve heves ôulmetleri ve leõõÀt-ı fÀniye cesedÀnı ol nÿr vÀsıùasıyla maóv [u] zÀyil olur. Bu 

úaøiyeé-i àarìbe çoú óikmet ü èibret müştemildür. Evvel ki óakìm ü ehl-i dildür bundan nice 

óikmetler ögrenür, óiããe ve èibretler alur. Áòirü’l-emr èulüvv-i derecÀta irişüb òÀtime oldı. 

BÀàbÀn oàlı çeşm-i óıyÀneti giryÀn olub aàladı. èÖmr bÀàınuñ mìvesinden maórÿm oldı. 

ŞÀmet-i dÿn ile zebÿn idi. Vücÿdı úÀmeti büküldi. Neden oldı menzile-i èuúbÀsı cÀh-ı 

cehennem derece-i [50] Àòirìsi èaõÀb-ı Àteş ile üns ü maórem oldı. MelikzÀde egerçi dÀm-ı 

èaşúa muúayyed oldı. LÀkin ãabr-ı cemìle dÀmen-gìn olub duèÀé-i zÀhidden iótirÀz-ı èişve ve 

nÀr-ı èaşúa esìr olmadı. èÁúıbetü’l-emr murÀda irişdi. KÀmrÀn ü kÀmyÀb oldı, diyüb ol 

mezbÿr veled-i zinÀ óikÀye-i tamÀm kendüsinden Yÿsuf ŞÀh’ı àÀyet óaôô itdirdi. 

 Çün ikindi yaúın oldı. Yazıcıoàlı eyitdi: “Buyuruñ gidelüm.” deyüb cümlesi úalúub 

Yÿsuf ŞÀh’uñ dÀmenüñ bÿs eylediler. Yÿsuf ŞÀh cümlesine yigirmişer altun iósÀn eyledi. 

Yazıcıoàlu ile Burnaz SüleymÀn’ı berÀber alub Yÿsuf ŞÀh òÀnesine getirdi. Ol gice èaôìm 

ôiyÀfetler eyledi. Yÿsuf ŞÀh Burnaz SüleymÀn’a minnetler idüb “CÀnum SüleymÀn Aàa bir 

óikÀye daòi iósÀn ider misin?” didükde ol bed-baòt “Emr efendimüñ.” diyüb óikÀyete başladı.  

ÓİKÁYE 

 RivÀyet èahd-i úadìmde selÀùìn-i rÿy-ı zemìnde bir pÀdişÀh-ı ãÀóib-úırÀn-ı rÿzgÀr, 

òusrev-i gìtì-sitÀn u èÀlem-güşÀy ve kÀm-kÀr [51] var idi. Devlet ebnÀ ile müstaèidde, salùanat 

umÿrında úuvvet ü úudreti lÀ-yuóãÀ ve lÀ-yuèadd idi. Fi’l-vÀúiè ferzend devóa-i èömrüñ 

şükÿfesi zindelik BaàdÀd’ında Kÿfe’si şÀdmÀnì çemenlerinüñ sebze-zÀrı nüzhet ü ùarÀvet 

bÀàınuñ tÀze gül-zÀrıdur. İnsÀnuñ enìsi ve úurre-i èaynı ve óÀãıl-ı èömri ferzend oàul 

zindegÀnì mıãrına şeker ü úanddur. Ol pÀdişÀh bu nièmet ile devletmend olub dört nefer èÀúıl 

u ercmend oàulları irişüb her biri bir nihÀl-i bÀà-ı civÀnì, åemere-i şecere-i zindegÀnì oldı. 

PÀdişÀh bunlara òˇÀceler taèyìn idüb maèÀrif [ü] èulÿmı cümlesine taèlìm ÀdÀb-ı salùanat ve 

eùvÀr-ı hükÿmeti tefhìm eylediler. PÀdişÀh her birinde úÀbiliyyet ü istièdÀd cibbiletlerinde 

kemÀl-i rüşd ü reşÀd görüb murÀd idindi ki taót yedinde olan memÀliki bunlara tevzìè ve 

taúsìm, salùanat ve óükÿmet kilìdinüñ miftÀóını ellerine teslìm idüb, kendüsi ferÀàat-i òÀùır ile 

èibÀdet-i Óaúú’a meşàÿl ola. Oàullarını bu maènÀyı işrÀb içün cemè, nÿr-ı dìdelerini bezme 

sirÀc u şemè itdi. [52] Maúãÿdını bunlara taúrìr, murÀdı naúşlarını ãafóa-i beyÀna taãvìr idüb 
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didi ki “HezÀr óamd ü minnet ve åenÀ CenÀb-ı Óaúú’a celle ve èalÀ ki bende-i kemìnesini 

bunca memÀlikine òÀn, nice iúlìm ü vilÀyete õì-fermÀn eyledi. MÀl ü menÀl ü óazÀyin-i 

cevÀhir-güzìn ü envÀè-i defÀyin iósÀn eyledi. MevÀhib-i ilÀhì èaùÀyÀ-ı nÀ-mütenÀhì 

muúÀbelesinde ben daòi maúdÿrumı ãarf idüb, elüm altında olan èibÀd-ı Óaúú’a rıøÀsı üzere 

naãfeti pìşe eyledüm. ElóamdülillÀh memÀlik maèmÿr-ı refÀhiyyet ve ins meclisleri çerÀà-ı 

èadl ile pür-nÿrdur. ÓayÀtum dìdeleri cemÀlüñüz ile rÿşen, óuøÿr u istirÀóatüm ravøaları 

viãÀlüñüz ile tÀze gülşendür. èÖmr gül-zÀrınuñ ùarÀvetinde beúÀ görinmez. èÁlemde fenÀ 

muúarrer. Úand-ı mıãrìde åebÀt u devÀm yoú. èÁúıbetü’l-emr ãuya düşüb ezildügi 

mükerrerdür. Gözümüz görürken her biriñüzi bir gÿşeye şÀh, mülkümi cümleñüze tevzìè ile 

sizi pÀdişÀh ideyüm.” didi. Oàulları èÀúıllar, ferzÀneler kemÀl-i èilm ile kÀmiller idi. İùÀèat 

zemìni [53] bÿs idüb fermÀnberlik şarùlarını rièÀyet i[t]diler. Cümleden büyügi sÀyirleri 

müşÀveresiyle “Didi ki emr ü fermÀn sizüñ. Ulü’l-emre iùÀèat vÀcibdür. LÀkin bu òuãÿãda 

úuãÿrımuz olmaàın óuøÿrımuz yoúdur. PÀdişÀh-ı èÀlem-penÀhuñ der-i devlet-meéÀbından 

istidèÀ iderüz ki merÀóim-i şÀhìden eksilmez tekmìl olınca, bendelerine emÀn iósÀn olına.”  

diyicek pÀdişÀh bunlardan ãordı ki “Úuãÿrıñuz nededür. Ferzend-i şerefmend cevÀba 

müteãaddì olub dir ki “Mertebe-i şÀhì egerçi faøl-ı ilÀhìdür. AmmÀ ÀlÀmına nihÀyet,  

maóõÿrÀtına óadd ü àÀyet yoú. èÁúıl aña maàrÿr olmaz. ŞÀhlıú destmÀl gibidür elden ele 

intiúÀl ider, bir güneşdür zevÀle úarìb, bir maócÿbdur ùÀlibi çoú dilnüvÀz u dilfirìb. Mekr ü Àli 

vÀfir cÀnÀne, nÀz u delÀli bì-nihÀye, ÀşinÀ ãÿretinde bìgÀnedür. Ádem istinÀd idicek arúa 

degüldür. èÁúıllar anı raèd u berúa teşbìh eylemişler. Her nefsüñ kendü õÀtında bir hüneri 

belki envÀè-i ãanÀyièden müfìdce bir ãanèatı olmaú [54] lÀzımdur ki ôarÿret eyyÀmında kişiye 

mÿnis ü yÀr ola. Bendelerüñüz şimdi ümìõ idinürler ki ol maúãÿduñ óuãÿli içün icÀzet-i 

óÀúÀnì èinÀyet olına. Her birimüz bir ãanèat u kemÀl ögrenüb óuøÿr-ı ber-óubÿruñuza geleyüz. 

Ol zamÀnda fermÀn-ı şerìfüñüz ile meémÿr oluruz.” didiler. KelÀmını pÀdişÀh pesendìd idüb 

maèúÿl görüb icÀzet virdi ki murÀdları üzere olalar. Şeh-zÀdeler ãanÀyièe óarìã olub arzÿ 

eylediler ki bir Àòer diyÀra varub pìşe ve hüner taóãìl ideler. ŞÀhlıàa lÀyıú pÀdişÀhlıàa 

müsteóaú olalar. Birinüñ ãanèatına Àòerüñ vuúÿfı olmaya. VÀúıèÀ diyÀr-ı àurbet görilmeyince 

Àdem ehl-i hüner, belÀ ve miónet ve meşaúúat çekilmeyince maèdende sìm ü zer olmaz. EşcÀr 

budaúlarında mìveler ibtidÀda òÀmdur. Pertev-i ÀfitÀb ile müheõõeb ùabÀnçe-i bÀd ile 
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müéeddeb olmayınca pişüb puòte, beyÀbÀnda serv aàacları şikence tìr ü teber çekilmeyince 

sizüñ şÀh içün taòta olmaz. Şeh-zÀdeler ittifÀú ile sefer idüb úaùè-ı menzil ve ùayy-ı merÀóil 

úılub bir muèaôôam şehre irişüb [55] bildiler ki murÀdlarına behre anda óÀãıldur. Şehr ucında 

bir birine vedÀè içün müfÀraúat eyleyüb ittifÀú itdiler ki yıl başında bir muèayyen zamÀnda 

girü ol maóalde ictimÀè eyleyeler. Her birisi şehrüñ bir ùarafına èazìmet idüb perÀkende 

oldılar. Şeh-zÀde-i kebìr maóallÀtdan bir kÿcede bir òÀneye mihmÀn oldı. Ev ãÀóibi 

maèÀrifden òabìr,  hünerlerde bì-naôìr idi. Şeh-zÀdenüñ çehresinden ÀzÀdelik óilyesinde 

ferzÀnelik görür, ferÀset ile maèlÿm idinür ki aãìldür. ZìrÀ èÀlÀyim ve evøÀè merdümüñ 

èulüvv-i şÀnına bürhÀn u delìldür. Maòdÿma geregi gibi rièÀyetler envÀè-i ùaèÀmlar bişürüb 

ekÀbirÀne øiyÀfetler eyledi. Keyfiyyet-i aóvÀlden suéÀl itdi. Şeh-zÀde daòi cümle evøÀè ve ser-

güõeştini úarındaşları òuãÿãını óikÀyet, her biri ãanÀyièden bir ãanèat ögrenmek içün diyÀr-ı 

àurbete èazìmet itdükleri rivÀyet eyledi. äÀóib-i òÀne eyitdi: “CihÀnda ãanÀyièe nihÀyet, 

èÀlemde pìşe bìşesine óadd ü àÀyet yoú. äanÀyièüñ ekåeri meşhÿr, her şebde bir dürlü çerÀà u 

nÿr olur. AmmÀ [56] kemìne göz baèøı mestÿr ãanèatlara vÀúıf olub, ùabèımuz gencìne-i 

maèÀrif ve defìne-i leùÀyif olmışdur. Size úuş dilini taèlìm, manùıúu’ù-ùayr ùarìúını tefhìm 

ideyüm. Her müràda bir dürlü zebÀn, her úuşda bir nevèe beyÀn olur. Bu èilme kimsenüñ 

şuèÿrı, bu fenne Àòerün vuúÿf u óuøÿrı yoúdur. TerennümÀt-ı ùuyÿrda çoú óÀlÀt-ı naàamÀt ve 

elóÀnlarında èacÀyib ü àarÀyib óikÀyet vardur. èÁlem-i èulüvve pervÀz ile bedÀyiè-i aóvÀle 

demsÀz olurlar. Baór ü berde mürÿr ile çoú yirlere duòÿl ve èubÿr iderler. Söyledükleri 

ÀvÀzeler güõÀf, nÀle ve feryÀdları maóø lÀf degüldür. Gördükleri aóvÀli taúrìr, müşÀhede 

eyledükleri umÿrı taãvìr iderler. Meclis-i insüñ óikÀyet-gÿyları, úıããa-perdÀzları, meserret ve 

sürÿr bezminüñ gÿyendeleri, òïş-ÀvÀzlarıdur.” diyü úuş dilinüñ şol deñlü evãÀf u şeróini 

eyitdi ki şeh-zÀde ol zebÀna èÀşıú, èiõÀrı manùıúu’ù-ùayra cÀn ile VÀmıú oldı. VÀúıèÀ úuş dili 

emr-i àarìb, her müràuñ kelÀmını fehm eylemek ãanèat-ı èacìbdür. [57] SÀyir feøÀyile 

beñzemez. ÒÀtem-i èirfÀna temellük èÀlemde SüleymÀn’lıúdur. HemÀnÀ èÀrifüñ eline ayaàına 

düşüb, taøarruè-ı kemÀl-i cÿd u iósÀnından tevaúúiè eyledi ki ol èilmi taèlìm ile mürde diline 

óayÀt virüb şÀd, vìrÀne göñlini ol kÀn-ı kerem yapub ÀbÀd eyleye. äÀóib-i òÀne daòi kerìmü’n-

nefs olub kirÀm kÀnı, zÀtı luùf u cÿd metÀèınuñ dükÀnı, iósÀn u èÀùıfet lüélüsinüñ ãadefi, 

mürüvvet ü şefúat Àyinesinüñ çehre-i pür-şerefi idi. Beõl-i maúdÿr, ãarf-ı meysÿr idüb şeh-
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zÀdeye úu[ş] dilini taèlìm, her müràuñ dÀyire-i eùvÀr ü elóÀnını tefhìm eyledi. Şeh-zÀde bir 

yıla degin ol fende üstÀd tekmìl-i ùarìú idüb ãÀóib-i irşÀd oldı. İkinci şeh-zÀde daòi esvÀú-ı 

şehre duòÿl bir maèmÿr ü ÀbÀd pazara vuãÿl buldı. Bir dükÀn-nişìne iótirÀm ile selÀm virüb ol 

daòi buña ièzÀz ü ikrÀm idüb otururlar. MuãÀóabeye ÀàÀz idüb her yüzden kelÀma fetó-i bÀb 

iderler. Şeh-zÀde tÀze nev-civÀn, [58] aòlÀú-ı óamìde ile mevãÿf-ı õÀt-ı òuceste-şÀn, evøÀèı 

meskenet-Àmìz, ÀdÀbı òulúı maóabbet-engìz, sözi şehd ü èaselden şìrìn, òitÀbı rengìn, cevÀbı 

mülÀyemet-Àyìn. DükkÀn ãÀóibi muãÀóabetine Àşüfte, kelÀm-ı mevzÿn-ı belÀàat-úarìnine 

firìfte olub teklìf ider ki “Bu gice mihmÀnumuz,  külbe-i aózÀnımuzı úudÿm-ı şerìfüñüz ile 

müşerref idüb cÀnımuz olsañuz cÀyiz mi? ÓalÀvet-i elùÀfuñuz bizi esìr, kelimÀt-ı dürer-

bÀruñuz istimÀè-ı cÀna úuvvet ü úÿt,  rÿóumuz ol şerbet ile sìr oldı.” diyicek şeh-zÀde ol şaòã-ı 

luùf-Àyìn ü mürüvvet-zìne “èAle’r-reés ve’l-èayn.” kelÀmı ile cevÀb viricek dükÀnına kilìd 

urub òÀneye èazm iderler. Şeh-zÀde-i dil-güşÀya sarÀy-ı sürÿr-baòş ü àamzedeye iletüb envÀè-

i firÀş ü bisÀùlar ile müşerref jer-beft zÀrlar, ser-À-ser bÀlìnler, pisterler ile ÀrÀste müzeyyen 

maúÀm gice irişür. Nevè nevè leõìõ ùaèÀmlar, gÿne gÿne luùf u müştehì meserret-baòş cÀmlar 

ile şerbetler [59] çeküb, şeh-zÀde-i civÀn-baòtı geregi gibi øiyÀfetler idüb aóvÀlinden istièlÀm 

idicek, şeh-zÀde daòi ataları ve úarındaşları ile vÀúiè olan mÀcerÀyı tafãìl ü óikÀyet, murÀdları 

ãanÀyièden bir ãanèat ile kÀmrÀn idügini bildürdi. Meger ãÀóib-i òÀne aóvÀl-i deryÀdan òabìr ü 

ÀgÀh, baór ü berde cezìreler geşt itmekle keştì-bÀnlıú ãanèatında mÀhir, gemicilik èilminde her 

òuãÿãa úÀdir idi. Şeh-zÀdeye eyitdi: “Egerçi zemìn-i òuşú çerÀgÀh-ı Àhÿ-yı müşgdür. Ravøa-i 

èÀlemde temÀşÀ firÀvÀn, úuruda tertìb olınan umÿra pÀyÀn yoúdur. AmmÀ deryÀda olan 

èacÀyib cezÀyir ü buóÿrda müşÀhede olınan àarÀyib fevúa’l-óadd ve’l-óaãìrdür. Úuruda aócÀr 

u seng ü nÀr, deryÀda èıúd u mercÀn ile lüélü-i şehvÀr; úuruda cibÀl ü nişìb ü firÀz, deryÀda 

pür-ãaón basìù ãuffe-i ãaúÀ gibi mümtÀz; úuruda gÀv baúar, deryÀda laóm-ı ùarì, dürr-i yetìm. 

Baóre herkes ùÀlib ü müşterì. DeryÀ sanÀyièinde baór-i bì-pÀyÀnum.  ÜstÀdlar bir sÀlde 

yapduúları gemi bir heftelik kÀrum. Ùÿl zamÀn ile óÀãıl [60] olan keştìler bir iki gün içre 

tamÀm ol[m]aú netìce-i efkÀrumdur. ÓÀùır u èÀùıruñuz çünki ãanÀyièe mÀéil olmışsuz, benüm 

ãanèatumdan aèlÀ pìşe olmaàı endìşe itmek ùarìúı ÀsÀndur. Taèlìminde zaómet çekilmez.” diyü 

fevÀyid-i baóri şol deñlü taúrìr itdi ki şeh-zÀde taèlìmine raàbet gösterüb, deryÀ seyrine rÀàıb, 

gemicilik ãunèına bi’ù-ùavè ùÀlib oldı. äÀóib-i òÀneye minnetler, taèlìm emrinde envÀè-i 
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èizzetler ve óürmetler eyledi. Ol daòi maèlÿm olan úavÀèidi taèlìm-i dürÿdgerlik umÿrını şeh-

zÀdeye aãlı ile tefhìm eyledi. Üçünci şeh-zÀde daòi şehrüñ erbÀb-ı ôarÀfetine mecmaè olan 

semte rÀst gelüb görür ki óoúúa-bÀzlar óìle ve efsÿnda ser-efrÀzlar gözden sürme çeker, bì-

nevÀlar rişte ile aàızdan saúız uàurlar, sürèat-nümÀlar bü’l-èaceb dil-firìb óerìfler, nÀzikler, 

çÀpük-destler, ôarìfler. Şeh-zÀde birisi ile ÀşinÀ olub görür ki òÀlì-õihn bir çÿbÀn şehre tÀze 

gelmiş, àarìbü’l-mekÀn; lÀkin sìmÀsında serverlik èalÀmeti var. Çehresinde şehr-yÀrlıú [61] 

nişÀnı görinür. Fi’l-óÀl yanına düşüb şeh-zÀdeye hem-dem, envÀè-i şeùÀretler ve ôar[À]fetler 

gösterür. Tekellüfsiz maórem olur. áarìb-i diyÀrdur diyü tevaúúiè ve niyÀz ider ki óücresine 

úadem-rence úıla. Şeh-zÀde daòi daèvete icÀbet sünnet olduàına binÀéen óerìfüñ mekÀnına 

bile varur. Görür ki odası evbÀşlar maúÀmı, düzdler ÀşiyÀnı, esbÀbdan òÀlì ve tehì, bisÀùı 

bÿriyÀ bÀlìni, seng sÀóası, leéìmler sìnesi gibi maøìú u teng. Şeh-zÀde-i ÀzÀde bir miúdÀr 

müşevveşü’l-òÀùır olur. LÀkin óerìf òïş-zebÀn, nÀzik beyÀn, şìrìn-süòan, èandelìb-elóÀn. 

KelÀmı siór-ÀåÀr, maúÀlÀtı efsÿn-şièÀr. Şeh-zÀde andan suéÀl ider ki bu ùarìúa sülÿke sebeb ne 

oldı. Óerìf eyitdi: “èÁlemde efêal-i aóvÀl, tecerrüd-i aómÀl-i mÀl altında zebÿn olmaú ùarìúa-i 

inãÀfdan temerrüddür. èÁrife bÿriyÀ tecemmül, rinde óazìne ve defìne tevekküldür dimişler. 

İgne delüginden HindistÀn’ı seyrÀn àÀyetde ÀsÀn. Bizüm ãanèatımuz tìz-destlik, bì-tìà u teber 

düşmen-şikestlikdür. Bir fenne şuèÿrımuz var, üstÀd özge [62] hezÀrÀn-ı hezÀr-pìşe-verler 

anda èÀciz, kebÿter altında nezÀket ile toòm-ı mürà oluruz ùuyılmaz, işimüz muècizdür.” didi. 

Şeh-zÀde ùÀlib-i ãanèat, rÀàıb-ı kìmyÀ-yı èizz ü rifèat idi. Bu kelÀmı gÿş idicek, rinde ıôhÀr-ı 

óÀl-i èÀrif keşf-i maúÀl ider ki bu kemìne gözüñ daòi iòtiyÀr-ı àurbetden merÀmı taóãìl-i 

ãanèat. VÀúıf olduàuñuz umÿrı muòliãüñüze taèlìm iderseñüz nihÀyet-i luùf u àÀyet-i 

minnetdür.”  diyü envÀè-i taøarruèlar eyledi. èÁrif şeh-zÀdenüñ óüsn-i aòlÀúına bende, kemÀl-i 

mülÀyemet ü iótirÀmına efgende olmışdı. “Be-ser ü çeşm.” diyü tìz-destlik èulÿmını gösterdi. 

èAle’d-devÀm ol kÀra mübÀşeretde tamÀm-ı ihtimÀm eyledi. Úarındaşları ile vaède zamÀnı 

gelince kÀmil ü fÀøıl oldı. Dördinci şeh-zÀdenüñ ùarìúı tìr-endÀzlar, kemÀn-keşler tekye rÀst 

gelüb görür ki pÀk-meşreb bir ùÀéif müctemiè olub, her gÿşe taèlìm-òÀneler, her ùarafdan 

ùablalar, nişÀnlar úonılmış, kemÀnlar çekerler, tìrler atarlar. CihÀd u àazÀlar içün èibÀdet ve 

ùÀèatda. Bu ãanèat-ı fÀyiú şeh-zÀde ùabèına [63] muvÀfıú görindi. Ol zÀviyenüñ pìri pehlivÀn-ı 

pìş-i úademi ve nigehbÀnı kim ise bulışdı. MuãÀóabet ve iòtilÀù eyleyüb anlar ile alışdı. Fi’l-
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vÀúiè ãanèat-ı tìr-i èaôìmü’t-teéåìr ÒudÀ’nuñ sehm ile sihÀm-ı rÿh teng, peykÀn-ı tìr-i ÀbdÀr ile 

cÀn úademleri leng olur. Tìr-i úaøÀ-yı nÀgehÀnì, düşmene belÀ-yı ÀsmÀnìdür. Rÿz şeb taèlìme 

cehd eyledi. Tìr-endÀzlıú fenninde mÀhir ÿstÀd oldı. Úarındaşları ile muèÀhede zamÀnı irişdi. 

Cümlesi fünÿnda mÀhirler, ãanèatlarında tamÀm úÀdirler olub, her biri yirlü yirinde èazm-i 

sefer úılub, maóall-i mevèÿda gelüb mülÀúÀt idüb, firúatleri muvÀãalata mütebeddil oldı. 

Görişdiler, úoçışdılar. Nièmet-i viãÀle şükr ü åenÀlar eylediler. èAzm-i ùarìú idüb zamÀn ile 

diyÀrlarına vuãÿl bulub, atalarınuñ erkÀn-ı devleti şeh-zÀdeleri istiúbÀl idüb òÀk-i pÀy-i şÀh ile 

gözlerine iktióÀl itdiler. Pederleri òurrem ü şÀd olub, ferzendlerinüñ úudÿmına dergÀh-ı 

Óaúú’a şükrler, åenÀlar idüb fuúarÀya taãadduú u iósÀnlar eyledi. [64] Bir gün cümlesini 

øiyÀfet idüb otururlar idi. ÙaèÀm üzere idi. İttifÀú ol sarÀyda birúaç yirde, úarlaàuç yuvaları 

var idi. Her yuvada ikişer olub birisi òÀne-perver beyøalarını bekler, birisi eùrÀf u cevÀnibi 

seyrler idüb işine ùuème getürüb anı beslerdi. Meger ol sÀèatde biri gelüb yuvada olana söyler. 

Ùurfe úıããa ve èacÀyib úaøiyye-i óikÀyet ider. Şeh-zÀde-i evvel ki úuş dilini ögrenmişdi. Ol 

ùarafa gÿş ùutub ùurfe kelÀm diñlerdi. Mürà sözini tamÀm idüb sÀkit olınca, şeh-zÀde medhÿş 

oldı. Başından èaúlı gitdi, yıúıldı. Anası ve úardaşları úocub envÀè-i èilÀclar eylediler. Bir 

zamÀndan ãoñra gözin açub, keyfiyyet aóvÀlinden ãordılar. Eyitdi ki “Úarlaàucuñ birisi işine 

bir èaceb óikÀyet ider. Bir duòter-i saèd-aòterüñ cemÀli vaãfını ider. ZebÀn-ı müràı ögrenmiş 

idüm. Ol úuşuñ rivÀyeti ile ol duòtere èÀşıú oldum. ÓikÀyet-i óüsni cÀnuma Àşÿb bıraúdı. äabr 

u úarÀr naúdini tÀrmÀr itdüm. ViãÀline çÀre olmaz ise mürà-ı cÀn [65] ÀşiyÀnından firÀr 

muúarrerdür.” diyü nÀle ve zÀr u Àh-ı bì-úarÀr ider. Atası ve úarındaşları suéÀl iderler ki “BÀrì 

işitdügüñ óikÀyeti söyle, ãÿret-i mÀcerÀyı taãvìr eyle görelüm. ŞÀyed viãÀline çÀre ve imkÀn 

ola.” Şeh-zÀde óikÀyet ider ki “DeryÀ içinde bir cezìrede úulle-i èaôìm olub firÀzı úubbe-i 

felekde ÀsmÀna úarìb farúında bir sarÀy-ı èÀlì cÀy üzerinde bir laót-ı fìrÿz-baòt ki bir hümÀ-yı 

ferişte-cemÀle ÀşiyÀn, bir duòter-i pÀkìze-aòtere maúarr u mekÀndur. Ne duòter ruòları gül-

berg-i ter güzellikde fürÿzende-aòter. Aòter n’olur mÀh-ı enver, belki òÿrşìd-peykerdür. 

RuòsÀrları tÀbÀn, gül-reng çehre-i nÿr-behresi dıraòşÀn, àÀyetde şÿò u şeng, gözleri cÀn 

mülkine fitne mÀr-ı gìsÿlar, kirpikleri dil-dÿz tìrler göñül almaàa seóóÀrlar cÀdÿlar, ebrÿları 

müşgìn kemÀnlar, muúavves úaşları hilÀller,  her biri cÀn müràınuñ şikÀrına çengÀller, 

kÀkülleri deste deste güller, ãaçları óüsn ü cemÀl ravøasında ùob ùob sünbüller, zülf-i 
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tÀrmÀrınuñ [66] her tÀrı bir mÀr-ı zerrìn, ãaçlarınuñ her úılı altunlu zünnÀr, miyÀnı mÿdan 

èibÀret, óoúúa-i dehÀnı dìde-i mÿrdan bir nişÀne ve èalÀmet-i lebleri çeşme-i zülÀl, dehÀnı 

óavø-ı Kevåer ü selsÀl, dişleri dürr-i yetìm ü lÀl, boyı şÀò-ı ÙÿbÀ ve èarèar, cemÀlde rÿó-ı 

muãavver, dìdÀrı dil-güşÀ, cÀn-perver ammÀ ol nÀzenìn bir ejder-i sengìn-dil elinde maóbÿs. 

GÀhì gelür dilÀrÀ-yı èÀlem-ÀrÀyı ayaàından beline gelince úuyruàı ile ùolaşdurub cÀnÀnı úocar, 

başını gögsi üzerine úoyub àabàab-ı müşgìni, gerden-i kÀfÿrÀnını şemm idüb úomaz. Yüzini 

gözini ol úamer-çehrenüñ èiõÀr-ı gül-gÿnına sürer. Sersem maãóÿbını ol Àşÿb-ı cihÀnuñ ãaçları 

içine ãoúub her yirini oòşar. èÁdeti on güne varınca viãÀl-i rÿó-efzÀyile muàtenim olur. 

Teleõõüõ ider. Ol on günde yidi gün muttaãıl uyur. ÒˇÀbda üç gün uyanur bìdÀr olur gÀhì ol 

gül-bÿyı úor, úarşusına giçer. CemÀline óayrÀn, ruòsÀrı bedrine nigerÀn olur. TemÀşÀ ider. Ol 

gül-i gül-zÀr-ı cemÀl, ol [67] efèì-i nÀbekÀr çengÀlinde giriftÀr, rÿz şeb giryÀn ü nÀlÀn, òulÀãa 

çÀre ve imkÀn yoú. Leyl ü nehÀr èaõÀb-ı mÀr ile muèaõõebdür. Bugün ol úulle üzerine úonub 

ol ÀfitÀb-ı óüsn ü cemÀlüñ belÀsına giryÀn ü nÀlÀn, cigerüm biryÀn, buraya gelince gözlerüm 

yaşı revÀn oldı. Ádemìde àayret ü óamiyyet olmazmış. Ol derdmendi belÀdan varub òalÀãa 

itseler olmaz mıydı, diyü söylerdi. Bì-iòtiyÀr Àşüfte ve òaste oldum. Meded baña bir èilÀc u 

tìmÀr idüñ. Bu derd-i derÿn ile bìmÀr u zÀrum.” diyü gözlerinüñ yaşını deryÀ itdi. Gemicilik 

ãanèatını ögrenen úarındaşı óÀline raóm idüb atasına tekellüm eyledi ki “Bu emrüñ tedÀriki 

ÀsÀndur. DeryÀdan ol cÀnibe varmaú içün birúaç gün içinde bir büyük barça işlemege úuvvet 

ü ùÀúatüm vardur. AmmÀ anda ve varılduàı taúdìrce ol ejder ile muúÀvemet müşkil diyicek, 

üçünci úarındaşı eyitdi: “Ejder ile ceng lÀzım degül. Yedi gün uyurmış ol uyuduàı zamÀnda 

úızı bir ãanèat ile uàrulayub [68] almaú ÀsÀndur. VelÀkin uyanub àıjàurursa dermÀn 

gerekdür.” didi. Dördinci birÀderi úarındaşı “Ol emri baña tefvìø eyle. Ejder ne kadar 

tüvÀnger ise tìr ile anı helÀk müyesserdür. Sen hemÀn gemi tedÀrikine meşàÿl ol.” didi. 

Ataları oàullarınuñ tedbìrlerine şÀd u òurrem envÀè-i sürÿr u óubÿra maórem oldı. Ol birÀder-i 

nìk-aòter hemÀn mübÀşeret idüb, zamÀn-ı úalìlde bir celìlü’ş-şÀn barça bünyÀd idüb, cümle 

úarındaşları ile içine girüb, kifÀyet miúdÀrı esbÀb u yaraú u èasker alub deryÀ yüzine revÀne 

oldılar. Cezìre ne yirde ve ne cÀnibde idügini úarlanàac dimişdi. Ùoàrı ol ùarafa teveccüh 

itdiler. BÀd-ı murÀd muvÀfıú, tevfìú-ı Óaú maúãÿdları ãuyına muùÀbıú düşüb, günlerde bir gün 

ol cezìreye vuãÿl buldılar. Úulle úurbına timür úoyub kenÀra Àdem çıúardılar. Tecessüs idüb 
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ejderüñ òˇÀbı zamÀnında úarındaşlaruñ cümlesi, úullenüñ úapusını bulub, yuúarusına ãuèÿd 

eylediler. BÀlÀya çıúub görürler ki fi’l-vÀúiè taòt üzerinde ejder-i efèì[69]-peyker bir elini 

úamer-çehresi enver cemÀli ÀfitÀb-manôar yüzi bedr aya beñzer òÿb ruòsÀr ile hem-ser olmış 

yatur. CÀnÀnenüñ belinden aşaàası ol bed-aòterüñ düm-i nuòÿset-encümi içre kim güm olmış, 

görinmez. NÀzik miyÀnına mübÀrek cismi kemergÀh yılanuñ ser-i zehr-Àşÿbına òÿbuñ sìne-i 

sìmìni pister, misgìn ãaçlarınuñ tÀrları mÀrlar idi. Ejder ile münÀsebetler olmaàın üzerine 

düşüb perìşÀn ejderi beklerler, çeşm-i duòter şeh-zÀdeleri göricek derÿndan Àh ider, gözleri 

pür-nem ùolu yaş, tekellüme mecÀli yoúdur. Aàÿş-ı mÀrda zebÿn, remz ü işÀret ile bunlardan 

istimdÀd ider. BirÀder-i tìz-dest ü óìle-şinÀs ilerü varub ögrendügi ãanèat ile ol mÿ-miyÀnı 

yaàdan úıl çeker gibi ÀsÀn ùarìú ile kemergÀh-ı ejderden çeküb çıúarub òalÀã itdi. Fi’l-óÀl 

cümlesi cÀnÀneyi götürüb gemilerine girince ejder uyandı. Yanında yÀr yoú. FeryÀdlar ve 

fiàÀnlar eyleyüb úıjàurur, görür ki deryÀ kenÀrında bir gemi ùurur. BÀrÿ-yı úulleden [70] aşaàa 

ejder pür-tÀb kendüyi pertÀb idüb gemiye hücÿm eyler. HengÀmesinden zemìne ıøùırÀb, 

emvÀc-ı deryÀya inúılÀb düşer. MellÀólar daòi muèaccelen gemiye bÀdbÀn idüb úaçarlar. 

Ejder deryÀya düşüb, zehr-efşÀn olub gemiye irişür. Dördinci şeh-zÀde tìr-endÀzlıúda 

pehlevÀn idi. Gemi üzerinde ejdere tìrler urub mecrÿó iderdi. Baórüñ yüzi gül-gÿn, mÀruñ 

endÀmı ser-tÀ-ser pür-òÿn, pür-yÀre øaèìf ile zebÿn olub úuvveti şikest olurdı. AmmÀ ki 

dünbÀlini elinden úomayub muttaãıl ceng iderdi. Şeh-zÀdenüñ oúları tamÀm olub elinde bir tìr 

úaldı. Ejderüñ bir gözi sehm-nÀk olub helÀk olmışdı. Bir göz ile çalışur idi. Gemi òalúına 

ıøùırÀb müstevlì oldı. Ejder daòi cÀn acısından gemiye irişdi. Şeh-zÀde CenÀb-ı Óaúú’a 

mütevekkil olub kemÀn-ı düşmen-sitÀnını çekdi. Ejderüñ ãaà olan gözini gözleyüb atdı. 

Taúdìr-i Óaú ile òadeng-i tìr çeşm-i mÀra [71] teéåìr idüb, hemÀn ejderi bì-cÀn vücÿdı deryÀya 

boàılub ãuda pinhÀn oldı. BirÀderler òurrem ü şÀd, àamdan ÀzÀd olub, cÀnÀne dürer-mend-i 

óabs-i mÀr-ı pür-geõend ile giriftÀr idi. Bi’l-külliye òalÀã oldı. BirÀderlerüñ ayaàına düşüb 

rÿy-mÀl eyledi. Cümlesi ÒudÀ-yı bì-niyÀza vÀfir óamd u åenÀlar, şükrler úıldılar. BÀd veznde 

idi. BirÀderler ve cÀnÀne ãaà u zinde deryÀdan çıúub menzillerine vÀãıl oldılar. Pederleri olan 

şÀh-ı èÀlem-penÀh sürÿr-ı pür-óubÿr olub, oàullarına Àferìnler ferzend-i saèÀdet-mendlerinüñ 

óüsn-i tedbìrlerine taósìnler itdi. BÀnÿ-yı misk-bÿy degül rÿy dÀòi dest-bÿs-ı şÀh-ı ôafer-

meénÿs ile müstaèidd olub cümlesi murÀdlarına irdiler. Her biri merd-i kÀmil ü dÀnÀya irişüb 
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taóãìl-i ãanÀyiè ve mÀåirde iúdÀmları müstemir, murÀd ü müntic-i merÀm behcet-encÀm 

oldılar, diyüb óikÀyeti tamÀm eyledi.  

 

 Yÿsuf ŞÀh “Áferìn SüleymÀn Aàa, işte bu óikÀye õevúuma gitdi.” diyüb üç yüz altun 

iósÀn eyledi. [72] Çün ãabÀó oldı. èAzm-i mey-kede eylediler ol mezbÿr veled-i zinÀlar bir 

yire cemè oldılar. Yÿsuf ŞÀh cümlesine iltifÀt idüb bir müzeyyen meclis úurub òˇÀnendeler, 

raúúÀãlar gelüb dürlü raúã eylediler. Mezbÿr Yazıcıoàlu Burnaz SüleymÀn’a işÀret idüb aşaàa 

inüb didi ki “BirÀder bu aòşam Yÿsuf ŞÀh’ı senüñ òÀnene götürelüm. Üç èaded zenÀn çengi 

ile Yÿsuf ŞÀh’ı õevú itdürüb biraz yolalum. Öbür refìúler òaberdÀr olmadan.” didi. SüleymÀn 

Aàa “Pek münÀsib.” diyüb ùoàrı zenÀn çengilere gelüb, aóvÀli óikÀyet eyledi. Çengìler 

münÀsib görüb èazm-i Burnaz SüleymÀn òÀnesi eylediler. Burnaz Süleyman mey-kedeye 

gelüb Yazıcıoğlı’na işÀret ile keyfiyyet-i aóvÀli bildürdi. Çün aòşam oldı. Yazıcıoàlı eyitdi: 

“áayrı sulùÀnum buyuruñ gidelüm, vaút-i aòşamdur.” didi. Yÿsuf ŞÀh “Buyuruñ.” diyüb mey-

kededen çıúdılar. Yazıcıoàlu eyitdi: “Efendim, begüm SüleymÀn Aàa úuluñuz, óaddi 

olmayaraú sulùÀnumı daèvet ider, emr efendümüñdür.” didi. [73] Yÿsuf ŞÀh eyitdi: “Daèvete 

icÀbet lÀzımdur. Buyurun.” didi. Ol mezbÿrlar şÀd olub èazm-i òÀne-i SüleymÀn Aàa itdiler. 

Yÿsuf ŞÀh gördi ki üç èaded óüsnÀ cÀriyeler muntaôır dururlar. HemÀn Yÿsuf ŞÀh’uñ 

úoltuàına girüb şìve ile ùaraf-ı meclise oturdılar. Yÿsuf ŞÀh suéÀl idüb “Bu cÀriyeler 

kimindür?” didi. Yazıcıoàlı eyitdi: “Efendim úanàısı zevúuñuza gider ise o sizindür,” didi. 

Yÿsuf ŞÀh gülerek cÀriyelere naôar idüb birisine sen benümsin, gel yanuma.” diyüb derÀàÿş 

eyledi. Ol gice ãabaóa úadar õevú idüb baède’ã-ãabÀó óammÀma varub istirÀóat eyledi. 

ÓammÀmdan çıúub èazm-i mey-kede eylediler. Gine õevú u ãafÀ idüb, tamÀm yedi mÀh bu 

vechile ol veled-i zinÀlar ile ol mÀlı tamÀm eyledi. Bir gün àÀyet mest gelür iken babası 

dïstlarından biri görüb taèaccüb idüb, “Bu ne óÀldür? Bunı babası Bekir Oùabaşı’ya sipÀriş 

eyledi. Niçün söylemezler. Ol daòi niçün bunı aramaz?” didi. “Bu naãıl işdür. BÀrì ben 

varayum, söyleyeyüm.” [74] diyüb doàrı Bekir Oùabaşı’ya gelüb óÀli ifÀde eyledi. Bekir 

Oùabaşı pür-Àteş olub bir úaraúullıúcı çaàırub “Var şol sefìh oàlanı al gel evinden.” didi. 

Úaraúullıúcı çün ãabÀó oldı, èazm-i Yÿsuf ŞÀh eyledi. Gelüb úapuyı daú idüb vÀlidesi kimdür 

didükde úaraúullıúcı eyitdi: “Yÿsuf ŞÀh’ı Bekir Oùabaşı ister.” didi. VÀlidesi eyitdi: “Oàlum 



 158

selÀmlıúda yatur. Gir içerü al git. CÀnum oàlum Bekir Aàa’ya benden selÀm söyle. EvlÀd 

benüm degüldür, senüñdür. Evvel AllÀh’a ãoñra aña emÀnet eyledüm.” didi. Úaraúullıúcı 

yuúarı oùaya çıúub Yÿsuf ŞÀh’ı uyúudan uyandurdı. Yÿsuf ŞÀh úaraúullıúcıyı görüb èaúlı 

başından gidüb “Efendim ne istersin?” didi. Úaraúullıúcı bed muèÀmele ile “Úalú seni 

Oùabaşı ister.” didi. Andan Yÿsuf ŞÀh’ı úuzı gibi alub kışlaya götürdi. Yÿsuf ŞÀh Oùabaşı’nuñ 

destin pÿs idüb şöyle durdı. Oùabaşı’nuñ çehresinden àaøab ÀåÀrı nümÀyÀn olub eyitdi: “Bre 

sefìh oàlan ben saña bunca naãìóat eyledüm. Gÿşuña [75] mengÿş olmadı mı? Şimdi ben saña 

ne cefÀ ideyüm?” diyüb, orada olan kimesneler şefÀèat idüb biraz àaøabı teskìn oldı. HemÀn 

úaraúullıúcıya eyitdi: “Var baña aşcıéı çaàır.” didi. Aşcı geldi. Oùabaşı bir boàça esbÀb óÀøır 

eylemiş. Eyitdi: “Aşcı al bu oàlanı maùbaóa ãoy.” diyüb teslìm eyledi. Aşcı Yÿsuf ŞÀh’ı 

ãoyub, bir mÀéì şalvÀr, bir baàdÀdì úuşaú, bir aàa mintÀnı, bir beyÀø ãaúız şÀlı, bir fes, bir 

gümüş dizge, beline çapraz, ayaàına yemeni giydürüb aèlÀ bir dilber úaraúullıúcı eyledi. 

DÀéim Oùabaşı òidmetinde olurdı. Oùabaşı cÀmièe giderse bile gidüb pÀbÿcını úaldurur idi. 

Günlerde bir gün dìvÀn oldı. Bekir Oùabaşı dìvÀnda úalmaú murÀd eyledi. Oùabaşı Yÿsuf 

ŞÀh’[a] eyitdi: “Var sen kışlaya git.” didi. Yÿsuf ŞÀh èazm-i úışla iderken yolı eski sarÀy 

öñine geldi. Anı gördi ki bir al úoçı úarşudan gelür ve ardında on úadar cÀriyeler vardur. 

Yÿsuf ŞÀh gÿyÀ selÀma ùurur gibi muntaôır olub ùurdı. Úoçı Yÿsuf ŞÀh’uñ öñine geldi. Gördi 

ki içinde bir óanım ve bir cÀriye yelpÀze ãalar. Yÿsuf ŞÀh [76] cÀriyeéi gördi ki yüzinde 

òÀlden èanberler, dehÀnı óoúúasında dişleri lüélüler, serÀ-perde-i óüsninüñ nigehbÀnı gìsÿlar, 

cemÀlde cemìl, liúÀda bedre èadìl, óüsn-i cihÀn-efrÿzına naôar şeydÀlıú àonca dehÀnı Àrzÿsı 

pür-şìve ki andan óÀãıl olur. NÀ-peydÀlıú bedeninde her dest-i sìmìni gümüşden derilmiş bir 

el, úÀmetde müntehÀ serv-i òırÀmÀn, nihÀl-i ÙÿbÀ úadd-i bÀlÀsına hayrÀn,  şìve-i reftÀrda 

kebg-i derì, èişve-i güftÀrda reşk-i óÿrì ve perì cemÀli ÀfitÀbınuñ şaèşaèasından yüzine naôar 

muóÀl, ruòsÀre-i tÀbÀnı pertevinden gÿşe-i ebrÿsını görmege mecÀl úalmayub ãaçlarınuñ tÀr u 

pÿdı şikke-i ãayyÀd, kirpikleri cÀn almaàa tìrler, nìşterler, òançer-i cellÀd. Yÿsuf ŞÀh biñ 

cÀnile şìftesi, Àşüftesi, cÀn-baòş lebleri dÀrü’ş-şifÀsınuñ òastesi oldı. İçerüden òanım daòi 

Yÿsuf ŞÀh’ı gördi ki cemÀlde cemìl, óüsn içinde bì-èadìl, şìve-i reftÀr ile kebg-i òırÀma nÀz u 

èişve ile serv-i sehì endÀma úadd-ı bÀlÀsı cÀna belÀ, úÀmet-i müntehÀsı şÀò-ı ÙÿbÀ, çehresi 

gün gibi rÿşen, alnı açuú, ebrÿları güşÀde [77] bir şÿò u şen, gözlerinde èalÀmet-i siór ü fiten, 
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kirpikleri tìrinüñ nişÀnesi cÀn ile ten, óoúúa dehÀnı cÀm, laèlìn lebleri yÀúÿt bir şekl-i 

hümÀyÿndur. Úaãd eyledi ki úoçıdan inüb miyÀnını der-Ààÿş, úollarını ince beline kemend, 

ãaçları tÀrı ile göñül müràını bend eyleye. Tìr-i maúãÿdı atub nişÀna irgüre. MurÀdı çehrelerini 

Àyìne-i viãÀlde baúub göre. HemÀn òanım bir cÀriye çaàırub úulaàına bir söz, eline bir şey 

virdi. CÀriye başum üstine diyüb úoçı çekilüb gitdi. Ol cÀriye ùoàrı Yÿsuf ŞÀh’uñ yanına 

gelüb “CÀnum efendim, size bir ãoóbetüm var. Eger ruòãat-ı devletüñüz olursa ifÀde ideyüm.” 

didi. Yÿsuf ŞÀh “Buyuruñ görelüm suéÀliñüz nedür?” didi. CÀriye eyitdi: “Efendim ism-i 

şerìfüñ nedür. Size kim dirler ve úanda gidersiñiz? Pederiñiz ve vÀlideñiz var mıdur?” didi. 

Yÿsuf ŞÀh hemÀn “Áh efendim, bendeñizüñ cÀnını pek yaúdılar. Birùakım veled-i zinÀlar.” 

diyüb başından geçen ser-encÀmuñ óikÀyet eyledi. CÀriye “VÀh vÀh saña pek yazıú olmış, şol 

úoçı içindeki [78] óanım saña èÀşıú oldı. İşte bu altunları saña virdi ve selÀm eyledi. Varsın 

çarşudan kendi vücÿdına göre elbise kesdirsin, yalıya teşrìf eylesün.” didi. Yÿsuf ŞÀh eyitdi: 

“Bendeñiz yalıyı bilmem.” didi. CÀriye eyitdi: “Biz úayıúcılara sipÀriş iderüz. Siz yarın baàçe 

úapusına teşrìf idiñ, daòi òanım böyle selÀm ider. Kerem idüb teşrìf buyurur ise anuñla èìş ü 

èişret, õevú u ãoóbet idelüm.” didi. Yÿsuf ŞÀh “Başum üstine yarın inşÀallÀh gelirüm. Òanum 

óaøretlerine maòãÿã selÀm idiñ.” didi. CÀriye “äaúın vaèdiñüze òulf itmeyin.” diyüb gitdi. 

Yÿsuf ŞÀh ùoàrı çarşuya gelüb kendi üzerine aèlÀ libÀslar giyüb ol aòşam eve geldi. VÀlidesi 

görüb “Ey ciger-gÿşem bu elbiseleri úanda bulduñ?” didi. Yÿsuf ŞÀh eyitdi: “Áh efendim, 

vÀlide bugün bir òanım baña èÀşıú oldı. Bu elbiseleri ol virdi. LÀkin bir cÀriyesi var, ben daòi 

anı sevdüm. Yarın ol òanıma gidecegüm.” didi. VÀlidesi eyitdi: “AmÀn oàlum, senüñ başına 

[79] bunca felÀket geldi. Òavf iderüm ki saña bir kaøÀ gelür diyü. Gel nÿr-ı èaynum vazgeç bu 

işden.” diyü çoú naãìóat eyledi. FÀéide itmedi. Çün ãabÀó oldı. Yÿsuf ŞÀh ùoàrı baàçe 

úapusına geldi. İskelede ùurdı. HemÀn bir úayıúcı gelüb “Efendim ism-i şerìfüñ nedür?” didi. 

Yÿsuf ŞÀh eyitdi: “İsmüm Yÿsuf ŞÀh’dur.” didi. HemÀn úayıúcı “MÀşÀallÀh efendim, 

bendeñiz siz efendime muntaôırum. Buyuruñ.” diyüb Yÿsuf ŞÀh’ı alub èazm-i òanım 

eylediler. Yÿsuf ŞÀh úayıúcılara suéÀl eyledi ki “Òanım óaøretlerinüñ yalısı úandadur ve 

òanıma kim dirler?” didi. Úayıúcı cevÀb eyledi ki “Yalı İstinye’de, Selóÿr úızı RÀèiye Òanım 

Yalısı dirler.” didi. HemÀn Yÿsuf ŞÀh’uñ èaúlına cÀriye gelüb bir Àh eyleyüb bir iki àazel 

şarúı oúuyaraú yalıya geldiler. Meger òanımuñ elinde dÿrbìn gelen úayıúları temÀşÀ iderdi. 
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Bir de Yÿsuf ŞÀh’uñ úayıúın müşÀhede idüb cÀriyelere “Bre úızlar yalı úapusını güşÀd idiñ, 

efendim geliyor.” diyüb kendüsini şaşırub úahúahÀ ile òande eyledi. Yÿsuf ŞÀh [80] úayıúdan 

ùaşra çıúub òÀdimler buyuruñ diyüb úoltuàına girüb nerdbÀna úadar getürdiler. CÀriyeler 

úarşu gelüb úoltuàlayub nerdbÀndan yuúaru çıúarurken Yÿsuf ŞÀh gördi ki úoçıda yelpÀze 

ãalayan cÀriye ùurur. Yÿsuf ŞÀh’uñ úoltuàına girdi ki óuøÿr-ı òanıma getüre. Yÿsuf ŞÀh’uñ 

èaúlı başından gidüb ol cÀriyenüñ burnını ãıúdı. Meger òanım oùada úıyÀm idüb ùururdı. Yÿsuf 

ŞÀh òanımuñ dÀmenin pÿs itmek istedi. Òanım rÀøı olmayub Yÿsuf ŞÀh’uñ gerdÀnın pÿs 

eyledi. HemÀn meclis ÀmÀde olub èìş èişret õevú ãoóbete başladılar ve ol cÀriye meclisde 

sÀúìliú iderdi. İsmine LeùÀéif dirlerdi. Bu LeùÀéif Yÿsuf ŞÀh’uñ cemÀl-i bÀ-kemÀli ùÀúınuñ 

müşÀhedesine müştÀú, óüsn-i bì-hemtÀsına Àşüfte ve èuşşÀú olub, hevÀ ve heves bÀrÀnı yaàub 

èaşú nìlini ùaşurdı. Şevú u şeàab nehirleri eyyÀm-ı bahÀr miåli bulandı. äuyı başdan aşurdı. 

HemÀn elinden úadeói bıraàub kendi oùasına [81] gelüb çeşm-i nem-nÀkin seyl-Àb, dil derÿnın 

Àteş-i èaşúile òarÀb eyledi. HemÀn kendü tedÀrik idüb iòtiyÀrı zimÀmını rüsvÀlıú elinden alub 

úapdı. Òanım ile Yÿsuf ŞÀh bir hefte õevú u ãafÀ eylediler. Òanımuñ bir ÀzÀtlı cÀriyesi var idi. 

Kendüye ketòudÀ eylemişdi. İsmine MeleksìmÀ dirler idi. Ol MeleksìmÀ’yı çaàırub tenhÀ 

oldılar. MeleksìmÀ úayıúa binüb çekilüb gitdi. AmmÀ MeleksìmÀ úanda gitdi. Yÿsuf ŞÀh 

bilmez idi. Òanımuñ Demiròan isminde bir cÀriyesi daòi var idi. Ol daòi òidmet iderdi. Çün 

ferdÀsı gün MeleksìmÀ geldi. Òanıma eyitdi: “Efendim her ne ki emr eylediñiz ise emriñiz 

üzere oldı. Efendime maòãÿã selÀm duèÀlar iderler.” didi. Ol gün ol gice èìş èişret õevú ãafÀ 

eylediler. Çün ãabÀó oldı. Òanım Yÿsuf ŞÀh’a eyitdi: “Efendim begüm vÀlidene gider misin?” 

didi. Yÿsuf ŞÀh eyitdi: “Emr efendimüñdür.” didi. Tiz úayıú òÀøır olub Yÿsuf ŞÀh’uñ ceblerin 

altun ile ùoldurub “VÀlidene maòãÿã selÀm eyle.” didi. Yÿsuf ŞÀh òanımuñ elin [82] öpmek 

istedi. Òanım úomadı. Yÿsuf ŞÀh’uñ òanım yüzini oòşadı. Andan iki gice ruòãat alub úayıúa 

binüb èazm-i İstanbul eyledi. Yÿsuf ŞÀh kendi òÀnesine geldi. Daúú-ı bÀb eyledi. İçerüden bir 

kişi “Kimi istersin?” diyü suéÀl eyledi. Yÿsuf ŞÀh eyitdi: “Bu ev kimündür, hìc kimseéi 

istemem.” diyü àaøab ile söyledi. Ol kişi eyitdi: “Çelebi bu evi biz ãatın alduú. Şimdi 

bizümdür.” didi. Yÿsuf ŞÀh eydür: “Ya bu evi ãatan şimdi úanda gitdi.” didi. Ev ãÀóibi cevÀb 

ider ki “Bu evüñ sÀbıú ãÀóibinüñ bir oàlı var imiş. áÀyet óüsnÀ, güzel imiş. Anı bir òanım 

sevmiş. Şimdi bir úonaú cÀriyeler, òÀdimler alub àanì eylemiş. LÀkin úandadur şimdiki 
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úonaàı bilmem.” didi. Yÿsuf ŞÀh müteòayyir olub bÀrì teyzeme gideyüm diyüb teyzesine 

geldi. Teyzesine suéÀl itdi: “VÀlidem nerededür?” Teyzesi alub vÀlidesine getürdi. Yÿsuf ŞÀh 

vÀlidesinüñ destin pÿs idüb suéÀl eyledi ki “VÀlide bu úonaú kimündür?” [83] didi. VÀlidesi 

eyitdi: “Benüm ciger-gÿşem seni seven òanım aldı. äaúın oàlum òanımuñ cÀriyelerine çeşm-i 

òıyÀnet ile baúma. äoñra seni òanım helÀk ider.” diyü çoú naãìóat eyledi. Ve ol gice ve irtesi 

gice úalub vÀlidesinüñ destin pÿs idüb, iskeleden úayıúa binüb èazm-i yalı eyledi. Çün òanım 

Yÿsuf ŞÀh’ı görüb feraónÀk oldı. Yÿsuf ŞÀh òanımuñ destin pÿs itmek murÀd eyledi. HemÀn 

òanım Yÿsuf ŞÀh’uñ belinden úucaúlayub oturdı. Meclis úurulub úahve altı ve ùaèÀm ve 

birúaç úadeó cÀm nÿş eylediler. Andan òÀnende cÀriyeler gelüb bir faãl-ı şehnÀz ÀàÀz 

eylediler. Çün Demiròan nÀm cÀriye gelüb “Efendim buyuruñ.” didi. Òanım Yÿsuf şÀhuñ elin 

ùutub deñiz kenÀrında bir köşk óÀøır. Úuş tüéi cÀme-òˇÀb. Òanım Yÿsuf ŞÀh’ı ãoyub, döşege 

girüb ãafÀya meşàÿl oldılar. AmmÀ òanım bir miúdÀr yaşın almış idi. Çün ãabÀó oldı. Yine 

meclis tÀzeleyüb èiyş ü èişrete, õevú u ãoóbete mübÀşeret eylediler. Òanım vÀlidesinden suéÀl 

eyledi. Yÿsuf ŞÀh eyitdi: “SulùÀnuma maòãÿã [84] selÀm, duèÀlar ider. LÀkin bendeñiz eve 

vardum. SÀéirlerini gördüm. Andan teyzeme gelüb suéÀl itdüm. Hele buldum. Efendimüñ 

kerem-i luùfuñuzı görüb memnÿn oldum.” diyüb òanımuñ destin pÿs itmek murÀd eyledi. 

Òanım úomadı. “Hele óaôô itdiñiz mi?” didi. Yÿsuf ŞÀh eyitdi: “Hìc böyle kerem èinÀyet 

eylemişseñiz óaôô olmaz mı?” didi. HemÀn òanım Yÿsuf ŞÀh’ı úucaúlayub gerdÀnın yüzin 

öpmege başladı. AmmÀ Yÿsuf ŞÀh LeùÀéif’e fırãat bulub murÀdına irdi. LÀkin òanım 

LeùÀéif’üñ çehresinden óiss idüb Demiròan cÀriyeye ıãmarladı: “Şu úahpeéi gözet.” diyü. Çün 

ãabÀó oldı. Òanım eyitdi: “Efendim, begüm vÀlideñe gider misin?” didi. Yÿsuf ŞÀh: “Emr 

efendimüñ.” didi. HemÀn úayıú òÀøır olub Yÿsuf ŞÀh binüb èazm-i vÀlidesi eyledi. Gelüb 

vÀlidesinüñ destin pÿs idüb eyitdi: “Òanım óaøretleri selÀm eyledi.” didi. VÀlidesi selÀmın 

alub duèÀ eyledi. Yÿsuf ŞÀh eyitdi: “Biraz çarşuyı gezeyüm.” diyüb çarşuya çıúdı. Gezerken 

bir aóbÀba rÀst geldi. HemÀn “MÀşÀallÀh [85] begüm, efendim sizi bizler àÀéib itdük, böyle 

olur mı? Efendimi èarøÿ iderüm.” didi. Yÿsuf ŞÀh eyitdi: “Buyuruñ bu aòşam ãoóbet idelüm.” 

didi. Başum üzerine diyüb Yÿsuf ŞÀh’uñ yanına úatıldı. Andan eve gelüb meclis úurub èişrete 

başladılar Andan ùaèÀm gelüb yidiler. Yÿsuf ŞÀh eyitdi: “CÀnım efendim bir óikÀye 

söyleseñiz diñleyelüm, olmaz mı?” didi. HemÀn “Emr efendimüñ.” diyüb ÓİKÁYEye başladı.  
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 RÀviyÀn-ı aòbÀr ve nÀúılÀn-ı ÀåÀr şöyle naúl-i beyÀn olınur ki nesl-i Àl-i èOåmÀnì’den 

áÀzì SulùÀn Selìm ÒÀn óaøretlerinüñ zamÀn-ı salùanatlarında, Gedik Paşa civÀrında Úadrì 

Efendi nÀmında bir èaùùÀr olub, kendüsi iòtiyÀr olmaú óasebiyle bir Àdeme muótÀc olub, eùrÀf 

[u] eknÀfa “Bir münÀsib Àdem bulun.” diyü sipÀriş iderdi. Günlerde bir gün ZaèferÀnbolı 

cÀnibinden Deli Meóemmed nÀm bir õÀt çoluàını çubuàını alub èazm-i İstanbul eyleyüb bì-

çÀre úalmış idi. Kendüye bir kesb arar idi. Úadrì Efendi’nüñ aóibbÀsından birisi rÀst gelüb 

tamÀm bizüm èAùùÀr Úadrì [86] Efendi’ye münÀsib Àdem isterdi. İşte aña münÀsib Àdem diyüb 

“Ey Meóemmed beşe, seni bir efendiye götürsem gider misin?” didi. HemÀn Deli Meóemmed 

“Niçün gitmem, eşek gibi giderim.” diyüb ol Àdeme niyÀz eyledi. Ol kimesne Deli 

Meóemmed’i alub èAùùÀr Úadrì Efendì’ye götürdi. Eyitdi: “İşte Úadrì Efendi saña bir çırÀà 

getürdüm ki istediginden aèlÀ.” diyüb èAùùÀr’uñ destini pÿs itdirdi. èAùùÀr gördi ki aãlÀ bir 

şeyéi bilmez. Eyitdi: “Ey oàlum senüñ ismüñ nedür?” didi. Ol eyitdi: “Baña Deli Meóemmed 

dirler.” didi. èAùùÀr eyitdi: “Ey Deli Meóemmed seni göreyüm eger alış viriş itmegi 

ögrenürseñ, seni kendime orùaú iderüm. Saña oúumaú yazı yazmaú ögredeyüm. İnşÀallÀh bir 

Àdem olursın.” didi. Deli Meóemmed “İnşÀallÀh olurum.” diyüb èAùùÀr’uñ destini pÿs eyledi. 

èAùùÀr eyitdi: “İşde Deli Meóemmed buña ùarçın dirler. Buña saúız dirler. Buña úaranfil 

dirler.” diyüb cümle bÀhÀrÀtı fìèatı üzere gösterdi ve birúaç gün kendü daòi yanında olub Deli 

Meóemmed’e kesb taèlìm iderdi. Bir gün Úadrì [87] Efendi’nüñ bir işi olub dükkÀna 

gelemedi. Deli Meóemmed dükkÀnı güşÀd idüb oùurdı. Bir úız çocuàı gelüb “èAùùÀr baña beş 

paralıú saúız vir.” didi. HemÀn Deli Meóemmed dükkÀnda ne úadar bahÀrÀt var ise cümlesin 

sayub dökdi. Úız eyitdi: “Behey Türk, sen deli misin? Ben senden saúız isterüm. Sen baña 

dükkÀnda olan bahÀrÀtı söylersin. Sen baña beş paralıú saúız vir.” didi. Çünki èaùùÀr cümle 

bahÀrÀtı birden söyledi. Deli Meóemmed böyle belledi. Defèa bahÀrÀtı bir bir ãaydı. Úız “Sen 

deli olmışsın, beni diñlemezsin.” diyüb òÀnesine gelüb bir èArab dadısı var idi. Deli 

Meóemmed’den şikÀyet eyledi. èArab àaøaba gelüb èaùùÀra geldi. Eyitdi: “Beş paralıú saúız 

vir baña.” didi. Deli Meóemmed evvelki minvÀl üzere bahÀrÀtı ãaymaàa başladı. èArab yirden 

bir ùaş úapub Deli Meóemmed’üñ başını yardı. HemÀn Deli Meómed dükkÀn ãarıàını úapub 

èArab’uñ başını ol daòi yardı. èArab ile Deli Meóemmed àavàÀéı uzadub, civÀrda olan 
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kimesneler gelüb bunları ayırdılar. èArab’uñ maùlÿbı olan saúızı virdiler. èArab [88] alub 

gitdi. Çünki èAùùÀr Úadrì Efendi maóallesinde Deli Meóemmed’e münÀsib ìcÀr ile bir òÀneye 

úomış idi. Aòşam olub dükkÀnı úapayub Deli Meóemmed eve gelürken èAùùÀr Úadrì Efendì 

Deli Meóemmed’i gördi ki başını ãarmış, yüzi ve gözi úızıl úandur. Úadrì Efendi Deli 

Meóemmed’i çaàırub “Bu óÀl nedür?” diyü suéÀl eyledi. Deli Meóemmed eyitdi: “Úaç 

şuradan bir úara úancuú ile dalaşduú, hic Türkce bilmiyor. Geldi benden bir şey istedi. 

Aàzından bir lÀf añlaşılmıyor. Ben senüñ didüklerini heb didüm. LÀfdan almadıàı gibi 

böylece biz de dalaşduú.” didi. Úadrì Efendì eyitdi: “Baúar mısın? Bir kere sen benüm 

başuma bir úaøÀ getürürsin. Hele yarın olsun görelüm óÀl nedür? Var sen eve git.” didi. Deli 

Meóemmed eve gelüb başına melhem ãarub rÀóat oldı. Çün ãabÀó oldı. Deli Meóemmed 

dükkÀnı güşÀd idüb Úadrì Efendi daòi gelüb ittiãÀlinde olanlara suéÀl eyledi ki bizüm Deli 

Meóemmed dün bir èArab ile àavàÀ itmiş. Aãlı nedür didi. MÀcerÀyı óikÀyet [89] eylediler. 

Úadrì Efendi tekrÀr-be-tekrÀr Deli Meóemmed’e naãìóat eyledi. Çün Deli Meóemmed gördi 

ki dükkÀnuñ öñinde bir siyÀh yavru kedi çaàırur. Deli Meóemmed bu kediéi alub bir miúdÀr 

nÀn virüb kediéi sevmege başladı. Úadrì Efendi virdigi yevmiyeden bir aúçelik ciger alub 

kediéi besler idi. Úadrì Efendi kediéi görüb “Baú Deli Meóemmed, bu kedi bu dükkÀnda 

olmaz. Al evine götür.” didi. Aòşam olub Deli Meóemmed kediéi eve götürdi ve her gün 

cigeri daòi getürür idi ve bu kedi o beş mÀh içinde úuzı úadar oldı. Óikmet-i ÒudÀ Úadrì 

Efendi dÀrü’l-beúÀ idüb Deli Meóemmed bì-çÀre úaldı. Efendisi maóabbeti ile rÿz şeb giryÀn, 

cigeri biryÀn idi. Bir gün kendüsi daòi nÀ-mizÀc oldı. Evde úaldı. Çocuúlar aç, kedi aç, 

kendüsi aç. Bì-çÀre n’eylesün. AllÀh kerìmdür dir idi. Bu siyÀh kedi evi aradı gördi nÀn viren 

yoú çaàırmaàa başladı. Deli Meóemmed işitdi. “Behey kedi sen de aç ben de aç bu Àna úadar 

ben saña getürdüm. Şimdi sen de var baña getür.” didi. Kedi Deli Meóemmed’üñ kelÀmın 

maèlÿm idinüb maóalleyi [90] dolaşur idi. Maóalle imÀmına hedÀyÀ olaraú bir Hind ùavuàı 

gelmiş idi. İmÀm efendi baúúÀla varub bir ãalluùa tertìb iderdi ve bu ùarÀfda siyÀh kedi Hind 

ùavuàını lengeri ile úapduàı gibi ùoàrı Deli Meóemmed’e nesne getürdi. Deli Meóemmed bu 

ùaèÀmı alub kifÀf-ı nefs eyledi. Andan bu kedi maóalleéi dolaşub kimüñ ùaèÀmını buldı ise 

cümlesin Deli Meóemmed’e getürdi. Deli Meóemmed ùaèÀm-ı òuãÿãiyle àanìme oldı. Çün 

Deli de feryÀd fiàÀn itdi. Kör olası óayvÀn diyü birbirleriyle şikÀyet iderler idi. Aòşam 
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namÀzın edÀ idüb, maóalleli úahve òÀneye gelüb, cümlesi birbirlerine “YÀhÿ cemÀèat ÀgÀh 

olun, maóallemize bir kedi peydÀ oldı. Evimizde baúır úalmadı. Zaòìre daòi úalmadı. Bu 

kedinüñ bir çÀresine baúalum.” didiler. İmÀm efendi eyitdi: “Sizler suéÀl idiñ, kimüñ evinde 

ise cümlemüz varub ol òabìsi ùutalum, maóallemüzden bir Àòer yire nefè iderüz.” didi. 

Cümlesi münÀsib gördiler. äabÀó oldı. Cümlesi úahveye cemè olub suéÀl eylediler ki “Bu kedi 

şimdi bizden úaçar aòşam oldıàı gibi. Diúúat [91] buyuruñ úanàı ùarafdan gelür, görelüm 

çÀresini buluruz.” didiler. Deli Meóemmed bu óÀlden ÀgÀh olub kediéi ol gün maóbÿs eyledi. 

Aòşam oldı. Herkes evlerüñ dÀmına çıúub èaceb kedi úandan gelür diyü temÀşÀ iderler idi. 

Gördiler kedi gelmez. Cümlesi úahveye cemè olub eyitdiler ki “Bu kedi sÀéir maóalden imiş. 

ZìrÀ gelmedi.” diyüb evlerine daàıldılar. Ertesi aòşam Deli Meóemmed’üñ ùaèÀmı úalmayub 

kediéi ãalıvirdi. Kedi ùoàrı imÀmuñ evine. Bacısı meger börek óaøır idüb ãofra úurarken kedi 

börek sinisini aldıàıyla damdan dama ùoàrı Deli Meómed’üñ evine getürdi. İmÀm Efendi 

hemÀn pencereéi açub “Úomşular ÀgÀh olun, kedi gelmiş diyü.” feryÀd eyledi. Kedi her úanàı 

eve girdiyse buldıàı ùaèÀmı úapub Deli Meóemmed’e getürdi. Maóalle içinde bir velvele 

peydÀ oldı ki “Bre ùutun ne ùarafa gitdi şu melèÿn?” diyü aradılar ammÀ nÀm [u] nişÀnın 

göremediler. HemÀn cümlesi úahveye gelüb ziyÀnlarından şikÀyet iderler idi. Kimi eydür: 

“Beş ãaóan, bir çorba ùası aldı gitdi.” Kimi dir: “Bir úazàan, iki ligen, biraz daòi baúır almış 

bu kedi.” dir. Kimi eydür: “İki minder [92] beş yaãduú benüm evde yoú anı daòi kedi 

almışdur.” Kimi eydür: “Sandıàum ve dolabum ãoymış.” Kimi eydür: Aòÿrdan merkebi 

götürür iken çaàırdum, bıraàub úaçdı. Bu òabìs kedidür. CÀnum hìc biriñüz görmediñiz mi 

úanàı evden gelür.” didi. Birisi eyitdi: “Benüm ôannum deli Meóemmed’üñ evinden gelür 

gibidür.” didi. Cümlesi eyitdiler: “Yarın bu cemÀèat böylece varub Deli Meóemmed’üñ evi 

eùrÀfın úuşadub cesÿr olan kimesneler evi baãub ol òınzìri ùutaruz ammÀ àÀfil olmayın. 

Meşveret itdi çon ãabÀó oldı. AhÀlì[-i] maóalle cümlesi Deli Meóemmed òÀnesi eùrÀfın 

úuşadub, cesÿr olan delükanlular úapudan içerü girüb, imÀm efendi girüden çaàırub “Bre Deli 

Meóemmed evinde olan kediéi teslìm it. Eger teslìm itmez iseñ ãoñra seni maóalleden iòrÀc 

iderüz.” didiler. Deli Meóemmed bildi ki iş fenÀ hemÀn kediéi çaàırub ùutub eyitdi ki: “İmÀm 

efendi kedi beline bir bıçaú ãoúmış. Niyyeti fenÀ gibi anlarum.” didi. İmÀm efendi feryÀd idüb 

“AhÀlì-i maóalle, pek ãoúulman [93] óÀéindür, size úıyar, ãoñra úarışmam.” diyüb imÀm 
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efendi firÀr eyledi. Ve cümlesi daòi firÀr eylediler. Deli Meóemmed Óaúú’a şükürler idüb 

kediye maóabbet eyledi ve bunlar úahveye gelüb imÀm eyitdi: “Şimdi bu melèÿnuñ bir 

çÀresini görelüm, zìrÀ bu kedi azmış. İşitdiñiz mi beline bıçaú ãoúmış. Maóallemüzde bir úan 

ider. áayrı emniyet olmaz ya bunuñ defèine iúdÀm idelüm.” didi. TekrÀr cümlesi pür-silÀh, 

yüzden mütecÀviz olub Deli Meóemmed’üñ òÀnesine geldiler. İmÀm eyitdi: “YÀhÿ Deli 

Meóemmed kedi evde mi?” diyü suéÀl eyledi. Deli Meóemmed cevÀb ider ki “Kedi gitdi 

ammÀ úanda gitdi bilmem?” didi. İmÀm eydür: “Dönün cemÀèat.” diyüb úahveye geldiler. 

Eyitdiler ki “Üç beş gün işiñizi terk idiñ. Şu melèÿnı rÿz şeb beklerüz. Ele geçerse bir büyük 

cÀmeşÿy teknesi alub, ortasına bir çubuú üç arşun miúdÀrı bez açub, efendiye varub, kediéi 

içine úoyub deryÀya bıraúuruz.” diyüb cümlesi münÀsib didiler. Meger ol mÀh şubÀù imiş. Bir 

õÀtuñ birisi bir ördek alub aşcıya sipÀriş eylemiş ki “Bu ördegi pişir, kimse el urmadan baña 

getür.” diyü sipÀriş eyledi. Aşcı ördegi bişirüb bir lengere úomış idi. Kedi gelüb ördegi úapub 

gitdi. Aşcınıuñ èaúlı başından [94] gitdi. Şimdi efendiye ne cevÀb vireyüm diyü tefekkür 

iderdi. Meger èArab cÀriye maùbaódan bir şey lÀzım olub, maùbaó dìvÀrında bir delik olub, ol 

delige gelüb ol şeyéi istemekde iken, meger cÀriye “Başum bozulur.” diyü başını açub, 

delikden ãoúub, aşcı gördi ki gine kedi geldi ôann idüb ãaùırı alub èArab’uñ başına urdı. 

èArab’uñ başı kesilüb yire düşdi. Aşcı gördi ki kesdigi èArab cÀriyedür. Aşcı feryÀd idüb 

“CÀn úurùaran yoú mı?” diyü fiàÀn eyledi. Uşaúlar gelüb “ÓÀl nedür?” diyü suéÀl eylediler. 

Aşcı eydür: “Kedi geldi. Belinde pıçaú ile èArab cÀriyeéi kesdi. Baña daòi óaml eyledi. Ben 

firÀr itdüm. Ördegi daòi úapub gitdi.” didi. Efendi òaberdÀr olub, maóalle imÀmına çaàırub bu 

óÀli óikÀyet eyledi. İmÀm ùoàrı úahveye gelüb, ahÀlì cemè idüb, kedinüñ èArab’ı úatl itdigini 

naúl idüb “Bilin, ÀgÀh olun.” didi. AhÀlì-i maóalle Deli Meóemmed’üñ òÀnesine hücÿm idüb 

kediéi ùutdılar. Elin ü ayaàın bend idüb, tertìb olan tekneéi alub, deryÀ kenÀrına geldiler. 

Kediéi tekne içine úoyub, yelken açub, deryÀya bıraúdılar. Aúındı alub gitdi. AhÀlì-i maóalle 

şÀd olub taãadduú eylediler. SulùÀn Selìm ÒÀn óaøretleri elinde dÿrbìn deryÀyı temÀşÀ iderdi. 

Dÿrbìn [95] kedi olan tekneye rÀst gelüb ne oldıàın añlaşılmayub meróÿm Ùıflì Efendi daòi 

óuøÿrda idi. SulùÀn Selìm óaøretleri eyitdi: “Ùıflì şu nedür, deryÀda bir şeyé var, şuna 

baúsaña.” didi. Afyïn óÀli ile Ùıflì “FermÀn efendimüñ.” diyüb dÿrbìni alub tekneéi gördi. 

LÀkin ne oldıàın bilmedi. PÀdişÀh suéÀl itdi: “Ùıflì o nedür?” didi. Ùıflì eyitdi: “PÀdişÀhum 
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ùonanmaé-i hümÀyÿndur.” didi. PÀdişÀh eyitdi: “Ùıflì diúúatle baú, nedür?” Baúub eyitdi: 

“Efendim tüccÀr teknesi olmaú iótimÀli var.” didi. PÀdişÀh eyitdi: “Ùıflì diúúatle baú.” didi. 

Ùıflì baúub eyitdi: “Efendim, bildüm, bostÀncıbaşı úuluñuz olmalı.” didi. PÀdişÀh merÀú idüb 

bïstÀncıbaşına fermÀn idüb “DeryÀ üzerinde görinen her ne ise, alub óuøÿr-ı şÀhÀneme 

getüresün.” didi. BïstÀncıbaşı úayıú ile üzerine varub tekneéi alub óuøÿr-ı şÀhÀneye getürdi. 

PÀdişÀh óaøretleri gördi ki bir kedi bend ile nefy iderler. Kediéi bendin òalÀã idüb gördi ki 

kedinüñ elleri mermer gibidür. PÀdişÀh eyitdi: “Bu óayvÀn bir yaramaz óayvÀn olmalı ki elleri 

timür miålidür.” diyüb fermÀn eyledi ki “Bir sìm óamÀyili getürüñ.” diyüb kendü òaùùıyla 

yazdı ki “Her kim bu civÀnı incidürse şübhesüz úatl iderüm.” diyüb gümüş óamÀyilinüñ [96] 

içine vaøè eyleyüb kedinüñ boynına baàlayub kediéi ãalıvirdiler. Bu ùarafda Deli 

Meóemmed’üñ kedisi gideli óÀli perìşÀn idi. CenÀb-ı Óaúú’a niyÀz iderdi ki “Kedimi baña 

yolla.” diyü. Kedi damdan dama sekerek ùoàrı Deli Meóemmed’üñ òÀnesine geldi. Deli 

Meóemmed gördi ki kedi geldi. FeraónÀk olub kediéi sevmege başladı. Óaúú’a óamd ü 

åenÀlar eyledi. Kedi andan úalúub, ùoàrı imÀm efendinüñ evine gelüb, her ne buldıysa úapub 

Deli Meóemmed’e getürdi. Kediéi imÀm görüb “Maóalleli ÀgÀh olun, úara kedi gelmiş.” diyü 

feryÀd eyledi. Úara kedi maóallede her ne úadar ev var ise cümlesine girüb, buldıàı ùaèÀmı 

úapub, Deli Meóemmed’e getürdi. Maóalleden feryÀd ü fiàÀn itmege başladılar. Aòşam olub 

cümlesi úahveye cemè olub, bir èaôìm meşveret itdiler ki “Kediéi ùutub úatl iderüz.” didiler. 

“ZìrÀ evlerimüzde eşyÀ úalmadı. Bunuñ úatli lÀzım geldi.” didiler. Çün ãabÀó oldı. AhÀlì-i 

maóalle cemè olub deli Meóemmed’üñ òÀnesine geldiler. İmÀm efendi eyitdi: “Ey Deli 

Meóemmed biz bu òabìsi sürdük. Öyle ôann ider idük Mıãır’a úadar gitdi. İki gün içinde bu 

melèÿn ne tiz geldi. Ùut şu meèaneti getür úatl idelüm.” didi. Deli Meóemmed eyitdi: “İmÀm 

efendi, kedi cevÀb ider ki maóalleli [97] ile ceng iderüm, diyor.” Bir bir maóalleli yaraúlanub 

geldiler. Bıçaúların çeküb kediéi ùutdılar. İmÀm efendi eyitdi: “Getürüñ şol òabìsi kendi 

elümle úatl ideyüm.” didi. Kediéi getürdiler. İmÀm gördi ki kedinüñ boynunda bir gümüş 

óamÀyili var. İmÀm eyitdi: “Ey ahÀlì gördiñiz mi úanàı çubuàı yimiş muãúasını kendi 

boynuna ùaúmış. Alın boynundan muãúaéı, görelüm kimin ismi yazılı.” diyüb açub, imÀm 

efendi oúudı gördi ki òaùù-ı hümÀyÿndur. Eyitdi: “Ey cemÀèat ben bu kedinüñ ãuçını èafv 

itdüm, sizler daòi èafv idüñ.” didi. Maóalleli eyitdi: “Bilirsin niçün èafv idersin, cümlemüz 



 167

daòi èafv idelüm, bize bildür.” didi. İmÀm efendi òaùù-ı hümÀyÿnı úırÀéat eyledi. Cümlesi 

eyitdiler: “Biz òïşnÿd, rÀøí olduú. Óaúúımuz óelÀl olsun.” didiler. PÀdişÀh-ı müşÀrünileyh 

óaøretleri kediéi buldurub Emir BuòÀrì türbesine yollayub bir ãırıú ciger taèyìn eyledi diyü 

rivÀyet olınur didi.  

 Yÿsuf ŞÀh biraz altun iósÀn idüb “Yine teşrìf buyuruñ maóabbet idelüm.” didi. Ol 

mezbÿr başum üstine diyüb çıúub gitdi. Andan Yÿsuf ŞÀh baàçe úapusına iskeleye gelüb, 

úayıú óÀøır, binüp èazm-i òanım eyledi. Òanım Yÿsuf ŞÀh’ı görüb “VÀy göñlüm sürÿrı [98] 

ãafÀ geldüñ.” diyüb meclis ÀmÀde olub, èiyş èişret õevú u ãoóbete başladılar. LeùÀéif Yÿsuf 

ŞÀh’ı úaş ve göz ile ÀşinÀlıú eyledi. Çün aòşam oldı. CÀme-òˇÀblar óÀøırlanub òanım Yÿsuf 

ŞÀh’a “Buyuruñ efendim biraz da cÀme-òˇÀbda õevú idelüm.” didi. Yÿsuf ŞÀh buyuruñ diyüb, 

òanım varub cÀme-òˇÀba girdi. Yÿsuf ŞÀh şemèdÀnı alub úadem-òÀneye gitdi. LeùÀéif 

şemèdÀnı Yÿsuf ŞÀh’uñ elinden aldı. Eyitdi: “Efendim şemèdÀn òidmeti benümdür. Size 

zaómet olmasun.” didi. Yÿsuf ŞÀh’uñ úarÀrı úalmayub al aşaàa eyledi. LÀkin Demiròan cÀriye 

bunları gözetür idi. HemÀn òanıma eyitdi. Efendim gelen begefendiéi görün. LeùÀéif ile 

úadem-òÀne arasında õevú iderler didi. Òanım daòi úalúub kendi gözi ile bunları gördi. LÀkin 

hìc bir şey söylemeyüb oùaya girdi. AmmÀ Yÿsuf ŞÀh’uñ ve LeùÀéif’üñ òanım gördiginden 

òaberleri yoú idi. Yÿsuf ŞÀh úadem-òÀneden gelüb òÀnımı úucaúlayub õevú u ãafÀya meşàÿl 

oldılar. Çün ãabÀó oldı. Òanım Yÿsuf ŞÀh’a eyitdi: “Begüm, efendim vÀlideñe gider misin?” 

didi. Yÿsuf ŞÀh eyitdi: “Emr efendimüñdür.” didi. HemÀn úayıú óÀøır olub, binüb èazm-i 

İstanbul eyledi. Bu ùarafda òanım LeùÀéif’i [99] çaàırub “Bre úız úahbe, dün gice sen Yÿsuf 

ŞÀh ile õevú itmişsin. Benüm üzerime niçün òıyÀnet eyledüñ. Úorúmaduñ mı, òanım duyarsa 

beni döger yÀòÿd beni úatl ider diyü fikr eylemedüñ mi?” didi. LeùÀéif inkÀr idüb “Òayır, 

benüm bu işden òaberüm yoú. Baña iftirÀ itmişler.” diyüb aàlamaàa başladı. Òanım eyitdi: 

“Ùoàrı söyle, eger senden böyle iş ôuhÿr itdi ise seni çırÀà idüb bege virürüm, eger yalan 

söyler iseñ ben bilürüm saña idecegüm işi.” didi. LeùÀéif feryÀd idüb “Òayır efendim, ben 

efendimüñ ãÀdıúÀne cÀriyesiyüm. Hìc efendimüñ rıøÀ virmedigi şeyée bulunur mıyum. Bu ben 

cÀriyeñize iftirÀdur. Baña böyle úaãd itmişler.” diyüb zÀrì zÀrì aàladı. Òanım eyitdi: “VÀh vÀh, 

öyle ise saña yazıú iftirÀ itmişler.” diyüb pür-Àteş olub, “Bre melèÿn fÀòişe, dün gice kendi 

gözüm ile gördüm. Úadem-òÀne arasında naãıl inkÀr idersin a úahbe. Eger ùoàrı söyleseñ idi 
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seni ÀzÀd idüb Yÿsuf ŞÀh’a virecek idüm. Çünki yalan söyledüñ. Seni úatl ideyüm.” didi. 

LeùÀéif kendinden ümìdin kesdi. HemÀn òanım, zengì cÀriyeleri çaàırub sipÀriş eyledi ki “Ben 

her ne zamÀn Yÿsuf ŞÀh ile meclis olursam bu úahbeye iki yüz degnek urun.” didi. LeùÀéif’i 

[100] óabs eylediler. Çün ãabÀó oldı. Yÿsuf ŞÀh iskeleye gelüb, úayıú óÀøır, binüb èazm-i yalı 

eyledi. Çün nerdbÀndan çıúarken gördi ki LeùÀéif yoú. Yirinde Demiròan ùurur. èAúlı 

başından gitdi. “èAcabÀ ne oldı, benüm LeùÀéif’üm. Bu defèa baña úarşu çıúub gül cemÀlin 

göstermedi.” diyüb endìşede úaldı. Demiròan úoltuàına girüb òanımuñ óuøÿrına getürdi. 

Òanım yine “VÀy begüm, èömrüm, efendim, ãafÀ geldüñ òïş geldüñ diyüb evvelki iltifÀt 

üzere olub, úatèÀ LeùÀéif ile olan mÀcerÀ söylenmedi. Evvelki gibi èiyş èişret, õevú u ãoóbet 

idüb gülüb oynadılar. AmmÀ Yÿsuf ŞÀh temÀşÀ iderdi. èAúlı fikri olan LeùÀéif orùada yoúdur. 

SuéÀl itmege úorúardı. Çün òanım sipÀriş eylemiş idi ki ben ne zamÀn Yÿsuf ŞÀh ile meclis 

olursam iki yüz degnek uruñ dimiş idi. HemÀn melèÿn cÀriyeler LeùÀéif’i döymege başladılar. 

LÀkin LeùÀéif yirine Demiròan sÀúılıú iderdi. Baèøı ãoóbet arasında cÀ-be-cÀ emÀnü’l-emÀn 

ãadÀsı gelür idi. Yÿsuf ŞÀh bu ãadÀéı işidürdi. AmmÀ suéÀl itmek mümkin degül idi. Òanım 

çabuú çabuú meclis tÀzelerdi ki LeùÀéif’i degnek ile ölsün diyü. Ol gün beş altı kerre meclis 

tÀzeledi. Çün aòşam oldı. ÙaèÀm iderlerken [101] bir cÀriye gelüb òÀnıma eyitdi: “Efendim 

mübÀrek serüñüz ãaà olsun.” didi. Òanım eyitdi: “Úayıúcılara teslìm idin, gice deñize 

bıraúsunlar.” didi. Çün sÀèat üç úarÀrlarında úayıú limÀndan çıúub, ùolaşub, yine limana girdi. 

Yÿsuf ŞÀh fikre vardı ki “Bu aóvÀlden úorúarum ki ortada LeùÀéif yoúdur. AmmÀ òanımda 

hìc öyle beşÀret yoúdur.” diyüb beñzi gÀh aàardı gÀh úızardı gÀh ãarardı. Òanım Yÿsuf 

ŞÀh’uñ beñzine baúub eyitdi: “Efendim, begüm nedür gül cemÀlüñ ãoldı?” didi. Yÿsuf şÀh 

“Òayır efendim, bir şey yoúdur.” didi. Òanım eyitdi: “Sen úorúma, senüñ úabÀóatüñ yoú. Ol 

úahbe saña teslìm oldı. ÚabÀóat anuñdur. Ben de anı úatl eyledüm.” didi. HemÀn Yÿsuf 

ŞÀh’uñ úorúusından ol kirÀz dudaàı çatıldı. Òanım eyitdi: “AmÀn gözüm nÿrı, sen úorúma, 

senüñ úabÀóatüñ yoúdur. Ol seni azdurdı. Senüñ ãuçını èafv itdüm.” diyüb Yÿsuf ŞÀh’uñ 

göñlin aldı ve ol gice yine õevú u ãafÀ eylediler. Çün ãabÀó oldı. Òanım eyitdi: “Benüm melek 

sìmÀlı efendim, vÀlideñe gider misin?” didi, Yÿsuf ŞÀh eyitdi: “FermÀn efendimüñ.” didi. 

AmmÀ göñlinden eyitdi: “VÀlideye gidecek zamÀn degül. Òanım àaøabından git.” didi. Yine 
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òanım Yÿsuf [102] ŞÀh’uñ ceblerin altun ile ùoldurdı. Yÿsuf ŞÀh binüb gider iken bu àazeli 

oúudı.  

áAZEL 

Úandasın ey nÿr-ı dìde úandasın 

Ey nihÀl-i nÀ-resìde úandasın 

 

Mekr ü Àl şiddetinden ôÀlimüñ 

Uàrayan ôulm-i şedìde úandasın 

 

Òaste cismde firÀúuñ derdile 

Olmadın cÀnum remìde úandasın 

 

Bulmadum hergiz cemÀlüñden eåer 

İstedüm ins ü perìde úandasın 

 

Úanda ãordumsa nişÀnuñdan òaber 

Bilmedi hìc bir ferìde úandasın 

 

Ve bu àazeli aàlayub oúudı. Kayıúcı eyitdi: “Begüm ne aàlarsın?” Yÿsuf ŞÀh eyitdi: 

“CÀnum birÀderler, size bir niyÀzum var. LÀkin söylemege òavf iderüm.” didi. Úayıúcılar 

eyitdiler: “Emr eyle efendim, nedür?” “AmÀn efendim birÀderler, óÀlim perìşÀn, derÿnum 

Àteş-i sÿzÀndur. Kerem ü èinÀyet iósÀn meróamet idüñ. Beni ele virmeyin.” diyüb göz yaşın 

seyl idüb úayıúçılaruñ ayaúlarına ãarılub “Aòşamki úatl olan cÀriyeéi n’eylediñüz?” didi. 

Úayıúcılar göz yaşına raóm idüb eyitdiler. “A begüm saña yazıú degül mi? Ya seni òanım úatl 

ideydi, ne eylerdüñ? Aòşam biz ol cÀriyeéi öldi úıyÀs iderdük. Gördük ki ölmemiş. Şu úarşuki 

Çaúal Burnu’na bıraúduú. Deñize atmaya úıyamaduú.” didi. Yÿsuf ŞÀh eyitdi: “Úuzum size 

birer avuç [103] altun vireyüm, beni ol buruna götürüñ.” didi. Úayıúcılar eyitdiler ki “Ya 

òanım duyarsa, bizi daòi öldürür.” didiler. Yÿsuf ŞÀh eyitdi: “Òanım nereden duyar? Ben 

söylemem, eger siz söylerseñüz, belki beni daòi öldürür.” didi. Sizler beni İstanbul’a götürüb 
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gelecek kadar Ortaköy’de meyòÀnede eglenüñ, andan yalıya gelin. AmÀn iósÀn idüñ diyüb” 

niyÀz eyledi. Úayıúcılar Yÿsuf ŞÀh’ı ol buruna götürdiler. Yÿsuf ŞÀh arayub buldı ki 

ölmemiş. Degnek êarbından úatı øaèìf olmış. LeùÀéif Yÿsuf ŞÀh’ı görüb aàlayub feryÀd idüb 

didi ki “Ey benüm derdimüñ dermÀnı, ey cÀn içre cÀnumuñ cÀnı. Baú şu óÀlüme efendim, 

begüm.” diyüb èaúlı başından bìhÿş oldı. Yÿsuf ŞÀh’uñ cÀn başına ãıçrayub, LeùÀéif’üñ 

boynına ãarılub, ruòsÀruñ bÿs idüb, göz yaşın Ceyóÿn iderdi. Úayıúcılar bunlaruñ óÀllerini 

görüb taèaccüb eylediler. Yÿsuf ŞÀh’uñ èaúlı başına gelüb bir sÀéir úayıú çaàırub, belinden 

şÀlı çıúarub, LeùÀéif’i ãarub, úayıàa úoyub, èazm-i İstanbul eyledi. VÀlidesine getürüb 

LeùÀéif’i bir oùaya úodı. VÀlidesi suéÀl eyledi ki “Ey oàlum, bu cÀriye nedür ve nerede 

bulduñ?” didi. Yÿsuf ŞÀh eyitdi: “VÀlide pazardan ãatun aldum. [104] NÀ-mizÀcdur. Eger iyi 

olursa kendüme oùalıú iderüm.” didi. Ve andan ùabìb taèyìn idüb tìmÀr itmege başladı. Biz 

gelelüm bu ùarafda úayıúcılar Ortaköy mey-òÀnesinde seròïş olub gice úaldılar. Úalúub yalıya 

geldiler. Òanım bunlaruñ seròïş gelmeleri ve geç gelmeleriyle merÀú idüb cÀriyelere eyitdi: 

“Var baña úayıúcıları çaàıruñ.” didi. Úayıúcılar gelüb ùurdılar. Òanım eyitdi: “Be óerìfler bu 

zamÀn seròïş olub nereden geldiñüz, ùoàrı söyleyin.” didi. Úayıúcınuñ biri úorúub “Efendim 

bizüm ãuçımuz yoúdur. Yÿsuf ŞÀh bizlere recÀ itdi. Birer avuç altun virdi, aòşamki cÀriyeéi 

n’eylediñüz didi. Biz aòşam cÀriyeéi gördük ki ölmemiş, úıyamaduú deñize bıraúmaya. 

Çaúalburnu’na bıraúduú. Yÿsuf ŞÀh alub evine götürdi. Biz ol úadar naãìóat itdük. Söz 

almadı. Bize didi ki òanım beni öldürmez. Ben òanıma her gice beş kerre iş görürüm. Òanım 

beni öldürmez didi. Biz eyitdük: Niçün öldürmez, görmedüñ mi bir nÀzenìn cÀriyeéi úatl itdi. 

Ya seni daòi úatl ideydi, saña yazıú degül mi didük? Ol eyitdi: Siz bilmezsiñüz baña bir èavret 

vefÀ itmez, ben ancaú LeùÀéif içün òanıma müdÀrÀ iderüm. LeùÀéif olmasa idi òanım benüm 

neme lÀzım diyü cevÀb virdi bize.” diyüb òanımı Àteşlendürdi. Eger ol sÀèat [105] Yÿsuf ŞÀh 

òanımuñ eline girmiş olaydı emÀn virmeyüb úatl iderdi. Òanımuñ àaøabı ziyÀde olub eyitdi: 

“Òïş imdi puşt oàlan, geçme naãìbinden, sen elime girersin. Ol zamÀn işimi ben bilürüm.” 

diyüb göñlinden anı úurdı ki “Geldigi gibi úatl iderüm şol oàlanı” didi. AmmÀ Yÿsuf ŞÀh’a 

òanım üç beş gün vÀlideñde eglen dimiş idi ki àaøabı teskìn olmaàı içün. Yÿsuf ŞÀh 

òÀnesinde birúaç aóbÀb ile õevú ãoóbet iderdi ve her gice aóbÀba àarÀyib óikÀyeler naúl 

itdürürdi. Ve ol gice naúl olan  
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ÓİKÁYE  

 ZamÀn-ı mÀøìde bir müstecÀbü’d-daève èÀbid var idi. Bir gün bir sebeble sÀlik olub 

giderdi. İttifÀú hevÀda bir èuúÀb. äÀóib-i èuúÀbuñ minúÀrından bir fÀre peççesi òÀke düşüb 

leccesi evgÀr oldı. èÁbidüñ raómi àÀlib òÀùırı dÀéimÀ şefúat ü èÀùıfete rÀàıb idi. FÀre[-i] ãaàìre 

ki aóøÀsı şikeste oldı. èÁbid dest-i óaú-perestine alub CenÀb-ı Óaúú’a celle ve èalÀ niyÀz ile 

keşf-i rÀz idüb duèÀ eyledi ki şekl-i fÀre ãÿret-i insÀna mütebeddil olub úÀlıb-ı beşeriyyete 

müteşekkil ola. èÁbidüñ øamìri maôhar-ı elùÀf-ı Óaú [106] idi. MuùlaúÀ recÀsı maúbÿl, tìr-i 

meséÿli dÀéire-i icÀbetde nişÀna vuãÿl bulurdı. Meger ol fÀre òilúatde dişi imiş. Úudret-i 

muãavvirü’ã-ãuver ile èÀbidüñ elinde bir duòter-i pÀkìze-aòter olub óüsn ü cemÀlde bülend, 

şeklde meràÿb u ercmend görindi. èÁbid Óaúú’a óamd ü åenÀ idüb anı bir ãÿfìsine teslìm idüb 

sipÀriş itdi ki ãıyÀnet ü óıfô idüb cÀnı gibi ãaúlaya. Ulalub büyüyince ihtimÀm ile besleye. 

MaúÀm-ı resde gelüb irişdükde getürüb èÀbide teslìm eyleye. äÿfì daòi ãÀfì-dil idi. èÁbidüñ 

vaãiyyetini úabÿl idüb duòterüñ terbiyetine meşàÿl oldı. Mürÿr-ı evúÀt ile duòter óadd-i 

bülÿàa irişüb òÿb-manôar fürÿà-ı cemÀli bezme nÿr u fer virdi. Yüzinde òÀlden èanberler, 

dehÀnı óoúúasında dişler lüélüéler, serÀ-perde-i óüsninüñ nigehbÀnı gìsÿlar, cemÀlde cemìl, 

liúÀda bedre èadìl, óüsn-i cihÀn-efrÿzına naôar şeydÀlıú, àonca-i dehÀnı Àrzÿsı pür-şìve ki 

andan óÀãıl olur nÀ-peydÀlıú. Muóaããalan ser-tÀ-pÀ pür-nÀz u şìve àarrÀ güzel, cümle aèøÀsı 

münÀsib ü bì-bedel, bedeninde her dest-i sìmìni gümüşden derilmiş bir el, úÀmetde müntehÀ 

serv-i òırÀmÀn nihÀl-i ÙÿbÀ [107] úadd-i bÀlÀsına òayrÀn, şìve-i reftÀrda kebg-i derì, èişve-i 

güftÀrda reşk-i òÿrì ve perìdür. CemÀli ÀfitÀbınuñ şaèşaèasından yüzine naôar muóÀl, ruòsÀre-i 

tÀbÀnı pertevinden gÿşe-i ebrÿsını görmege mecÀl yoú. äaçlarınuñ tÀr u pÿdı şikke-i ãayyÀd, 

kirpikleri cÀn almaàa tìrler, nìşterler ya òançer-i cellÀd. äÿfì biñ cÀnile şìftesi, Àşüftesi, cÀn 

baòş lebleri dÀrü’ş-şifÀsınuñ òastesi olub èÀbide gelüb óüsn-i cihÀn-efzÿnı óikÀyet itdi. 

MaúÀm-ı rüşde ve bülÿàa irişdügini rivÀyet itdi. èÁbidüñ cÀnı ol óüsn-i ùÀúında temÀşÀsına 

müştÀú olub ãÿfìye getür didi. èÁbidüñ fermÀnı üzre ãÿfì cÀnÀnı meclise ióøÀr idicek èÀbid 

gördi ki bir muãavver bir nÿr şeklde perìdür ya òÿr. Aña òiùÀb idüb “Úızum mÀh olmışsın. 

Seni bir ÀfitÀba hem-zÀd idelüm. Óüsn-i èÀlem-efrÿzuñ viãÀli ile bir derdmendi ber-murÀd 

idelüm.” didi. Duòter bu òaber birle şÀd olub irşÀd-ı èÀbidden mesrÿr mülÀóaôa-i şevherden 

her vechile pür-óübÿr olub èÀbide eyitdi: “Babacıàum, benüm cemÀl ü dil-firÿzuma óüsn-i 
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cihÀn-efrÿzuma naôar úıl. [108] Baña hemtÀ bulınmaúda ihtimÀm, serv-úaddüm miåÀli bir 

şimşÀd-úÀmet ele gelmekde iúdÀm eyle. Beni bir pehlevÀna vir ki úuvvetde ferìd, úudretde 

vaóìd ola. DünyÀda miåÀli nÀ-yÀb, èÀlemde óüsnile meh-tÀb ola.” diyicek, èÀbid tefekkür 

deryÀsına düşdi. Müteóayyir oldı. Bedraúa-i ilhÀm rÀh-nümÀ olub tedÀrik eyledi ki duòter 

söyledügi menÀúıb u evãÀf ancaú ÀfitÀbda bulınur. Zÿr u úuvvetde güneşden berter maòlÿú 

olmaz. Aña èarø ideyüm diyü òurşìde iltifÀt idüb duòter óikÀyetini şemse taúrìr itdi. Mihr-i 

münìr óÀlden òabìr olıcaú èÀbide cevÀb virdi ki “Egerçi ki nÿrda bì-naôìrüm. ØiyÀ-yı èÀlem-

efrÿzda dey-i úuvvet ve ãÀóib-i tenvìrüm. Úuvvetde aúrÀnum, zÿrda emåÀlüm yoú. ÕÀtumda 

bir gevher-i yek-dÀneyüm, ferìdüm. PÀdişÀh-ı encümüm. Óaşmet ü şevketde vaóìdüm, lÀkin 

seóÀb elinde zebÿnum, ebr ucından ebrÿlarum döküldi. Pìrüm, úÀmetde nÿnum, ãaón-ı felekde 

òırmen-i cirmüm dünyÀdan vesìè ve efzÿn olub, meydÀn-ı sipihri birúaç sÀèatde sürèat ile 

baãub geçerüm. AmmÀ kef deñlü seóÀb, nÿruma óicÀb øiyÀ-yı èÀlem-efrÿzuma niúÀb olur. 

Òayretde kef geçerüm. SeóÀb benden úavì pür-zÿrdur ki ben anuñ perde-bìn-i [109] Àyìni 

içinde gizlenüb mestÿrum, úızuñı aña vir.” diyicek èÀbid seóÀba mürÀcaèat idüb ebre òiùÀb ile 

ülfet gösterüb, mÀ-cerÀyı óikÀyet eyledi. SeóÀb óaúìúat-i óÀlden òabìr ü ÀgÀh olıcaú èÀbide 

cevÀb virdi ki “Şems rÀst söyler. Aña nisbet zÿrum muúadder, nÿrını pinhÀn itmek òuãÿãı 

baña musaòòardur. AmmÀ benüm bÀd elinden óÀlüm perìşÀn, êarbet-i pür-heybeti ile cismüm 

rìze rìze, vücÿdum rezzÀtile yeksÀndur. Anuñ ãademÀtı ile úarÀrum yoú, cÿyÀnum. Şeb ü rÿz 

şarúdan àarba, àarbdan şarúa pÿyÀnum. Úuvvetde ol benden pehlevÀn ve zÿrda Àverdür. 

Úızuñı aña vir.” didi. èÁbid bÀd ile hem-dem, nesìm ile maórem olub keşf-i rÀz eyledi. Yil 

cevÀba müteãaddì olub “Belì ÀfÀúda úuvvetüm meşhÿr, úavm-i èÁd ile óikÀyÀtum evrÀúda 

meõkÿr ü mesùÿrdur. Silsile-i óarekÀtum ile deryÀlar cÿşÀn, mevc-i ceyşleri müteóarrik ve 

òurÿşÀn ü ser-gerdÀn olur. BisÀù-ı saùvetüm rÿy-ı zemìne mefrÿş olıcaú, dem-i Àòerde cibÀl 

èihn-i menfÿs gibi ocaàı maèlÿm olub, gÿş-ı hÿş medhÿş iken şimdi ùaàlara óükmüm cÀrì, 

kÿhlar gürÿhına òavf u òaşyetüm sÀrì degül. CibÀli yirlerinden izÀle içün ne deñlü úuvvet ü 

zÿr ile üzerlerine mürÿr eylesem yirlerinde [110] pek ùurub etek ãalmazlar, ne úadar cüst ü 

cÿy ile ãadÀ ve ùanìn eylesem úulaúlarına almazlar. Ùaàlar benden úuvvetlü, kÿhlar vaúÀr-ı 

èaôìm ile àÀyetde ãalÀbetlüdür. Úızuñuñ tezevvücine añlar evlÀ, úadrinüñ irtifÀèına ùaàlar 

aèlÀdur.” diyicek èÀbidüñ èazmi ãavb-ı cibÀle olub bir kÿh-ı şükÿha èarø-ı óÀl eyledi. Kÿh 
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èÀbidüñ taúrìrine gÿş idüb, murÀdını maèlÿm itdükde, kelimÀt-ı bÀdı taóúìú idüb “Belì kemÀl-i 

úuvvetde sengìnüm, rifèatde cevÀz-úarìnüm, úuvvetde ve òaşmetde ãÀóib-i vaúÀr-ı zemìnüm, 

derÿnum óazìnesinde aócÀr-ı åiúÀle nihÀyet, birÿnum ravøasında eşcÀr-ı pür-nihÀle àÀyet yoú. 

AmmÀ mÿş-ı òÀmÿş-ı åuúbe-fürÿşuñ tìà-ı òÀk-tırÀşı ucından bedenüm mecrÿó, anuñ dendÀne-

i çÀlÀki çÀkçÀkinden muùayyebüm olan bì-úarÀr úılmışdur ki meõbÿó ola. äÿretÀ cirmde øaèìf 

görinür, velÀkin cürmde úavìdür. Cebrile derÿnumı kendüye mesken, êarb-ı dest göñlüm ve 

úalbüm òÀnesin özine vaùan itmişdür. Dest-i cevrinden gürìze mecÀl muóÀldür. Bedenümde 

bir gÿşe yoú ki anuñ sebìli, tenüm óücrelerinden bir maóal görinmez ki anda delìli olmaya. 

Bir èayÀr-engìzdür ki vücÿdum óazìnesine [111] rÀh bulub nÿşa maózÿnumı tebÀh ider, bir 

düzd-i òÀk-rìzdür ki derÿnum defìnesinde maóf[ÿ]ô olan türÀbı leked-kÿb u pÀymÀl ider. 

SarÀy-ı arøuñ niúÀb-ı revzen-güşÀsı iúlìm-i òÀk-i maókÿmı olub, taótı taòt-ı zemìn ol diyÀruñ 

pÀdişÀsıdur.” diyü meéÀåir-i mÿşı taúrìr eyledi. èÁbidüñ gÿşı bu òaber ile medóÿş olub fÀreéi 

ióøÀr, mÀcerÀyı èale’t-tafãìl beyÀn ü èayÀn idüb, “Bir lÀle-ruò, úamer-rÿy, sìmìn-beden, misk-

bÿy duòterüm vardur. RıøÀsı bir pehlevÀn-ı zÿr-müşt dil-Àver-i çÀlÀk ü úavì-püşte hem-ser 

olmaúdur. BerÀhìn-i ãıdú-Àyìn, edille-i óaúÀyıú-úarìn ile muúarrer ve muóaúúaú oldı ki 

úuvvet-i bÀzÿda sen cümleden muúaddem ü muúavvìsin. Úızum saña lÀyıú, aóvÀlüñ anuñ 

rıøÀsına muvÀfıúdur.” diyicek mÿş cevÀb virdi ki “Müsellem bÀzÀr-ı úuvvetüm germ, 

destümde Àhen ü óadìd nerm imiş. Mÿş ile insÀnuñ ne münÀsebeti, óayvÀn ile ehl-i nuùúuñ ne 

müşÀkeleti olur. İzdivÀcdan murÀd nitÀc-ı nikÀódan maúãÿd nuúÿd-ı tenÀsülde revÀcdur didi. 

Meger maóbÿbe daòi ol meclisde óÀøıre olub muóÀvere-i mÿşa gÿşı ùutub maúÀlÀtına taósìn 

[112] ü Àferìn idüb óüsn-i cevÀbına èÀşıú olmış. Maóabbet ravøalarından nihÀl-i vedÀda óaøret 

gelüb, meveddet gülşenlerinde àonca-i ittikÀda àalebe-i şevú ile şüküftelik èÀrıø olub, èÀbide 

niyÀz u taøarruè ile tevaúúiè eyledi ki duèÀ ide, kendü daòi mÿş olub  èÀşıú ile maèşÿú viãÀle, 

muóibb ile maóbÿb ittiãÀle irişeler. èÁbid-i maúbÿlü’l-münÀcÀt Óaú dergÀhına refè-i óÀcÀt 

idüb el úaldırub duèÀ itdi. EbvÀb-ı úabÿl güşÀde idi. ÓÀceti úabÿl olub ãÿret-i insÀniyyet ol 

sÀèatde mütebeddil olub, duòter-i meh-pÀre hemÀn şekl-i fÀreye müteóavvil oldı. èÁúıbetü’l-

emr maúãÿda irdiler. èÁbide vedÀè idüb delüklerine girdiler. èÁbide tefekkür eyledi ki her bir 

şeyéüñ aãlı, cümle umÿr aãlına rÀciè imiş. èUúalÀ úatında meşhÿr ü şÀyièdür diyüb òÀùırına 

òuùÿr itdi ki kendüye münÀsib bir òatun ala, cÀn yoldaşı ola. CivÀrında bir ãÀlióa òatun bulub 



 174

èaúd-i nikÀó eylediler. Ol òatun daòi kendü gibi pÀrsÀ, zÀhide, èÀbide, her vechile mestÿre ve 

ãÀlióa idi. Øamìrine bu maènÀ lÀyió oldı ki anuñla meşveret idüb naãìóati ile èamel eyleye. 

Cümle aóibbÀdan ol evlÀ. Bu òuãÿãuñ müşÀveresine enseb ü aèlÀdur diyü mestÿreye keşf-i rÀz 

itdi. Òatun óaúìúat-i óÀle vÀúıfe, èÀbidüñ duèÀsı úabÿline èÀrife [113] oldı. NoúãÀn èaúlı 

muúteøÀsınca kendüye èÀbid olur, menÀfiè taóãìline düşdi. èÁbide eyitdi: “Bilürsin dÀr-ı 

dünyÀda senden özge maóremüm, cihÀn-ı fÀnìde vücÿduñdan àayrı hem-demüm yoú. 

Çeşmüm cemÀlüñe rÿşen, cÀnum viãÀlüñe tÀze gülşendür. Erenlerüñ bÀà u bustÀnı, teferrüc-

gÀh-ı gülistÀnı òatunlaruñ gül-zÀr-ı cemÀlidür. Göñlüm gözinüñ rÿşenÀsı Àyìne-i ruòsÀruñla, 

òÀùır-ı àam-gìnümüñ güşÀdı istimÀè-ı óüsn-i güftÀruñladur. Sen benümsin, ben senüñ. CÀn 

senüñdür, ten senüñ. ÒudÀ-yı teèÀlÀdan iste ki cÀriyene cemÀl-i cemìl, óüsn-i bì-èadìl erzÀnì 

úıla ki baúıyye-i èömr-i zindegÀnìde anuñla mesrÿre olam. Sen daòi müşÀhede-i dìdÀr-ı dil-

firÿzum ile şÀd u òurrem olasın.” didi. Mestÿrenüñ sözi èÀbide teéåìr itdi. Fi’l-óÀl CenÀb-ı Óaú 

celle õikre dest-i niyÀz úaldırub duèÀ itdi ki çehre-i nigÀrda óüsn-i bedìè ÀşikÀr ola. Òatuna bir 

lehce ve ãÿret vire ki sÀéirinden mümtÀze, óüsn-i cemÀlde bì-endÀze ola. èÁbidüñ duèÀsı tìr-i 

hedef-i icÀbete irişdi. äabÀó olub cÀme-òˇÀbından úalúdı. Gördiler mestÿre sitÀre idi. MÀh 

olmış òÀk-i õilletde ÀvÀre idi. Taòt-ı óüsne geçüb şÀh olmış, úÀmetde serv-i mevzÿn [114] 

gören cemÀline óayrÀn ü meftÿn olur, gözleri dil ãaydına dÀm, úaşları kemÀn, kirpikleri 

sihÀm, ruòlarınuñ her biri tÀbende úamer, ebrÿları miórÀb-ı óüsne iki mevzÿn kemer, leùÀfetde 

cÀna şebìh, kemÀl-i ùarÀvetde óüsn-i cihÀn-efzÿ[n] ile àÀyetde vecìh. èÁbid óamd ü åenÀ ile 

nièmet-i celìle muúÀbelesinde şükrler úıldı. Óüsn-i dìdÀrı temÀşÀsı ile behremend olub rÿzgÀr 

geçürdiler. Òatunuñ cemÀl-i cemìli rÿz-be-rÿz teraúúìde tamÀm ve dil-firÿz oldı. ÁvÀze-i 

óüsni èÀleme meşhÿr, ãìt-i cemÀli cihÀnda ÀfitÀb-ı pür-nÿr gibi dillerde meõkÿr oldı. ÙÀéife-i 

nisvÀn cemÀl-i bÀ-kemÀli ùÀúınuñ müşÀhedesine müştÀú, óüsn-i bì-hemtÀsına Àşüfte ve èuşşÀú 

oldılar. Gürÿh gürÿh zenler úapulara, revzenlere ãıàmayub gelüb giderler oldılar. Óüsnde 

èacìb, şehrde meşhÿre-i dil-firìb oldı. Bir gün eline Àyìne alub cemÀline nigerÀn oldı. Úaşlar 

hilÀline naôar ãaldı. èİõÀr-ı gülgÿnı, dìde-i pür-siór ü efsÿnını gördi. Dem-beste ve òayrÀn 

úaldı. Derÿnı levóasına hem-òˇÀre-i øamìri evvelÀ vesvÀs-ı vesvese sebìline beşìr ü èacìb-i 

kibriyÀ ùarìúlerine reh-ber olub òÀùırına òuùÿr itdi ki “CemÀl-i zìbÀda miåÀlüm nÀ-yÀb, cÀmiè-i 

óüsne gÿşe-i ebrÿlarum miórÀb, vücÿdum gevheri dür-dÀne-i yetìm, zülf-i müşgìn ü semen-
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bÿyum èanber-i [115] şemìmdür. Niçün şÀhlar ile çift, pÀdişÀhlar ile hem-ser ü hem-òaft 

olmayum. èÁbid-i merd dervìş-i nÀn-cÿyìn ile dil-rìş, dünyÀ nièmetlerine muótÀc, faúr u fÀúa 

ile õelìl ü acdur. Benüm gerden-i kÀfÿrıma ùavú-ı õer, sÀèid-i billÿrìnüme envÀè-i gevÀhirden 

zìver, sÀú-ı sìmìnüme altunlu òalòÀl u mücevher kemer gerek idi. Òasìs ile zindegÀnì ne lÀyıú 

degülüm.” diyü fÀsid àurÿrlar pìşe ve endìşe úıldı. èÁbid ile maóabbetleri hevÀsı serd, 

maèìşet-i iòtilÀùları mizÀcı pür-elem ü derd oldı. Muèaôôam sarÀylarda sükÿn ile envÀè-i 

eùèime-i leõìõe sevdÀlarına meftÿn, jer-beft libÀslar zìbÀlar óarìr ü perniyÀn òilèatler, mükellef 

bisÀùlarda òusrevler, mìrler ile inbisÀù itmek Àrzÿlarına  düşdi. èÁbide dil-ÀzÀrlıúlar, èinÀd u 

sitìzler, ùurfe ùurfe nÀzlara, şìvelere başlayub şìveler ider oldı. èÁbidüñ óuøÿrı àumÿm u 

endÿha mütebeddil, evúÀt u sÀèÀti àuããa ve óüzne müteóavvil oldı. Bir nefer eùfÀl-i saàìri daòi 

var idi. Mestÿre kibrinden ve àurÿrından anlara òidmet itmez oldı. èÁbid esìr-i èayÀl, giriftÀr-ı 

Àşÿb u melÀl olub Óaúú’a èibÀdeti zamÀnları evlÀd-ı ãıàÀrınuñ terbiyetine maãrÿf, CenÀb-ı 

óaøret-i ulÿhiyyete niyÀzı evúÀtı ehl-i beytüñ mühimmÀtına [116] maèùÿf oldı. ÌcÀb-ı øarÿret 

ile nÀ-çÀr ikinci óÀcet içün dergÀh-ı Óaúú’a el açub niyÀz eyledi ki úÀmet-i mestÿreden ol 

óüsn-i behcet meslÿb olub çehre-i insÀniyyeti lehce-i òırsa maúlÿb ola. Taøarruèa icÀbet 

ùarìúleri meftÿó idi. CenÀb-ı Óaú’da duèÀsı maúbÿl olub fi’l-óÀl òatun, ãÿret-i óayvÀna 

müteşekkül olub şeklde bir ayu oldı. ÒÀneden iòrÀc itdiler. SarÀy-ı şÀhı ÀşiyÀn-ı dÿn esvÀú u 

beyÀbÀna düşüb zebÿn-ı òÀlòÀl-ı zerrìn ile ùavú u kemer Àrzÿ iden nÀúıãü’l-èaúl ü ebleh, 

mezbele-zÀrlarda mekìn meôÀhir-i nÀle ve enìn oldı. Muttaãıl òÀne-i èÀbidi devr idüb 

úapusından dÿr olmazdı. ÁsitÀnesi òÀkine yüz sürüb gözleri yaşını seyl-Àb-ı Àh u enìn ü 

zÀrìsin işidenlerüñ cigerleri kebÀb olurdı. èÁbid eùfÀle òidmet ile ùÀèat-i Óaú’dan baèìd, 

òÀnesinüñ külfet ü meşaúúÀtine ãarf-ı evúÀt ile óüzn-i şedìd içinde oldı. Øarÿret-i óÀl ile 

üçünci suéÀl içün CenÀb-ı Óaúú’a taøarruè ve temennì eyledi ki òırs-ı óarìãi vaøè-ı sÀbıúına 

taóvìl eyleye. Úabÿl-i duèÀ mevèÿd idi. Ol anda óırs evvelki beşeresi ile Àdem lehce-i úadìmi 

ile müteşekkil ve èÀbide maórem oldı. Cebìn-i [117] niyÀzı òÀk-i meõellete úoyub şükrler, 

vesvese-i eblehìye imtiåÀl itdügine nÀdim ü peşìmÀn olub, cÀn ile eùfÀlinüñ òidmetine úıyÀm 

gösterdi. èÁbid kemÀkÀn ùÀèat-i ilÀhìde olub leyl ü nehÀr èibÀdet ü iòlÀãda rÿzgÀr geçürdi. Bu 

úıããa-i àarìbe mÿcib-i èibret óikÀyet-i bedìèa müstevcib-i envÀè-i naãìóatdür ki èÀbid 

meşvereti ehli ile itmedi. Úırú yıllıú èibÀdetinüñ fÀéidesi hebÀéen menşÿr, Óaú dergÀhında 
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zìver-i úabÿl ile maúbÿl olıcaú óÀcÀtı øarÿret ile øÀyiè olmaàla murÀdÀtı şìşeleri meksÿr oldı. 

RefÀhiyyet ü óuøÿrdan dÿr düşdi diyüb óikÀyeéi tekmìl eyledi.  

 Yÿsuf ŞÀh’uñ õevúına gidüb menúabet-òˇÀna iósÀnlar eyledi. Çün ãabÀó oldı. Yÿsuf 

ŞÀh iskeleye geldi. Gördi úayıú gelmemiş. Bir miúdÀr eglendi. Úayıú gelmedi. “èAcabÀ niçün 

úayıú gelmedi?” diyü endìşede úalub girü òÀnesine geldi. Ve ol gice aóibbÀlardan bir õÀtuñ 

naúl eyledigi  

ÓİKÁYE  

 Bir pÀdişÀh öñinde nedìmleri, muãÀóibleri arasında iòtilÀf düşüb eşyÀnuñ àÀyet ile 

yaramazı, eşeddi nedür dimişler. Baèøılar “Yaramaz òatundur.” kimi eyitmiş “Sÿè-i òulúdur.”, 

baèøısı eşyÀ “Yaramaz úoñşıdur.” [118] dimişler. Sözleri bu üç mertebede úarÀr idüb, lÀkin 

rücóÀn úanúısında idügini temyìz idemeyüb óÀkime muótÀc olmışlar. Meger pÀdişÀh seyre 

niyyet idüb ùaşra çıúmaú üzere imişler. PÀdişÀh eyitmiş: “Yol üzere evvel her kime bulışılursa 

anı óakem idelüm. Her ne dirse rÀøı olalum. İòtilÀf ve nizÀè ber-ùaraf olsun diyü buyurmışlar. 

MuãÀóibleri “Òïş.” diyüb süvÀr olur. İttifÀú şehrden çıúub evvel bulışduúları ehl-i úurÀdan bir 

pìr imiş. Merkebine ùopraúdan düzilmiş destiler yükledüb şehre ãatmaàa gider imiş. 

Eyitmişler: “Bizüm aramuzda bir òuãÿã içün iòtilÀf oldı. Bizüm èaúlımuzda imtiyÀzına úudret, 

rücóÀnına miknet görinmedi. Bir óÀkime mürÀcaèat lÀzım geldi. èAhd itdük ki evvel 

bulışduàumuz kimesneyi óÀkim idüb anuñ söziyle úanÀèat ideyüz. Sen bir pìrsin. Pìrler reéyde 

bì-naôìr, óikmetde ãÀóib-i tedbìr olurlar. Fikrleri ãÀyib, èaúlları åÀúıbdur. Úalbleri Àyìnesi 

àubÀrdan pÀk, idrÀkleri derecÀtı hem-ser-i úıbÀb-i eflÀkdür. SuéÀlimüze cevÀb virürseñ seni 

kÀmyÀb idelüm. Şübhemüz óall olursa kelÀmını faãlü’l-òiùÀb eyleyelüm.” dimişler. Pìre 

mÀcerÀyı taúrìr idüb “Üç òuãÿãda úanúısı yaramazdur, beyÀn ü èayÀn eyle.” dimişler. Pìr 

meger süòanda, óikmetde [119] bì-naôìr, sözde kemÀlÀtda behr-i øamìr, her óÀlden ÀgÀh ü 

òabìr imiş. Eyitmiş: “SuéÀlüñüze cevÀb ÀsÀn, müşkülüñüz óalline imkÀn vardur. Üç umÿruñ 

birinde rücóÀn muúarrerdür. Yaramaz òatundan ùalÀú ile òalÀã mümkin, müfÀraúat ile Àdem 

dÀéire-i óuøÿrda mütemekkin olur. Yaramaz úoñşı egerçi düşvÀr, belÀ-yı cÀn u ÀzÀr-ı dili 

andan daòi necÀt müyesserdür. Evi ãatmaú ile úurtılur ammÀ yaramaz òÿy ne èavrete beñzer 

ne yaramaz cÀra. DünyÀyı geşt iderseñ bulınmaz aña çÀre. Ol bir belÀdur cümleden eşedd, bir 

èaõÀb-ı elìmdür aña yoúdur óadd ü èadd. Bed-òÿy ile Àdem siyeh-rÿ, yaramaz òaãlet ile 
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merdüm pür-àuããa ve úayàudur. Bed-òÿyile ùabìèat èaõÀb içinde maóbÿs, bed-òÿylu Àdemüñ 

ùÀlièi menóÿs, işleri maèkÿsdur. Òÿy-ı bed-şinÀda eser nesìm-i serde, ãovuúda Àdem buydurur 

berde beñzer derd-i bì-dermÀn, düşmen-i bì-amÀndur.” diyicek pÀdişÀh kelÀm-ı pìre Àferìn, 

bile olanlar cümle sözine taósìn eylemişler. PÀdişÀh süòandÀn imiş. Øamìr-i münìrine pìrüñ 

sözi teéåìr idüb eyitmiş: “Ne istersin òÀùır-keşÀne ile şÀd göñlüñ evi külbe-i vìrÀne beñzer. Ne 

ile ÀbÀd olur?” dimişler. Pìr ziyÀde nÀzik øamìr-i kemÀli ile ehl-i èirfÀn u ãÀóib-i tedbìr imiş. 

Dimiş ki “PÀdişÀhum mülÿk-i èiôÀmuñ ehl-i kemÀle rièÀyeti [120] iki nesne ile olur. Biri 

menÀãıb u merÀtib iósÀnı, biri mÀl u menÀl ü èavÀyid imtinÀnı iledür. Bu kemìneñüze manãıb 

èaùÀ iderseñüz óÀliyÀ cümle bendelerüñüz yirlü yirindedür. Birisine maèzÿl olmaú lÀzım gelür. 

DerÀhim ü dìnÀr èinÀyet iderseñüz òızÀne-i èÀmireye nevèan noúãÀn gelür. Şimdi nev-rÿz 

zamÀnıdur. Cümle nevvÀb-ı kÀmyÀbuñuz cenÀb-ı şerìfüñüze hedÀyÀ pìşkeş çekerler. Kemìne 

bendeñüzüñ ôahr-ı merkebde maómÿl olan destìleri ãatılmaú içün emr-i èÀlì olursa fermÀn 

buyurıla. èAtebe-i èulyÀñuza pìşkeş çeken beglerüñüzüñ hedÀyÀsıyla úuluñuz destìlerinden 

birisi bile ola. O bahÀne ile cümle çÀreler ãatılur kemìneñüze. ÕÀéide óÀãıl olur. Bendeñüze 

úanÀèat gelür.” diyicek, pÀdişÀh tekrÀr taósìn idüb emr iderler ki “Nev-rÿzda dergÀh-ı 

muèallÀlarına çekilen aúmişe ve emtièada, elbette pìrüñ destìlerinden bile olmayınca ol 

hedÀya maúbÿl olmaya. Pìr ùapu úılub pÀdişÀh ve muãÀóiblerine pìrüñ cevÀb u kemÀli òïş 

gelüb iãÀbet ÀrÀste taèaccüb eylemişler. AóvÀl-i pìr beyne’l-cumhÿr meşhÿr olub, her destìye 

birer altun narò eyleyüb, herkes muúaddem birer dìnÀr virüb birer destìler almışlar. Destìleri 

vÀfir ãatılub müstevfiyen altuna mÀlik olmış. Meger pÀdişÀhuñ [121] vezìri õÀtında kemÀl-i 

èirfÀndan òÀlì bi’ù-ùabiè feøÀyil ü maèÀrifden tehì ve èÀrì imiş. Pìrüñ óikÀyetini işidüb, istibèÀd 

ü taèaccüb idüb, ùabìèatında merkÿz olan denÀéet ve óadd-i õÀtında mecbÿl olan reõÀlet ü 

òiffet muúteøÀsınca “PÀdişÀh hedÀyÀsında ùopraúdan düzilmiş bir destì bile virilmek ne 

münÀsebet olur?” diyü àaøab-Àmìz kelimÀt itmiş. TevÀbièi eyitmişler: “Elbette sizüñ 

hedÀyÀñuzda daòi bir destì olmaú lÀzımdur. Şimdiden alalum, ãoñra bulınmaz. PÀdişÀh ansuz 

olan hedÀyÀyı úabÿl itmemek muóaúúaúdur.” dimişler. Øarÿrì olub vezìr ùarafından pìre Àdem 

varub destì ùaleb eylemişler. Pìr-i nÀzik-øamìr eyitmiş: “Varan Àdeme destìlerümüzüñ naròı 

bir altun idi. Anlara yüz altuna virürüm.” dimiş. Ádemleri gelüb taúrìr idicek, vezìr nihÀyet 

mertebede incinüb àaøab eylemiş. Áòirü’l-emr, almaú øarÿrì olub yüz altun göndermişler. Pìr 
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èinÀd idüb “Ehl-i kibre kibriyÀlıúdandur.” didükleri kelÀm ile èÀmil olub destìyi anlara “Biñ 

altundan eksük ile virmezüm.” diyü muãırr olub, nev-rÿz daòi irişüb vezìr çÀr u nÀ-çÀr biñ 

altunı gönderüb aluñ dimiş. Pìre ùamaè àÀlib olub “Biñ altuna daòi rÀøı degülüm. Bir şarùum 

daòi vardur. Ansuz [122] virmezim.” dimiş. “Nedür?” diyü ãormışlar. Eyitmiş: “PÀdişÀh 

óuøÿrına dest-pÿs içün varılduúda, vezìr beni elbette arúasına alub getürsün. Bu şarùa rÀøı 

olursa virürüm.” dimiş. Farù-ı øarÿretden vezìr bu şarùı daòi úabÿl idüb ol vaøè ile óuøÿr-ı şÀha 

varmışlar. Pìr eyitmiş: “PÀdişÀhum òÿy-ı bed èaceb óaml-i åaúìldür. Ádemi bu mertebeye 

irişdirür, eşerr-i eşyÀ idügine óükm itdügüm åÀbit oldı.” diyicek pÀdişÀh tebessüm idüb pìrüñ 

kemÀlÀtına envÀè-i taósìnile, óüsn-i taúrìrine Àferìnler eylemişler. Vezìri èazl idüb vezÀreti 

pìr-i óakìme, ãadÀreti müşìr-i óikmet-peõìre tefvìø eylemişler. èÁlem maèmÿr, óücre-i melik 

pür-nÿr, memleket dÀrü’s-sürÿr olmışdur ve’s-selÀm diyüb óikÀyeyi tekemmül eyledi.  

 Yÿsuf ŞÀh’uñ õevúına gidüb “CÀnum efendim, iósÀn idüñ bir óikÀye daòi naúl idüñ.” 

didi. Mezbÿr başum üstine diyüb óikÀyeye başladı.  

ÓİKÁYE 

 İki dÀnişmend sÿòteleri, Àteş-i èilmüñ efrÿòteleri, hengÀm-ı cevÀb u suéÀlde birbiri ile 

baóå ü cidÀl eylediler. Biri eyitdi: “Min cidd ü cehd kelÀmı dürüstdür. Her kÀrda cidd ü 

ihtimÀm lÀzım. Óuãÿl-i maúãÿda saèy-i cemìl mühimdür. EsbÀba mübÀşeretsüz iş [123] 

olmaz, Àòiri teşvìşdür.” Birisi eyitdi: “Cidd ü cehd lÀzım degül. Naónü úasemnÀ kelÀmı 

benüm òˇÀcem ve üstÀdumdur. Maùlÿb u merÀm óuãÿlinde istinÀdum añadur. ErbÀb-ı óaúÀyıú 

u aãóÀb-ı deúÀyıú, yanlarında netìce-i saèy yaban yirlere tìri pertÀb u remydür. Taúdìr-i 

Óaú’da maúsÿm olan rızú bì-gümÀn irişür. Cidd ü ihtimÀm her yirde fevz ü encÀm olmaz. 

Anuñ daòi maóalli olur.” didi. NizÀèları müştedd, óuãÿmetleri fevúa’l-óadd ve’l-àÀye oldı. Bir 

gün min cidd ü cehd kelÀmını tercìó iden sÿòte girü muèÀrıøı ile cengde iken eyitdi: “Be cÀhil 

işte şimdi ikimüz bile açlar, àıdÀya muótÀclaruz. Ben bugün saèy ü iúdÀm ideyüm. Bir yaàlu 

noòÿdlu pilÀv pişirdüb muóaããalü’l-merÀm olalum. Sen naònü úasemnÀ kelÀmı ile aç u nÀ-

kÀm ol.” didi. Meger ol sÿòtenüñ bir òˇÀce-i kÀmkÀr ÀşinÀsı, merd-i èÀúıl u hÿşyÀr, dïst-ı bÀ-

nevÀsı var idi. Sÿòte aña varub naónü úasemnÀ kelÀmı ile naãìb temennÀ iden muèÀrıøı ile 

cidÀllerini óikÀyet eyledi: “İşte bugün bu vechile mÀ-cerÀmuz oldı. Gice size gelüb mihmÀn 

oluruz. Òaãma ilzÀm içün bize laùìf ü raènÀ etlü, ãoàanlu, köftelü dÀne pirinç pilavı ióøÀr 
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idüñ.” diyü taøarruèlar eyledi. ÒˇÀce daòi n’ola diyü øiyÀfete vaède eyledi. [124] İkisi bile ol 

gice varub òˇÀceye mihmÀn oldılar. ÒˇÀce laùìf ü ôarìf aóvÀle muùùaliè ãÀóib-i vuúÿf, luùf-ı reh-

i şerìf idi. Leõìõ ü ãÀfì revàan ile bi’l-cümle envÀè-i tekellüfÀt ile maãnÿè ve puòte pilÀv ióøÀr 

idüb, bir rengìn çininüñ içine bir avuç altun úoyub üzerini pilÀv ile mestÿr eyledi. Maènìde iki 

dürlü ùaèÀm oldı. Üzerinde aú pilav içerüsi zerde. Naónü úasemnÀ diyen sÿòtenüñ óiããesi ol 

õerde idi. Vaút-i ùaèÀm irişdi. äÀóib-i òÀne úonuúlara süfre getürüb beõl-i òˇÀn itdi. Min cidd ü 

cehd sÿòtesi CenÀb-ı Óaúú’a şükrler, òˇÀceye envÀè-i telaùùuf ile åenÀlar, duèÀlar eyledi. 

PilÀvdan vÀfir müstevfì ekl idüb úarnı müntehÀ ùoydı. AmmÀ õerde òuãÿãını aãlÀ ùuymadı. 

Naónü úasemnÀ sÿòtesine àalebe idüb eyitdi: “Aómaú, işte cidd ü cehd òˇÀcesinden sebaú 

böyle alınur. Sen baú ùur. Ben saèy ü ihtimÀm idüb derd-i cÿèa devÀyı tamÀm eyledüm. Naónü 

úasemnÀ ümìdi ile aç u nÀ-tüvÀn ol.” didi. Bì-çÀre ôÀhirde maàlÿb olub, derÿnda CenÀb-ı 

Óaúú’a iètimÀd ile úavì-dil idi. Açlıàa ãabr müşkil iken kendüye cebr idüb, belÀ-yı cÿèa 

taóammül úılub, meõhebinden rücÿèa ruòãat virmedi. Süfreyi úaldurdılar. äÀóib-i òÀne [125] 

eyitdi: “ÒˇÀce daèvÀsında muãırr olub, şÀm içinde aç úalub mıãr-ı pilÀva girmedi. ŞÀyed 

giderek muøùar olub naãìbini ala.” diyü çini birle ol pilÀvı yanına úoyub gitdi. Ùoú olan sÿòte 

óavãalası enhÀrı dÀne pirinç ile memlÿ yalıñuz pilÀvı ol yidi. Úarnı ùoú óuøÿr ile yatdı, uyudı. 

Sÿòte derdmend aç u müstemend, çeşmine òˇÀb-ı óuøÿr óarÀm, kÀrına gÀhì peşìmÀn, ammÀ 

gözi dÀne pirinç çinisinde müdÀm ãabÀóa úarìb olınca ãabr u ÀrÀm eyledi. Min cidd ü cehd 

sÿòtesi uyòudan uyanub úalúdı. Gördi nedìm-i naónü úasemnÀ bisÀùında henÿz bìdÀr. Açlıú 

belÀsı cÀnına kÀr eylemiş, muøùaribü’l-óÀldür. Eyitdi: “Behey cÀhil, úurı àayret Àdemi zebÿn, 

lecc ü èinÀd kişinüñ úÀmetini nÿn ider. Şimdi yÀriken daèvÀñda mÀl görinmedi. Sitìz ü 

lecÿclıúdan n’olur. Pilavı al.” diyü çiniyi öñine sürüb basù-ı maúÀl eyledi. Bì-çÀre ziyÀde aç u 

gürisne idi. Øarÿret ile ger sìne dögüb, inãÀf yüzinden pilÀva èÀşıú idi. Eline úaşıú alub yir 

gibi olub, pilÀvı virürken gördi pilÀvuñ altı altundur. HemÀn naónü úasemnÀ diyü üzerine 

düşüb pirinçden altunı ifrÀz eyledi. Şeh-bÀz-ı recÀ ile meydÀn-ı [126] tevekkülde avcı idi. 

Avucı ùolu zer oldı. Min cidd ü cehd sÿòtesine òayret ü renc ve ùaleb Àşüftesine kemÀl ü dem-

bestegì ve øıcret geldi. GÀh oturur gÀh ùurur, àuããa ve àamdan gÀh yatur gÀh yürür: “Behey 

cÀhil ne èaceb ùoyum olduñ? Meõheb senüñ imiş, heb õeheb saña naãìb oldı.” diyü 

iètiúÀdından rücÿè itdi. Fi’l-vÀúiè ùabÀyiède iòtilÀf muóaúúaú. Kiminüñ Àyìne-i úalbi àubÀr-ı 
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şekk ü reyb ile pür-èayb, kiminüñ miréÀt-ı muãaffÀ mÀnendi pÀk ü ãÀfdur. Şÿrìde olan úalb 

cümle umÿrda esbÀba müstenid olur. Ben faúìrüñ göñli efendim ile şen olur, diyüb óikÀyeyi 

tamÀm eyledi.  

 Yÿsuf ŞÀh’uñ beş on altunı[nı] alub gitdiler. Çün ãabÀó oldı. Yÿsuf ŞÀh úalúub 

iskeleye geldi. Gördi úayıú yoú. ÚarÀrı úalmayub bir sÀéire úayıàa binüb èazm-i òanım eyledi. 

Yÿsuf ŞÀh úayıúcıya eyitdi: “CÀnım úayıúcı sen úanàı diyÀrdansın ve úanàı diyÀrları gezdüñ 

ve başına ne geldi? Naúl it görelüm.” didi. Úayıúcı eyitdi: “Behey oàlum, başdan çoú ser-

encÀm geçdi. VelÀkin bir àarÀyib óikÀye naúl ideyüm didi.  

ÓİKAYE 

 Bir óammÀluñ [127] tırÀşı gelüb berber dükkÀnına tırÀş olmaàa gidüb berber gördi ki 

bir sersem óamÀldur. Berber óamÀlı tırÀş ider. ÓammÀluñ beş èaded parası olub berbere eydür 

ki “CÀnum berber, bu sefer beş aúçamuz var. Bir daòi tırÀş olursam ziyÀde virürüm.” didi. 

Berber “Maènì degül, eger òarçlıàuñ yoú ise, al saña òarçlıú vireyüm.” diyüb, úırú èaded para 

virdi. Bir kÀàıd daòi tuz virdi. ÓammÀl eyitdi: “Bu tuz nedür?” didi. Berber eyitdi: “Sen bu 

tuzı ye, vücÿdına çoú fÀéide olur.” didi. ÓammÀl hemÀn tuzı yidi. Úırú èaded paraéı aldı, 

dükkÀndan çıúub gitdi. ÓammÀl eyitdi: “TırÀş oldum, úırú param var. BÀrì bir de óammÀma 

gideyüm.” diyüb ùoàrı óammÀma geldi. äoyınub içerü girdi. HemÀn iki èaded tellÀk gelüb 

óammÀluñ yanına oturub ikrÀma başladılar. ÓammÀl göñlinden eydür: “Bu ikrÀm úırú paraya 

olmaz. èAcabÀ beni bir Àdeme mi beñzedürler?” diyü òulyÀ iderdi. ÓammÀlı pÀk yuyub 

cÀmekÀna getürdiler. Bir aèlÀ yire oùurtdılar. Bir uşaà elinde mücevherli ùaúım çubuú 

óammÀla virdiler. Bir aèlÀ boàça esbÀb óammÀluñ öñine úodılar. ÓammÀl eyitdi: “Bu esbÀb 

[128] kimüñdür?” Eyitdiler: “Efendim senüñdür.” ÓammÀl eydür: “Bu esbÀb benüm degül, 

ben esbÀbumı bilirüm, bu degül.” didi. Eyitdiler: “AmÀn efendim, iósÀn idüñ, bu esbÀb 

senüñdür.” diyüb óammÀlı giydürdiler. ÓammÀl giyinüb gördi ki cebleri altun ùoludur. HemÀn 

beş on altun bıraàub ùaşra çıúdı. Gördi ki bir aèlÀ ùonanmış at. ÓammÀluñ öñine getürdiler. 

ÓammÀl eyitdi: “Bu at kimüñ?” “Efendim sizüñdür.” diyüb óammÀlı ata bindürdiler. Ùoàrı bir 

úonaàa götürdiler. ÓammÀl atdan inüb yuúarı çıúdı. Uşaàlar óammÀluñ óuøÿrında dìvÀn 

ùurdılar. ÓammÀl eydür göñlinden ki “CÀnum bu úonaà kimüñdür? Beni buraya niçün 

getürdiler?” diyü òulyÀ iderdi. Uşaàın biri eyitdi: “Efendim sizi óammÀm incitdi, bÀrì óareme 
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teşrìf idüñ.” didi. ÓammÀl òïş olur diyüb óareme girdi. HemÀn òanım girüb “VÀy efendim, 

buyuruñ.” diyüb ikrÀm idüb úahve altı ùaèÀm gelüb yidiler. Andan aòşam olub òanım ile 

döşege girdiler. İki defèa mücÀmaèat eyledi. ÓammÀl eyitdi: “Òanım cÀriyeler úanda gitdi.” 

didi. Òanım eyitdi: “Efendim mekÀnlarına gitdiler. Ne isterseñüz emr buyuruñ.” didi. ÓammÀl 

eyitdi: “Úadem-òÀneye gitmek ìcÀb [129] itdi.” Òanım şemèdÀnı alub úadem-òÀneye óammÀl 

ile gitdiler. ÓammÀl içerü girüb çömelüb Àbdest bozarken óammÀluñ eñsesine birúaç toúat 

urdılar. Bir de óammÀl gözini açub gördi ki óammÀmda göbek ùaşında çömelüb oturdurlar ki 

“Behey edebsüz Àdem, iki kere èabazÀya varduñ. Seni faúìrdür diyü bir şey söylemedük. 

Şimdi úarşumuzda oturub pislersin. Yıúıl úarşumuzdan edebsüz.” diyüb óammÀlı êarb 

eylediler. ÓammÀl gördi ki ne òanım var ne úonaú var. Bildi ki berberüñ virdügi tuzda imiş 

bu keyfiyyet. HemÀn bedenin pÀk idüb ùaşra çıúub gitmiş didi.  

 Úayıúcı óikÀyeéi tamÀm idüb yalıya Yÿsuf ŞÀh geldi. Gördi ki cÀriyeler evvelki 

minvÀl üzere Yÿsuf ŞÀh’ı alub óuøÿr-ı òanım eylediler. Òanım Yÿsuf ŞÀh’ı görüb “MÀşÀallÀh 

begüm, ãafÀ geldüñ, òïş geldüñ diyüb ikrÀm eyledi. CÀriyeler meclis ÀmÀde idüb, èişrete 

mübÀşeret eylediler. Òanım eyitdi: “Begüm saña bir óikÀye naúl ideyüm.” didi. Yÿsuf ŞÀh 

“İósÀn idersiñiz.” didi.  

ÓİKÁYE 

 ZamÀn-ı mÀøìde bir ãayyÀd úuşı ãayd iderdi. İttifÀú bir gün bir serçe ùutub [130] dÀma 

düşürdi. Úudret-i ilÀh ile serçe dehÀn açub ãayyÀda söyler ki “Ben hevÀé-i ferÀàatde fÀriàü’l-

bÀl uçarken, beni giriftÀr, evúÀt [u] rÿzgÀrumı perìşÀn idüb, beni Àşüfte ve zÀr itmekden murÀd 

u maúãÿduñ nedür? CÀn-ÀzÀrlıú eyü pìşe, bir ÀzÀdeéi ùutub óabs ü zÀr itmek sürÿr-encÀm olur 

endìşe degüldür.” didi. äayyÀd eyitdi: “Óaú teèÀlÀ úuşları insÀna ùaèÀm, laómlarını ùuème ve 

idÀm eylemişdür. Seni boàazlayub etüñi kendüme úÿt iderüm.” didi. èUãfÿr eyitdi: “Tenümde 

et úalìl, lÀàar, øaèìfüm. Laómüñ şÀnı yoú. ÜstüòˇÀnum kimesneye òÿn olur degüldür. 

Naóìfüm, vücÿdumda görinen hemÀn bÀl ü perdür. Varlıàum hemìn bir avuç yükdür. Beni 

õebò idüb yoú itmekden ise saña üç söz taèlìm ideyüm. Beni boàazlayub yemekden nÀfiè ola 

ve úanumı döküb beni helÀk eylemeden evlÀ olsun.” didi. äayyÀd eyitdi: “Ol sözler nedür 

söyle?” Serçe eyitdi: “Fevt olub gitmiş nesnelere nÀdim olub àam çekme ve elüñ irişmeyüb 

úudretüñ olmaduàı nesneleri ùaleb eyleme ve her işitdügüñ sözi gerçek ãanub inanma.” 
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äayyÀd sözlerini begenüb “Eyü pend ü naãìóat vÀúıèÀ bunlar ile èamel itmek, seni boàazlayub 

[131] yimekden yegdür.” diyü serçeéi ÀzÀd eyledi. Ol maóalde bir dìvÀr var idi. Serçe üzerine 

úonub eyitdi: “Beni boàazlayub yimek bÀbında olan murÀduñı tamÀm ideydüñ, úurãaàumda 

úaz yumurdası úadar bir incü var idi. Alub èaceb ùoyum olurduñ, àaflet itdüñ.” didi. äayyÀd 

bu kelÀmı işidüb òÀùırına peşìmÀnlıú ve nedem yüriyüb serçeye eyitdi: “Çün öyledir, gel seni 

muúaşşer simsim ile ãovuú ãuyıle úonuúlayam, yabana gitme.” didi. Serçe eyitdi: “Hey cÀhil 

ne èaceb aómaú imişsin, saña naãìóat itdüm, işitmedüñ. Ol pend ile iş itmedüñ. Saña didüm ki 

úudretüñ olmaduàı nesneéi taleb itme. Ben bir daòi elüñe düşmek muóÀldür. Anı taãavvur 

eyleme. HeyhÀt fırãatı fevt eyleyenler emel Àyìnesinde çehre-i maúãÿdı görmez. Semend-i 

murÀda süvÀr iken inüb, binidin úaçuranlar nÀdÀn u ebleh, meydÀn-ı Àmìnde artıú ol atuñ 

ùozına irmez ve hem saña her işitdügüñ söze inanma didüm. Benüm óavãalamda úaz 

yumurdası deñlü incü olur mı? Niçün naãìóatüm ile mütenaããıó olmaduñ. èAúluñ yoàimiş.” 

didi. DìvÀrdan uçub gitdi. Fi’l-vÀúiè kişi fevt olub elden giden işe àuããa ve àam çekmek şÿr 

yirlere óÀãıl-ı [132] ümìd idinüb èabeå yire toòm ekmekdür. Ùaúat u úudret irişmeyen òuãÿãı 

Àrzÿ itmek, uçar úuşı ùutarum diyü ardına düşüb gitmekdür ve her işitdügi sözi mìzÀn-ı èaúla 

urub ãaóìó ü saúìm idügini bilmedin ve nefè ü øarrı fehm itmedin, anuñla èamel tiz yıúılur 

bünyÀd-ı bì-temeldür.  

 “Ey pÿşt oàlan baú ben seni öldürmedüm, senüñ serçe úuşı úadar èaúluñ yoú mıydı? 

Sen LeùÀéif’i eve götürmiş misin?” didi. Yÿsuf ŞÀh inkÀr idüb “Efendim bu söz òilÀfdur. Ben 

úuluñ LeùÀéif’i görmedüm.” diyü inkÀr eyledi. Òanım ketòudÀ úadını çaàırub eyitdi: “Var şol 

sefìh oàlanuñ evini ara. LeùÀéif anda mı?” didi. KetòudÀ úadın úayıàa binüb Yÿsuf ŞÀh’uñ 

òÀnesine geldi. Evüñ içini aradı. Bir oùada LeùÀéif’i gördi. Yÿsuf ŞÀh’uñ vÀlidesi eyitdi: 

“CÀnum úarındaşum bu ne óÀldür. Böyle gelüb evi ararsıñız.” didi. KetòudÀ úadın mÀcerÀyı 

naúl eyledi. “Şimdi oàlunuñ óÀli ne olur MevlÀ bilür.” didi. Yÿsuf ŞÀh’uñ vÀlidesi feryÀd idüb 

“CÀnum karındaşum, oàlum evvel AllÀh, ãoñra saña emÀnet. DünyÀ ve Àòiret úarındaşum ol 

amÀn.” diyü [133] ricÀ itdi. KetòudÀ úadın “ÒudÀ kerìm.” diyüb gitdi. Çün yalıya geldi. 

Òanım suéÀl itdi. KetòudÀ úadın eyitdi: “Úuluñ LeùÀéif’i anda gördüm, àÀyet zebÿn, bì-

mecÀldür. Aòşama ãaà úalacaàını MevlÀ bilür.” didi. Òanım Yÿsuf ŞÀh’a eyitdi: “Úahpe puşt 

şimdi yalanuñ naãıl oldı. Sen hìc benden òavf itmedüñ mi. Úızlar şol oàlanı boàun, 
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úayıúcılara teslìm idüñ, gice deñize bıraúsunlar.” didi. CÀriyeler Yÿsuf ŞÀh’ı alub baàçenüñ 

vasaùından cÀrì, ana ãu yolı olan maóalle getürdiler. Boynuna ipi ùaúdılar. HemÀn ketòudÀ 

úadın gelüb Yÿsuf ŞÀh’uñ boynundan ipi alub ãu yolınuñ büyük ùaşını úaldırub Yÿsuf ŞÀh’ı 

ãu laàımına bıraúdılar. KetòudÀ cÀriyelere eyitdi: “AãlÀ òanım bunı bilmesin.” diyü tenbìh 

eyledi. Yÿsuf ŞÀh laàım-ı mezbÿrda bir vÀfir medóÿş yatdı. Andan èaúlı başına geldi. GÀh 

yüzi üzere gÀh yan üzere laàımdan gider idi. Gice nıãfı bir müzeyyen baàçeye çıúdı. Bir vÀfir 

anda ùurdı. Gördi úarşuda bir mÿm ışıàı var. Aña ùoàrı gitdi. Gördi bir yalı şenlik iderler ve ol 

yalı Mìr-i èÀlem yalısı imiş. [134] Ùıflì Efendi ol gice anda müsÀfir olub üç beş aóbÀb ile õevú 

iderler idi. Ùıflì bir aèlÀ óikÀye söyler idi.  

ÓİKÁYE 

 SelÀùìn-i sÀlifede ve òavÀúìn-i sÀbıúada bir òatunuñ miyÀnında yedi yaşında bir çocuú 

ile yolda gider iken bir óammÀla rÀst gelüb feryÀd ider ki “Behey ôÀlim Àdem, senüñ 

ÒudÀ’dan òavfuñ yoú mı? Yedi senedür beni evde bıraàub bir mektÿb yÀòÿd òarçlıú 

yollamayub beni evlÀdum ile bì-kes úoyub gitmek lÀyıú mıdur?” diyü feryÀd ider. ÓammÀl 

eydür: “ÓÀşÀ sen benüm bildigüm òatun degülsin. Senüñ eyitdigüñ baña iftirÀdur.” didi. 

Òatun “Ne dimekdür sen benüm èayÀlüm degül misin? Beni yedi sene bıraàub, Àòer diyÀrda 

gezüb, şimdi gelüb inkÀr mı idersin? Seni ôÀlim! Ùutun şu óerìfi, øÀbiù óuøÿrında muóÀkeme 

olayum.” diyüb óammÀlı óuøÿr-ı øÀbıt eyledi. Ol vaúitde øÀbiù suéÀl idüb “Nedür daèvÀñuz?” 

didi. Òatun didi: “Efendim meróamet idüñ. Şu ãıbyÀna ve ben cÀriyeñüze. Şu Àdem benüm 

èayÀlüm olub, beni yedi sene bu çocuú ile bıraàub, Àòer yirlerde sÀkin olub, bir aúça daòi 

göndermeyüb, şimdi gelüb sen benüm ehlüm degülsin diyü inkÀr ider. AmÀn [135] efendim, 

èinÀyet, mürüvvet idüñ.” diyü feryÀdlar eyledi. ÓammÀl eydür: “ÓÀşÀ sen benüm ehlüm 

degülsin. Ben filÀn iskelede óammÀlum. Benüm aãlum Àòer diyÀrdur. Bu òatun ne benüm 

bildigüm ve ne ben anuñ bildigiyüm. Bu òatun baña iftirÀ ider.” diyü feryÀd iderdi. ØÀbiù 

eydür: “Behey óammÀl sen deli olma. Bu Àna úadar hìc vuúÿèı var mıdur ki bir òatun sÀéir 

Àdemi ùutub sen benüm èayÀlümsin dimiş. Senüñ itdigüñ edebsüzlik.” diyü óammÀlı tekdìr 

idüb, “Al òatun èayÀlini git.” didiler. ÓammÀl eydür: “Bu ne óÀldür, bu hìc olmış iş degüldür. 

Bre òanım ben senüñ èayÀlüñ degülüm. Gel bu iftirÀyı itme. Benüm memleketümde 

çocuúlarum var. Sen beni úocaña beñzetmişsin. Ben senüñ úocañ degülüm. Beni bu işden 
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òalÀã eyle.” diyü zÀrılıú iderdi. Òanım eydür: “İşte ben iåbÀt itdüm. Sen benüm èayÀlüm 

olduàına, daòi sen inkÀr idersin. áayrı yüri eve gidelüm.” diyüb óammÀlı alub eve geldi. 

HammÀl tefekkür idüb “YÀ Rab bu naãıl óÀldür? Benüm başuma geldi.” diyü òulyÀ iderdi. 

Òanım eyitdi: “Ey aàa sen beni yedi sene bıraàub gitdüñ. Göreyüm ne úadar aúça ãÀóibi 

olduñ?” didi. ÓammÀl eydür: “CÀnum şu yedi sene kelÀmı ortadan úalúsın. Ben òulyÀ iderüm 

ki èacabÀ [136] ben rüéyÀ mı görürüm yoòsa òulyÀ mı iderüm. Yoú mecnÿn mı oldum. Bu 

óÀli baña èayÀn eyle. ZìrÀ ben deli olmaú bir iş degüldür.” didi. Òanım eyitdi: “Sen kendini 

var oúut, dìvÀne olmışsın. Hìc bir Àdem ehlini bilmez mi ve ehl-i èayÀlini bilmez mi? èAúlını 

başına yÀr eyle. Saña yazuúdur.” didi. ÓammÀl eyitdi: “Hele her ne ise aãlı yoúdan bir úarı 

ãÀóibi olduú. BÀrì gel bir õevú idelüm.” didi. Òanım eyitdi: “èAcele itme, şimden ãoñra sen 

benümsin, ben senüñ.” diyüb òanım ãandÿàı açub bir çekmece çıúardı. ÓammÀluñ öñine úodı. 

ÓammÀl gördi ki her cins aúca vardur. Òanım eyitdi: “Baú aàa ben yedi senede bez ùoúudum, 

naàış işledüm, ellere òidmet eyledüm. Bu úadar aúca ãÀóibi oldum. Senüñ göreyüm ne úadar 

aúca peydÀ itdüñ.” didi. ÓammÀl eyitdi: “ÓammÀl olan kimsenüñ aúcası mı olur? Bende aúca 

ne arar?” didi. Òanım eyitdi: “CÀnum ne içün ãaúlarsın, işte bende olan aúca ancaú senüñ 

içündür. Daòi aúcam da senüñ ben de senüñ.” didi. HemÀn òanım şehvete gelüb óammÀl daòi 

al aşaàa idüb bir õevú eylediler. Òanım eyitdi: “CÀnum efendim, göreyüm sende ne úadar 

aúca var.” didi. Bì-çÀre óammÀl bildi ki úurùuluş yoúdur. [137] Belinden kemeri çıúarub on 

biñ àurÿşlıú altun òanıma teslìm eyledi. Òanım ol altunı kendi çekmecesindeki altun ile 

berÀber eyledi. Eyitdi: “İşte efendim, bu altunlar bizüm èömrümüz olduúca kifÀyet ider. Sen 

de àayrı óammÀllıú itme. Al size iki altun, eve meãÀrif it. Hem òarçlıú it yaènì çoú virsem 

òarc idersiñiz.” didi. ÓammÀl münÀsib görüb çarşuya gelüb sebzevÀt ve et ekmek alub geldi. 

Daúú-ı bÀb eyledi. Òanım pencereden “Kimi istersin?” diyü suéÀl eyledi. ÓammÀl eyitdi: 

“Evüñ aàasıyum, aç úapuyı.” didi. Òanım feryÀd idüb “Úomşular, bir óerìf gelüb úapuyı aç, 

ben bu evüñ ãÀóibiyüm diyü baña óarf-endÀz olur. CÀnum úomşular şu óerìfi úapumdan defè 

idüñ. Siz benüm kimsem olmaduàını bilmez misiñüz?” diyü feryÀd eyledi. CivÀrında olan 

úomşular birer ãopa alub óammÀlı pabuçsuz úaçırdılar. ÓammÀluñ èaúlı başından gidüb òulyÀ 

iderdi, hem giderdi. VÀfir gidüb bir mezÀristÀna gelüb anda bir mezÀr ùaşına ùayanub oùurdı. 

AmmÀ òulyÀ ider, hem eli ile işÀretler ve aàzı ile söylenürdi. Yaènì gören mecnÿn olmış 
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ãanurdı. Meger mezÀristÀn úarşusında bir úonaà olub [138] pencereden úonaú ãÀóibi óammÀlı 

görüb “Şu Àdeme bir óÀl olmış. èAcabÀ deli midür yoòsa bir derdi mi ola?” diyüb bir cÀriye 

çaàırub “Var şol mezÀr ùaşına dayanub oùuran Àdeme baú. ÓÀlini ãor. AmmÀ yanına pek 

ãoúulma, belki delidür, saña ziyÀn ider.” didi. CÀriye óammÀluñ yanına gelüb suéÀl itdi ki 

“Behey Àdem kendi kendine söylenürsin. Derdüñ ne, söyle göreyüm.” didi. ÓammÀl eyitdi: 

“Behey òanım óayde var işüñe git. Neñe lÀzım.” didi. CÀriye eyitdi: “Yoòsa deli misin, elbette 

bu òulyÀnuñ aãlı olmalı.” didi. ÓammÀl eyitdi: “Benden iyi deli mi olur. Siz úarı degül 

misiñiz, èaúıllı insÀnı deli idersiñiz. äavul úarşumdan, benüm derdüm baña yeter.” didi. 

CÀriye òanıma gelüb eyitdi: “Efendim deli degül ammÀ siz úadın degül misiñiz, èaúıllı insÀnı 

deli idersiñiz.” didi. Òanıma merÀú olub cÀriyeye eyitdi: “Var şu Àdemi al gel.” didi. CÀriye 

gelüb óammÀla eyitdi: “Óayde úalú seni òanım ister, saña suéÀli var.” didi. ÓammÀl eyitdi: 

“SuéÀli nedür? Bende bir aúca úalmadı. Daòi beni n’eyler?” didi. CÀriye eyitdi: “Òanım saña 

aúca virür, cÀnum efendim úalú gidelüm.” didi. ÓammÀl òulyÀ itdi ki “Aúça yoú, işe yarar bir 

şeyüm yoú. CÀnumdan [139] àayrı ne olmaú vardur.” diyüb òanıma geldiler. Òanım óammÀla 

eyitdi: “Ey Àdem, mezÀr ùaşına dayanub ne òulyÀ idersin? ÓÀlüñi söyle bilelüm.” didi. 

ÓammÀl eyitdi: “Efendim başuma şu óÀl geldi.” diyüb cümle ser-encÀmın óikÀyet eyledi ve ol 

òatunuñ sìmÀsını ve evini taèrìf eyledi. Òanım eyitdi: “Bildüm ol úahpeéi ki aña Küçük Şirret 

dirler. Baú saña ne işler işlemiş vÀh yazıú olmış saña. BÀrì çoú altunuñ aldı mı didi. ÓammÀl 

eyitdi: “Efendim ãılama giderdüm. On biñ àurÿşlıú altunumı aldı.” didi. Òanım eyitdi: “Senüñ 

altunlarını alırsam óaôô ider misin?” didi. ÓammÀl hemÀn òanımuñ dÀmenin pÿs idüb 

aàlamaàa başladı. Òanım eyitdi: “Ey Àdem beni diñle, şimdi var ol úarınuñ òÀnesi yanında 

vìrÀne vardur. Cümle çocuúlar anda oynarlar. Ol úarınuñ çocuàı daòi biledür. HemÀn ol 

çocuàı andan al. Ùoàrı yesìr pazarına götür, yesìrciler ketòudÀsına bıraú. De ki òanım şimdi 

gelir. Eger bu çocuàun annesi gelürse anı daòi óabs itsün, ben daòi gelüb işümi bilirüm.” didi. 

ÓammÀl andan úalúub ùoàrı ol vìrÀneye geldi. Gördi ki ol úarınuñ veledi sÀéir uşaàlar ile 

oynar. ÓammÀl çocuàı úapub yesìr pazarına [140] götürdi. Yesìrciler ketòudÀsına teslìm idüb 

didi ki “Òanım efendi maòãÿã selÀm ider. Bu çocuàuñ annesini ayırub çocuàı ãatacaúdur. 

Eger annesi gelürse òanımdan evvel anı daòi óabs eyle.” didi. KetòudÀ baş üstine diyüb 

çocuàı ãaúladı. Çocuàuñ annesine çocuúlar òaber virüb, “Bir òerìf çocuàı aldı gitdi. Var 
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çocuàuñı bul.” didiler. Çocuàuñ annesi feryÀd iderek ve eùrÀfa suéÀl iderek yesìr pazarına 

geldi. Çocuàını gördi. “Bu çocuú benümdür.” diyü ùaleb iderken ketòudÀ annesini daòi óabs 

eyledi. Andan Büyük Şirret didükleri òanımuñ óammÀla teãÀdüf iden òanım mücevhere àarú 

olmış üç beş úadar cÀriye ile pazara geldi. Ùoàrı ketòudÀ dükkÀnına oùurdı. KetòudÀ ÀşinÀlıú 

eyleyüb “äafÀ geldiñiz.” didi. Òanım eyitdi: “Ben bir çocuú gönderdüm geldi mi?” didi. 

KetòudÀ eyitdi: “Belì, vÀlidesi bile geldi.” didi. Òanım eyitdi: “CÀnum ketòudÀ aàa, annesini 

sÀéir Àdeme, oàlını daòi sÀéirine ãat.” didi. KetòudÀ bir dellÀl çaàırub veledini dellÀl eline 

virdi. Ve annesini daòi çıúarub dellÀle virmekde iken Küçük Şirret feryÀd ider ki “Ben cÀriye 

degülüm. Ben de bir ev úadını ve başlı başuma bir òanımum.” diyü feryÀd ider. Bu Büyük 

Şirret [141] eydür: “äuã bre úahpe, işte senüñ pencigüñ daòi yedümde. Sen söz diñlemez ve 

iùÀèat itmez olduñ. Elbetde seni ãatmaú lÀzım geldi.” didi. Küçek Şirret eyitdi: “CÀnum bu 

naãıl işdür. Elümde evimüñ miftÀóı. Çocuàumı çalub bir òerìf, ben arayub burada buldum. 

AmÀn cÀnum yesìrci, baña meded eyle.” diyü feryÀd eyledi. Yesìrci gördi ki Büyük Şirret 

òanım başında úırú cÀriye aúçası cevÀhir var bu maúÿle işe ùamÀè itmez. Küçük Şirret içün 

elbet cÀriyedür didiler. HemÀn Büyük Şirret Küçük Şirret’üñ elinden miftÀóı alub gitdi. 

“Úahpe ben saña ev aldumsa, seni ÀzÀd iderüm diyü, didümse sen de òidmetüñde devÀm itseñ, 

seni ÀzÀd iderdüm. LÀkin şimdi cÀnumı ãıúduñ. Elbetde ãatarum.” diyüb miftÀóı alub Küçük 

Şirret’i ãatdı. Aúçasını alub, óammÀla işÀret idüb, Küçük Şirret’üñ evine geldiler. Evde ol 

altunları cümlesini óammÀla virdi. Ey óammÀl “Küçük Şirret mi ãÀóib-i tedbìr yoòsa ben mi?” 

didi. ÓammÀl eyitdi: “İkinüzüñ şerrinden ÒudÀ óıfô eyleye.” diyüb óammÀl aúçaları alub 

èazm-i ãıla eyledi. Bu óikÀyeéi ãÀóib-i tÀrìòlere naúl eyledi. Çün óikÀye tamÀm oldı.  [142]  

 Yalıda uşaàın birisi baàçede gezer iken Yÿsuf ŞÀh’ı gördi. SuéÀl eyledi: “Sen 

kimsin?” didi. Yÿsuf ŞÀh eyitdi: “AmÀn efendim, ölümden úurtılmış kimesneyüm, beni óıfô 

idüñ?” didi. Uşaú ùoàrı Mìr-i èÀlem aàaya söyledi. Mìr-i èÀlem “Naãıl Àdemdür, getür 

görelüm.” didi. Uşaú Yÿsuf ŞÀh’ı alub aàaya getürdi. Mìr-i èÀlem Yÿsuf ŞÀh’a suéÀl itdi ki 

“Naãıl ölümden úurtulduñ?” didi. Yÿsuf ŞÀh başına gelen aóvÀli naúl itdükce, Mìr-i èÀlem ve 

Ùıflì Efendi àaøaba gelüb yirinden úalúub oùurur idi. Ùıflì eyitdi: “Ey oàlum, yarın inşÀallÀh 

SulùÀn MurÀd óaøretlerine ifÀde iderüm. BerÀber gidelüm.” didi. Mìr-i èÀlem Ùıflì Efendi’ye 

recÀ itdi ki “CÀnum Ùıflì Efendi şol áalaùa’da mezbÿr veled-i zinÀları şevketlü óünkÀra taúrìr 
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itseñ, ÁsitÀne’den defè olsalar. ZìrÀ çoú mìrÀåyedilerüñ yirini külòÀne eylediler.” didi. Ùıflì 

Efendi başum üstine diyüb, Yÿsuf ŞÀh’ı úayıàa alub èazm-i óünkÀr eyledi. Çün SulùÀn MurÀd 

Ùopúapu sarÀy-ı hümÀyunında ÇÀdır Köşki maóallinde, elde dÿrbìn, Boàaz’dan gelen 

úayıúları temÀşÀ iderdi. [143] Ùıflì Efendi’nüñ úayıúın gördi. Eyitdi: “ÓÀy tiryÀkì baú Boàaz 

ãafÀsından gelür. AmmÀ yanında bir tÀze var.” diyüb àaøaba geldi. FermÀn eyledi ki 

“Ùıflì’nüñ úayıúını çevirüñ.” didi. Ùıflì gelüb ùoplaruñ öñine yanaşdı. Yÿsuf ŞÀh anda 

oùururdı. Ùıflì óuøÿr-ı şÀha gelüb yir öpüb óikÀyeye başladı.  

ÓİKÁYE 

 NÀúılÀn-ı aòbÀr ve óÀkiyÀn-ı ÀåÀr sÀlife-i mesned-nişìn bir şÀh-ı òusrev-Àyìn var idi. 

Şevketde DÀrÀ ve Cemşìd, úudretde encüm-sipÀh ve óaşmetde òÿrşìd, dÀéimÀ øamìri seyr ü 

temÀşÀya mÀyil idi. ÒÀùırlarınuñ hümÿm u àumÿmı teferrüc-i ãaórÀ ile maóv u zÀéil olurdı. 

Bir gün şehr kenÀrında seyrÀn iderken bir òarÀbe ve vìrÀn evde naôarı pÀkìze-aòter, ÀfitÀb-rÿ, 

úamer-peyker duòtere rÀst gelüb, cemÀli şems-i münìr gibi tÀbÀn,  ruòsÀrları mihr-i cÀn-ÀrÀ-

veş nümÀyÀn, òadd ü óÀli èaşú u Àşÿb u belÀya sebeb, şìrìn-maúÀl, nÀzik-dehen, sìmin-àabàab, 

miyÀnı mÿya, lebleri bir içim ãuya beñzer, nÀzu şìvede Àşÿb-ı zamÀn, girişme ve èişvede fitne-

i devrÀn, gözleri seóóÀr, kirpikleri fettÀn, àamze-i àammÀzı tìrler, ebrÿları müşgìn kemÀn 

göñül çerisin almaàa, ãaçları şeb-revler, gìsÿları, kÀkülleri zìbÀlıú iúlìmine dil-firìb [144] 

òusrevler, reftÀrda kebg-i derì ùÀvus-ı cevlÀn, naôarda çeşmi şÿr-engìz òançer-i bürrÀn. Dìde-i 

şÀh ol serv-i revÀn u dil-penÀhı gördügi gibi vÀlih ü òayrÀn, dem-beste ve nÀlÀn, şarÀb-ı èaşú 

ile mest şÀh iken ol Àşÿba bende-i zìr-dest oldı. SarÀyına gelüb nüzÿl eyledi. ÚarÀrı ıøùırÀba 

mütebeddil, óuøÿrı renc ü èanÀya müteóavvil oldı. Ádemler gönderüb cÀnÀna aóvÀlini 

tecessüs ve tefaòòuã itdirüb gördiler bir dilenci Àdemüñ duòteri, bir kemìne sÀéilüñ şemè-i 

saèd-aòteridür. AmmÀ derece-i zevÀlinde ÀsmÀn-ı óüsnüñ òÿrşìd-i bedr, lÀkin felek-i felÀketde 

şÀha hemser olmaàa lÀyıú denÀéet mertebesi èulüvv-i şÀnına muvÀfıú degül. ErkÀn-ı devleti 

óaúìúat-i óÀli şÀha ièlÀm eylediler. Øamìr-i şÀhda şevú àÀlib, teéòìre imkÀn yoú, viãÀle ùÀlib ü 

rÀàıb idi. Vezìrlerine Àline dilÀrÀyı nikÀó-ı şerè ile tezvìc emrine tervìc eyledi. “Varuñ velìsini 

rıøÀ idüb alıvirüñ.” diyü teşdìdler eyledi. ErkÀn-ı devleti sÀéilüñ evine varub duòteri şÀh içün 

istediler. Óaúìúat-i óÀle atası ÀgÀh olıcaú varan Àdemlere ãordı ki “Úızum istedügüñüz 

Àdemüñ ãanÀyièden bir ãanèatı var mıdur ki vech-i maèìşeti úudreti ola?” [145] Eyitdiler: 
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“DÀmÀdımuz şÀhdur, duòterinüñ aòterin viãÀline ùÀlib òusrev-i memÀlik-penÀhdur. ÙÀlièüñ 

müsÀèid itmiş, devlete irişdüñ, ãanÀyièe ne iótiyÀc?” didiler. SÀéil tekrÀr òiùÀb idüb ãordı ki 

“Bir ãanèat bilür mi ki külfetümüñ ülfetine bÀèiå ola?” Eyitdiler: “Hey kişi ol şehryÀrdur. 

äanèat erbÀb-ı óirfetde olur. PÀdişÀhımuz kÀmkÀrdur. Sen ãordıàuñ aóvÀl raèiyyetde olur.” 

didiler. SÀéil eyitdi: “DuèÀñuz úabÿl olur, óÀcet ü murÀduñuz tìri nişÀna irişür óÀlet degül. Bu 

işden ferÀàat idüñ. Meşhÿr ve maèlÿm ãanèatı olmayan kimesneye úızumı virmek iótimÀli 

mesdÿd, vech-i maèìşeti muèayyen olmayan şaòãı güyegü itmek òuãÿãı emr-i maèúÿddur.” 

didi. Vezìrler dervìşden meéyÿs olub óuøÿr-ı şÀha gelüb aóvÀli taúrìr, sÀéil ile olan mÀcerÀyı 

taãvìr eylediler. ŞÀha melÀlet èÀrıø olub Àyìne-i øamìri pür-jeng, úalbi atınuñ ayaàına seng 

ùoúınub, be-àÀyet maózÿn ve dil-teng oldı. ÒÀùırı perìşÀn, saùvet-i salùanat muúteøÀsınca 

deryÀ-yı èazmi ceberÿtdan ùaraflarına cÿşÀn olub, maèşÿúaéı êarb-ı dest alub murÀda irmege 

teveccüh eyledi. Meger şÀhuñ vezìri [46] bir pìr-i müşkil-güşÀ, müşìri èÀúıl u fehìm ü Arisùï 

er idi. ŞÀha didi ki: “PÀdişÀhum egerçi fevt-i bÀzÿ-yı salùanat muókem, binÀ-yı fermÀn-

fermÀyì müşeyyed ve müstaókemdür. CihÀn emriñüze rÀm, èÀlem úabøa-i hükÿmetiñüzdedür. 

èAle’d-devÀm şÀn-ı şerìfüñüze bir sÀéile òışm u àaøab itmek münÀsib degüldür. NÀm-ı 

şerìfüñüz cihÀnda luùf ile meşhÿr, èimÀret-i èÀlem binÀé-i èadlüñüz ile maèmÿrdur. Ol sÀéil ne 

úadar bì-edeb oldı ise òÀùır-ı èÀùıruñuza, çünki úızınuñ viãÀline şevú u şeàab vardur. GünÀhını 

maèõÿr ùutuñ. äuçını dÀmen-i èafv ile mestÿr idüñ. Ne var, ãanÀyièden bir ÀsÀn ãanèat 

bulalum, tizcek ögrenüñ, varalum rıøÀsı üzere hümÀ-yı murÀduñuzı ãayd, mürà-ı maúãÿdı 

dÀma düşürüb úayd idelüm.” didi. ŞÀh-ı maèdelet-penÀhuñ øamìri maèúÿle mÀyil, kelÀm-ı 

óikmet-encÀma úÀéil idi. N’ola “Taèlìmi ÀsÀn pìşe nedür?” didiler. Meger ol devrde óaãìr 

yapmaúlıú muèteber ãanèat, úolayca ùarìúat idi. ÒavÀãı maèúÿl gördiler. Bir üstÀd óasìrci 

getürüb ùarìúını pÀdişÀha taèlìm itdi. Bir iki defèa mübÀşeret eyleyüb, laùìf óaãìrler, güzìde 

bÿriyÀlar işleyüb ãanèatı tekmìl itdiler. VüzerÀ ve erkÀn-ı devlet girü sÀéile varub şÀhuñ [147] 

ãanèatını beyÀn idicek, faúìr şÀd olub rıøÀsıyla duòteri şÀha èaúd-i nikÀó eylediler. æemere-i 

izdivÀc óÀãıl, şÀh-ı èÀlem murÀda vÀãıl oldı. áonca-i emÀnı şüküfte, dürr-i merÀmı süfte, 

viãÀl-i gül-ruòsÀr ile mesrÿr, dìde-i şevúı müşÀhede-i dìdÀr ile pür-nÿr oldı. Velì izdivÀcda 

kifÀéet-i meşrÿù ve meşrÿè oldıàı gibi şÀh ile sÀéil beynlerinde óüsn-i muèÀşeret müteàayyir ve 

mütebeddil ãafÀ-yı zindegÀnì bürÿdete müteóavvil oldı. Birinüñ ùabèı èulüvv-i şÀn ile hümÀ-
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menzil, biri fehmi õell-i suéÀl ile süfl maómil, birinüñ òÿy u òıãÀli menzile-i èulyÀda, birinüñ 

èÀdet ü efèÀli derece-i süflìde, ittióÀd ve ülfete maóabbet cÀnibin gerek ictimÀè-ı øıddeyn 

olmaz. ÒuãÿãÀ zevc ile zevce mÀbeynlerinde nevè-i bürÿdete fürce olursa zindegÀnìye imkÀn 

ve úÀbiliyyet yoúdur. Duòter günden güne bir gÿne daòi olub nizÀr u ôaèìf, àuããa ve àamdan 

Àşüfte ve naóìf oldı. PÀdişÀh bu maènìden müteellim, ravøa-i huøÿrlarına nesìm-i àumÿm 

mütenessim oldı. Bu emri vezìr-i hÿşmende işrÀb itdiler. Vezìr eyitdi: “PÀdişÀhum maúÀm-ı 

şerìfüñüz òÀlì olıcaú, cÀm-ı bÀma bir kenìzek úoñ. NezÀket ile efèÀl-i bÀnÿya naôar itsün. 

ŞÀyed òalvetde evøÀèata ıùùılÀè olına.” didi. Öyle itdiler. Meger duòter dÀéimÀ dilencilige 

[148] muètÀd olub óÀlet-i ãaàrdan şeb ü rÿz suéÀl ile Àşüfte-óÀl olmışdı. CÀriye yuúaru 

bÀmdan naôar ider görür ki duòter bir nÀnı dört pÀre idüb keser. Her pÀresini bir yire úoyub 

úarşusına geçer taôarruè ve zÀrì ile nÀn-pÀre ister alur. Bu vaøè ile aóvÀline vuúÿf gelicek, 

ùabè-ı şÀha nefret gelüb duòteri babası evine mürÀcaèat itdirdi. áamdan òalÀã olub fütÿó-ı 

memÀlike úaãd u ihtimÀm ile ercmend idiler. Her zamÀnda zimÀm-ı teveccühleri aèdÀ ile ceng 

ü cidÀle maãrÿf idi. Ol eånÀda düşmen ile uàraş, óarb u úıtÀl, ceng ü savaş lÀzım gelmiş, anuñ 

gibi olıcaú, úadìmden her bÀr èÀdetleri bu idi ki muúaddem birúaç òavÀã ile tebdìl-i ãÿret idüb 

sipÀh-ı düşmen içine girüb, üslÿba ve ùavrlarına ne ise görüb, maèlÿm idindükden ãoñra yine 

gelüb aña göre tedÀrik ider imiş. èÁdet-i meélÿfeleri üzere girü ol miúdÀr Àdem ile 

ordularından ayrılub gedÀ ãÿretinde düşmen ùaraflarına èazìmet eylediler. ÚaøÀ ile bir şehr 

civÀrına gelüb aç imişler. ÙaèÀma muótÀc olub gezerler. Bir aşcı dükkÀnı envÀè-i eùèimeyle 

ÀrÀste ve pìrÀste. Gelürler ùabbÀòdan ùaèÀm der-òˇÀst iderler. [149] Aşcı daòi èizzetlü, 

óürmetlü ÿstÀd idi. Bunlara taèôìm ü tekrìmler idüb bir siyÀh zengì òidmetkÀrını úoşub 

“ØiyÀfet-òÀneye nüzÿl itsünler. ÙaèÀm ióøÀr idüb gönderelüm.” dimiş. SiyÀh bunları bir dil-

firìb maúÀma indirüb otururlar ve dilkeş, feraó-baòş menzil-i ùaèÀma müteraúúıblar iken, nÀ-

gÀh ãuffe-i ãafÀ aşaàa geçüb cümlesi bir cÀh-ı èamìúe düşüb sìr olmaú sevdÀsında iken 

zindÀn-ı belÀya giriftÀr u esìr oldılar. Görürler cÀh içinde Àdem küştelerine nihÀyet yoú. Her 

gÿşesi Àdem úafaları, her künci merdüm kemükleri ile mÀlÀmÀl. Bunlaruñ daòi çÀha düşerken 

kiminüñ eli ayaàı, cümle endÀmları şikeste olub, ekåeri mecrÿó ve òaste oldılar. Bir zamÀndan 

ãoñra ol zengì siyÀh bıçaú ile çÀha girüb birisinüñ başını kesüb, bedeninden olanca etlerini 

yüzüb alub ùaşra gitmiş. Meger ùabbÀóuñ dÀéimÀ pìşesi bu olub, bişürdigi eùèime Àdem eti ile 
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maùbÿò olub, òalúa yedirir imiş. Zengì her rÿz aşaàa inüb şÀha gelince cümlesini birer birer 

boàazlayub etlerini alub gitmiş. Nevbet şÀha gelicek siyÀha taøarruè idüb, “Bu üslÿbdan 

maúãÿdıñuz nedür?” diyü suéÀl idicek, zengì cevÀb virmiş ki “ÜstÀdımuz bir faúìr Àdemdür. 

ÚaããÀbdan [150] et almaàa úudreti irişmez. Bu dÀm ile Àdemler ãayd idüb maèÀşını anuñla 

görür.” diyince, şÀh zengìye eyitmiş: “Beni öldürüb bir miúdÀr cüzéì etümden ötüri úana 

girmekden ise üstÀd óaãìrciyüm. Bu çÀh içinde esbÀbını getür, óaãìrler işleyüb her gün ãatun, 

vÀfir aúca elüñüze gire. Size fÀéide olur.” dimiş. Zengì daòi üstÀdına èarø ideyüm, çÀhdan 

çıúub ùabbÀóa kelÀm-ı şÀhı taúrìr ider. Aşcı daòi bu maènÀya rıøÀ virüb óaãìr-bÀflıú esbÀbını 

ióøÀr iderler. ŞÀh içerüde aña meşàÿl olub her gün óaãìrler işleyüb, zengì çıúarub dükkÀn 

öñine úoyub, müşterìlere ãatarlar imiş. Aşcıya fÀéide óÀãıl olub çÀh içre şÀhı rièÀyet 

eylemişler. ŞÀh daòi taúdìr-i Óaúú’a rıøÀ virüb óayÀt ile mütesellì olmış. LÀkin işledigi 

óaãìrde bir òaù yazub nezÀket ile aóvÀlini tasùìr ider imiş. Ol Àmìnde ki bir èÀrif muùùaliè olub 

òalÀãa bÀèiå ola. Bu ùarafdan şÀh èaskerden àÀyib olub muètÀddan òÀric eglendügine erkÀn-ı 

devletine ıøùırÀb düşüb, her cÀnibe cüst ü cÿda olurlar. ÜmerÀsı perÀkende olub şÀhı arayub 

giderler. İttifÀú vezìr-i Arisùï-øamìr daòi baèøı sipÀh ile çÀh semtine gelüb ùabbÀó dükkÀnı 

öñinde óaãìri gördigi gibi vezìr şÀd olub úalbi àamdan ÀzÀd [151] olmış. äatun almaú 

bahÀnesiyle óaãìri getürdüb temÀşÀ iderken òaùù-ı şÀhı oúıyub úıããaya tamÀm muùùaliè olmış. 

Şehrüñ óÀkimine òaber eylemişler. äubaşı gelüb aşcıdan óaãìr işleyeni ãormışlar. EnvÀè-i 

taèallül eylemiş. Áòirü’l-emr çÀhı bulub şÀhı òalÀã eylemişler. ÙabbÀòı, zengìyi cümle 

şÀkirdleri mecmÿè celìsi ile berdÀr idüb şÀh-ı saèÀdet-penÀh èulüvv-i èinÀyet-i óaøret-i ilÀh ile 

celle şÀnuhu ãaóìó ü sÀlim èaskerine vÀãıl olub envÀè-i taãadduúÀt ile fuúarÀya inèÀmlar, Óaú 

yoluna ãadaúalar virüb, èale’l-òuãÿã vezìr-i dÀnÀya ãunÿf-ı ièzÀz ve ikrÀm ile envÀè-i iótirÀm 

idüb, CenÀb-ı Óaúú’a óamd ü åenÀlar eylemiş.  

 “Benüm şevketlü pÀdişÀhum, zamÀn-ı devletleriñüzde bu maúÿle baùaúçı bir ôÀlim 

ôuhÿr itmiş olsa, ne cezÀ tertìb iderdiñiz?” didi. HemÀn pÀdişÀh-ı èÀlem eyitdi: “Ùıflì, eger bu 

miåillü bir ôÀlim ôuhÿr itse emÀn virmez úatl iderdim.” didi. Ùıflì Efendi eyitdi: “İşte 

pÀdişÀhum bu ãabÀó úayıúda bendeñiz ile temÀşÀ eyledigüñüz tÀze civÀn, bu gice bir ôÀlim 

elinden úurtılub bendeñize rÀst geldi. Eger fermÀn-ı şÀhÀneñüz olursa óuøÿr-ı şÀha gelüb 

taúrìr-i óÀl itsün.” didi. SuùÀn MurÀd àaøab olub “Çaàırın [152] gelsün. Bu ne óÀldür 
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görelüm.” didi. Ùıflì Efendi Yÿsuf ŞÀh’ı alub “äaúın òavf itme, başuñdan geçen ser-encÀmı 

óikÀyet eyle.” diyüb óuøÿr-ı şÀha getürdi. Yÿsuf ŞÀh òÀk-i pÀy-ı şÀhÀneye yüz sürüb taúrìre 

başlayub min-evvel ile’l-Àòir naúl eyledi. CenÀb-ı pÀdişÀh bostÀncıbaşıya fermÀn idüb “Var 

şol ôÀlimüñ òÀnesini baã. İçerüde her kimi bulursañ úatl eyle. AmmÀ bir ketòudÀ úadın var 

imiş. Anı ùarafuma getür. Cümlesini úatl eyle. Nuúÿd u eşyÀ var ise anı daòi ùarafuma getür.” 

diyüb fermÀn eyledi. BostÀncıbaşı ùoàrı İstinye’de Selóÿr úızı RÀbièa Òanım Yalısı’nı baãub 

kendüsini, cÀriyelerini, óÀdimlerini ve kölelerini, úayıúcılarını bütün emÀn virmeyüb úatl 

itdiler. LÀşelerini deryÀya atdılar. KetòudÀ úadını alub, yalıyı mührleyüb, üzerine bir óaãekì 

taèyìn idüb óuøÿr-ı şÀha geldiler. PÀdişÀh Yÿsuf ŞÀh’a suéÀl eyledi ki “Seni úurtaran òatun bu 

mıdur?” didi. “Belì pÀdişÀhum, budur.” didi. PÀdişÀh RÀbièa Òanım’uñ ne úadar mÀlı var ise 

cümlesini Yÿsuf ŞÀh’a iósÀn eyledi. Ùıflì Efendi’nüñ òÀùırına geldi ki Mìr-i èÀlem Beg dimiş 

idi ki “CÀnum Ùıflì Efendi şol veled-i zinÀları daòi pÀdişÀha taúrìr eyle.” dimişdi. [153] Ùıflì 

Efendi yir pÿs idüb “PÀdişÀhum Yÿsuf ŞÀh’ı bu óÀle úoyanlar áalaùa’da bir ùakım veled-i 

zinÀlar peydÀ olub, böyle mìrÀåyedileri başdan çıúarub, mÀlını yiyüb, bir daòi yüzine 

baúmazlar imiş. Yaènì ol maúÿle Àdemlerüñ defèini, àayrı diyÀra refèini recÀ iderüm.” didi. 

HemÀn òaùù-ı hümÀyÿn bostÀncıbaşı aàaya fermÀn olub bu maúÿle Àdemleri dest-res idüb, her 

birini bir cÀnibe nefy olına diyü destine fermÀn virildi. BostÀncıbaşı áalaùa semtini güõÀr 

idüb, cümlesini bulub, úatle bedel her birini bir cÀnibe nefy eylediler. Andan yalıda olan mÀlı 

ve eşyÀyı çıúarub, Yÿsuf ŞÀh’a teslìm idüb, yalıéı yıúub òarÀb eylediler. Öyle rivÀyet iderler 

ki şimdi ol yalı olan maóal úayıúòÀnedür dirler. Çün Yÿsuf ŞÀh’ı Devlet-i èAliyye’de bir 

manãıb ile kÀmyÀb ve LeùÀéif’i èaúd-i nikÀó idüb LeùÀéif’den çend nefer evlÀdı olub, Àòir 

èömrlerini õevú u ãafÀ ile geçürdi ve bu àarÀyib óikÀye aóbÀba úıããadan óiããe olmaú içün 

yÀdigÀr úılındı. CenÀb-ı Óaú cümlemizi bermurÀd eyleye. Ámìn.  

Fi’l-yevmü’s-sÀbiè èaşer min şaèbÀnü’l-muèaôôam senetü åemÀn ve sittìn ve miéetin ve 

elf. [1268 / M. 6 Haziran 1852] 
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