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ÖZET 

HAYÂLÂT-I DİL 

(İNCELEME-METİN) 

Çalışmamızda Hasan Tevfik Efendi’nin 1868 yılında yayımlanan Hayâlât-ı Dil adlı 

eserinin transkripsiyonu yapılmış ve eser, şekil ve muhteva özellikleri bakımından 

incelenmiştir. Tanzimat Dönemi’nde yazılmış olan eser, dönem özellikleri göz önünde 

bulundurularak ele alınmıştır. Bu çalışma giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş 

bölümünde tezin konusu ve amacı, çalışmanın yöntemi, eser ve eserin yazıldığı dönem 

incelenmiştir. Birinci bölümde yazarın hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci 

bölüm eserin şekil ve muhteva özelliklerini içermektedir. Üçüncü bölümde ise çeviri yazı 

işaretleri ve transkripsiyonlu metin yer almaktadır.  

Çalışmanın sonuna metnin tesisinde takip edilen yol, bütün bu çalışmanın neticesinde 

ortaya çıkan sonuç, çalışma sırasında yararlanılan kaynaklar ve tıpkıbasım eklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hasan Tevfik, Tanzimat Dönemi, Geçiş Eseri, Modernleşme, 

Eleştirel Yaklaşım, Alegori. 
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SUMMARY 

HAYÂLÂT-I DİL  

(EXAMINATION-TEXT) 

In our study, Hasan Tevfik Efendi’s work named Hayâlât-ı Dil, which was published 

in 1868, was transcribed and the work was examined in terms of shape and content 

features. The work which was written in Tanzimat Period was handled by taking into 

consideration the features of the period. This work consists of introduction and three parts. 

In the introduction part, the subject and the objective of the thesis, its method, the work 

and the period in which the work was written were examined. In the first part, the 

information about the writer’s life and his works was given. The second part consists of the 

work’s shape and content features. In the third part, translation text marks and the 

transcribed text take place.   

At the end of the study, the way followed in the setting up the text, the result that 

revealed from all this study, the sources benefitted from during the study and facsimile 

were added.  

Key Words: Hasan Tevfik, Tanzimat Period, Transition Work, Modernization, 

Critical Approach, Allegory.   
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ÖN SÖZ 

Batı’nın yaşam biçiminde gerçekleşen önemli yenilik hareketleriyle birlikte Osmanlı 

Devleti’nde de sıkı ilişkilerinin olduğu Avrupa’yı yakından takip etme isteği doğmuştur. 

Bir taraftan birçok alanda yaşadığı sorunlarla baş etme çabası içerisindeyken diğer taraftan 

modernleşme hareketlerinin hız kazanması devletin birçok alanda ıslahat yapması yolunu 

açmış ve 1839’da Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. Ancak yüzyıllardır süregelen Türk 

gelenekleri ve İslami yaşam biçimi toplumun ülkeye hızla giriş yapan yenilikleri koşulsuz 

kabullenmesinin önünde engel oluşturmuştur. Bu dönem Osmanlı Devleti için bir 

farklılaşma dönemi olmuştur. Bu sebeple Tanzimat Dönemi’ni bir geçiş dönemi diye 

adlandırabiliriz. 

Toplumda her alanı etkisi altına alan modernleşme hareketleri, edebiyat alanını da 

tesiri altına almış ve bu dönemde yeni edebi türlerin yanında, türlerin muhtevalarında da 

değişmeler görülmüştür. Hasan Tevfik’in Hayâlât-ı Dil adlı eseri değişmeleri ve 

farklılaşmaları barındırdığı için bu geçiş dönemini yansıtan eserler arasında gösterilebilir. 

Çalışmamızda Arap harfleriyle yazılmış olan eserin transkripsiyonunu yapmayı, eserin 

şekil ve muhtevasını incelemeyi ve eserde verilmesi hedeflenen mesajları irdelemeyi 

amaçladık. 

Çalışmamız giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Tezin konusu ve amacı giriş 

kısmında verilmiştir. Ayrıca eser ve eserin yazıldığı dönem hakkında genel bir bilgi de bu 

bölümde yer almaktadır. Birinci bölümde, yazarın hayatı ve eserleri hakkında bilgi 

verilmiştir. İkinci bölüm çalışmamızın konusu olan Hayâlât-ı Dil’in şekil ve muhteva 

özelliklerini içerir. Eserin künyesi, türü, konusu, hikâyenin özeti ve muhtevası hakkındaki 

bilgiler de bu bölümde bulunmaktadır. Üçüncü bölümde ise çeviri yazı işaretleri ve 

transkripsiyonlu metin yer almaktadır. Bütün bu çalışmanın neticesinde ortaya çıkan sonuç, 

çalışmanın hazırlık süresince yararlanılan kaynaklar ve tıpkıbasım eklenerek çalışmamız 

tamamlanmıştır. 

Çalışmam sırasında benden yardımlarını esirgemeyen, engin bilgileriyle her konuda 

desteğini hissettiğim çok değerli danışmanım Doç. Dr. Abdulkadir ERKAL’a, metin 

içerisinde geçen Arapça ibare, tamlama ve beyitleri çevirip anlamlandırmamda bana 

yardımcı olan değerli arkadaşım Momena HASSAN’a,  metin içerisinde geçen Farsça 

tamlama ve beyitler için yardımlarını esirgemeyen kıymetli arkadaşım Semra MELHEM’e, 
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çalışmamda kullanacağım yazılı edebiyat ürünlerine ulaşmamda yardımlarını esirgemeyen 

değerli hocam Öğr. Gör.  Muhammet Ali CAN ve sevgili ablam Elif GÜLBAĞ’a, benden 

manevi desteğini esirgemeyen müstakbel eşim Emre ÇELİK’e, her konudaki destekleriyle 

yanımda olan sevgili aileme tüm kalbimle teşekkürlerimi sunarım. 

        Saliha GÜLBAĞ  
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GİRİŞ 

1. Tezin Konusu ve Amacı  

 Tezin konusu; Tanzimat Dönemi sanatçılarından Hasan Tevfik’in Hayâlât-ı Dil adlı 

eserinin transkripsiyonunun yapılması ve eserin, şekil ve muhtevasının incelenmesidir. 

 Hasan Tevfik’in Hayâlât-ı Dil adlı eserini konu edinen bu çalışma; yazıldığı dönemi 

dikkate alarak eserin muhtevasını ve derininde iletilmeye çalışılmış olan mesajları 

irdelemeyi ve orijinalinde Arap harfli olan eseri transkripsiyon harflerine çevirmeyi amaç 

edinmiştir. 

2. Yöntem 

 Çalışmada mevcut yazılı edebiyat ürünlerinden faydalanılmıştır. Araştırmada yazarın 

hayatı ve eser hakkında bilgi edinebildiğimiz tezkireler, makaleler, gazete sayfaları, 

taranan kitaplar, dijital ortamdan edindiğimiz kaynaklar ve çalışmalar incelenmiştir. Eserin 

transkripsiyonu yapılırken çalışmanın kaynakça bölümünde belirttiğimiz sözlüklerden 

yararlanılmıştır.   

3. Esere ve Yazıldığı Döneme Genel Bakış 

 Yüzyıllardır süregelen Türk gelenek ve görenekleri Osmanlı Devleti’nde de 

toplumun her kesiminde varlığını sürdürmüştür. Osmanlı Devleti, kurulduğu yıldan son 

dönemlerine kadar gelenekleriyle bağını koparmamştır. Orta Doğu Medeniyetleri’ne 

yakınlık gösteren Osmanlı Devleti, diğer taraftan da Avrupa’da XVIII. yüzyılda başlayan 

ve XIX. yüzyılda hız kazanarak devam eden modenleşme ve yenilik hareketlerini takip 

etme isteği duymuştur. Bilhassa teknoloji ve ilim alanlarında hızla modernleşme yoluna 

giren Avrupa, Osmanlı Devleti’ni de tesiri altına almış ve toplum; sanattan eğitime, 

bilimden teknolojiye hemen hemen her alanda Avrupa’ya yakınlık duymaya başlamıştır. 

Devlet, bir taraftan yüzyıllardır sürdürdüğü geleneklerini devam ettirip diğer taraftan da 

sıkı münasebetlerinin olduğu Batı kültürüne ayak uydurabilme çabasına girmiştir. O 

dönemde, Osmanlı Devleti kendi içinde hızla artış gösteren siyasal ve toplumsal sorunlarla 

uğraşırken Batı Devletleri’nin bu yenilikleri karşısında birçok alanda ıslahat yapmaya karar 

vererek 1839 yılında Tanzimat Fermanı’nı ilan etmiştir.  

 Tanzimat Fermanı’yla birlikte idarî alanda ve toplum yaşayışında önemli değişmeler 

tezahür etmiş ve Avrupa’nın yaşam biçimi Osmanlı Devleti’nde benimsenmeye 
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başlanmıştır. Tanpınar bu husustaki düşüncelerini; “Devletin garba bu şekilde kendisini 

açışı ile İstanbul’da hayat birdenbire değişir. Başta, daha Mahmut II devrinde 

Avrupalılaşmağa başlayan saray, genç hükümdar ve nihayet hareketin asıl mürevvici olan 

Mustafa Reşid Paşa olmak üzere, Tanzimat ricâlinin muhitlerinde başlayan yenilikler 

yavaş yavaş halkın arasına sokulur. Yazın Tarabya’da, Büyükdere’de görülen ecnebi 

kıyafet ve âdetlerini Müslüman halk, artık sık sık gidip gelmeğe başladığı Beyoğlu’nda 

kışın daha yakından görür. Garp hayatının unsurları taklit ve moda sayesinde gündelik 

hayatımıza girerler. Beyoğlu’nda umuma açılmış Avrupakârî müesseseler, terziler, 

manifatura tüccarları, tuvalet eşyası ve mobilya satan dükkânlar, bilhassa Kırım 

harbinden sonra Müslüman halkın daha sık uğradığı yerler olur. Devrin gazetelerinde 

görülen ilânlar, her gün Avrupa’dan yeni bir modanın girdiğini gösterir. Bugün 

Büyükdere’de kotra yarışı yapılıyor, ertesi günü İngiliz usulü mobilya satılıyor, daha 

başka bir seferinde, ecnebi bir kadının ‘piyano denen ve bizim kanuna benzeyen bir 

çalgıyı’ istenirse ‘haremlerde’ öğreteceği ilân ediliyordu. Türk ricâlinin de bulunduğu 

sefâret balolarının, süvarilerin havadisleri ağızdan ağıza naklediliyordu.”1 şeklinde dile 

getirmiştir.  

 Türk edebiyatı da bu modernleşme hareketlerinin etkisi altında kalmış ve edebi 

türler, karakter özellikleri ve yaşamı aktarma biçimi gibi birçok hususta değişime gitmiştir. 

Biri ve Parsova’nın ifadeleriyle; “Batı’ya seyahatler gerçekleştiren Osmanlı bürokrat 

aydınları yeni bir düşünce sistemi ile karşılaşmış olsa da vahiy kaynaklı dinsel düşünüş 

biçimi Osmanlı aydını için merkezi öneme sahip olmaya devam etmiştir. İslami değerler 

üzerine kurulu bir düşünce geleneğinden gelen Osmanlı aydını, dini değerlerin yerine 

dünyevi değerleri koyan Batı düşünce biçimine temkinli yaklaşmıştır… Batı bilimine 

(özellikle Fransa), felsefesine ve edebiyatına duyulan merak; zaman içerisinde bir 

hayranlığa dönüşerek Osmanlı aydınlarını içine çekmiştir.”2 Belirtildiği gibi, o döneme ait 

eserlerde gelenekselden kopmadan modernleşmeye doğru bir yöneliş söz konusu olmuştur.  

 Bu dönemde Türk edebiyatı, Batı edebiyatının ürünleri olan roman, hikâye, tiyatro, 

makale gibi edebi türler ile tanışmıştır. Birçok eserde roman türü için Türk edebiyatının ilk 

romanının 1872 yılında Şemsettin Sami tarafından yazılan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat olduğu 

 
1 Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul 1988, s. 131-136. 
2 Gizem Parsova ve İbrahim Biri, “Tanzimat Dönemi Aydınlarından Fatma Aliye”, Akademik Bakış Dergisi, 

S.  68 (Temmuz-Ağustos 2018), s. 135-136. 
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kabul edilir. Ancak bu husustaki düşüncelerini Gökalp şu şekilde ifade eder: “Sözlü 

kültürün yazılı kültüre dönüşümünün bir habercisi olan edebi değişim, aslında XVIII. 

yüzyılın sonunda ilk işaretini vermeye başlar. Böylece Türk romanı, 1872'de yayınlanan 

Ta'aşşuk-ı Talat ve Fitnat'tan (Şemsettin Sami) çok önce bir oluşum içine girer. Bu 

oluşumun ilk beş örneği, Osmanlı Dönemi Türk yaşamının ilginç ve renkli kültürel-sosyal 

yapısının bir göstergesi niteliğindedir. Muhayyelat-ı Ledünn-i İlahi, Akabi Hikâyesi, 

Hayalat-ı Dil, Müsameret-name, Temaşa-i Dünya ve Cefakar ü Cefakeş, Türk yazılı 

anlatısının Batılı anlamda roman örneğine doğru ilerlerken yarattığı ilk metinlerdir. 

Bunlar Divan ve halk edebiyatıyla modern edebiyat arasında, klasik ve sözlü kültürle yazılı 

kültür arasında bir geçiş evresinin eserleridir.”3  

 Bu geçiş eserleri arasında sayılan Hayâlât-ı Dil, Batı edebiyatında sıklıkla kullanılan 

nesir ve Klasik Türk edebiyatında çoğunlukla tercih edilen nazım şeklinde karışık olarak 

yazılmıştır. Eserin karakter özelliklerine bakıldığında birtakım farklılıklar dikkatimizi 

çekmektedir. Ayrıca hikâyenin muhtevasını incelendiğimizde de gelenekselliğin yanında 

modernliğe yaklaşma olarak değerlendirebileceğimiz hususlar, bizi Hayâlât-ı Dil’in bir 

geçiş eseri olabileceği kanaatine götürür.  

 Hasan Tevfik’in siyasal ve toplumsal ülke sorunlarına ilişkin eleştirisini alegorik 

olarak karakterlere yüklediği roller ile bir aşk macerası üzerinden anlatması klasik 

eserlerde alışılagelmiş bir durum değildir ve bu da bir farklılaşma olarak 

değerlendirilebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 G. Gonca Gökalp, “Osmanlı Dönemi Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser”, Hacettepe Üniversite 

Edebiyat Fakültesi Dergisi Osmanlı’nın 700. Yılı Özel Sayısı (Ekim 1999), s. 186. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. HASAN TEVFİK EFENDİ 

1.1. HAYATI 

Batum Sancağı Livane kazasında bulunan Revsikel köyünde 1252/1834 yılında 

doğan Hasan Tevfik Efendi, Livaneli Kadızade Mehmed’in oğludur. İdadi tahsilini 

tamamlayıp İstanbul’a gelerek burada da ilim tahsili almaya devam etmiş ve devrin 

tanınmış âlimlerinden Nevşehirli Büyük Hâzım Efendi’den icazet almıştır. Hoca Mecid 

Efendi’den ise Farsça dersleri alarak kendini geliştirmeye devam etmiştir. 1282/1865 

yılında Bahriye Mektubî Kalemi’nde memuriyete başlayan ve burada müdîr-i evvel 

mevkîîne kadar yükselmeyi başaran Hasan Tevfik, 1299/1882’de Bahriye Nezareti 

Mektupçuluğu görevine atanmış ve bu görevle birlikte ulâ sânisi rütbesi ve dördüncü rütbe 

mecîdi nişanı ile ödüllendirilmiştir. Hâmisi Darü’s-saade Ağası Hâfız Behram Ağa’nın 

vefatıyla birlikte hâmisiz kalması ve ileri gelen nâzırlardan Bozcaadalı Hasan Kaptan Paşa 

hakkında yetkilerini suistimal ettiğini ileri süren bir yazı yazması üzerine 1888 yılında 

görevinden azledilmiş ve on dört ay işsiz kalmıştır. Bu süreçte çeşitli sıkıntılar yaşayan 

Hasan Tevfik, 1307/1889 Musul mektupçuluğuna atanmış ancak bu görevinden dört yıl 

sonra istifa etmiştir. 1310/ 1893 yılında İşkodra Mektupçuluğu görevine tayin edilmiş ve 

üçüncü rütbe mecîdi nişanı almıştır. 1312/ 1895 yılında ağır bir hastalığa yakalanmasıyla 

emekli olmak zorunda kalan Hasan Tevfik, 14 Temmuz 1908’de Kasımpaşa’daki evinde 

vefat etmiştir. Mezarı Eyüp Kabristanı’ndadır.4 

 

1.2. ESERLERİ 

Kaynaklarda âlim, yüksek ahlaklı, hakkı hukuku gözeten, latîfeli, Müslüman salih zat 

olarak anlatılan Hasan Tevfik’in, dinî ve edebî konularda basılı olan ve basılmayan birçok 

eseri bulunmaktadır. Bu eserlerin basılı olanları şunlardır: 

 
4 Hasan Tevfik Efendi’nin hayatı ile ilgili bilgiler: Bursalı Mehmed Tâhir Bey, “Hasan Tevfik Efendi”, 

Osmanlı Müellifleri, (haz. A. Fikri Yavuz ve İsmail Özen), C.2, Meral Yayınevi, İstanbul 1972, s.161-162. ve 

Hakan Yekbaş, “Hasan Tevfik Efendi’nin Muharrem Ayı ve Kerbelâ Hâdisesi’ne Dair Risâlesi”, Çeşitli 

Yönleriyle Kerbelâ (Edebiyat), C.2, Asitan Yayıncılık, Sivas 2010, s.107-159. ve İbnülemin Mahmud Kemal 

İnal, “Tevfik”, Son Asır Türk Şairleri, Cüz 10,  Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1970, s. 1876-1878. ve Atilla 

Özkırımlı, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, C.3, Cem Yayınevi, İstanbul 1982, s.614. ve Murat Kasap, Osmanlı 

Gürcüleri, Gülistan Dostluk Derneği, İstanbul 2010,  s. 303-304. tarafından hazırlanan çalışmalardan 

hareketle yazılmıştır. 
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1.2.1. Hayâlât-ı Dil: Günümüz Türkçesiyle “Gönlün Hayalleri” anlamına gelen eser, 

1285/1868 yılında yayımlanmıştır. Eserin ana konusu aşk macerasıdır. Eserde Murg-ı Dil 

adlı kahramanın Canan’a âşık olması, Canan’ın onu terk edip bilinmez bir yere gitmesi ve 

Murg-ı Dil’in Canan’a kavuşmak için hayâli ülkelere yaptığı yolculuk sırasında başına 

gelen olaylar anlatılır. Eser, Divan edebiyatı ve Halk edebiyatı özelliklerini barındırırken 

taşıdığı yeni özellikler sebebiyle geçiş dönemi eseri olarak adlandırılabilir. Manzum-

mensur karışık yazılan eser 26 bölümden oluşmaktadır. 

1.2.2. Ravza-i Âl-i Abâ: 28 sayfadan müteşekkil eser, 21 Cemâziyelevvel 1293/14 Haziran 

1876 tarihinde İstanbul’da basılmıştır. Hasan Tevfîk, eserinin başında Ehl-i Beyt, Âl-i Aba 

ve Muharrem isimlerinin neden kullanıldığını mensur olarak anlatmaktadır. Hz. 

Hüseyin’in şehadetini manzum olarak anlatan müellifin bu eseri, muhteva bakımından 

mersiye ve muharremiye özelliği göstermektedir. Eserde kaside, mesnevi, müseddes-i 

mütekerrir, terkib-i bend, gazel gibi farklı nazım şekilleriyle yazılmış manzumeler yer 

almaktadır. Şairin, muharrem ayıyla karşılıklı konuşmalarında terkib-i bend nazım şeklini 

tercih etmesi kullandığı yöntem ile doğru orantılıdır.5 

1.2.3. Ravza-i Muhâvere: 1296/ 1879 yılında İstanbul’da basılmıştır. Eser, mensur bir 

girişle başlar. Bu bölüm II. Abdülhamid’e övgü mahiyetindedir. Müellif, eseri II. 

Abdülhamid’in bastırdığını, bu yüzden ona şükran borçlu olduğunu ifade ettikten sonra 

“Arz-ı Gül-deste-i Şükr ü Mahmidet” başlıklı 20 beyitlik mehdiye yazmıştır. Bu 

manzumeden sonra mensur olarak yazılmış sebeb-i telif bölümü gelir. Bu bölümde müellif, 

eserin akaid, amel ve ibadet konularının yanı sıra edebiyat ve bazı atasözlerini içerdiğini 

söyler. Ravza-i Muhâvere, üç ravza ve bir hatimeden meydana gelmektedir. Birinci ravza, 

akaid konularını içermektedir. Buna göre ilk bölümde yaratılış bahsi, Allah’ın varlığının 

ispatlanması, kaza ve kader gibi konular anlatılmaktadır. İkinci ravzada ise amel ve ibadet 

konuları işlenmektedir. Üçüncü ravzada, atasözleri ve bazı ibarelerin açıklamaları yer 

almaktadır. Hatime bölümünde ise Arabi ayların isimlerinin nereden geldiği 

anlatılmaktadır.6   

 
5http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2350.(E.T.:13.08.2018

) 

6http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2350.(E.T.:13.08.2018

). 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2350
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2350


 

6 
 

 Hasan Tevfik’in basılmamış eserleri ise şunlardır: 

«Ravzatü’l-İslâm», «Ravzatü’l-münşeât», «Minhâcü’l-aklâm», «Ravza-i Edebiyye», 

«Mecmûa-i Reşehat» adındaki basılı olmayan eserleri ile «Tuhfetü’l-ekyas fi’z-zanni 

Binnas tercemesi», Kerküklü Şeyh Abdurrahman Tâlaban’ın «Kitâbü’l-maârifi fî şerh-i 

Mesnevî-i şerif» isimli risalesinin ve İmam-ı şarani ve Askalânî’nin «Ahvâlü’l-meâd» 

risalelerinin tercemeleri ve «müretteb şiir divânı» basılmamış olup ailesindedir.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7 Bursalı Mehmed Tâhir Bey, “Hasan Tevfik Efendi”, Osmanlı Müellifleri, (haz. A. Fikri Yavuz ve İsmail 

Özen), C.2, Meral Yayınevi, İstanbul 1972, s.161-162. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2.  HAYÂLÂT-I DİL’DE ŞEKİL ve MUHTEVA 

2.1. DIŞTAN İÇE YAKLAŞIM 

2.1.1. Künye 

Hasan Tevfik, Hayâlât-ı Dil. İstanbul: Tophâne-i Amire Matbaası, 1285/1868 ‘de 

basılmıştır. Yalnızca tek baskısı olan eser, 78 sayfadan oluşmaktadır. Eserin Atatürk 

Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Milli Kütüphane, TDK ve 

yurtdışındaki birçok kütüphanede nüshaları bulunmaktadır.  

26 bölümden oluşan eser insanın Allah tarafından yaratılışı, insanın diğer yaratılmış 

varlıklara üstünlüğü, rüya âlemi, insanın hayal ve düşünme kuvveti ve aşkın tesiri ile 

başlar. Dördüncü sayfadan itibaren Murg-ı Dil’in sergüzeştiyle devam ederek yetmiş 

sekizinci sayfada sona erer. 

2.1.2. Tür 

Hayâlât-ı Dil, Divan edebiyatı ve Halk edebiyatı gelenekleri ile Batı edebiyatının 

kesişmeye başladığı dönemde kaleme alınmıştır. Türk Tahkiye Geleneği’nin özelliklerini 

taşıyan ve hikâye ile roman arasında geçiş belirtilerini bünyesinde barındıran bir “geçiş 

dönemi eseri” olarak kabul edilebilir. 

2.1.3. Konu 

Hayâlât-ı Dilin ana konusu aşk macerasıdır. Eserde Murg-ı Dil adlı kahramanın 

Canan’a olan aşkından ızdırap duyması ve bunu Canan’a anlatması, Canan’ın onu terk edip 

bilinmez bir yere gitmesi ve Murg-ı Dil’in Canan’a kavuşmak için hayali ülkelere yaptığı 

yolculuk sırasında başına gelen olaylar alegorik bir biçimde anlatılır. 

 

2.2. ANA HATLARIYLA OLAYLARIN ÖZETİ 

Birinci Bölüm: Eserin giriş bölümüdür. Bu bölümde Allah’ın insan ruhunu ve 

şeklini nasıl yarattığından, insanın diğer canlılardan üstünlüğünden, rüyâ âleminin nasıl 

olduğundan, insanın hayal ve düşünme kuvveti ile aşkın insan üstündeki etkisinden 

bahsedilir. 
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İkinci Bölüm: Murg-ı Dil’in Civântab adlı ferahlık ve huzur veren bir şehrin zevk ve 

eğlence bahçelerinde, sevgiliden gelecek olan türlü ızdıraba maruz kalmamış, sevgilinin 

hançere benzeyen zülfünün tuzağına düşmemiş halde yaşarken tesadüfen Canan’ı görmesi 

ve ona âşık olması anlatılır. Aşkını dile getiren Murg-ı Dil sevgiliden yüz bulamaz ve 

Canan’ın oradan ayrılacağı haberini alır. Bunun üzerine telaşlanan Murg-ı Dil, sevgilinin 

eteğine sarılıp nereye gideceğini sorar ama Canan çok sert cevap vererek oradan uzaklaşır. 

Bunun üzerine Murg-ı Dil derin bir acıya boğulur. Günlerini ah edip inleyerek geçirir. 

Üçüncü Bölüm: Kahraman, bir gece ayrılık acısından kendinden bihaber dolaşırken 

Canan’ın kendisinden uzakta nazlı nazlı dolaştığını görür. Aşkını anlatmaya karar verir ve 

sevgiliye içini dökmek ister. Murg-ı Dil ayrılıktan şikâyet edince Canan, lafı fazla 

uzatmayıp asıl maksadını açıklamasını ister. Murg-ı Dil derdini anlatıp sevgiliyi tamamen 

kaybetme riskini göze alarak Canan’ı dudağından öpmeye çalışır. Gönlünün asıl gayesinin 

de bu olduğunu söyleyince Canan çok kızar ve onu terk edip bilinmez bir diyara gider. 

Murg-ı Dil ona yetişmek istese de başarılı olamaz ve sevgilisini hiçbir yerde bulamaz. 

Dördüncü ve Beşinci Bölüm: Duyduğu acıyla feryat figan eden Murg-ı Dil’in 

karşısına Pir çıkar. Pir, Murg-ı Dil’e sabırlı olmasını, doğru yoldan ayrılmamasını ve bu 

derdin geçici olup bir gün sona ereceğini söyleyip ona türlü türlü nasihatlerde bulunur. 

Altıncı Bölüm: Murg-ı Dil, Pir’e onun kendisine anlattığı kıymetli nasihatlerini 

dinlediğini ama çektiği ızdırabın dinmediğini, sevgilisinden en ufak bir iz bile 

bulamadığını dile getirir. Pir’den kendisine yardım etmesini ister.  

Yedinci Bölüm: Pir, daha önceden gittiği Kamertâb adlı şehirde bulunan Andel 

Kasrı’nda Canan’ı gördüğünü hatırlar. Kamertâb hakkında uzun uzun bilgiler verdikten 

sonra Nâyâb ile üç günlük mesafedeki iskeleye kadar gitmesini, oradan da deniz yoluyla 

Kamertâb şehrine geçmesini söyler ve ona nasihatlerde bulunur.  İskeleye kadar Nâyâb’ın 

rehberliğinde giden Murg-ı Dil, ondan ayrılarak gemiye biner ve oradan uzaklaşır. Bir 

limana yaklaştıklarında izin verilmemesi üzerine gemi limana yanaşamaz. Mecburen geri 

dönmek zorunda kalırlar ve bu sırada gemi kuvvetli bir fırtınaya tutulup batar. Geminin 

parçalarından bir direğe tutunarak ıssız bir adaya ulaşan Murg-ı Dil ot yiyerek beslenir. 

Küçük bir yardım kayığına binerek bir dağın eteğinde iner ve dağın zirvesine çıkar. Zirve 

çok güzel bir yerdir ama Murg-ı Dil sevgilisi orada olmadığı için yoluna devam etmek 

ister. Bir süre ne tarafa gideceğini kestiremez. Sonra Canan’a gitmek için yola revân olur. 
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Sekizinci Bölüm: Yolda giderken karşısına garip şekilli iki korkunç karaltı çıkar ve 

yanlarına gittiğinde onların vahşi olduğunu anlar. İster istemez selamlaştıktan sonra 

vahşiler yolun ilerisinde bir aslanın karargâh kurup gelip geçen herkesi yediğini, kendisine 

yol gösterebileceklerini söylerler. Onlara güvenmese de denize düşen yılana sarılır diye 

düşünerek tekliflerini kabul eder. Vahşilerin biri sağında biri solunda yola koyulurlar. Gide 

gide büyük bir nehrin kenarına varırlar. Vahşiler onu insan kemikleriyle dolu bir mağaraya 

götürüp bağladıkları sırada Nâyâb’ın nidasını duyarlar. Bağlamayı bırakıp sesin geldiği 

yöne doğru giderler. Nâyâb, vahşileri öldürüp vücutlarını parçaladıktan sonra Murg-ı 

Dil’in yanına gelip iplerini çözerek onu kurtarır. Sonra büyük bir ağacın gölgesinde Nâyâb 

ile Murg- Dil dinlenirler. 

Dokuzuncu Bölüm: Murg-ı Dil kendisini vahşilerin elinden kurtaran Nâyâb’a 

teşekkürlerini sunar. Birlikte Canan’ın semtine varmayı teklif eder. Nâyâb da Murg-ı Dil’e 

tehlikeler karşısında korkmaması, sabırlı olması ve kendini güzel ve doğru yol için 

yetiştirmesi gerektiği gibi çeşitli nasihatlerde bulunur. Sonrasında gizli bir iş için 

Erguvân’a gitmesi gerektiğini, kendisini Ankeb adlı bir şehirde telgrafhanenin önünde 

beklemesini söyler. Yoluna tek başına devam eden Murg-ı Dil yolda iki atlı görür ve 

onlarla tanışır. Atlılara nereden geldiklerini, nereye gittiklerini, Ankeb’e ne kadar mesafe 

kaldığını, oraya vardığında nerede konaklayabileceğini sorar. Atlılardan, kazanılan bir 

zaferi müjdelemek için karargâha dönen iki haberci olduklarını, Ankeb’e yarım saat 

mesafede bulunduklarını, ahalisinin gidişatının uygunsuz bir halde olduğu gibi bilgileri 

edindikten sonra onlardan ayrılır. Ankeb’e varıp küçük bir odaya yerleşir. Murg-ı Dil’in 

aklında hep Canan vardır. Sonra telgraf memurunun yanına gidip Nâyâb’a telgraf çeker. 

Nâyâb’ın Ankeb’e mesafesi on iki saatten fazla olan Şekib şehrine geçeceğini ve 

kendisinin de oraya gelmesini istediğini öğrenir. Pek güvenli olmayan Ankeb şehrinden, 

ferahlık ve huzur verici olduğunu öğrendiği Şekib şehrine gitmek üzere kaçar. 

Onuncu Bölüm: Şekib’e ulaşan Murg-ı Dil burada Pir ile karşılaşır ama onu 

tanıyamaz. Pir, Murg-ı Dil’in Nâyâb’ı beklediğini öğrenince onu tanır. Geçmiş olayları 

hatırlatarak Murg-ı Dil’in kendisini tanımasını sağlar. Pir’i hatırlayan Murg-ı Dil, eteğine 

sarılıp tekrar karşılaştıkları için duyduğu mutluluğu dile getirir. Bu sırada Nâyâb’ın treni 

gelir ve birbirlerine sarılırlar. Biraz dinlenmek ve hoş vakit geçirmek için ziyafet meclisine 

yürürler iken Nâyâb’a Erguvân şehrinin nasıl bir yer olduğunu sorarlar. Nâyâb; oranın 

bahçelerinin, evlerinin, mesire yerlerinin çok güzel olduğundan ancak lezzetli sularının çok 
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az, insanlarının da cimri olduğundan ve her an zenginliklerine zenginlik katmaya 

çalıştıklarından bahseder. Oranın suyunun ve havasının çok ağır olup türlü hastalıkların 

sebebi olduğundan oradakilerin çoğunlukla Şekib’e gelip yaşadığını belirtir. Murg-ı Dil, 

eğitim ya da seyahat etmek için oraya gidenlerin Erguvân’ı daima övmelerinin sebebini 

sorar. Nâyâb, oraya gidenlerin, oranın yerlilerinin yaşam şekillerini, yiyecek, içecek ve 

giyimlerini taklit ettiğini, kendi vatanlarını kötülediğini ve onlar gibi yaşadıklarını söyler. 

Onların vatanının kıymetini bilmeyen kötü insanlar olduğunu ve bu yüzden Erguvân’ı 

sevdiklerini belirtir. Bunun üzerine Pir, cinayet suçu işleyenlere uygulanan muamele ile 

Şekib’de uygulanan muamele arasında fark olup olmadığını sorar. Nâyâb, orada çok fazla 

suç işlendiğini, her gün masum ya da suçlu birkaç kişinin idam edildiğini, adaletsiz bir 

muamele uygulandığını, kendi ülkelerinde böyle kötü durum olmadığını söyler. Bu sırada 

gidecekleri yere varıp eğlenmek üzere vakit geçirmeye başlarlar. 

On Birinci ve On İkinci Bölüm: İşret meclisinde Pir, Nâyâb ve Murg-ı Dil, müzik, 

saf şarap, yemek ve hoş sohbetle gönüllerince eğlendikten sonra Murg-ı Dil, Canan’ın 

yanına gitmek için müsaade ister. Sonra mecliste bulunan ve insanlar arasında söz sahibi 

olan ilim sahibi bir zat, onları ertesi gün yapılacak olan ve önemli bir meselenin 

görüşüleceği hükümet meclisine davet eder. Mecliste Şekib’e bağlı bir yer olan Cezîre-yi 

Nehr-i Hoş-güvâr’ın ihtilal tehlikesi altında olduğu konuşulur. Murg-ı Dil’den, isyanı 

teşvik eden Cezîre-yi Bahr-i Ücâc’ı yenerek şehri kurtarması istenir. Murg-ı Dil, Pir ve 

Nâyâb’ın onayını alıp meclistekilere orduyla ilgili yapılması gereken beş madde sunar. 

Maddeler meclistekiler tarafından beğenilip kabul görür. Donanmasıyla birlikte yola çıkan 

Murg-ı Dil, önce Cezîre-yi Nehr-i Hoş-güvâra ulaşır. Orada bir gün dinlendikten sonra 

Cezîre-yi Bahr-i Ücâc’a varır. Güvenli bir yere demir atılarak donanma savaşa hazır hale 

getirilir. Ardından generaller Murg-ı Dil’e neden geldiklerini sorarlar. Bunun üzerine 

toplantı düzenlenir. Murg-ı Dil, toplantıda Hoş-güvâr hususundaki eski anlaşma metnine 

beş yeni madde eklemek için geldiğini, aksi takdirde savaşılacağını belirtir. Şartları çok 

ağır olan anlaşma metni karşısında şaşırıp korkarlar fakat kabul edemeyeceklerini ve 

savaşa hazır olduklarını söylerler. Murg-ı Dil, hemen donanmasının yanına döner ve 

subaylarla savaşta nasıl yol izleyeceklerini belirlemek için toplantı yapar. Kısa süre içinde 

saldırıya geçilir. Düşman gemileri batırılıp hükümdarları da esir alınarak Şekib şehrine 

yollanır. Murg-ı Dil, adanın tahrip olan yerlerinin düzenlenmesi ve yönetimi için güvenilir 

bir kişiyi seçip onu orada bırakarak görevini tamamlar. 
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On Üçüncü ve On Dördüncü Bölüm: Görevini başarıyla yerine getiren Murg-ı Dil, 

Şekib şehrine Farsça bir mektup yazar.  Aklı fikri Canan’da olan Murg-ı Dil bir an önce 

ona kavuşmak istediğini dile getirir. Şekib hükümdarından cevap niteliğinde bir mektup 

gelir. Mektupta gitmesine müsaade edildiği yazılıdır. 

On Beşinci Bölüm: Murg-ı Dil, defalarca okuduğu şanlı mektubunu göğsüne 

yerleştirip köpük saçan Arap atının yularını Canan’ın olduğu tarafa doğru dörtnala 

koşturur. Kamertâb’a doğru hızla yol alırken karşısına amansız, engin bir deniz çıkar. 

Coşkulu denizi geçemeyeceğini anlar. Denizin diğer tarafında da büyük ve yaşlı ağaçlardan 

oluşan dağlar, ormanlar bulunmaktadır. Geceyi orada geçirmeye karar veren Murg-ı Dil, 

büyük bir ağacın gölgesinde dinlenmek üzere atını bağlar. Yolculuk sırasında yorgun 

düşüp acıkan atı ile birlikte ağaç yaprakları yiyerek karınlarını doyururlar. Dinlenirken 

gönlündeki derdini dökecek bir dost hasretiyle çevresine bakınan Murg-ı Dil, bir meşe 

ağacının kovuğundan çıkan birkaç maymun görür. Maymunlar dostâne bakışlarıyla Murg-ı 

Dil’in çevresini sararlar ve onu sabaha kadar eğlendirirler. Sabah olduğunda ise 

maymunlardan kendisine rehberlik etmelerini ister. Murg-ı Dil, maymunların rehberliği ile 

Mestândil şehrine varır. Bir misafirhaneye yerleşip hikâyeler anlatan, güzel yüzlü ve hoş 

sözlü bir zat ile tanışır. Zat ona halini hatırını sorar. Kahraman dağda mahsur kaldığını ve 

maymunların rehberliği ile oraya gelebildiğini anlatır. Adam da ona maymunların çok 

akıllı olduklarını söyleyip bununla ilgili bir hikâye anlatır. Hikâyeye göre, tâbi oldukları 

hükümdar satranç oyununu çok sevmektedir. Satranç oyununda kendisine rakip olabilecek 

mahir birini aramaktadır. Vezirine güçlü bir rakip bulmasını emredince veziri, satrançta 

çok maharetli olan bir maymunu saraya getirtir. Maymun daha ilk oyunda hükümdarı mat 

eder. Duruma sinirlenen padişah, satranç tahtasını maymunun kafasına vurur ve 

maymunun idam emrini verir. Vezir, maymuna kıyamaz ve onu gizler. Padişah aylar yıllar 

sonra vezirine; “Keşke idam ettiğim maymun şimdi burada olsaydı da onunla kederi, 

sıkıntıyı def etseydim.” deyince vezir, bu oyunda maharetli başka bir maymun var diyerek 

aynı maymunu padişahın huzuruna çıkarır. Padişah ve maymun tekrar satranç oynamaya 

başlarlar. Maymun padişahı yine yenecek olur ama önceki vaziyet aklına gelir ve padişahı 

mat etmekten korkar. Sonunda dayanamayıp padişahın yanındaki altın tası alıp kafasına 

geçirerek padişahı mat eder. Padişah hem şaşırır hem de bu durum hoşuna gider. Böylece 

maymun hem padişahı eğlendirmiş hem de ölümden kurtulmuş olur. 
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On Altıncı Bölüm: Hikâyenin bitiminde hancı uzaklardan gelen Murg-ı Dil’e, 

dinlenmesi gerektiğini, eğer dilerse onu gezdirebileceğini söyler. Murg-ı Dil, aklının 

fikrinin Canan’da olduğunu, bu sebeple gezmenin onun için hiçbir şey ifade etmediğini 

dile getirir ve uyuyup dinlenmek ister. Odasına yerleşen ve yorgunluktan bitap düşen 

Murg-ı Dil, hemen derin bir uykuya dalar.  Rüyasında sevgilisini görür ancak onun Canan 

olduğundan emin olamaz. Ancak her kim olursa olsun gerek bizzat kendisi gerekse ona 

benzeyen başka biri olsun diyerek onu öpmeye başlayınca uyanır ve rüyada olduğunun 

farkına varır. Bu sırada kapının çalındığını fark eder. Kapıyı açtığında güzeller güzeli bir 

kız, eğlence meclisinin sakisi olduğunu ve kendisinin meclise davetli olduğunu söyler. 

Sakiyi çok beğenen ve o anda gönlü kayan Murg-ı Dil, teklifi hemen kabul eder ve sakiyle 

birlikte yola çıkar. Hem yolda giderken hem de eğlence meclisinde saki ile ilgilenen Murg-

ı Dil, sakiye gönlünü iyice kaptırır. 

On Yedinci ve On Sekizinci Bölüm: Murg-ı Dil’in bu halini gören Pir, sevgili için 

çıktığı bu yolda yaptığı bu hareketlerin uygun olmadığını söyler ve sadakatli davranması 

gerektiği konusunda onu uyarır. Bunun üzerine Murg-ı Dil, sakiye meylettiğini kabul edip 

utanır ancak sevdiği kişinin Canan olduğunu söyler. Ancak Pir, mecliste herkesin içinde 

sakiyle ilgilenmesini ve onu yanağından öpmesini münasip bulmaz. Murg-ı Dil, sakiyi 

öpmediğini sadece kulağına bir şey söylediğini ve bunun kendi çaresizliğinden çıkan bir 

eksiklik olduğunu söyler. Pir’den kendisini Canan’ın yanına gitmek için Kamertâb’a 

yollamasını rica eder. 

On Dokuzuncu Bölüm: Pir, Murg-ı Dil’i yanına çağırıp meclistekilerin Kamertâb’a 

gitmesine müsaade ettiklerini söyler. Teşekkürlerini sunan Murg-ı Dil, refâkatçi olarak 

sakiden bahsedince Pir çok sinirlenir ve meclistekilerin seçtiği kişiyi kabul etmesini söyler. 

Murg-ı Dil, Pir’e bir daha iradesiz ve sadakatsiz davranmayacağına dair söz verir ve uygun 

görülen kişi ile Kamertâb’a gitmek üzere yola koyulur. 

Yirminci Bölüm: Murg-ı Dil ve arkadaşı bir köye vardıklarında kuzularını otlatan 

yeni yetme bir öğrenci ile karşılaşırlar. Murg-ı Dil sohbet edip ona sorular sormak ister. Bu 

sırada kıza gönlü kayar ama belli etmez. Öğrenci, onu ve arkadaşını evine davet eder. 

Orada nefis yemekler ile çeşitli bahçelerden toplanmış meyveler yerler. Öğrenci orada 

kalmaları için ısrar etse de Murg-ı Dil teklifi kabul etmez ve asıl maksadını 

gerçekleştirmek üzere yola revân olurlar. 
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Yirmi Birinci ve Yirmi İkinci Bölüm: Murg-ı Dil ve arkadaşı, daha öncesinde 

Murg-ı Dil’in geçemediği engin denizin çevresinden dolaşarak ve türlü sıkıntıları aşarak 

Kamertâb’a ulaşırlar. Yoldaşı Murg-ı Dil’e artık geri dönmesi gerektiğini söyler. Murg-ı 

Dil, gitmekte acele eden arkadaşından sevgiliye çabucak kavuşmasını sağlayacak 

nasihatler vermesini ister. Arkadaşı ona üç farklı yol söyler. Murg-ı Dil, bu üç yolun da 

uygun olmadığını arkadaşına sebepleriyle birlikte açıklar. Arkadaşına teşekkürlerini sunar 

ve onu Mestândil’e uğurlar. Artık tek başına kalan Murg-ı Dil Canan’a nasıl kavuşacağının 

yolunu bilemez. Ne yapacağını bilmez halde dolaşıp durur. Beldenin dışına çıkıp bir miktar 

gezmek ve bu sırada Canan’a kavuşma yollarını düşünmek için şehrin mesire yerine gelir. 

Burada pirlerin halkasına dahil olur. Aralarından bir zat, ona ne için geldiğini ve kim 

olduğunu sorar. Murg-ı Dil bütün derdini ona anlatır. Bunun üzerine zat, gezmek ve 

beldeler öğrenmek arzusuyla Pir’in, birkaç yıl önce oraya geldiğini ve bu konuyu dile 

getirdiğini söyler. Canan’a kısa bir mektup yazdığı takdirde ona ulaştırabileceğini söyleyip 

Murg-ı Dil’i rahatlatır. Zat, Pir’in emrini yerine getirmek amacıyla Murg-ı Dil ile daha sık 

görüşmek istediğini, bu sebeple kaldığı yeri öğrenmek istediğini söyler. Kalacak yerinin 

olmadığını öğrenince Murg-ı Dil’i evine davet eder. Akşamüstü faytonlara binerek zatın 

evine ulaşırlar ve Murg-ı Dil’e çekinmemesini, kendi evi gibi rahat olmasını söyler. Murg-ı 

Dil hemen her beyti elifbânın bir harfiyle biten bir şiir yazar. Ev sahibinin cömert ve 

yetenekli oğlunu mektubu ulaştırması için Andel Kasrı’na gönderir. Mektubu alan Canan 

başta heyecanlanır ama kimin yolladığından emin olamaz. Mektubu getiren çocuğa 

mektubun sahibini sorar. Çocuk, mektubun sahibinin uzak yollardan geldiğini ve babasının 

onu gizlice yolladığını söyleyince Canan’ın gözleri parlar ve şüphelerini yok etmek için bir 

mektup yazar. 

Yirmi Üçüncü, Yirmi Dördüncü ve Yirmi Beşinci Bölüm: Canan yolladığı 

mektupta duyduğu mutluluğu dile getirirken Murg-ı Dil’den kendisini tanıtmasını ve 

sergüzeştini anlatmasını ister. Murg-ı Dil, Canan’ın isteği üzerine hemen sergüzeştini 

anlatan bir mektup yazar ve Canan’a gönderir. Murg-ı Dil’in sergüzeştini okuyan Canan’ın 

şüpheleri yine silinmez. Yazılan her şeyin hileli olduğundan kuşkulanır. Bunun üzerine 

mektubu getiren çocuk onu ikna eder. Şüpheleri ortadan kalkan Canan, Murg-ı Dil’e aşk 

dolu bir mektup gönderir. 

Yirmi Altıncı Bölüm: Sevgilisinden gelen mektuba çok sevinen Murg-ı Dil, türlü 

yalvarışlarla Canan’ı Andel Kasrı’ndan çıkmaya ikna eder. Canan ile birlikte bir gemiye 
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binerler ve oradan uzaklaşırlar. Gemi ilerlerken Murg-ı Dil, bu ayrılığın sebebini sorar. 

Canan, ilk zamanlarda Murg-ı Dil’in küstahça hareket etmesi ve nahoş şakalar yapması 

sebebiyle bu şekilde davrandığını açıklar. Murg-ı Dil’in o zamanlar çok toy olduğundan 

kendi değerini o anda bilemeyeceğinden emin olduğunu, onu çok sevmesine rağmen 

mecbur kalarak onu ayrılık ateşine attığını söyler. Murg-ı Dil bu duruma sitem eder ve 

kendisi için saki ve öğrenci çocuktan vazgeçip buralara kadar geldiğini ağzından kaçırır ve 

Canan’a onu dudağından öpmezse denize atlayacağını söyler. Canan, gemi batsa bile bu 

işin burada olmayacağını ancak tenha bir yere vardıklarında bu isteğine ulaşabileceğini 

söyler. Ardından Murg-ı Dil’den saki ve öğrenci çocuk mevzusunu ayrıntılı bir şekilde 

anlatmasını ister. Murg-ı Dil yaptığı hatayı anlayıp ağzından kaçırdığı sözler için 

pişmanlıklar duyar. Lafı değiştirir. Engin denizde epey açıldıklarını, gemiyi bir yere 

yanaştıramayacağını anlar. Canan’a kavuşmuş olsa da onu istediği gibi öpüp 

koklayamadığı, asıl maksadına ulaşamadığı için söylenip durur. Murg-ı Dil hikâyenin 

kalanını sonra anlatacağını, şimdi ertelemek istediğini söyleyerek sözü Hasan Tevfik’e 

bırakır. Hasan Tevfik, Murg-ı Dil’in neşeli bir vaktinde hikâyenin kalanını ona soracağını 

ve öğrendiklerini yazacağını, onu da yeni bir kitap halinde yayımlayacağını söyleyerek 

sözlerini bitirir. Sonrasında kitabın basım tarihi, basım yerinin bilgileri verilmiştir. 

 

2.3. ESER ADININ MUHTEVA ile İLGİSİ 

Hayâlât-ı Dil, günümüz Türkçesiyle ‘Gönlün Hayalleri’ anlamına gelmektedir. Yazar 

burada ‘dil’ kelimesini tevriyeli bir şekilde kullanarak hem gönül kelimesine hem de 

hikâyenin kahramanı Murg-ı Dil’e gönderme yapmıştır. Gökalp’in ifadesiyle: “Metnin adı 

olan Hayâlat-ı Dil ile başlayan bu 'hayal' öğesi, anlatının tamamı düşünüldüğünde 

oldukça anlamlıdır. Eserin adı "Gönlün Hayalleri" anlamını taşımaktadır. Böylelikle daha 

eser başlamadan, okuyucuya, bütün anlatılacakların 'hayal'den ibaret olduğu mesajı 

verilmektedir. Eserin sonunda da anlatıcının ağzından, "ol pir-i akıl-perverin delâlet-i 

akılânesiyle tahayyül olunan şeylerin külliyetinden manzum ve mensur olarak cüzz'iyatını 

size birer birer hikâyet eyledim" (Hasan Tevfik 1285: 77) denerek, bu 'hayal' öğesi bir kez 

daha hatırlatılır ve hatta 'pir'den bahsedilerek hayallerin kaynağı açıklanmış olur.”8 

 

 
8Gökalp, a.g.m., s. 193. 
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2.4. OLAY ÖRGÜSÜ 

Anlatmaya bağlı edebi metinlerde, olaylar ve bu olayların diziliş sırası önemlidir. 

Olay örgüsünü, konuyu oluşturan olaylar dizisinin birbiriyle bağıntısına verilen ad şeklinde 

açıklayabiliriz. Metinlerde olay, metindeki kişiler arasında geçen ilişkiler ya da 

kahramanın iç çatışmaları sonucu ortaya çıkar. 

Hayâlât-Dil’de anlatılan hikâye ve bu hikâyeyi kapsayan başka bir hikâye karşımıza 

çıkar. İç hikâye Murg-ı Dil’in anlattığıdır. Onu kapsayan hikâye ise kitabın sonunda Murg-

ı Dil’in anlatacaklarını bitirip sözü Hasan Tevfik’in almasıyla anlaşılmaktadır. Burada 

hikâye, Hasan Tevfik’in, hikâyenin devamını Murg-ı Dil’in neşeli bir zamanında ondan 

öğreneceğine ve kendisinin de bunu kitap şekline getirerek anlatacağına dair sözüyle biter. 

Murg-ı Dil’in anlattığı iç hikâye, metnin asıl bölümüdür. Bu iç hikâye olay hikâyesi 

niteliğinde olup serim, düğüm, çözüm şeklindedir. Serim: karşılaşma-âşık olma-ayrılma, 

düğüm: kavuşma hayaliyle yolculuk, çözüm: kavuşma şeklinde cereyan eder. 

 

2.4.1. İç Hikâyenin Olay Örgüsü 

Serim: Karşılaşma-Âşık Olma-Ayrılma 

Hikâyeye başlarken insanın yaratılışından, insanın diğer varlıklardan üstünlüğünden, 

hayal ve rüya âleminin nasıl olduğundan ve aşkın insan üstündeki tesirinden bahsedilir. 

Ardından Murg-ı Dil ile Canan karşılaşır. Murg-ı Dil Canan’ı görür görmez ona âşık olur. 

Canan, aşkını anlatan Murg-ı Dil’e karşılık vermez. Canan ile Murg-ı Dil bir gece 

tesadüfen karşılaşırlar. Aşkını tekrar anlatan Murg-ı Dil, haddini aşıp cesaret göstererek 

Canan’ı öpmeye kalkışır. Bu duruma öfkelenen Canan nereye gittiğini söylemeden şehri 

terk eder. 

Düğüm: Kavuşma Hayâliyle Yolculuk 

Düğüm bölümünde, ayrılık ateşiyle yanan Murg-ı Dil, Pir ile karşılaşır. Ondan çeşitli 

öğütler dinler ve sevgilisinin yerini öğrenir. Ardından Canan’ı bulmak için yola çıkar. 

Murg-ı Dil’e iskeleye kadar Nâyâb eşlik eder. Tek başına yola devam ederken Kamertâb’a 

gitmek için bindiği gemi batar. Güçlükle kurtulan Murg-ı Dil bir adaya sığınır. Yardım 

gemisiyle adadan ayrılır ve bir dağa ulaşır. Zirveye çıktığında iki vahşi tarafından kaçırılır. 

Nâyâb, vahşilerin elinden Murg-ı Dil’i kurtarır. Kurtulduktan sonra Murg-ı Dil, önce 
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Ankeb’e sonra da Şekib şehrine varır. Orada hükümet tarafından komutan olarak 

görevlendirilip tehdit altında bulunan Cezîre-yi Nehr-i Hoş-güvâr’ı düşman olan Cezîre-yi 

Bahr-i Ücâc’ın tehdidinden kurtarır. Görevini tamamlayınca Şekib hükümdarından izin 

alarak Canan’a doğru tekrar yola çıkar. Karşısına çıkan engin denizi geçemez ve bir 

maymunun rehberliğinde Mestândil’e ulaşır. Murg-ı Dil burada gördüğü sakiye meyleder 

ve Pir tarafından kınanarak azarlanır. Meclisin seçtiği bir zat ile Kamertâb’a doğru tekrar 

yola çıkar. Yolda rastladığı bir öğrenciye de meyleden Murg-ı Dil, Canan’a kavuşmak olan 

asıl amacını hatırlayıp yoluna devam eder. 

Çözüm: Kavuşma 

Çözüm bölümünde ise Murg-ı Dil, zat eşliğinde Kamertâb’a ulaşır. Andel Kasrı’nda 

olan Canan ile mektuplaşır. Canan’ı güçlükle ikna edip onu Andel Kasrı’ndan çıkarır ve 

gemiyle yola çıkarlar. Murg-ı Dil, Canan’a bu ayrılığın sebebini sorar ve Canan açıklama 

yapar. Açıklama ile tatmin olmayan Murg-ı Dil, Canan’ı tekrar öpmek ister ve reddedilir. 

Murg-ı Dil, sözünün bittiğini ve hikâyenin kalanını sonra anlatacağını söyler.  

Bu durum geleneksel eserlerde karşımıza çıkan sonlardan biraz farklıdır. Halk 

hikâyesi ve Divan edebiyatı geleneğinde hikâye ya mutlu sonla ya da mutsuz bir sonla 

biter. Hayâlât-ı Dil’de mutlak bir son yoktur. Kahramanlar denizin ortasında yolculuk 

yaparken biter ve sonları hakkında bir bilgi verilmez. Bu durumu Gökalp şu şekilde 

açıklar: “Anlatı, halk hikâyelerindeki gibi âşıkların kavuşmaları (mutlu son) veya 

kavuştukları anda ölmeleriyle (mutsuz son) tamamlanmaz. Yazarın, âşık ile sevgiliyi engin 

denizde sakin bir sahile doğru sohbet ve muhabbet içinde seyahat ederken bırakması, devri 

için son derece farklı ve özgün bir tavırdır. Yazar, âşıkların birbirine kavuşmasından 

sonrasını okuyucunun hayal gücüne bırakmış gibidir.”9 

İç hikâye içinde Murg-ı Dil’e anlatılan iki tane daha iç hikâye vardır. Bunlar; 

misafirhanede hikâyeler anlatan adamın anlattığı ‘Satranç Oynayan Maymun’ ve gittikleri 

köyde öğrenci ile muhabbeti sırasında Murg-ı Dil’in dinlediği ‘Âlim ile Öğrenci’ olarak 

adlandırabileceğimiz hikâyelerdir. 

 

 

 
9 Gökalp, a.g.m., s. 192. 
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2.5. ANLATICI ve BAKIŞ AÇISI 

Anlatıcı; masal, efsane, roman, hikâye gibi anlatılarda geçen olay, durum ve olguları; 

kahraman, mekân ve zaman bakımından gören, duyan, anlayan, bilen ve kendi üslubuyla 

okuyucuya aktaran kişidir. 

Sözen’e göre: “Anlatıcı; bir anlatıda olayları okuyucuya/izleyiciye aktaran/anlatan 

kişi olarak öykülemenin ayrılmaz bir parçasıdır. Anlatıcılar, öyküyü anlatması için yazar 

tarafından seçilmiş, yaratılmış, kurmaca kişilerdir ve tıpkı öykü kahramanları gibi 

soyutturlar, yaşanılan gerçek dünyada karşılıkları yoktur.”10  

Hayâlât-ı Dil’de iç hikâyeyi kapsayan çerçeve hikâyenin anlatıcısı, eserin son 

kısmında kendini gösterir. Burada Hasan Tevfik yazar-anlatıcıdır. Hasan Tevfik, Murg-ı 

Dil’in anlattıklarını dinlemiş ve devamını getirmesini istemiştir. Murg-ı Dil’in bu isteği 

ertelemesi üzerine kalanını Murg-ı Dil’den öğrendikten sonra kitap haline getirip 

anlatacağını dile getirmiştir.  

“… artıú bu şeb bu úadarla iktifÀ idüp úuãÿrınıñ ber-tafãìl beyÀnını şeb-i Àòera taèlìú 

İdelim ve işte ãubó-ı ãÀdıú-ı feyż ôuhÿr idiyor görelim muúteżÀ-yı baòt u ùÀliè nedir yollu 

ol Murà-ı Diliñ óoúúa-yı dehÀnından ãudÿr iden güldeste-yi maúÀlÀt ve nev-beste-i 

óikÀyÀt-ı kilk-i pür rekìk-i (Óasan Tevfìú) ile åebt-i ãaóìfe-yi beyÀn ve...” 11 (Artık bu gece 

bu kadarla yetinip kalanının tafsilatıyla beyanını başka bir geceye erteleyelim. İşte hakiki 

fecir bereketiyle zuhur ediyor, görelim talihimiz ne gösterir yollu Murg-ı Dil’in o hokka 

ağzından dökülen sözlerin güldestesi ve hikâyelerin yeni bestesi Hasan Tevfik’in kusurlu 

kalemiyle beyân edip yazıldı…) 

  

Ayrıca iç hikâyedeki manzum kısımların bazılarında Tevfik mahlasını kullanarak 

Hasan Tevfik kendini göstermiştir. 

 

Neylesin biçâre Tevfik pek uzadı aşk bahsi 

 
10 Mustafa Sözen, Anlatıcı Kavramı, Sinematografide Anlatıcı Tipolojisi ve Örnek Çözümlemeler, Selçuk 

İletişim, 5, 2, 2008, s. 167. 
11  A.g.e., 77-78. 
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Vâkıf olsa hâline o gül-fidan ağlar bana12 

 

Âlem arsasında Tevfik çok dolaştık gerçi 

Görmedik ya böyle cömert, vefalı bir sevgili13 

  

Metnin iç hikâyesinde ise anlatıcı eserin kahramanı olan Murg-ı Dil’dir. Murg-ı Dil 

sergüzeştini olayların öznesi olarak kendisi dile getirmiştir. 

Eserde iç hikâyenin içinde geçen iki ayrı iç hikâye mevcuttur. Misafirhanede 

hikâyeler anlatan adamın anlattığı ‘Satranç Oynayan Maymun’ ve gittikleri köyde öğrenci 

ile muhabbeti sırasında Murg-ı Dil’in dinlediği ‘Âlim ile Öğrenci’ olarak adlandırdığımız 

hikâyeleri, anlatıcılar duyduğu gibi aktarmışlardır.  

“Bakış açısı, öyküdeki olayların okuyucuya kimin gözünden ve ağzından ulaştığı 

sorusuyla ilgilidir. Anlatıcı, metin aracılığıyla sunduğu olay, kişiler ve mekân ile ilgili 

unsurları kendine özgü bir bakış açısından aktarır. Bunun anlamı, anlatıcının öykü 

dünyasından sahip olduğu bakış açısına göre seçmeler yaparak anlatımını kurmasıdır. Bu 

seçme işi, anlatılan olay ve ifade edilmek istenen anlatı mesafesiyle yakından ilgilidir.”14 

Eserdeki iç hikâye, olayın odağındaki anlatıcının yani Murg-ı Dil’in gördüğü, 

yaşadığı tüm olayları kendinde iz bıraktığı haliyle birinci kişi ağzını kullanarak anlattığı 

kahraman bakış açısıyla yazılmıştır. İç hikâyenin içinde Murg-ı Dil’e anlatılan iki hikâyede 

ise anlatıcılar hikâyeleri duyduğu gibi aktarmıştır. Buradan Hayâlât-ı Dil’de farklı bakış 

açılarının hikâyeye hâkim olduğunu çıkarabiliriz. 

 

2.6. ŞAHIS KADROSU 

Eserde olaylar hikâyenin başkahramanı Murg-ı Dil çevresinde döner. Kalabalık bir 

şahıs kadrosuna sahip olmayan hikâyedeki karakterler kendilerine özgü kişilik 

özellikleriyle anlatımda yer almışlardır.  

Murg-ı Dil: Olaylar eserin başkahramanı olan Murg-ı Dil’in ekseninde geçer. Murg-

ı Dil, Klasik edebiyatta karşımıza çıkan âşıklardan farklı özelliklere sahiptir. Civantâb adlı 

şehirde kendi halinde, gününü gün eden, gezip eğlenmeyi seven, daha önce hiçbir güzelin 

 
12  A.g.e., 13. 
13  A.g.e., 61. 
14 Sözen, s. 170. 
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zülfünün tuzağına tutulmamış toy bir delikanlı olarak yaşarken Canan’ı görür ve ona âşık 

olur. Sevgilisine gönlünü açan âşık, Canan tarafından reddedilir. Tesadüf eseri bir gece 

karşılaşan Murg-ı Dil ve Canan tekrar konuşurlar. Aşkını tekrar anlatan Murg-ı Dil, 

haddini aşıp Canan’ı dudağından öpmeye kalkar. Murg-ı Dil’in bu tensel arzusu pek de 

alışık olmadığımız bir durumdur. Çünkü klasik eserlerde âşık, sevgilisinin her türlü nazına, 

verdiği tüm sıkıntılara razı olur. Ancak burada kahraman, sevgilisinin sadece naz ve 

niyazına razı olmayacağını, tensel arzularının da olduğunu hikâyenin daha serim 

bölümünde Canan’a aşkı için yalvarırken kendi ağzıyla dile getirir. 

“…bì-muóÀbÀ dest-i taóassür-i peyvestlerimi anıñ gülèiõÀrıña dırÀz ve bÿse-yi laèl-i lebe 

ruòãat virmeleriñi niyÀz eyledikde mÀşÀéallÀh bu úadar sözden merÀmıñız bu mıdır evet 

efendim maúãÿd-ı dil viãÀl-i dìdÀr ve neyl-i òÀl-i ruòsÀrıñızdır didim ne söylüyorsuñuz didi 

işitmediñiz mi didim işitdim ammÀ pek ilerü gidiyorsuñuz didi òayır ilerü gitmiyorum 

belki işe başdan başladım didim”15 (…hasret çeken ellerimi korkusuzca onun gül yanağına 

uzatıp kırmızı dudağını öpmek için müsaade istedim. “Maşallah bu kadar sözden anlatmak 

istediğiniz bu mudur?” dedi. “Evet efendim. Gönlün gayesi yüzünüze kavuşmak ve 

yanağınızdaki bene erişmektir.” dedim. “Ne söylüyorsunuz?” dedi. “İşitmediniz mi?” 

dedim. “İşittim, ama pek ileri gidiyorsunuz.” dedi. “Hayır, ileri gitmiyorum. Belki işe 

baştan başladım.” dedim.) 

Murg-ı Dil’in başlangıçta olan bu tensel isteği hikâyenin düğüm ve çözüm 

bölümünde de karşımıza çıkmaktadır. Düğüm bölümünde, Murg-ı Dil Mestândil’de iken 

rüyasında gördüğü kızı Canan olsun ya da olmasın diyerek öpmeye çalışmıştır. Ayrıca 

eğlence meclisinde sakiyi yanağından öpmeye kalkmıştır. Çözüm bölümünde ise Canan’a 

kavuşup gemiye bindikleri zaman onu öpmek istemiş ama yine istediğine ulaşamamıştır.  

Murg-ı Dil’in gelenekselden ayrılan başka bir özelliği ise aşkına sâdık olmamasıdır. 

Klasik âşık tipinde âşık sevgiliden başkasına meyletmez. Sevgilinin verdiği derde ve 

cefâya sırf ondan geliyor diye razıdır. Fakat Hayâlât-ı Dil’de sadâkatten bahsetmek 

mümkün değildir. Murg-ı Dil, Canan’a kavuşmak için çıktığı yolda sakiye meyledip Pir 

tarafından azarlanmıştır. Yaptığı hata için Pir’den özür dileyip söz vermiş ancak karşısına 

 
15 A.g.e., 10-11. 
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çıkan öğrenciye de meyletmiş, kadınlara olan zaafına yenik düşmüş ve aşkına sâdık 

kalmamıştır. 

Murg-ı Dil’de dikkat çeken bir başka husus da Murg-ı Dil’in sıkıştığı zaman yalana 

başvurması ya da konuyu değiştirmeye çalışmasıdır. Bu durum onu klasik eserlerdeki 

bilinen âşık tipinden uzaklaştırır. Murg-ı Dil, Canan ile kavuştuğunda sakiye ve öğrenciye 

meylettiğini ağzından kaçırır ve Canan bunu sorduğunda lafı değiştirir. Ayrıca Murg-ı Dil, 

eğlence meclisinde sakiyi öptüğü için Pir ona kızdığında sakiyi öptüğünü inkâr eder ve 

sakinin kulağına bir şeyler söylediğini iddia ederek yalana başvurmuş olur. 

“…ol dÀm-ı kÀkül ve dÀne-yi òÀl teşÀkül-i èiõÀrına ùutuldum didigimde Pìr bi’l-farż ve’t-

taúdìr keyfiyyet-i mebóÿåe vü meşhÿde bu ãÿretle óuãÿl-pezìr olsun diyelim ya bu úadar da 

maddeyi işÀèa itmek ve pìş-i enôÀr-ı òalúda öyle bì-muóÀbÀ sÀúìniñ gül yanaàından öpmek 

revÀ mıdır ve bu madde-yi vÀúıèa nihÀde-yi kefe-yi mìzÀn-ı óaúúÀniyyet olsa sezÀvÀr-ı 

taósìn ü temÀm mıdır didikde şu vechle dehÀn-güşÀ-yı maúÀl oldum óÀşÀ óużÿr-ı mekÀrim-

nüşÿr-ı vÀlÀñızda o miåillü muèÀmele-yi bÀrideye medìd ü şaúú-i şefe itmedim faúaù 

úulaàına ey sÀúì-yi bezm-i cem-óaşem bir daha vir didim”16(…o kâkül tuzağına ve 

sevgilininkine benzeyen ben dânesine tutuldum,” dedim. Bunun üzerine Pir, “Farz edelim 

ki bahsedilen ve görünenin iç yüzü bu sûrette hâsıl olmuş olsun diyelim. Ya meseleyi bu 

kadar duyurmak ve halkın gözü önünde öyle korkusuzca sakinin gül yanağından öpmek 

revâ mıdır ve bu vakâ, hakkâniyyet terâzisinin kefesine konsa övgüye layık mıdır, münasip 

midir?” deyince şu şekilde söyledim: “Hâşâ! Kerem dağıtan yüksek huzurunuzda böyle 

nâhoş bir davranışa yeltenmedim. Sadece kulağına, ‘Ey bu çok değerli meclisin sakisi, bir 

daha ver!’ dedim.”) 

Eserde karşımıza çıkan bir başka özellik ise Murg-ı Dil’e yüklenen tutarsız güçtür.  

Murg-ı Dil, iki tane vahşi tarafından kaçırıldığında vahşilerin elinden Nâyâb sayesinde 

kurtulur. Ama Şekib şehrinde görevlendirilip Cezîre-yi Bahr-i Ücâc’ın tehdidinden Cezîre-

yi Nehr-i Hoş-güvâr’ı savaşarak kurtaracak güçtedir.  

Cânân: Murg-ı Dil her ne kadar geleneksel âşık tipinin dışında tutulmuş olsa da 

Canan, karşımıza geleneksel bir sevgili rolüyle çıkar. Geleneksel sevgili tipi, âşığın 

sevgisine karşılık vermez. Âşığa naz edip ona türlü dert ve cefâ çektirir. Saçının tuzağına, 

 
16 A.g.e., 53. 



 

21 
 

kirpiğinin hançerine âşığı mahkûm eder. Hayâlât-ı Dil’de de Canan, Murg-ı Dil’in aşkına 

karşılık vermez. Onu aşk ateşine atıp bilinmez bir diyara gider. Murg-ı Dil’in öpüşme 

isteğini iki seferde de kabul etmeyerek edepli karakterini gözler önüne serer. Murg-ı Dil’e 

âşık olmasına rağmen ahlakı gereği kararlı bir duruş sergileyip onu reddederek Murg-ı 

Dil’in olgunlaşması için ondan uzak kalmayı göze alır. Bu durumu onun güçlü yanı olarak 

kabul edebiliriz.  

Ancak diğer taraftan Canan’ın Murg-ı Dil’in ağzından kaçırmış olduğu saki ve 

öğrenci mevzusunda Murg-ı Dil’in lafı değiştirmesi üzerine sessiz kalıp ona inanmasını ve 

onun olgunlaştığını düşünmesini Canan’ın zayıf yönü olarak değerlendirebiliriz. 

Canan’ın Murg-ı Dil’i terk edişinden Murg-ı Dil’in onu Andel Kasrı’nda buluşuna 

kadar Canan ile hikâyede karşılaşmamaktayız. Canan her ne kadar uğrunda macera 

yaşanan sevgili olsa da fiziksel özellik ve hayatının ayrıntıları bakımından çok fazla tasvir 

edilmemiştir.  

Pir: Murg-ı Dil’e Canan’ın yerini söylemesiyle onun sergüzeştini başlatan itici 

güçtür. Murg-ı Dil’in nasihat kaynağı ve yol göstericisidir. Sürekli olarak Murg-ı Dil’e 

yardımlarda bulunur ve ona kendini yetiştirmesi, sabırlı ve sadakatli olması gerektiği ile 

ilgili öğütler verir. Hatta bir büyük olarak Murg-ı Dil yanlış yaptığında onu azarlayarak 

ikaz eder.  

Eserde Pir, değişik yerler görmek amacıyla sürekli seyahat eder. Bu vesile ile çok 

bilgiye sahip olur. Pir’in bu bilgelik özelliği hikâyede ‘Akılperver, Aristo tedbirli, Felâtun 

sıfatlı, Tahtı yüce yardımcı’ gibi sözlerle sürekli övülür. Murg-ı Dil’in zor zamanlarında 

akıl danıştığı en önemli kişidir. 

Nâyâb: Eserde Murg-ı Dil ve Canan dışında ismi geçen tek kişidir.  O da Pir gibi 

Murg-ı Dil’in en önemli yardımcılarındandır. Murg-ı Dil’i vahşilerin elinden kurtarması ve 

onları kolaylıkla öldürebilmesi onun güçlü olduğunun bir kanıtıdır. Hayatıyla ilgili pek 

fazla bilgi verilmemiştir. Sadece Erguvân şehrine gizli bir görev için gittiği belirtilmiştir. 

Karakteri hakkında ise kullanılan yüceltme sözlerinden onun övgüye layık biri olduğu 

anlaşılır. 
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Eserde Geçen Diğer Şahıslar  

Murg-ı Dil dağın zirvesine çıktığında onu kaçıran vahşiler, Murg-ı Dil’i Cezire-yi 

Nehr-i Hoş-güvâr’a yollayan meclis üyeleri, Kamertâb’a gitmek için mektupla izin istediği 

Şekib hükümdarı, Murg-ı Dil’in Mestândil’e ulaşmasını sağlayan maymun, hikâyeler 

anlatan adam, Mestândil’deki hancı, Murg-ı Dil’in meylettiği saki ve öğrenci, Murg-ı 

Dil’in Kamertâb’a gitmesine izin veren meclis üyeleri, Kamertâb’a giderken yolculuğunda 

Murg-ı Dil’e yoldaşlık eden zât, Murg-ı Dil Kamertâb’a ulaştığında Canan’a mektuplarını 

ulaştıracağına söz veren pirler halkasındaki zat, Murg-ı Dil’in mektuplarını Canan’a 

ulaştıran çocuk. 

 

2.7. MEKÂN 

Eserde geçen mekânların yazarın hayal dünyasında kurduğu, gerçeği yansıtmayan 

mekânlar olduğunu görürüz. Hikâyede insan ve aşk üzerine yapılan kısa bir girişten sonra 

olayların başkahramanı Murg-ı Dil’in yaşadığı Civantâb adlı şehirden bahsedilir. Murg-ı 

Dil, burada Canan’a aşkını itiraf eder. Canan’ın onu terk edip bilinmez bir diyara gitmesi 

ile Murg-ı Dil’in çeşitli yerlerden geçerek Kamertâb şehrindeki Canan’a kavuşmasını 

sağlayacak olan sergüzeşti başlar. Eserde geçen mekânlar; 

− Murg-ı Dil’in ve Canan’ın yaşadığı Civantâb adlı şehir 

− Murg-ı Dil’in Canan’a kavuşmak için Nâyâb eşliğinde gemiye kadar gittiği iskele 

− Gemi parçalandıktan sonra kurtulmak için zorlukla sığındığı ada 

− Adadan ayrılmasıyla ulaştığı dağ 

− Dağda karşılaştığı vahşiler tarafından götürüldüğü orman 

− Murg-ı Dil’in esir edildiği mağara 

− Nâyâb’ın kendisini beklemesi için Murg-ı Dil’i gönderdiği Ankeb şehri 

− Nâyâb’ın gizli görevi için gittiği Erguvân şehri 

− Nâyâb’ın çağırmasıyla Murg-ı Dil’in gittiği Şekib şehri 

− Murg-ı Dil, Pir ve Nâyâb’ın eğlenmek için gittikleri meclis 

− Murg-ı Dil’in komutan olarak gittiği tehdit altındaki Cezîre-yi Nehr-i Hoş-güvâr 

şehri 

− Murg-ı Dil’in savaştığı Cezîre-yi Bahr-i Ücâc şehri 
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− Savaş bittikten sonra Canan için yola çıktığında Murg-ı Dil’in karşısına çıkan engin 

deniz ve çevresindeki orman 

− Murg-ı Dil’in maymun eşliğinde ulaştığı Mestândil şehri 

− Mestândil’de konaklamak için Murg-ı Dil’in gittiği han 

− Murg-ı Dil’in Mestândil’de katıldığı eğlence meclisi 

− Murg-ı Dil’in yanındaki zatla yolculuk sırasında uğradığı köy 

− Murg-ı Dil’in Canan’a kavuşmak için geldiği Kamertâb şehri 

− Canan’ın bulunduğu Andel Kasrı 

− Murg-ı Dil ve Canan’ın kavuştuktan sonra geri dönmek için bindikleri gemi  

 

Yukarıda kronolojik olarak sıralanan mekânlardan hareketle hikâye boyunca geçen 

şehir isimleri şöyledir: Civantâb, Ankeb, Erguvân, Şekib, Cezîre-yi Nehr-i Hoş-güvâr, 

Cezîre-yi Bahr-i Ücâc, Mestândil, Kamertâb. Bunlar dışında kalan yerler ise olayların 

cereyan ettiği diğer mekânlardır. 

Hikâyede bazı şehir ve yerlerin olumlu yönleri, bazılarının ise olumsuz yönleri 

vurgulanır. Örneğin; Civantâb, Şekib, Kamertâb, Cezîre-yi Nehr-i Hoş-güvâr, Mestândil, 

Andel Kasrı olumlu özellikleriyle ön plana çıkarken Erguvân, Ankeb, mağara, kahramanın 

sığındığı ada, vahşilerin kahramanı götürdüğü orman ise olumsuz özellikleriyle ön plana 

çıkar. 

Eserde bazı mekânlara ayrıntılı bir şekilde değinildiğini görmekteyiz. Nâyâb, 

Erguvân şehrinde iken Murg-ı Dil’e Ankeb şehrinden Şekib şehrine geçmesi için yolladığı 

telgrafta Şekib şehri için ayrıntılı ve övgü dolu bilgiler vermiştir.  

 

“èankebe mesÀfesi on iki sÀèat ü neyyif Àb u hevÀsı ziyÀdesiyle leõìõ ü laùìf ve ebniye vü 

esvÀú u bÀzÀrı àÀyet muntaôam ve naôìf ahÀlì ve sekenesiniñ òaãÀéil-i memdÿóe-yi fażìlet-i 

insÀniyye ile èumÿmen ittiãÀfları cihetle dÀéire-yi evãÀf-ı büleàÀdan òÀric mÿnis ü elìf ve 

òÿbÀn u zenÀn u duòterÀn-ı mÀh-veşÀnı úuãÿrsuz güzel ve edìb ü dil-firìb ve maúarr u 

meévÀ-yı ehl-i sebìl ü àarìb ve ekåerìsi erìb ü lebìb olan şehr-i şehìr-i Şekìb-nÀm mevúiè-i 

feraó-nümÀya gidiyorum”17(Ankebe mesafesi on iki saatten fazla, suyu ve havası 

ziyadesiyle leziz ve latif; binâları, çarşıları, pazarları gayet düzenli ve temiz, ahalisinin ve 

 
17 A.g.e., 30. 
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orada oturanların ahlâkı, insana ait faziletlerin en beğenilenlerine sahiptir. Bütün vasıfları 

belâgat sahiplerinin uygun gördüğü vasıflardan başka cana yakın ve dosttur. Güzel 

kadınları ve ay gibi genç kızları kusursuz güzellikte, edip ve câzibelidir. Orası, gariplerin 

sığınağı ve meskenidir. Ahalisinin çoğunluğu akıllı ve zeki olan Şekib adlı ferahlık veren o 

meşhur şehre gidiyorum.) 

 Aynı şekilde yine Nâyâb tarafından aktarılan Erguvân adlı şehirden de ayrıntılı bir 

şekilde bahsedilmektedir. Şekib şehri için övgü dolu sözler söyleyen Nâyâb, Erguvân şehri 

için hem olumlu hem de olumsuz sözler söyler. Hatta Nâyâb’ın Erguvân hakkındaki genel 

yorumu olumsuzdur. 

 

“vÀúıèÀ söyledikleri gibi ahÀlìniñ sÀkin olduúları evler ve derÿnunda aòõ ü ièùÀ eyledikleri 

dükkÀnlar ve òÀric ü dÀòil beldelerinde tenezzüh ve teferrüc úaãdıyla gezdikleri yerler ve 

kendülerine göre iòtirÀè ve ìcÀd eyledikleri sÀz ü sïzleriyle zenÀnlarınıñ raúã idecek 

mesìreler àÀyet muntaôam ve müretteb ve müzeyyen ise de her zamÀn hayÀt-baòşÀ-yı 

èÀlemiyyÀn ve leùÀfet-efzÀ-yı cümle cihÀn olan miyÀh-ı leõìõeleri ender oldıàından…”18 

(Her ne kadar söyledikleri gibi ahalinin oturdukları evler ve içinde alışveriş ettikleri 

dükkânlar ve iç ve dış beldelerinde ferahlamak ve uzaklaşmak amacıyla gezdikleri yerler 

ve kendilerine göre icât ettikleri saz ve sözleriyle kadınlarının dans edecek mesireleri gayet 

düzenli ve süslenmiş ise de her zaman âlemlere hayat bahşeden ve bütün dünyaya letafet 

saçan lezzetli suları ender olduğundan…) 

 

“…ve oranıñ Àb u havÀsı eåúal ve herkese mÿcib-i envÀè-ı èilel oldıàından diyÀr-ı Àòara 

naúl-i emtièa-yı istirÀóat itmegi iètiyadlarına mebnì ekåerìsi vaùanımızıñ Àb u hevÀsına 

meyyÀl ü mecbÿr olup aúın aúın gelerek işte burada her yerden ziyÀde tavaùùun ve iskÀn 

eylediklerini görüyor ve eùvÀr ve óareketlerini seyr ü temÀşÀ idiyorsuñuz…”19(…ve oranın 

suyu ve havası ağır ve hayrete düşüren türlü hastalık olduğundan ve başka diyarlara göç 

etmeye alıştıklarından çoğunluğu vatanımızın suyu ve havasına hevesli ve mecbur olup 

akın akın gelerek işte burada her yerden ziyade vatan edinip yerleştiklerini görüyor ve 

tavırlarını ve hareketlerini seyrediyorsunuz…) 

 
18 A.g.e., 33. 
19 A.g.e., 34. 
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2.8. ZAMAN  

Hikâyede olayların gerçekleşme zamanı gün, ay ve yıl olarak net bir şekilde 

verilmemiştir. Hikâyenin ayrıntılarına inildikçe zaman konusunda çıkarımlar yapılabilir. 

Eserin son kısmında yer alan 1 Şaban 1285/ 17 Kasım 1868 tarihi bize hikâyenin basım 

tarihi olarak sunulmuştur. Hikâyede belirtilen telgraf ve şimendifer (tren), hikâyedeki 

olayların geçtiği zaman dilimi konusunda bizi çıkarım yapmaya yönlendirebilir. 

Tamçelik’in Akyıldız’dan aktardığı bilgiye göre Anadolu’da ilk demiryolu İzmir-Aydın 

arasında 1856 yılında yapılmıştır.20  Telgraf ise Osmanlı Devleti’nde Çakılcı’dan 

edindiğimiz bilgiye göre 1855 yılında kullanılmaya başlanmıştır.21 Buradan hareketle vaka 

zamanını 1855 ile 1868 yılı arasında sınırlandırabiliriz. 

Hikâye her ne kadar zaman olarak net bilgi vermese de olaylar kronolojik olarak 

ilerler. Murg-ı Dil’in yaşadıkları birbirini takip eder niteliktedir. Hikâyede zaman olarak 

geriye dönüşler karşımıza çıkmamaktadır. Gelenekselden farklı olarak Murg-ı Dil’in 

çocukluk dönemini değil, Canan’a âşık olduktan sonraki dönemini görmekteyiz. Bu 

durumu Gökalp şu şekilde ifade etmiştir: “Halk hikâyelerinden farklı olarak başkişinin 

çocukluk ve âşık olma süreçleri burada anlatılmamıştır; metin zaten âşık olan başkişinin 

sevgilisiyle konuşmasıyla başlamaktadır.”22 Eser genellikle zaman, yer, kişiler ve mekân 

bilgisi verilerek esere başlanan klasik eserlerden bu yönüyle farklıdır ve okuyucu bir anda 

kendini olayın içinde bulmaktadır. 

Eserde mekânlar arasındaki mesafenin gün ve saat şeklinde belirtilmesi dikkat çeken 

bir başka husustur.  

“üç gün miúdÀrı buèd-ı mesÀfesi olan iskeleye úadar”23 (üç gün miktarı uzaklık mesafesi 

olan iskeleye kadar) 

“…burası oraya yarım sÀèat ve ahÀlìsiniñ…”24 (…burası oraya yarım saat ve ahalisinin…) 

“…èankebe mesÀfesi on iki sÀèat ü neyyif..”25 (… ‘Ankeb’e mesafesi on iki saatten 

fazla…) 

 
20 Soyalp Tamçelik “Osmanlı Dönemi Demiryollarının Tarihi Gelişimi İçerisinde Siyasî, İktisadî ve Sosyal 

Etkiler”, Erdem 12/35 (Mayıs 2000), s. 500. 
21 Diren Çakılcı, Osmanlı Devleti’nde Uluslararası Telgraf İşbirliği: Sicilyateyn/İtalya Örneği Yıl: 2014/1-2, 

C. 13, S. 25-26, s. 52. 

 
22Gökalp, a.g.m., s. 192. 
23 A.g.e., 20. 
24 A.g.e., 29. 
25 A.g.e., 30. 
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Eserde zaman unsuru olarak değinebileceğimiz bir başka husus ise olayların bir anda 

değil, birkaç yıl içinde gerçekleşmesidir. Geleneksel eserlerde karşımıza çıkan tayy-ı 

zaman ve tayy-ı mekâna hikâyede yer verilmemiştir. Pir’in geçtiği yerler birkaç ay veya yıl 

olarak geçmektedir. 

“işbu àazel ile cevÀb virince ol õÀt bundan çend sene muúaddem geşt ü güzÀr-ı memÀlik ü 

büldÀn emeliyle burayı teşrìf buyuran Pìriñ tavãiye buyurmuş oldıàı õÀt siz 

olmalısıñız…”26 (işte bu gazel ile cevap verince o zât bundan birkaç sene evvel 

memleketler ve beldeler gezmek emeliyle burayı teşrif buyuran Pir’in tavsiye buyurmuş 

olduğu zat siz olmalısınız…)  

 

2.9. DİL ve ÜSLUP 

Hikâyenin dil özelliklerine baktığımızda eserin oldukça ağır ve süslü bir dille 

yazıldığını görmekteyiz. Hikâyede Arapça ve Farsça tamlamalar çoğunlukta olup bu 

tamlamaların eserin dilini oldukça ağırlaştırdığını ve kolay anlaşılabilir nitelikte olmasını 

engellediğini söyleyebiliriz. Murg-Dil’in kullandığı ağdalı dil, özellikle Pir ve Nâyâb için 

kullandığı övgü dolu hitap kısımlarında ve onlardan aldığı nasihatlerin bulunduğu 

bölümlerde göze çarpmaktadır. Bununla birlikte Murg-ı Dil’in yer yer ağır dilden 

uzaklaştığını görmekteyiz. Murg-ı Dil öğrenci ve vahşiler ile konuşurken Pir ve Nâyâb ile 

geçen diyaloglardaki gibi ağdalı bir dille konuşmaz. Bu konuyu Danişmend ise şu şekilde 

dile getirmiştir: “…bunların her birine aid millî temayülleri bazan ağırlaşıp bazan da halk 

ağzına bile yaklaşacak kadar hafifleşen inşâsiyle ifade edebilmiş olmasındadır.”27 

Hikâye manzum-mensur karışık olarak yazılmıştır. Yazar; bu eserde anlatımı 

güçlendirmek, sıradanlıktan kurtulmak, okuyucuyu heyecanlandırmak amacıyla geleneksel 

eserlerde çok fazla karşılaştığımız gibi manzum yazı türünü sıklıkla kullanmıştır. Manzum 

kısımlar dil olarak Türkçe, Arapça ve Farsça şeklinde karşımıza çıkar. 

“VefÀ mebÀd umìdem eger be-àayr-ı tu hest  

ÓarÀm bÀd óayÀtem eger berÀy-ı tÿ nìst”28 

 
26 A.g.e., 67. 
27 İsmail Hami Danişmend, “Tanzimat’ın İlk Romanı III”, Cumhuriyet, 9 Birincikânun 1942, 2. 
28 A.g.e., 74. 
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“Men èÀşe fi’d-dünyÀ bi-àayri óabìb   

          Fe-óayÀtühü fìhÀ óayÀtün àarìb”29 

 

“Bir iken evvel elinde o úuzınıñ úuzısı 

Dil gidüp oldı iki ùıfl-i nÀziñ úuzısı”30 

 

Eserde noktalama işaretine yer verilmediğini, yazarın önemli gördüğü bazı yerleri 

tırnak işareti yerine parantez ile belirttiğini söyleyebiliriz. Tanpınar, noktalama 

işaretlerinin kullanıldığı ilk tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi’nin Şinasi tarafından 1859 

yılında yazıldığını ve 1860 yılında ise Tercüman-ı Ahval gazetesinde tefrika edildikten 

sonra ayrıca kitap olarak da çıkarıldığını ifade eder.31 Buradan hareketle 1860 yılında 

edebiyatımıza giren noktalama işaretlerine Hasan Tevfik’in yer vermediği sonucuna 

ulaşabiliriz. 

Hikâyede geçen mektuplar, hikâyeye hem heyecan katmış hem de hikâyeyi 

sıradanlıktan çıkarmıştır. Coşkun’un Çakır’dan aktardığına göre; “Yazarlar mektubun; 

olay örgüsü içerisinde gerilimi sağlayıcı, heyecan unsurunu hareketlendirici etkisinden 

yararlanırlar. Mektup formunun en önemli tercih nedenlerinden biri de gençleri, çocukları 

ve kadınları eğitmek için verilen mesaj ve telkinlerin doğrudan değil dolaylı yoldan 

anlatımını sağlamasıdır. Eski edebiyattaki pendnâme geleneğinin bir uzantısı olarak 

eğitmeyi, bilinçlendirmeyi, yanlışlardan sakındırmayı kurgusal bir form içinde, samimi ve 

sıkıcı olmayan bir üslupla sağlar.”32  Eserde de Murg-ı Dil’in Canan ile yazıştığı Farsça 

manzum mektuplar bu düşünceyi destekler niteliktedir.  

Gelenekseli yansıtan noktaları olmakla birlikte hikâye modern anlatıma geçiş eseri 

olarak sayılabilir. Yazarın geleneksellikle beraber hayattaki yenilikleri takip ederek 

modernliğe yaklaşması onun kullandığı dile de yansımıştır. Her dönemde var olan diller 

arası etkileşim, yazarın bu eseri ortaya çıkarma tarihinde devletlerarası sosyal, siyasal ve 

kültürel ilişkiler sebebiyle bilhassa artmıştır. Yazarın kullandığı telgraf, şimendifer gibi 

kelimeler onun, yaşadığı dönemdeki yenilikleri eserine dahil ettiğini bize göstermektedir. 

Amiral, general, telgraf, şimendifer gibi Fransızca; korsan, filo gibi İtalyanca kelimeler 

diller arası etkileşimin ve yazarın yeniliklere açık oluşunun esere yansıdığını bize gösterir. 

 
29 A.g.e., 60. 
30 A.g.e., 58. 
31Tanpınar, s. 206. 
32 Betül Coşkun, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XIII/2 (Kış 2013), s. 

233. 
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2.10. ŞAHISLAR VE MEKÂN ÜZERİNE İNCELEME 

Batı devletlerinde gerçekleşen modernleşme ve bu modernleşme karşısında Osmanlı 

Devleti’nin sürekli etkileşim halinde olduğu Avrupa’ya ayak uydurabilme; hatta bu 

yenilikler karşısında kendi içinde her alanda yaşadığı sorunlarla mücadele edebilme çabası 

devletin kendinde birtakım yenilikler yapmasını gerektirmiştir. Osmanlı Devleti; içeride 

askeri, idari ve eğitim alanındaki sorunlarla; dış ilişkilerinde devletin bekasını etkileyen 

ayaklanmalarla, diğer devletlere verdiği sınırsız imtiyazlarla ve kapitülasyonlarla ayakta 

kalmaya çalışırken Tanzimat Fermanı’nı ilan etmiştir. Tanzimat Fermanı ile birlikte 

Avrupa devletlerinde gerçekleşen modernleşme ve batılılaşma hareketlerini yakalama 

çabası hız kazanmıştır. 

Bu yenileşme ve batılılaşma çabası, edebiyat alanında da kendini göstermiştir. 

Karabulut’un Şahin’den aktardığına göre: “Toplumdaki değişmelerden edebiyatın 

etkilenmemesi söz konusu değildir. Çünkü edebiyat çoğu zaman “hayatın içinde olan, 

bazen de bizzat hayatı idare eden bir sanat olma vasfına haizdir.”33 Osmanlı Devleti’nde 

de yaşanan bu değişmeler edebiyat alanındaki eser türlerinde de farklılaşmaya gidilmesine 

yol açmıştır.   O döneme ait eserlerde gelenekselden modernleşmeye doğru bir geçiş söz 

konusudur. Eserlerde geçen karakter ve tip özelliklerinde de değişimler 

gözlemlenmektedir. Divan ve Halk edebiyatında kullanılan geleneksel, toplum tarafından 

her yönüyle takdir gören ideal karakter, modernleşme ve Batı’ya yönelmeyle birlikte klasik 

karakter özelliklerinden kısmen de olsa sıyrılıp toplumun beklentisini karşılamaktan çok, 

daha gerçek duyguları ve zayıf yönleri olan kişiler olabilirler. Hasan Tevfik’in Hayâlât-ı 

Dil eserine bu noktadan baktığımızda hikâyenin başkişisi olan Murg-ı Dil’in sahip olduğu 

karakteristik özellikler bakımından geleneksellikten kopmadan modern tiplemeye yönelmiş 

bir kahraman olduğunu görürüz. Divan ve Halk edebiyatındaki geleneksel kahramanlarda 

olduğu gibi Murg-ı Dil aşkı için türlü cefalara göğüs gerer, ancak diğer taraftan da ideal 

âşık modelinden uzaklaşıp zaafları olan, iç çatışmalar yaşayan, daha gerçek duygulara 

sahip bir âşık modelidir. 

Edebî eserler genellikle toplumun yaşadığı sorunlardan, önemli değişmelerden ve 

olaylardan kopuk düşünülemez. Hasan Tevfik de eserinde o dönemde Osmanlı Devleti’nin 

yaşadığı iç ve dış sorunlara, karakterlere yüklediği rollerle alegorik olarak değinmiş ve 

 
33 Mustafa Karabulut, Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi Türk Romanı, Fırat Üniversitesi, Doktora 

Tezi, Elâzığ 2008, s. 365. 
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okuyucunun dikkatini çekmeyi amaçlamıştır. Örneğin; hikâyesinin başkahramanı Murg-ı 

Dil karakter özellikleri ve yaşadığı çatışmalar bakımından Osmanlı Devleti’ni temsil 

etmektedir. Şöyle ki; Osmanlı Devleti o dönemde Avrupa’nın, bilhassa teknoloji ve bilim 

alanı olmak üzere her alanda gerçekleştirdiği modernleşme hareketlerini takip etme gereği 

duymuş ve bu yenilik hareketlerini kendi yaşamında da uygulamak istemiştir. Ancak diğer 

taraftan yaklaşık altı yüz yıllık Osmanlı tarihi ve daha öncesinden gelen Türk gelenek ve 

görenekleri bu yenilikleri tamamıyla ve hızlı bir şekilde kabul etmesinin önünde engel 

oluşturmuş ve devleti kendi içinde çatışmalar yaşamaya itmiştir. Murg-ı Dil’i Osmanlı 

Devleti’ne bu bağlamda benzetebiliriz. Kahraman, hem geleneksel bir âşık olarak türlü 

sıkıntılarla boğuşur hem de modern tiplemelerdeki gibi zaaflarına yenik düşer ve o da 

kendi içinde çatışmalar yaşar.  

Diğer taraftan Osmanlı Devleti o dönemde dış sorunlarla da uğraşmaktadır.  

Danişmend bu konuda: “Bu devrin haricî siyasetle alâkadar en mühim işlerlerinden biri 

Girid meselesi, biri Avrupa devletlerinin bilhassa kapitülâsyonlara istinaden ıslahat 

talebleriyle Türk işlerine müdahalelerini artırıp “Question d'Orient” dedikleri Şark 

meselesini daimî bir buhran haline getirmeleri ve biri de Türkiye’deki ecnebilerin 

«Tasarruf-ı emlâk» gailesidir. Dahilî memleket meseleleri içinde de ahlâk bozukluğu, idare 

bozukluğu, Maarif işleri, vergi meselesi ve askerî tensikat işleri ön safta gelir.” 34 demiştir. 

Buradan yola çıkarak Osmanlı Devleti’nin bir taraftan ikiyüzlü davranan Avrupa 

devletleriyle ilişkilerini koparamazken diğer taraftan da kendi iç işlerine karışmalarının 

verdiği sıkıntılarla uğraştığını ve dış çatışmalar yaşadığını anlayabiliriz. Murg-ı Dil’in ise 

eserde yaşadığı dış çatışma vahşilere karşı verdiği mücadeledir. Vahşiler ona yol refakati 

teklif ettiklerinde Murg-ı Dil, onlara güvenmese de tekliflerini mecburen kabul eder ve 

hayatî bir tehlike atlatır. Hasan Tevfik’in de eserdeki beyanına göre; 

 “…serd ü beyÀn eyledikleri desìse-yi telbìselerini derk ü iõèÀn eyledim ise de deñize düşen 

yılana ãarılur meåelince nÀçÀr refÀúatlerini úabÿl ve göñlümü bu bÀbda àÀyetle maózÿn u 

melÿm eyledim…”35(…açıkça beyân ettikleri gizli hilelerini idrak edip anladım ise de 

denize düşen yılana sarılır sözünce çaresizce refakatlerini kabul ve gönlümü bu mevzuda 

gayet mahzun ve kederli eyledim…) 

 
34 İsmail Hami Danişmend, “Tanzimat’ın İlk Romanı III”, Cumhuriyet (9 Birincikânun 1942), 2. 
35 A.g.e., 23. 
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Bu bağlamda tıpkı Osmanlı Devleti’nin Avrupa ile -güvenmeyerek de olsa- devlet 

ilişkilerini devam ettirmek zorunda kalması gibi Murg-ı Dil de vahşilere karşı bu tutumu 

sergilemek zorunda kalmıştır. Sonuç olarak, yaşadıkları iç ve dış çatışmalar bakımından 

yazar Murg-ı Dil’i Osmanlı Devleti’ni temsilen sembol olarak seçmiştir.   

Osmanlı Devleti’nin o dönemde dış ilişkilerinde yaşadığı bir başka sorun da Girit 

Adası meselesidir. Danişmend, Girit meselesinin 1282/1865 yılında ortaya çıkmış 

olduğunu ve hatta bu tarihten çok daha önce fikrî ve siyasî hazırlıklarının olup meselenin o 

tarihte resmen tezahür ettiğini söyler.  Ayrıca, Avrupa devletlerinin görünürde milletçiliği 

desteklerken arka planda Yunanistan’ı Girit konusunda gizli gizli teşvik ettiğini, 

Yunanistan’a mühimmat gönderdiğini, aslen İngiliz himayesinde olan “Cezâir-i seba’nın 

Yunanistan’a verilip bütün bu ön hazırlıkların 1866’da Avrupa devletlerinin de 

ikiyüzlülüğüyle resmi bir isyana ve ihtilâle dönüştüğünü vurgular. Girit sularında harp 

gemileri dolaşır vaziyetteyken bu gergin durumun Türkiye-Yunanistan arasındaki siyasî 

münasebetleri iyice bozduğunu belirten Danişmend, 1869 Paris konferansıyla Türk-Yunan 

ilişkilerinin düzeltildiğini söyler. Ayrıca Danişmend, yazısında bu vaziyete göre 1866-

1869 tarihine kadar geçen üç senenin Girit meselesinin en buhranlı devresi olduğunu 

vurgular ve Hasan Tevfik’in de Hayâlât-ı Dil eserinin bu dönemde neşredildiğini belirtir. 36  

Yazar, bu eserinde Girit meselesine değinirken Yunanistan’ı temsilen Cezîre-yi Bahr-i 

Ücâc‘ı, Girit’i temsilen Cezîre-yi Nehr-i Hoş-güvâr’ı seçmiştir. Hasan Tevfik, Murg-ı 

Dil’in Cezîre-yi Nehr-i Hoş-güvar’ı savunması meselesi üzerinden, Girit meselesinde 

yapılması gerekenleri hatta Girit’in tıpkı kahramanın yaptığı gibi savaşılarak savunulması 

gerektiğini devlet yöneticilerine mesaj yoluyla bildirir.  

Eserde Hasan Tevfik, sorunlara eleştirel bir yaklaşımda bulunmuştur ve okuyucunun 

dikkatini bu sorunlara yöneltmek istemiştir. Gökalp’in de ifadesiyle: “…anlatı aracılığıyla 

halkın sosyal ve siyasal olaylar karşısındaki tavrı sanat eserine yansıtılmakta ve aydın 

kesim sayesinde toplumun ülke gerçeklerine karşı tepkisiz olmadığı gösterilmekte, hem de 

bir siyasetnamede olduğu gibi devrin yöneticilerine ders verilmektedir.”37 Yazar, 

Avrupa’yı temsilen Nâyâb’ın gittiği Erguvan şehrini kullanmış ve Osmanlı Devleti’nden 

oraya öğrenim için giden öğrenciler hakkında Nâyâb’ın söyledikleri ile eleştirel bir tavır 

ortaya koymuştur. Avrupa’ya (eserde Erguvan’a) giden öğrencilerin oraya gittiklerinde 

 
36 İsmail Hami Danişmend, “Tanzimat’ın İlk Romanı III”, Cumhuriyet (9 Birincikânun 1942), 2. 
37Gökalp, s. 193. 
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kılık kıyafet, yeme içme alışkanlıkları ve yaşama biçimlerinde Avrupalı insanları taklit 

etmeleri, dinden uzaklaşmaları, hatta oraya gittiklerinde vatanları hakkında kötü şeyler 

söyleyip geçici gittikleri o yerleri övmeleri yazarın eleştiri oklarına hedef olmuştur. Hasan 

Tevfik, eserinde bu eleştirel yaklaşımlarla devlet yöneticilerinden okuyucu kitlesine kadar 

her kesime hitap etmeyi amaçlamıştır. Bir aşk macerası hikâyesi formunda, devletin 

geleceğini ve varlığını etkileyen iç ve dış sorunlara değinmiştir ve devletin yöneticilerinin 

bu sorunlar karşısındaki yanlış uygulamalarını ve alınması gereken tedbirleri bir mesaj 

olarak sunmuştur. Yazar yaptığı ironik eleştirilerde eserde geçen karakterlerin ve yerlerin 

ülke üzerinde etkili olan sorunlara ilişkin bazı meseleleri temsil etmesini istemiştir. 

Gökalp’in Danişmend’den ilhamla belirttiği “…anlatıda "Murg-ı Dil" yani âşık, Osmanlı 

İmparatorluğu'nun kendisini, Canan geleceğini, uzaktan dost görünen vahşiler Avrupa 

milletlerini, Şehr-i Şekib İstanbul'u, Cezire-i Bahr-i Ücac Yunanistan'ı, Cezire-i Nehr-i 

Hoş-güvari Girit Adası'nı, çıkan savaşlar Osmanlı'nın girdiği savaşları ve âşığın 

karşılaştığı öğrenci imparatorluktaki eğitim sorunlarını temsil eder.”38 ifadeleri bu 

alegorik anlatımları çözümler niteliktedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 Gökalp, s. 194. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. HAYÂLÂT-I DİL 

3.1. TRANSKRİPSİYON HARFLERİ 
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3.2. TRANSKRİPSİYONLU METİN 

 

1-b(2)  

ÒAYÁLÁT-I DİL 

 

BismillÀhirraómÀnirraóìm 

 

CenÀb-ı Àferìnende-i èuúÿl u efhÀm u eõhÀn ve baòşÀyende-i ervÀó u ecsÀm-ı ins-ü cÀn ve 

FÀùır-ı emÀkin ü ekvÀn u eôlÀl ve úÀdir-i her imkÀn ve aóvÀl ber-vefú-ı (inneme’l-kevnü 

òayÀlün)39 ve nÀãıb-ı şevÀhiú-i cibÀl ü tilÀl ü rÀfiè ve nÀôır-ı heft ÀsümÀn ve revnaúÀz-i 

kÀşÀne-yi úulÿb-i èÀşıúÀn ve pertev efzÀ-yı ruòsÀr-ı dilberÀn-ı dilÀvìzÀn (tenezzehe õÀtühÿ 

èani’t teòayyüli ve’l-istiåòÀn)40 işbu masnÿèÀt ve menúÿşÀt-ıèacìbe ve mübaããırÀt u 

meşhÿdÀt-ı àarìbeyi óikem-i òafiyye ve kerem-i nÀ-mütenÀhiyye-i celiyyesine mebnì-

eúÀlìm-i èademden ibdÀè ü iódÀå ü ıtyÀn ve delÀéil-i èadìde ve berÀhin-i èaúliyye vü 

naúliyye ile müdellel ve müberhen ve èaúl èunvÀnıyla müsemmÀ vü muèanven bir cevher-i 

bì-naôìri nefs-i nÀùıúa ile ol aósen-i ãÿver ü eşkÀl olan şekl-i ãanavberì-i cüsÿm-i insÀna 

baòş ü tevdìè ve bunuñla merÀtib-i èÀliyye-yi insÀniyyeyi temyìz ü terfìè ve bu kÀròÀne-i 

èÀlem-i müteèÀúıb ÀlÀma ibèÀå u èayÀn buyurmasıyla nevè-i benì-Ádem dem-À-dem ol 

cevher-i pÀk-gevher mÀnend-i pìr-i rÀh-ber ve úuvÀ-yı sÀéire-i maòãÿãa-i beşerle kÀffe-yi 

maósÿsÀtı idrÀk u izèÀn ederek her nìk ve bedi tefrìú ü temyìzde bilÀ-noúãÀn olması 

cihetiyle óayvÀnÀt-ı sÀéire yaènì mÀşiye ve ùÀéire mertebe-i cemìle-i celìle-yi beşeriyyetden 

sefìl ü dÿn ve anlarıñ eşcaè ü ekberi 

 

2-a (3) 

zìr-i dest-i úudret-i insanda õelìl ü zebÿn olagelmişlerdir bÀòuãÿã bi’l-cümle ÀdemiyyÀna 

maòãÿã nice derecÀt-ı bìàÀyÀttan bir derece-yi èÀli’l-èÀl ve bir mertebe-yi èadìmetü’l-

menÀl-i manôÿr-ı dìde-yi ãÀfi’ül-bÀl vardır ki aña nÀm èÀlem-i menÀm nÀm vermiş ve 

 
39 Varlık tasavvurdan ibarettir. 
40Övgüye ve hayal etmeye tenezzül etmeyen. 
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óaúìúat ü istiknÀhında müdeúúıúÀn-ı zamÀn mübÀóaåÀt-ı vefìre ve mücÀdelÀt-ı keåìre 

etmişler ise de ancaúèaczlerini iètirÀf ü beyÀn buyurmuşlardır çünkü insÀn bir úÀleb-i bì-

cÀn-ÀsÀ derin derin òˇÀbda veyÀòÿd óÀl-i yaúaôa ve intibÀhda iken mevcÿdÀt u maèdÿmÀt-ı 

mümkine ve àayr-i mümkineden mütevÀliyen fi’õ-õihn dürlü dürlü şeyleri tefekkür ü 

teòayyül ü ruéyet ederek yüce yüce yerlerde miåÀl-i ùuyÿr cevv-i hevÀda sevÀóil ü deryÀda 

arÀøì vü semÀda rÀkib ü piyÀde meşy ü cevelÀn u ùayarÀn ve gÀh mesÀfe-i úarìbe vü 

baèìdeye sefer birle az zamanda ve ednÀ sÀèatde kürre-i arø u semÀyı deverÀn idüp óasìse-

yi sÀéiresi vÀsıùasıyla òazìne-i óiss-i müşterek olan ãaóìfe-i vesìèa-i èamìúa-i úuvve-i 

òayÀliyyeye ãuver-i maósÿsÀt ve eşkÀl-i müşÀhedÀtıñ kÀffesini tersìm ü idrÀc ve ãiàar ve 

kiber ve mÀéiyye vü nÀriyye-yi eşyÀ-yı dÀòile vü menúÿşeden úaùèÀ òalel ùarayÀn 

itmeksizin derÿnunda maófÿô u meåbÿt olan ãÿret ü şekilleri bürhetin mine’z-zamÀn 

veyÀòÿd òˇÀbdan bìdÀrì óÀlinde der-Àn àarÀéib ü èacÀéib ve eóÀsin ve mehÀbìbden 

müşÀhede vü temÀşÀ eyledigini úuvve-i müfekkireden ôÀhire iòrÀc ve her ne gÿne leõÀéiõ-i 

dünyÀ gibi teleõõüõÀt-ı òayÀliyye vü nevmiyye ile müteleõõiõ olduysa her birini taèdÀd ve 

beyÀn eyler. Bundan mÀ-èadÀ mevhibe-yi CenÀb-ı ÒudÀ baèøı kimesneye èÀrıż èaşú u 

muóabbet ü sevdÀ ôuhÿr etmektedir ki ol óÀl-i òaùar-nÀkda nice èÀşıúÀn-ı dil-rubÿdegÀn bì-

bÀk úıùèa-i sìnelerin tìà-i müjgÀn-ı cÀnÀnla pÀre pÀre vü çÀk çÀk ve bu yolda fedÀ-yı ser ü 

cÀn ü emlÀk iderek óÀlÀ óüsn ü Àn ve òÀl-i ruòsÀr-ı mehveşÀnıñ hüvviyyetini idrÀk 

idemeyip rÿy-i zemìnde Àh u zÀr u feryÀdların ìãÀl-i nüh ùÀú-i eflÀk etmişlerdir. Bunlardan 

kimi cibÀh-i arzÿ vü maúãÿdların vazè-ı miórÀb-ı ebrÿy-ı viãÀl-i yÀr-ı vefÀdÀrla şükr ü 

sipÀs-i nÀ-maóãÿra aórÀ vü şÀyÀn-ı nÀéil-i ÀmÀl-i  eõvÀú-i laèl-i leb-i  dildÀr ve kimi şikÀyet 

ü óikÀyete elyaú ü sezÀvÀr-ı àam-ı firÀú-ı yÀr-ı sitemkÀr ile giriftÀr-ı envaè-i  derd-ü belÀ ve 

dÿçÀr-ı ecnÀs-i  

 

2-b (4) 

 eõÀ vü cefÀ olaraú bu miónetòÀne-yi èÀlemde òırúa-i óarìúa-i nÀéire-i èaşú-ı bì-nühÀ ile 

kefen-i ber-dÿş-i rÀóile-i dÀr-i beúÀ olmuşlardır fi’l-vÀúiè èışú óadd-i õÀtında maómÿd u 

maúbÿl ve memduó ve müşkÀsÀ ve àÀyet muèaùùar u muèteber ve erbÀbı dÀéimÀ mecbÿr u 



 

35 
 

mesrÿr ve meftÿn u muèanber ve umÿr u şecÀèat ü saòÀvet ve cesÀret ü leùÀfet ve ôarÀfet ü 

nezÀket ve firÀset ü zekÀvetde pek güzel rÀh-ber ise de èaúìb-i viãÀl-i yÀr-i vefÀdÀrda vuúÿ-

èyÀfte-yi ÀlÀm-i iftirÀú melóÿô oldıàından böyle Àteş-i seyyÀle-i hicrÀnda ãabr-u teóammül 

eylemek èuşşÀúa àÀyet güç gelür 

 

RÀh-ı èışúda can fedÀ itmek nedir èÀşıúlara 

                                       İftirÀúa olmasa bÀèiå viãÀl-i dilrubÀ 

 

 óattÀ ZüleyòÀnıñ irtikÀb-ı menÀhìden dÀmen-keş-i ictinÀb olması òÀùırına gelmeyüp hemÀn 

serÀ-perde-yi serÀ-yıèıãmetden tÀ Ààÿş-i muóabbet-i cemÀl-i Yÿsufa endÀòte-yi cÀn itmesi 

ve Mecnÿn-i òırranefzÿnuñ terk-i dÀr u diyÀr u peder ü mÀderle vuãlat-ı ruòsÀr-ı LeylÀ içün 

bin belÀ ile iòtiyÀr-ı kÿh u beyÀbÀn eylemesi ve èandelìbÀn-ı hïş-gÿyÀnıñ muàÀyir-i eùvÀr-ı 

ùuyÿr olaraú şÀm u seóer gülistÀn-ı èÀlemde gül-i òandÀnıñ eùrÀfında cevelÀn u nÀlÀn ve lÀf-

ı güzÀf-ı òass ü òÀr-ı aàyÀra óavÀle-yi semè-i iètibÀr itmeyüp lÀ-yenúaùıè feryÀd-ü fiàÀn 

itmeleri ve pervÀneniñ bezm-i èışúda şemèa-i sÿzÀna kendüsini ilúÀ ve vücÿd-i şevú-

Àlÿdunu bu yolda imóÀ vü ifnÀ idüp hiç ses çıúarmaması her Àyìne àalebe vü teéåìr-i nÀr-ı 

èışú-ı cÀnÀn ve baède’l-vaãl vuúÿè bulacaú ÀlÀm-ı hicrÀna dÀéir oldıàı meşmÿl-i enôÀr-ı 

imèÀn ve mesmÿè-i ÀõÀnì-yi ehl-i èirfÀndır 

 

Murà-ı Dil-i Pür-zÀrıñ İbtidÀ DÀm-ı Zülf-i CÀnÀna Ùutuldıàı  

 

 işte buña mümÀåil ü muèÀdil bir dil-i òÿb-şemÀéil-i rÿy-yı èanberbÿ-yı cÀnÀna vÀãıl ve bu 

maúãÿd u merÀmına nÀéil olmaú arzÿsuyla uàradıàı felÀket ve sergüzeştiniñ tafãìl ü 

beyÀnına şu vechle ramaú-keş-i mübÀşeret ve bu ãÿretle ãaóìfe-pìrÀ-yı mübÀderet olmuştur. 

civÀntÀb-nÀm mevżıè-i dil-güşÀda úayd ü bend-i rıúúıyet-i yÀrdan ÀzÀde ve derÿn ve bìrÿn-

ı sevdÀ 
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3-a (5) 

vü muóabbetden tehì vü sÀde ve hemìşe gülşen-i zevú ü ùarabda geşt ü güzÀra heves-kÀr ü 

dil-dÀde ve hiçbir şÀh-ı òÿbÀnıñ fermÀn-beri ve hiçbir yÀr-ı sitem-kÀrıñ giriftÀr-ı belÀ-yı 

zülf-i òançeri ve mübtelÀ-yı úahr ü cevri olmayup ancaú ber-muúteżÀ-yı eyyÀm-ı şebÀbet 

òÀhişker-i nev-bÀve-yi ãaúnÀ vü meserret ve öyle serserì òÀùıra òuùÿr iden her bir yeri 

gezüp görmege üftÀde iken ittifÀúan bir fitne-i zamÀn ve dil-firìb nevbahÀr-ı óüsnün 

àoncesine ve òÀl-i Àl-i ruòsÀrına beni bir ãÿretde meftÿn u mecbÿr ve dÀm-ı zülf-i perìşÀn 

ve tìà-i nigÀh ü müjgÀnında pÀ-yi murà-i irÀdetimi bir derece bend u maúãÿr ve bì-ãabr ü 

şekìb eyledi ki böyle nÀr-ı èışúıñ şiddetle sÿzÀnını pervÀneler görmemiş ve üftÀdeler daòı 

istimÀè itmemişlerdir. çünkü ol yÀr-i sitemkÀr kÀşÀne-yi dilde ÀrÀm u úarÀr ve bir zamÀn 

envÀè-i telaùùufÀt ve şìve-yi bì-şumÀrla dil-mesÀr eylemiş iken ber-muúteżÀ-yı şìve-i úader 

ol dilber-i bì-keder cÀnib-i kÿy-i hicrÀna úadar gidecek ve baèdehÿ beni yÀra-yı tìà-i  

firúatle yÀrdan yÀra ve diyÀrdan diyÀra atacaú ve aóvÀl-i  sürÿr-iştimÀlimi pür àamm u 

hemm idecegini der-èaúab irÀée eyledigi eùvÀr ve reviş ü mişvÀrı ìmÀ vü işèÀr itmesiyle Àh 

naãıl ideyim ve buña ne çÀre-i èÀcil-i tedbìr úılayım bu yÀr vaèd ü  èahdinde åebÀt u úarÀr 

ve buñca niyÀz u istiróÀm yollu sïz-i  dilsÿzlarım hiç kÀr itmiyor kÀşki söyledigim sözleri 

ve gösterdigim yolları úabÿl itseydi de beni bu àÀ’ile-yi  àayr-i  zÀéileye  uàratmaydı 

ùoàrusu iôhÀr-ı  luùf u kerem ve beni şÀd ve òürrem itmiş olur idi ammÀ ne çÀre ki ol civÀn 

her zemÀn mÀéil-i  sÿ-yı  hicrÀn olmasıyla artıú buña da ãabr ve taóammül olunmadı ÀyÀ 

eşk-i  sirişk-i  çeşm-i  òÿn-Àlÿde-yi niyÀzla dÀmenini Àl Àl  ve Ààÿş-i  muóabbetde hemìşe 

úÀl úÀl sözümi tekrÀr eylesem úabÿl ve beni naôar-ı luùf u muvÀfaúatlarına meşmÿl ve bu 

óÀl-i küdÿrÀt-meélimi ãafvet-i  iltifÀt ve ÀlÀm-ı mehcÿriyyetimi memnÿniyyet-i bì-àÀyÀta 

taóvìl ve Àteş-i èalev-rìzì-yi firúati zülÀl-i  ÀrÀm ve iúÀmetle taèdìl itmez mi yollu 

mülÀóaôa-yi  bì-fÀéide ile bir zamÀn pìş ü pesini ve gitdükçe tebÀèüd iden àÀyet muóriú ve 

nÀzik sesini terk itmeyüp giderek hele ne óÀl ise Ànıñ dÀmenine ãarıldım ey çeşm-i  mest-i 

Àhÿ v’ey  serv-i òırÀmÀn ve úadd-i dil-cÿ ez-behr-i ÒudÀ ne  ùarafa 
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3-b (6) 

şitÀbÀn u tekÀpÿ buyuruyorsuñuz miåillÿ nidÀ-yı òüzn-edÀyı tÀ küngüre-yi müsemmÀya 

ìrdirdikde deróÀl ol òÿb-sìret yemìn ü yesÀrına imÀle-i naôar-ı dehşetle beni Àvìòte-yi 

dÀmen-i ber-i meymenet görünce seniñ gibi èÀşıúlar her gün bin dÀnesi bÀb-ı sarÀy-ı 

viãÀlimde deverÀn ve Àbrÿ-yi niyÀzlarını seyller gibi yerlere rìzÀn ider ve ser-i sevdÀ-yı 

temennìlerini seng-i òÀre-i nevmìdìye urup bÀd-be-dest geldikleri yere giderler hadi sen de 

bir ùarafa ùoàrı git neyl-i viãÀl-i cemÀlimden úaùè-ı ümìd it diyerek mürà-ı cÀn úafes-i 

bedenden çıúarcasına çıúdı gitdi bu hicrÀn-nÀm memleket maúarr u me’vÀ-yı ôulmet ve 

bÀèiå-i teraúúì-i küdÿret olması óasebiyle bu dÀr-ı müşettet-medÀra düşen bìçÀregÀn 

üzerlerine ÀfitÀb-ı cihÀn-tÀb-ı vuãlat-ı cÀnÀn ve kevÀkib-i ruéyet-i dìdÀr-ı meserret-medÀr-ı 

òÿbÀn ùulÿèu żiyÀ-efşÀn olmasa yÀr degil aàyÀr bile müşÀhede olunmaz ve şÀyed iki dostuñ 

biri digerine èarż-ı kÀlÀ-yı muóabbet ve baòş u iôhÀr-ı ülfet ve meveddet arzÿsunda 

bulunmuş olsa ùarìú-i eshel bulunmaz işte böyle tezÀyüd-i nÀr-ı  iftirÀú ve tekÀåür-i  envÀè-i 

mióen ü meşÀú şu çemen-zÀr-ı èÀlemde derÿn u bìrÿnumu cayır cayır iórÀú ide ide dÿd-i 

Àhım tÀ ùÀú-ı ÀsamÀna úadar ùayandı 

 

MerÀ derdìst ender dil eger gÿyem zebÀn sÿzed 

          Eger pinhÀn konem tersem ki maàz-ı ÀştòˇÀn sÿzed41 

 

her bÀr bu misillü endìşe ve daàdaàadan gÀh iúlìm-i vücÿdum zelzeleye dÿçÀr ve gÀh Ànıñ 

girişme vü tìbÀ-yı bì-bahÀsı ve òayÀl-i tìà-i nigÀh ve hezhÀz-ı nÀz-ı dem-efrÀzı her şÀm-u 

seóer ser-levóa-yı sìne-yi mecrÿóÿmu nişÀn u hedef ve belki bütün vücÿd-ı àam-Àlÿdumu 

telef itmege úaãd u niyyet eyledikce kÀffe-i eczÀ-yı òÀnedÀn-ı úalbim bir dürlü fiàÀn 

itmekde idi el-óÀãıl ol fettÀne-i zamÀnıñ bu dil-i sÿzÀna itdigi cevr ü sitem ve gösterdigi 

úahr u elemiñ tafãìlÀtına şürÿè olunsa bi-óasebi’l-èışú àayr-i úÀbil ve mülÀóaôa idilse èaúl 

bütün bütün zÀéil olacaàı derkÀr idiyse de ol ãaçı LeylÀ içün cennet erbÀb-ı èışú nezdinde 

 
41 Gönlün içindeki bize derttir ki eğer söylemezsem dil, saklarsam da kemiğin içindeki ilik yanar diye 

korkarım. 
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bir büyük sermÀye-i saèÀdetdir iètiúÀdında isem de aàyÀr-ı hemìşe beñd-eùvÀr ve bed-zebÀn 

ve zişt-Àmil bu maúÀm-ı sürÿr-encÀma vÀãıl olamadıúlarından 

 

4-a (7) 

ehl-i dillere dÀéimÀ kìn ve èadÀvet idüp óaúlarında erÀcìf-i  kÀõibeyi efvÀh-i  nÀsa ilúÀya 

èÀcil ve dürlü ifk ve iftirÀ ile úulÿb-i maèmÿreyi iòrÀb u ifnÀya mÀéil ve bu sebebden 

cümleten mülóaú-i gürÿh-ı erÀzil olduúlarından her şey’den ziyÀde anlarıñ keyd ü 

mekrlerinden úorúarım yoòsa anlarıñ terk-i àavÀéil-i dünyÀ ile sÿ-yı èuúbÀya rÀóil 

olduúlarında muúaddemÀ itdikleri efèÀl-i nÀ-merżıyyelerine nÀdim ü peşìmÀn olacaúları 

ÀşikÀrdır ammÀ çe sÿd görmez misin fehm ü iõèÀn itmez misin ki Óażret-i Ebu’l-beşere ol 

İblìs-i nuòÿset-enìsiñ óıúd ü óased ve èadÀvetinden ve tekebbür ü taèaôôum ve kìn-i bed-

Àyìninden itdigi efèÀl-i kÀside ve söyledigi jÀj-òÀ-yı aúvÀl-i fÀsidesi yine kendüsine rÀciè ü 

èÀéid ve dergÀh-ı ìzid-i müteèÀlden maùrÿd u nÀ-bedìd oldı çünkü èışú u muóabbetden 

àafele vü rezele ve maèÀrif-i  sevdÀ-yı   dildÀrdan cehele ve kehele úÀbil-i dimÀà olmayan 

óayvÀn-ı vaóşì gibi sefele olduúlarından anlar bu miåillü şey’lere ÀõÀnì-yi  kabÿl ü 

òoşnÿdiyyet virmezler ve şu şeh-rÀh-ı bì-iştibÀhıñ encÀmında ve bu emr-i leùÀfet-nümÀnıñ 

fercÀmında ve perde-yi  òafÀnıñ mÀverÀsında ne dürlü  èinÀyetleriñ  ôÀhir ü hüveydÀ ve ne 

gÿne luùf u saèÀdetleriñ bÀhir ü peydÀ olacaàını fehm ü idrÀk itmezler ve rÀh-ı  dÀéire-yi 

mÀéire-yi  èışúda sÀlik ve bir nev-reste-yi  Àfet-i  devrÀna mÀlik olmayanlar bu ùarìúde 

gidemezler ve zÿr-bÀzÿ-y-ile taórìk-i  pÀ-yı  irÀdet itseler bile mevhibe-yi  Rabb-i  àafÿr 

olan tevfìú bedraúa-yı  her umÿr olmayınca ve şarÀb-ı  nÀb-ı èışú u muóabbeti úadeó-i 

zerrìn-i  dehÀn-ı yÀrdan leb-À-leb nÿş ve ol meyle ruòsÀrını eràuvÀnì-reng ve ser-òïş 

itmeyince òaùve-endÀz-ı maúãÿd olamazlar. ÕìrÀ ãaórÀ-yı muóabbet àÀyetü’l-àÀye eşkel ve 

meydÀnı evsaè bir maóal ve çoú da ruúabÀ ve engel olmasıyla leyÀlì-yi mütemÀdiyede 

eblaú-ı endìşeye süvÀr ve tÀ-be-seóer öte beriye geşt ü güzÀr idüp dü-dìde-yi felÀket-

bedìdime òˇÀb u óużÿr gelmeyerek her bÀr Àh ü zÀr itmekde idim ki òayÀlòÀne-yi òÀùırda 

ve serÀçe-i dilde temekkün itmiş ve ãÿreti menúÿş ve kendüsi òayli zamÀndan berü gitmiş 



 

39 
 

olan maóbÿb-ı Yÿsuf-cemÀl-i Mıãr-ı vücÿdumu seyf-i ãÀrim zülf-i perìşÀnıyla bend ü tesòìr 

ve nìm nigÀhla beni kendüsine esìr 

 

4-b (8) 

eylemişdi şebÀn-rÿz bunuñ üzerine inhimÀk ile hemÀn kendümi ihlÀk itmek rÀddelerine 

gelmiş ve artıú vuãlat-i CÀnÀndan külliyen úaùè-ı ümìd itmiş ve gözümüñ yaşıyla eùrÀfında 

úıpúızıl ırmaúlar peydÀ eylemiş idim 

 

Murà-ı Diliñ Bir Şeb-i Dìçÿrda DÀne-yi ÒÀl-i ViãÀl-i CÀnÀna Teúarrüb İdüp ve CÀnÀn 

èÁzim-i Sÿ-yı HicrÀn Oldıàı  

 

bir de bir şeb-i bü’l-èacebiñ nıãfında medhÿş-ı èışú-ı firúat-i yÀr olup da kendimden bì-

òaber iken ol fettÀne-i zamÀnıñ òayÀlòÀne-yi dile úarìb bir cÀ-yı feraó-fezÀda reftÀr ve 

òırÀmÀnını ve beri ùarafa ùoàrı taórìk-i miyÀne-yi nÀz u istiànÀsını èaynen müşÀhede 

eyledikde envÀè-ı sürÿr u óubÿrdan èinÀn-ı iòtiyÀrım dest-i irÀdetden gitmege az úaldı hele 

naãıl ise kişver-i vücÿdda sulùÀn-ı èaúlın dÀmenini ùopladım ammÀ zülf-i dildÀr daha elime 

geçmedi 

 

      äad hezÀrÀn müjde ey dil derde dermÀn geliyor 

                                      Úaùè-ı ümìd itme işte vaãl-ı CÀnÀn geliyor 

 

hele bir edÀ-yı cÀn-fedÀ ile içeriye dÀòil ve keéenne dil-i maúãÿdına nÀéil oldı gibi geldi 

şaşdım úaldım èacabÀ ruéyÀ mıdır yoòsa òayÀl midir nedir bilmem amÀn her ne olur ise 

olsun bÀrì bir laóôa muóÀdeåe ve muàÀzele olsun deyüp bu úadar zamÀndan berü ãadefçe-i 

dilde maófÿô ve müheyyÀ olan derÀrì-yi süòanıñ aàırlarından cÀna teéåìr idecek ãÿretde 

birini taúdìm-i pìş-gÀh-ı yÀr itmege cesÀret olunur olunmaz ve iki sözi bir yere getürüp 

ifÀde-i merÀm-ı dil úaãd olunsa bütün lÀúırdılar dehÀn-ı óayret-nişÀnımda yuvarlanur 

meéÀl-i mÀ-fi’l-bÀl meydÀna çıúmaz böyle bir ãıúıntı içinde gÀh giryÀn ve gÀh òandÀn 
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oldıàım óÀlde òayli zamÀn vÀlih ü óayrÀn úaldım idi lÀkin baède’l-fıúdÀn vicdÀndan eleõõ 

ve aàyÀrdan òÀlì bir òalvet-i nÀz u niyÀzda öyle lÀéubÀlì müşÀhede-yi dìdÀr-ı yÀrdan eèazz 

èÀlemde bir şey olmadıàından keéenne dünyÀ ve mÀfìhÀya mÀlik ve maôhar olup dem-i 

mesìòÀ ile cansız úalıba tÀze bir cÀn buldum hemÀn rÿy-i èanber-i bÿsınden burúaèu 

niúÀbını izÀle idince çeşm-i Àhÿsunu çÀrsÿ-yı óÀl-i perìşÀnıma  

 

5-a (9) 

imÀle ve miréÀt-ı istiànÀsından envÀè-ı ãÿret şìve vü nÀzını münèakisen baòş ü irÀée 

eylediyse de yine uzaú ùolaşıyor ve serìèü’s-seyr seóÀéib içinde òÿrşìd-i ÀsumÀn veyÀòÿd 

eşcÀr-ı keåìretü’l-evrÀú aralarında deverÀn ider ùÿùì-yi şeker-efşÀn-ÀsÀ gÀh pinhÀn ve gÀh 

nümÀyÀn olması arasında her naãılãa bin belÀ ile anıñ dÀmenine yanaşup ey sermÀye-i 

èömrüm òïş geldiñiz şimdiye úadar nerelerde úaldıñız peyk-i müştÀúÀn olan bÀd-ı nesìm-i 

seóerle gönderdigim şikÀyet ü óikÀyet-i elem-i firúatiñiz õÀt-ı perì-sıfÀtıñıza vÀãıl olup da 

şu óÀl-i  pür-ıżùırÀb-ı dilden òaberdÀr olmadıñız mı yoòsa òaberdÀr olup da saòt diliñize 

teéåìr itmedi mi naãıl oldı veyÀòÿd ãaórÀ-yı úalbiñizde envÀr-ı  şems-i luùf u meróametden 

bir zerre ve aúùÀr-ı deryÀ-yı kerem ve mürüvvetden bir úaùre daòı yoú mudur bu şerÀre-i 

nÀr-ı  hicrÀn elbetde bir gün sizi de perìşÀn idecegini bilmez misiñiz ne sebebe mebnì 

naôar-ı meróametle óÀlime baúmıyorsuñuz baú baúalım gül cemÀliñize dÀéir Murà-ı 

Dilden ne fiàÀnlar istimÀè idecek ve naãıl iltifÀt yollu kelÀm-ı sürÿr-encÀmı ismÀè 

eyleyeceksiñiz eyyÀm-ı intiôÀrıñ bir sÀèati bin sÀle muúÀbil ve siziñ gibi cÀnÀna yüz bin 

cÀn bile nÀmuèÀdil oldıàını bilmiyor ve óÀlÀ dìde-i  òÿn-feşÀnımı görünce úahúaha-fermÀ-

yı mefòaret idiyorsuñuz ÒudÀ bilür çoú sitemkÀr oldıàıñızı şu müddet-i  medìde beni kÿşe-

i  hicrÀnda terk ü nisyÀn eylemeñiz iåbÀt idiyor. 

 

       TurÀ laèl-i şeker-rìz merÀ çeşm-i guher-bÀr 

           TurÀ òande bÿd òÿy merÀ girye bÿd kÀr42 

 

 
42Sana şeker döken dudak, bana gözyaşı döken göz; sana gülme huy, bana ağlama iş oldu. 
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meéÀlince leyl ü nehÀr ìãÀl-i çarò-ı dÀver olunan Àh u girye vü efàÀnıma úulaú virmeyüp bu 

mübtelÀ-yı  derd-i  èışúıñızı luùf u meróamet ve iltifÀt-ı  óayÀt-baòşÀñıza sezÀ-vÀr 

buyurmuyorsuñuz ve şu derece ùınÀb-ı  maúÀlÀtıñ imtidÀdı ve derÀrì-yi  kelÀmın tevÀfür ü 

izdiyÀdı ancaú şu bir dem içinde muntaôam olan úÀnÿn-ı  muóabbetin bozulmamasını ìmÀ 

ü işÀret ü işèÀr ider õirÀ derÿn-ı dilde mużmer bir elem ü keder olmaz ise dil tehì söz 

söylemez ve söylese de bu derece uzatmaz didim.  

 

5-b (10)  

    Ùaèn-u teşnìè itme ey yÀr èışú-ı cÀnÀn söyledir 

   Demdem bu dil-i óazìni derd-i hicrÀn söyledir 

 

el-óÀãıl işbu maúÀlÀt-ı óüzn-ÀyÀt ile õÀtını şikÀyet ve ser-i sevdÀ-yı zülfünden baóiåle bu 

Àna degin ôuhÿra gelen vaúÀyiè ü sergüzeştiñ bir miúdÀrını óikÀyet eyledigimde derèaúab 

ol perì iósÀn ü mürüvvetden berì bir miúdÀr daha berì taórìk-i pÀ-yı sitem idüp şu vÀdìde 

söze ÀàÀz eyledi vÀh vÀh bìçÀre siz de benim gibi derd-i düşvÀre dÿçÀr ve şu mertebe Àteş-i 

èışúda sÿzÀn u giriftÀr oldıàıñızı bilmez idim fi’l-vÀúiè gözden aúan yaşıñız ve èÀşıúÀne 

pek müéeååir sözüñüz ve ãararmış yüzüñüz ve hiç faãl itmeyüp lÀ-yenúaùıè söylemeñiz ve 

serv-i úÀmetimi gördükçe rÿz-i úıyÀmet vÀúiè olurcasına èaraãÀt-ı bezm-i óayretde óarÀret-i 

şems-i rÿ-yı tÀbÀnımdan müteéeååir olup ser-À-pÀ dem-À-dem èaraú-rìz-i óicÀbla 

mükÀlemeñiz delÀlet ve iki gözüñüzüñ melÿl ü maózÿnÀne dört eùrÀfa idÀre eylemeñiz 

şehÀdet idiyor ise de bu derece şiddet-i èışúı teyaúúun ve derÿnuñuzda nÀr-ı iştiyÀúıñ şu 

úadar àalebesini tefaùùun etmemiş idim èafv buyurursuñuz (òayru’l kelÀmi mÀ úalle ve 

delle)43 mıãdÀúınca taùvìl-i óibÀle-yi maúÀl ve tevfìr ü tekåìr-i derÀrì-yi úìl ü úÀl itmeyerek 

ancaú maúãÿduñuz her ne ise beyÀn idiñiz bilelim ve derd-i derÿnuñuzu iôhÀr ü èıyÀn 

eyleyiñiz aña göre tedÀrik-i devÀ idelim õìrÀ siz beni bilmiyor ve lÀyıúıyla ùanımıyorsuñuz 

benim òançer-i zülfümüñ şiddetinden ve tìà-i lÀmiè-i nigÀhımıñ dehşetinden óużÿrumda bir 

laóôa ferd-i Àferìdeniñ muóÀvere vü mücÀdeleye cesÀreti yoà iken sizin bu derece 

 
43Sözün en iyisi, az ve öz olanı, geniş anlam taşıyanıdır. (Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Ayet ve Hadisler, 

Kesit Yay., İstanbul 2013, s. 474.) 
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küstÀòÀne güftÀra mübÀderetiñiz elbet bir sebebe mebnì olmalıdır binÀéen- èaleyh çoú 

söylüyorsuñuz hele murÀdıñızı ifÀde ve benden istifÀde idiñiz yÀòud bir cÀnib-i selÀmete 

ùoàrı tesrìè-i úÀdime-yi óareket eyleyiñiz yoòsa şimdi seni irdÀf-ı eslÀf ve èibret-nümÀ-yı 

aòlÀf iderim artıú seni dinlemege ùÀúat ü óÀlim ve tÀ-be-sabÀó müéeååir sözleriñizle 

müteéellim olmaàa úudret ve iótimÀlim úalmadı didi. 

 

MerÀ nìst Àn baòt ki bÀ yÀr neşìnem44 

 

mıãrÀèı ìcÀbınca bu baòt-ı saòt u ùaliè-i bürrÀn yÀr ile hem-dem ve ùaleb olunan 

 

6-a (11) 

luùf-u  kereme mÀniè oldıàı cihetle şÀyed şurada ifÀde-i  óÀl-i pür-melÀl ve èarż-ı  mÀ-fi’l-

bÀl ider iken (el-insÀnü menşeéü’n-nisyÀni)45 úażıyye-i müselleme muúteżÀsınca 

óużÿruñuzda bir òaùÀ-yı   èaôìm vÀúiè olur da yine sizi ve envÀè-i cevr-i devr-i çaró-ı kec-

revle ele geçürmüş oldıàım dÀmeniñizi úaçırırım didigimde yoú yoú  èafv idersiñiz şu 

yolda mülÀóaôa-i  vÀhiyeñizi úabÿl ve olduúca tecrübe-yi  umÿr-ı deúìúada saèy u kÿşişiñiz 

ziyÀde olmasından hiçbir vaúit óareket-i  nÀ-revÀñızı meémÿl itmem yollu ilóÀó u ibrÀm 

itmesiyle hemÀn her çe bÀd-À-bÀd bÀrì şu yolda kendimi berbÀd iderim deyüp bì-muóÀbÀ 

dest-i taóassür-i peyvestlerimi anıñ gülèiõÀrıña dırÀz ve bÿse-yi  laèl-i lebe ruòãat 

virmeleriñi niyÀz eyledikde mÀşÀéallÀh bu úadar sözden merÀmıñız bu mıdır evet efendim 

maúãÿd-ı dil viãÀl-i  dìdÀr ve neyl-i  òÀl-i ruòsÀrıñızdır didim ne söylüyorsuñuz didi 

işitmediñiz mi didim işitdim ammÀ pek ilerü gidiyorsuñuz didi òayır ilerü gitmiyorum 

belki işe başdan başladım didim anlayup bildigime göre beyhÿde söylenüp ùuruyorsuñuz 

õìrÀ maùlÿbuñuzuñ üzerine merdümÀn-ı  dilìrÀn telef-i baş u cÀn ve bu bÀzÀr-ı  òayÀl-i  

muóÀlde ãarf-ı nuúÿd-i  maúderet ve isÀle-i Àbrÿ-yı  temennì vü àayret itmişler ise de tehì-

dest gitmişlerdir didi aman niçün böyle keremiyyet bulmuş bezm-i  ülfetde nevmìdiyle 

 
44 O baht bizimle değil ki yâr ile oturmadık. 
45 İnsan unutmanın köküdür. (Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Ayet ve Hadisler, Kesit Yay., İstanbul 2013.) 
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muèÀmele-yi müteéessife idiyorsuñuz ÀdÀb-ı ehl-i  mürüvvet ve èÀdÀt-i  erbÀb-ı  luùf u 

meróamet bu mıdır hele leb-i  şìrìnden leb-À-leb bir úadeó nÿş ve  mey-i neyl-i ruòsÀrıñızla 

şu meclisde kendimi ser-òïş itmeyince ser-i sevdÀ-zedemi kÿh-i  temennìden úaldırmam 

didim. 

 

MÀdÀm ola bÀzÿ-yı temennìde bu úuvvet 

 Çekmem elimi dÀmen-i maèşÿú-ı emelden 

 

ol mÀh-ı cemÀl öyle ise ben ez-úadìm meélÿf oldıàım semt-i cümle-i cemìle-yi dilberÀna 

gitmege istiècÀl iderim sen burada yine yalñız úal ol zamÀn başıñı seng-i òÀre-yi vÀ 

firúatÀya çal dimesi arasında yavaş yavaş gözümden süzülmüş gitmiş ve bu bì-çÀreyi terk-i 

zÀviye-i firúat itmiş idi. 

 

6-b (12) 

DerdÀ vü óasretÀ ki èinÀnem ez dest reft 

      Destem nemì-resed ki begìrem èinÀn-ı dÿst46 

 

ÀmÀn ÀmÀn ùutayım ifÀte-yi fırãat-ı dem-i viãÀl-i CÀnÀn itmeyüp mübtelÀ oldıàım derd ü 

elemi ferÀmÿş ve pister-i èışú u muóabbetde yÀri bÀrì bir kerre der-Ààÿş ideyim òulyÀ vü 

arzÿsuyla dìde-yi òÿn-Àlÿdumu açdım baúdım ki yÀr nerede óÀlÀ òayÀli bile úalmamış 

gitmiş vÀh vÀh daha başıma neler gelecek ve şu óÀl-i  melÀl-iştimÀlim e’n-nihÀye neye 

müncerr olacaúdır ÀyÀ ol dilber-i  cÀn-perver ne-ùarafa ùoàrı gitmiş yÀòÿd gitmemişdir de 

dÿr-bìn-i  naôarım iãÀbet itmiyor mu naãıl oluyor endìşesiyle öte beri aşaàı ve yuúarıya 

imrÀr-ı  naôar-ı  tedúìú eyledim ise de yÀr degil aàyÀr bile nÀ-mevcÿd oldıàını bildigim 

Ànda yine mest-i  lÀ-yaèúıl oldum 

 

 

 
46 Ey dert ve hasret irademi kaybettim. Elim ulaşmadı ki tutayım sevgilinin dizginlerini. 
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Murà-i Diliñ áonce-i MurÀdı GüşÀde Olmayup İşbu áazel ile FeryÀdı 

 

ÓÀlimi èarż eyleyince vÀúıfÀn aàlar baña 

Düşmüşem bir derde kim Àh óÀõıúÀn aàlar baña 

 

Çerò-ı dÿnuñ itdigin bir bir óikÀyet eylesem 

Áh idüp bu mÀcerÀya ins-ü cÀn aàlar baña 

 

Yazsalar ger úıããa-i èışúı cihÀn kÀtibleri 

KÀàıd aàlar úalem aàlar hem yazan aàlar baña 

 

Her seóer-gÀh zÀr u feryÀd eyledikçe dem-be-dem 

Yaàdırır göz yÀşını bu ÀsumÀn aàlar baña 

 

Gül degil bülbül degil aàlayan zÀr eyleyen 

Baàlar aàlar ùaàlar aàlar gülistÀn aàlar baña 

 

Şemèa-yı óüsnün olup ãubó-u mesÀ pervÀnesi 

Bezm-i -ışúda şübhesiz sÿzÀn olan aàlar baña 

 

Dïst olanlar kÿşe-i óayretde Àh eyler hemÀn 

ÓÀlime efàÀn idüp hem düşmÀn aàlar baña 

7-a (13) 

Ùuysa bu nÀlÀnımı feryÀdımı êaóóÀk-ı mÀr 

Pìc-ender-pìc olur ol her zemÀn aàlar baña 

 

Mesken oldı òÀl-i yÀr-ÀsÀ bu firúat Àteşi 

Ser-te-ser yaúdıúça cismi üstüòÀn aàlar baña 
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Tìà-i hicrÀn ile sìnem oldı şöyle yÀre kim 

Raóm ider ol seyf-i zülf-i òÿn-feşÀn aàlar baña 

 

Ol gümüş gerdanlı yÀrim úırdı ser-À-pÀ úaddimi 

Dem-nisÀr eyler dÿ çeşmim cism ü cÀn aàlar baña 

 

Gülşen-i bezm-i cihanda dökdigim gözyaşını 

Görse ol àonçe-dehÀnım pek yaman aàlar baña 

 

äoóbet-i peymÀn-şikenden çekdim artıú pÀ vü dest 

äundılar peymÀneyi çÿn sÀúiyÀn aàlar baña 

 

GÀhì òandÀn gÀhì giryÀn fıùrat-ı insÀn bu ya 

Gözlerim yÀr içün ammÀ her zaman aàlar baña 

 

Neylesin bìçÀre Tevfìú pek uzadı baóå-i èışú 

VÀúıf olsa óÀlime ol gül-fidÀn aàlar baña 

 

işte bu miåillü bÀzÀr-ı òayÀl-i muóÀlde aúmişe-yi fÀòire-yi èömrüm bÀd-ı hevÀya ãatılıyor 

ve dü dìde-yi òÿn-Àlÿde-yi hicrÀndan iki nehr-i serìèü’s-seyr ve èamìúü’l- àavr-ı óasret-i 

cereyÀn ve óÀãıl olan lücce-yi fikr-i CÀnÀn Àn-be-Àn temevvüc idüp bürke-yi dilden dÀéimÀ 

feyeøÀn iderek birbirini müteèÀúıben deverÀn ve kef-efşÀn ve bu girdÀb-ı meşaúúat-meéÀb 

içinde geştì-yi vücÿdum cevelÀn ider ki bir hevÀ-yı nesìm-i vuãlat teãÀdüf ider de beni 

sÀóil-i selÀmete ìãÀl ve zevraúçe-yi murÀdımı enderÿn-ı mersÀ-yı dile idòÀl ider yollu 

şey’ler ile müteõekkir ve mütesellì ve ôÀhiren her ne úadar envÀè-i ÀlÀm ü ekdÀr müstevlì 

ise de bÀùınen andan efzÿnter bir meded-kÀrì-yi àaybıñ ôuhÿrıña müteraúúiben hemìşe 

müteóallì iken birdenbire  
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7-b (14) 

bir Pìr-i rÿşen-żamìr sefìne-yi felÀket-zede-yi vücÿda müteveccihen ey emvÀc u girdÀb-ı 

àamm-ı-èışúda vÀlih ü óayrÀn ve’y viãÀl-i cemÀl-i CÀnÀn içün hemìşe baór-i endìşe ve 

teşvìşe düşüp nÀlÀn olan bìçÀre ôan iderim ki şimdi dÿçÀr oldıàıñız ve ziyÀde òavf-u òaşyet 

itdigiñiz madde-i hevl-nÀk her ne úadar mÿcib-i helÀk ise de böyle fırùına-yı nageh-

ôuhÿruñ beúÀsı olmayup bir gün ÀfitÀb-i vuãlat-ı dildÀr rÿ-nümÀ ider de sizi ióÀùa iden ebr 

ü bÀrÀn-ı  àamm u kederi izÀle vü defè  ider gider. HemÀn her umÿr u òuãÿãÀtıñızı cenÀb-ı 

müshilü’l-umÿra tefvìż ü ióÀle ve ùÀóÿne-yi maèìşetiñizi muèaùùal ve çarò-ı ÀsÀyişiñize ìrÀå-

ı òalel arzÿsunda bulunanları ÒudÀ-yı münteúime óavÀle itmeli ve her zamÀn bu miåillü Àh 

u zÀra düşmemelisiñiz yollu kelÀm-ı óikmet-iştimÀlinden feraó-yÀb oldıàımı tefaùùun 

buyurduúda ol sÀèat kitÀbòÀne-i belÀàat-niãÀbından şu tafãìlÀt-ı feãÀóatéÀyÀtıñ taúrìr ü 

beyÀnına luùf-baòşÀ-yı mübÀşeret oldılar 

 

Murà-ı Dile Pìr-i èAúl-Perveriñ Pend ü Naãìóat İtdigi  

 

mevÀhib-i lÀ-yezÀl ve ãanÀyiè-i bedÀyiè-i merÀtib-i bì-zevÀl kişver-i vücÿd-ı cihÀn-nümÿda 

münteşir ve fevÀyid-i èavÀyid-i bìèadÀdıyla òalú-ı èÀlem münevver ü mübeşşer olan pertev-

i òÿrşìd-i èilm ü edeb ü kemÀl ve şuèÀè-i kevÀkib-i maèÀrif ü hüner-i keåìru’n-nevÀl her 

Àyìne ebnÀ-yı Ádemi çÀh-ı ùÀrìú-i cehl ü meõelletden taòlìã-i girìbÀn-ı óaúÀretle tÀ cÀ-yı 

mefòaret ü mübÀhÀt ve gülşen-serÀ-yı ÀsÀyiş ü rÀóata ìãÀl ve her arzÿ olunan maùlaba inÀl 

ile sebeb-i resìde-yi maúÀãıd-ı dünyÀ ve vesìle-yi eåile-yi vuãÿl-i ÀmÀl ü merÀtib-i èulyÀ vü 

meùÀlib-i èuúbÀ olmasını òıred-mendÀn-ı cihÀn yegÀn yegÀn taãrìó ü tavżìó ü beyÀn ve 

müddet-i èömürlerinde bulunla iştiàÀl itmişlerdir binÀ’ber-Àn kÀffe-i benì beşer muútedir-i 

temyìz-i òayr ü şer ve müstaèidd ü èÀrif-i nefè ü êarr olduúda ÀvÀn-ı bahÀristÀn-ı civÀn ve 

hengÀm-ı ùufÿliyyet-i şìr-òˇÀr-ı àonçe-dehÀnıña bÀd-ı òazÀne-yi pìrì hübÿb idüp idüp evrÀú 

u nihÀlistÀn-ı aèżÀsını ve elif-i úÀmet serv-i òırÀmÀnını dÀl ü dü-tÀ ve bìò-i èurÿú-ı bünyÀd-

ı derÿn u bìrununu lerze-nÀk ve òalel-i 
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8-a (15) 

melel-i èilel-i èÀrıża vü ùabìèiyye ile iòrÀb u ifnÀ itmeksizin mÀnende-yi bülbül-i pür-àulàul 

fırãat-ı dem-i gül-i òandÀn-ı civÀnìyi nièmet-i àanìmet ve mevhibe-yi YezdÀn olan imtidÀd-

ı faãl-ı rebìè-i èömr-i èazìz ve ãadefçe-yi bedende bulunan her bir dem-i dürer-i fer-óarìzini 

cihÀn-úıymet èadd ü şümÀrı ile rÿz u leyÀl emvÀc-ı deryÀ-yı ÀlÀma mehmÀ-emken ãabr u 

taóammül idüp isÀle-yi úaùarÀt-ı zülÀl-i himmet ve bÀà-ı cihÀnda taóãìl ve tenÀvül-i mìve-yi 

fünÿn-ı nÀfièa içün beõl-i  naúdìne-yi  maúderet iderek bÀzÀr-ı  kesel ve çÀr-sÿ-yı òayÀl-i  

muóÀl-i bì-óaãalda girÀn-bahÀy àurer-i nefìse-yi efkÀrını ve cevÀhir-i  zevÀhir-i bì-bahÀy 

èaúl-ı mekÀrim-kÀrını bÀd-ı hevÀya virmemelidir çünkü müddet-i úaãìre ôarfında ele geçen 

zaman-ı reyeèÀn-ı şebÀbet cevv-i semÀda müşÀhede olunan ve sürèat-i seyrinde istiàrÀb 

úılınan seóÀ’ib-ÀsÀ mürÿr uèubÿrunda şitÀb-ı müsÀraèat idüp gider iken èavdet ve ricèat 

itmesi bir emr-i muóÀl olması óasebiyle  

 

                                     Reft devrÀn-i civÀnì nevbet-i pìrì resìd 

                                     Ey dirìàÀ ãoóbet-i yÀrÀn ve eyyÀm-ı şebÀb47 

  

                                     Vaút-i pìrì hem àanìmet dÀn ki ez èömr-i èazìz 

       Her demì kÀn begüzered dìger nebìnì coz be-òˇÀb48 

 

ve şu úıùèa laùìfe-yi Süheyliyyeniñ mażmÿn-ı ãıdú-ÀåÀrını (ve heyhÀt heyhÀt el-vaútü úad 

fÀte)49 èibÀre-yi ãıóóat-nişÀrınıñ zebÀn-ı direng-beyÀnında tekrÀrını iltizÀm ve dü dest-i 

sedÀmet ve nedÀmetle zen-zÀnÿ-yı teéessüfe devam olunması bir óÀl-i bì-meéal olacaàı 

cihetiyle hemÀn iktisÀb-ı kemÀlÀt-ı fÀéiúa ve istikåÀr-ı maèlÿmÀt-ı lÀyıúa òuãÿãunda ez-cÀn 

ü dil teşmìr-i  sÀèid-i  àayret ve hemìşe dÀmen-çìn-i ber-miyÀn-i  òizmet ve òÀme-yi 

pesendìde-yi  rÀstì ve istiúÀmet-i  devamla taórìk ü tezyìn-i  enÀmil-i  himmet itmegi her 

şeyé-i  mÀ-lÀ -yaènìden aúdem ve umÿr-ı  sÀéire-yi  àÀéile-yi  şÀàileden her cihetle emr-i  

 
47 Gitti gençlik çağı, geldi yaşlılık nöbeti, Heyhat! Dostların sohbeti ve gençlik günleri. 
48 Kıymetli ömürden olan yaşlılık dönemini de ganimet bil. Her an geçer gider artık göremezsin uykudan 

başka bir şey. 
49 Eyvah eyvah! Zaman geçmiş. 
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ehem ùutmalı ve Ànifen tafãìl ü beyÀn olunan şeh-rÀh-ı  rÀstì ve ãadÀúat-güzÀrìden ser-mÿ 

inóirÀf ve rişte-yi  kelÀm-ı  meserret fercÀm u mefòaret encÀma tanôìm ve bezm-i  ehl-i  

èirfÀn ve óÀk-úadem-i erbÀb-ı  úadr-i dÀne pìrÀne pìşkeş ü taúdìm úılınan le’Àlì-yi  süòan-i  

girÀn-úadri sÿrÀò-i  ãımÀò-ı  úabÿl ü iètibÀrdan imrÀr ve itlÀf itmeyüp meydÀn-ı ten-dürüstì 

ve èÀfiyet envÀè-ı  çÿp-ı èilel ve sengistÀn-ı  herem ve melel-i ve àarìzì-yi  pìrìden sÀlim ü 

òÀlì ve úuvÀ-yı  ôÀhire vü bÀùına úÀéim ve lÀéübÀlì  

 

8-b (16) 

olduúça esb-i ÀmÀl ü murÀda süvÀr olup nice verùÀt-ı mihen ü òanÀdıú-ı meşÀúdan cehÀnìd 

ü imrÀra mÀéil ve şu cihetle fÀéiú-i etrÀb u emÀåil ve güher-efşÀn-ı maúÀl-i òïş-meéÀl ü 

belìàü’l-beyÀnla murabbaè-nişìn-i mecÀlis ü meóÀfil olmalısıñız ve aúmìşe-yi fÀòire-yi 

maúÀlÀt-ı pend-Àmìz ve elbise-yi zer-befte-yi kelimÀt-ı hezÀr-renkle pertev-rìz ve kÀsir ü 

rÀàım-ı enÿf-ı òïd-bìnÀn u bed-endìşÀn olan úaêìb-i mehìb-i pür-tÀb dem-niåÀr-ı úalem-i 

ser-tìz ile müzeyyen ü müretteb ü müheyyÀ ve behbÿd-ı ifÀdÀt u istifÀdÀtla dÀéimÀ bì-riyÀ 

bulunmaú umÿr-ı müselleme-yi müstelzimeden idüginden üslÿb-i hakìmÀne taúrìr ü irÀée 

itdigim neãÀyióiñ cümlesi mismaè u maófaôa-yı iètibÀrıñızda åÀbit ve müstaúarr ve 

nezdiñizde her şeyé-i mÀ-lÀ-yelzemden efzÿnter-i maúbÿl ü muèteber olmasını meémÿl 

iderim buyurmasıyla şu ãÿretle ifÀde-yi merÀm eyledim 

 

Murà-ı Diliñ Baède İstimÀè-ı Naãìóat-i Pìr İstiróÀm Yollu EsrÀrını FÀş u Taúrìr Eyledigi  

  

ey Pìr-i FelÀùÿn-semìr ve’y destgìr-i muèallÀ-serìr deryÀ-yı mekremet ü meróamet-i 

seniyyeñizden òurÿş ve feyeôÀn iden zülÀl-i èibÀrÀt ve menbaè-ı elùÀf-ı bì-pÀyÀn olan 

dehÀn-ı òïş-beyÀnıñızdan cereyÀn iden elfÀô u kelimÀt-ı èÀlì-derecÀt ve ravża-yı ãaóìfe-yi 

sìne-yi seniyyeñizden ôÀhir ve nümÀyÀn olan cevÀhir-i zevÀhir-i óurÿfÀt-ı miskìn-ÀyÀt u 

mefòaret-àÀyÀtıñ birini endÀòte-yi úaèr-ı deryÀ-yı nisyÀn itmeyüp kÀffesini ãadefçe-yi dile 

tertìb ü idòÀl ü idrÀc ve şevÀàil-i àavÀéil-i sÀéireniñ cümlesini ibùÀl ü iòrÀc eyledim ammÀ 

òayÀlòÀne-yi òÀùırda ve ãaóìfe-yi dil-i muóabbet-meéÀlde münaúúaş ve mürtesem ve 
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muãavver ve müåbet ü muúarrer ü mücessem olan dildÀr-ı cÀn-berÀberiñ itdigi cevr ü 

sitem-i  müstemirresiniñ indifÀèına ne ãÿretle tedbìr ve bu emr-i  èasìri ne gÿne teysìr itmek 

gerekdir ki silsile-i cünbÀn-ı zülf-i perìşÀnıña ve óareket-i  tìà-i  müjgÀn-ı  dem-feşÀnına 

ıãùıbÀr u taóammül ve Ànıñ óÀl-i ruòsÀrıñı ve her sÿsında bir gÿnÀ óÀlini ve ol gülèiõÀrıñ 

mÀlik oldıàı óüsn ü Ànını teéemmül ü teõekkür ü taãavvur ide ide ve Àheste Àheste gide gide 

tÀ sevdÀ-yı   çÀh-ı  zeneó-dÀnına endÀòte-yi cÀn ve meåvÀ-yı Murà-ı Dil-i èÀşıúÀn ve 

meévÀ-yı  

 

9-a (17) 

bülbül-i şeydÀ-yı ehl-i dilÀn olan Ààÿş-ı muóabbet-i gülistÀn-ı sìnesine sìnesine ve kenÀr-ı 

çemenistÀn-ı àabàab-ı muóabbet-meévÀsına girmiş ve seyr ü temÀşÀ-yı cemÀl-i yÀre 

ünsiyyet-i firÀvÀn itmiş iken yine beni terk-i küncìne-yi hicrÀn ve kendüsi daòı bunca 

zamÀndır gözümden pinhÀn olmasına ne çÀre-yi èÀcil idebilürüm ki óÀlÀ mesken ve 

meévÀsını bile bilemiyorum artıú bu òuãÿãda daòı dÀmen-i meémen-i rıżÀ-yı vÀlÀlarına 

ilticÀ ve şu çend maãÀriè-i meåneviyyÀtla be-tekrÀr istiróÀm ve óÀl-i dili işèÀr u inbÀ ve 

úuvve-i bÀhire-yi bÀùına ve úudret ü muèÀvenet-i zÀhire-yi ôÀhire-yi èaliyyelerine ilcÀ 

iderim 

 

Bir perì-peykere meftÿn oldum  

Bir ãaçı Leylìye Mecnÿn oldum 

 

Mesken oldı baña kÿh-i óayret  

CÀna kÀr itdi bu nÀr-ı firúat 

 

Rÿz-ı şeb baór-i tefekküre ùalup  

Dem-be-dem mevc-i teõekkürde úalup 

 



 

50 
 

Çünkü ol yÀre meyl virmiş idim  

Sìne-yi èışúna hem girmiş idim 

 

Şimdi tenhÀ vü àarìb itdi beni  

Áteş-i firúat hem atdı beni 

 

Gÿy-i hicrÀna virüp raàbet-i tÀm  

Úodı dilde elemi itdi úıyÀm 

 

Ayrılıú gelmez idi òÀùıra hiç   

İdemem ãabr u taóammül buña hiç 

 

N’eyleyim oldu gözümden pinhÀn   

mesken oldı baña cÀy-ı hicrÀn 

 

BaèdeõÀ derd-i derÿnum efzÿn  

Gözümün yaşı miåÀl-i Ceyòÿn 

 

Bu sebebden iderim nÀle vü zÀr  

Úalmadı bende hele mekå-ü úarÀr 

 

ÒÀùıra seyr ü seyÀóat geliyor   

Buña da gÀhì nedÀmet geliyor 

 

Didi ol Pìr-i Arisùo-tedbìr   

Şöyle bir òïşça buyurdu taúrìr 
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Dilden ol göz olunca óÀkì   

Bir zamÀn Pìr daóı oldı bÀkì 

 

Áteş-i miónete düşme ey yÀr   

Söyle gel dilde her ne ki vÀr 

 

Aramaúla bulunur çÀre-i derd  

Sözümi eyle úabÿl eyleme redd 

 

Derde lÀyıú saña dermÀn arayım  

Seni her maúãadıña irgüreyim 

 

Didim ey Pìr-i leùÀfet-güster   

Raóm idüp sÿz-ı dile yol göster 

9-b (18) 

Seni itdi baña O Rabb-i Celìl   

Reh-i maúãadda hele òayr-i delìl 

 

Muntaôır dìdelerim luùfuña hem  

Eyle ey ãÀóib-i rÀ beõl-i himem 

 

Raóm idüp óÀlime ol Pìr der Àn  

Dökdi gözyaşını miål-i bÀrÀn 

 

Didi gördüm anı ben bir yerde  

Dimedim semtini hiçbir merde 
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CÀnib-i şarúa idüp èazm-i sefer  

TÀ ÚamertÀbı idüp cÀ-yı maúarr 

 

YÀr içün úaùè-ı menÀzil eyle   

Bir zamÀn ùayy-ı merÀóil eyle 

 

Git hemÀn itme tekÀsül aãlÀ   

Vire her yerde selÀmet MevlÀ 

 

Murà-ı Dili Pìriñ Şehr-i ÚamertÀba İùÀre İtdigi 

 

meger ol Pìr-i daúÀyık-tedbìr eånÀ-yı seyÀóatlerinde ÀsiyÀb-ı èaúl u ser-i sevdÀ ve çarò-ı 

irÀdetlerini devr ide ide cÀnib-i şarúa çevirmiş ve ùolaşa ùolaşa èÀúıbet òamìr-i efkÀr ve 

żamìr-i úarÀrını ÚamertÀbda yoàurmuş çünkü muúaddem ü muéaòòar bunca yerleri yaènì 

bilÀd u diyÀr ve mesìreleri seyr eylemek ãafóa-yı dilinde müstaúarr u mużmer olmaú 

óasebiyle oranıñ daòı mevÀúiè-i feraó-baòşÀ ve mevÀżıè-ı dil-güşÀ ve sÀéir sezÀver-i 

temÀşÀ olan yerlerini ayrı ayrı gezüp görmek emeline mebnì eùrÀfı óıãn-ı óaãìn ve eknÀfı 

óiãÀr-ı metìn ve manôarası bütün cihÀna lemèa-pÀş ve àÀyetle şìrìn (ÚamertÀb) nÀmıyla 

şöhret-yÀb olan belde-yi cesìmeniñ ebvÀb-ı müteferriúasından cÀnib-i şimÀle güşÀde bir 

bÀb-ı meserret-meéÀbdan güzÀr idüp oraya bir sÀèat miúdÀrı baèìd ve dÿr ve ser-À-ser 

revnaú-efzÀ-yı sürÿr ve ecnÀs-ı eşcÀr-ı müåmire ve àayr-ı müåmire ile müzeyyen bir büyük 

cebeliñ dÀmeninde cereyÀn ider nehr-i òïş-güvÀrıñ bir ùarafı meyve ve fevÀkih ile zìbÀ vü 

müretteb bÀà u bostÀn ve ùaraf-ı dìgeri gÿn-À-gÿn ezhÀr-ı òïş-bÿ-yı feraó-nümÀ ile 

muntaôam u muùayyeb ravża-yı raènÀ ve gülistÀn ve devóalarınıñ şÀò u nihÀllerinde 

neàamÀt-ı ùuyÿr ve terennümÀt-ı èandelìbÀn-ı òïş-elóÀn ve öbür ùarafı daòı àÀyet 

maóãÿldÀr olup altun başlı buàdaylar ve buzlu ve yaldızlı pınarlar ve sÀéir buña maúìs 

müferrió yerler bir bahÀr-ı dÀéimì ile maèmÿr ve ÀbÀdÀn ve derÿn-ı nehr-i meõkÿrda ufaú 

ufaú vapurlara küçük küçük úayıúlara ahÀlìsi rÀkiben  
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10-a (19) 

umÿr-ı devlet ü millet ü õÀtiyyelerini baède’t-tesviye şimşìr-i èırż u nÀmÿs u vaúÀrlarını 

ùaúınup ve birbirlerini dest-i teùÀvül ve cevr-i maúÀvilden ãaúınup herkes èÀlÀ merÀtibihim 

seyr ü temÀşÀya şitÀb ve her cihetle óadd-i iètidÀlde olaraú ãarf-ı  naúdìne-yi saèy-i mevfÿr 

iderler ve mesìreleri her ùarafda ikiye münúasım olup biri õükÿre maóãÿr çemenistÀn-ı 

ãafÀ-baóşÀ-yı  èÀfiyetde envÀè-ièıyş u èişret ve ecnÀs-ı sÀz u  ãoóbet-i  lebìbÀne ülfet-i 

ãÀdıúÀne muóabbet-i edìbÀne muèÀmele vü muóÀvere ve mükÀlemeye diúúat ve àaraż u 

nefsÀniyyetden mübÀèadet ve sÀéir efèÀl ü aúvÀl-i rediyyeden èumÿmen mücÀnebet ve şu 

yolda icrÀ-yı  zevúıyyÀtla ãaórÀ-yı úalbleri ÀbÀdÀn ve maèmÿr ve çayır üzerlerinde aùèime-

yi  nefìse vü eşribe-yi  leõìõe ile leõõat-yÀb ve úısm-ı  digeri bunlardan ayrı olup nisvÀna 

taòãìã ü taèyìn ve münÀôara vü muóÀdeåe vü muàÀzeleden ve óarf-endÀz-ı erÀzileden 

teémìn idilerek ãadÀları bile istimÀè olunmaz ãÿretde ricÀli nisÀlarından dÿr u baèìd ve 

orada degil her yerde dìn ü  devlet ve èırż u nÀmÿs-ı  nÀsa dÀéir sözler kÀmilen yasÀà ve 

nÀ-bedìd olaraú gülistÀn-ı  muóabbetde böyle güzel óÀl ile imrÀr-ı vaút iderek cümlesi 

feraó-yÀb ve zìr-dest-i idÀre-i hükÿmetlerinde bulunan bilÀd ü nevÀóì vü úażÀlarına umÿr-ı 

õÀtiyyeleriniñ tesviye olunmasında müdìr-i  müdebbire muótÀc ve zÀviye-yi  nÀdÀnì-yi 

meõelletde aç u bìèilÀc olan müdìrleri ve òalúdan para úapmaú içün kendülerine dÀéir 

èulÿm-i şerÀéir ü óìlede mÀhir ve ser-i cehÀlet-maúarrlarında destÀrì-yi fesÀdları àÀyetle 

uzun ve aàır ve vÀãì-yi èÀúile müfteúir bulunan úużÀt-ı  àaddÀr u àarìrleri naãb u taèyìn 

itmediklerinden bi’l-cümle sekene-yi  eùrÀf u óavÀlì ôulm u teèaddì-yi  dest-i  ümerÀ-yı   

cühelÀdan maãÿn u muèarrÀ olduúları cihetle herkes hiç ses çıúarmayup èalÀ óasbi derecÀti 

aóvÀl ve emvÀlihim ùaró u tevzìè úılınan virgülerini duòÿl-i  ÀvÀn ve óalÀl-i  zamÀnından 

evvel teédiye itmegi iètiyÀd iden ahÀlì rÿz u leyÀlìlerinde ìfÀ-yı  farìża-yı  õimmetleri olan 

dürÿd ve sipÀsdan zebÀn u cenÀnların bir Àn òÀlì itmediklerini ol Pìr birer birer taúrìr 

buyurmasıyla èacebÀ emr-i tenÀküó ü tenÀsülde Àyìn ü èÀdetleri ne yoldadır süéÀlime úızlar 

küçük yaşlarında peder ü mÀderleriniñ zìr-i  dest-i  
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10-b (20) 

terbiyelerinde oúuyup yazmalarına ve ùÀéife-yi nisÀya maòãÿã olan şey’leri teèallümlerine 

iètinÀ vü diúúat ve ãaóìfe-yi seniyyelerinde mesùÿr u muãavver olan zevcleriniñ zìr-i lióÀf-ı 

idÀrelerine naúl-i metÀè-ı muóabbet itdiklerinde envÀè-ı  cünbüş ve şìve vü girişme ile naãıl 

göñüllerini memnÿn u òïş ve dÀéimÀ bezm-i  ülfet ve ünsiyetlerinde mey-i  laèl-i leb-i  

òoşnÿdiyyetle ne gÿne ser-òïş ideceklerine saèy u àayret ve idÀre-yi umÿr-ı beytiyyelerine 

dÀéir şey’leriñ kÀmilen taóãìline müdÀvemet ve ilÀ-Àòiri’l-èömr perde-yi èırż u 

nÀmÿslarınıñ şikest ü pest olmamasına muvÀôabet eylediklerini ve ìcÀbı taúdìrinde az 

maãrafla óuãÿl-pezìr-i velìmeler icrÀ ve herkes úızlarını aúrÀn u emåÀl ü hem-pÀlarına 

tenkìó ü tezvìc ü ièùÀ itmeleriyle õevú-yÀb ve her birerleriniñ bir ãÿretle kÀm-yÀb 

oldıúlarını cevÀb ièùÀ buyurduúdan ãoñra bÀlÀda mevãÿf olan gülistÀnıñ bir cÀ-yı 

muèallÀsında mebnì (Úaãrü’l-èAndel) nÀmıyla şöhret-gìr olan úaãr-ı  mekÀrìm-óasr-ı dil-

ÀrÀda bir alay perì-rÿyÀn u èanber-bÿyÀn u maóbÿbÀn-ı meh-veşÀn içlerinde ol dilber-i cÀn-

perveri óiss ü idrÀk itmesiyle bir başúasına nÀm ve şÀnı ve sebeb-i  terk-i  diyÀr u  yÀr u 

dÀrını ve ne cÀnibden buraya geldigini suéÀl buyurunca òayli zamÀnlardır kÿşe-yi hicrÀnda 

zÀr u feryÀd itdigim ve nice bilÀd u diyarlarda gözyaşımı dökerek taóarrì eyledigim yÀr-i  

sitemkÀr oldıàını cevÀb almış oldıàından beni refÀúatında bulunan (NÀyÀb-ı) èÀlì-cenÀba 

taslìm idüp üç gün miúdÀrı buèd-ı mesÀfesi olan iskeleye úadar icrÀ-yı  emr-i  delÀlet ü 

refÀúatle oradan sÿ-yı  (ÚamertÀba) ièzÀm ve şu çend mıãrÀè-ı pendéÀmìz meåneviyyÀtla 

ikrÀm eylediler: 

 

O ise rÀhıñı dÀéim gözler   

Vuãlat-ı yÀri dem-À-dem özler 

 

Saña çend pend ü naãìóat vireyim  

Baède õÀ èazmine ruòãat vireyim 
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Olmasun yolda muúÀrin bed-òÿ  

HemÀn eyler saña bir iş bed-gÿ 

 

SiyyemÀ óÀsid-i zişt-Àyìnden  

İótirÀz eyle derÿn-ı dilden 

 

ÓÀsidin levó-i dilinde mesùÿr   

Úıl gibi nice fesÀdlar mestÿr 

11-a (21) 

Bulup erbÀbını eyle şÿrÀ   

Böyledir deéb-i sefÀret õìrÀ 

 

Hem iki yüzlilere eyleme meyl  

Anlar ider dÀéimÀ fitneye meyl 

 

Anlarıñ yüzde olan handeleri   

Aàladır dÀéimÀ efgendeleri 

 

Hem òaber hem de naãìóat aldım 

DÀmenin dest-i niyÀza aldım 

 

Geştì-yi himmete oldum rÀkib  

Sÿ-be-sÿ yÀrimi oldum ùÀlib 

 

Çarò-ı efkÀrımı taórìk itdim   

Der-èaúab semt-i viãÀle gitdim 
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ol õÀt-ı mekÀrim simÀt ve o refìú-i ãadÀúat-ÀyÀt ìãÀl-i gÿy-i dil-ÀrÀm içün meõkÿr iskeleye 

úadar intimÀm ve orada beni keştì-yi èinÀyetlerine irkÀb ve ièzÀm-ı sÿ-yı belde-yi 

ÚamertÀba himmet-i bì-àÀyÀt eyledi oradan niçe aúùÀr-ı diyÀr ve eùrÀf-ı bilÀd u emãÀra 

úaùè-ı menÀzil-i meùÀlib ve ùayy-ı merÀóil ü merÀtib ide ide bir limÀn-ı emÀn-ı selÀmete 

lenger-endÀz-ı rÀóat arzÿsuyla dümen-i efkÀrımı oraya tahvìl ider itmez leb-i deryÀda 

merkÿz olan sütÿn-i sancaúdan èadem-i düòÿlümüze dÀéir işÀret-keşìde ve nümÀyÀn u 

ôuhÿr iden hevÀ-yı nÀgehÀnì gitdikçe kesb-i şiddet-i firÀvÀn eylediginden nÀçÀr oradan 

èavdet u rucÿèa úarar virilüp Ursa Poca çend mìl ricèat idildiginden semt-i CÀnÀndan 

mübÀèadet endìşesi ve sefìneyi úaraya uàradırız telÀşesi mÿcib-i teóaddüş-i eõhÀn-ı ùevÀéif 

ve sevÀkin olmasıyla fenn-i keştìbÀnìde mÀhir olanlarıñ şuèÿrları úarışup óayrÀn olmaları 

arasında deryÀ-yı òurÿşdan emvÀc-ı müteferriúa birbirini müteèÀúiben rÀkib oldıàımız 

sefìneyi şikest eylemesiyle gÀh úaèr-ı bì-pÀyÀna ve gÀh rÿy-ı deryÀ-yı èummÀna inüp 

çıúaraú miyÀne-yi emvÀcda telef ü münkesir olan sefìne pÀrelerinden bir nìm sütunu der-

miyÀn iderek baùa çıúa giderek bir aùa-i selÀmete endÀòte-i cÀn eyledim orada ezhÀr u 

eşcÀr-ı beyÀbÀnì ziyÀde oldıàından niçe rÿzigÀr taèayyüş-i bìò-i giyÀh ve evrÀúla úanÀèat ü 

úarÀr baèdehÿ bir zevraúçe-yi himmete süvÀr olup sÀóil-i deryÀdan birúaç fersaò miúdÀrı 

dÿr müşÀhede olunan bilmedigim bir ùaàıñ dÀmenini der-dest idüp ser-ü pÀ bürehne tÀ 

zirve-yi cebel-i manôÿra ãuèÿd olundı bu ùÀà degil dest-i bÀàbÀn-ı  úudretle tesviye ve Àb-ı  

zülÀl-i 

 

11-b (22) 

èinÀyet-i õÀt-ı eóadiyyetle terbiyye vü taãfiye úılınan bir gülşen-serÀ-yı cihan-nümÀ ki ber-

vech-i lÀyıú ve şÀyÀn tavãìf ü beyÀndan èÀrì ve seng-i òÀre-yi ÀlÀm u ekdÀrdan kÀmilen berì 

ve ehl-i èışúıñ ÀrÀm u iúÀmet ve her dÀéim õevú-u ãafÀ vü muóabbet idecek yeri ise de bu 

çemenistÀnda ol serv-i òırÀm úaùèÀ úarÀr u ÀrÀm itmeyüp serìèen mürÿr ve èubÿr eylemesi 

cihetle keéenne ol ùaàıñ úaèrında bir àÀr-ı vaóşet-medÀrda maóbÿs-ı müéebbed úaldım gibi 

göründü binÀéen-èaleyh oradan daòı sÿy-ı gÿy-ı CÀnÀna taórik-i úÀdime-yi úıyÀm ve vÀra 

vÀra iştimÀm-ı èanber-bÿ-yı gÿy-ı dil-ÀrÀm olunduúda Àh reh-i viãÀl-i yÀri irÀée idecek bir 
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delìl ve rehber-i meèÀlì-perver ôÀhir ve peydÀ olsa da baèżı mertebe giriftÀr olduàım 

muòÀùarÀt ve maóÀl-i müdhişe ve maòÿfede dilìrÀne vü ãadÀúat-kÀrÀne óüsn-i muèÀvenet 

ve gÿsfend-i diliñ óìn-i girifte ve muãÀdefe-yi pençe-yi úahr-ı gürgÀn òuãemÀdan girìbÀnını 

rehÀ vü taòlìã itmege himmet ve oraya úadar ãÿret ü sìretde birÀderÀna refÀúat ider bir zÀt-ı 

ãadÀúat-ÀyÀt ôuhÿr itse yollu yollarda sürisini dendÀn-ı òÿn-feşÀn-ı gürgÀna perìşÀn itdirüp 

vÀlih ü óayrÀn ùolaşmaúda olan bìçÀre çoban gibi müteraúúıb u müteraããıd ve Àheste òaùve-

endÀz-ı cÀnib-i dil-nüvÀzla oralarda bir zamÀn mütereddid idim. 

 

Mürà-ı Diliñ Vaóşìleriñ DÀm-ı Óìlelerine Düşüp Baèdehÿ NÀyÀb-nÀm ÕÀtıñ İmdÀdıyla 

ÒalÀã Oldıàı 

 

bir de úarşÿda meşhÿd olan óiãÀr-ı kÿh-sÀrıñ sÀyesi altında mütteka iki şebaò-i àarìbü’ş-

şekl ü mehìbü’l-heykel rÿ-nümÀ ve seni bekliyoz tìz buraya gel deyÿ nidÀ itmeleriyle vÀra 

vÀra teúarrüb olunduúda bunlarıñ èÀdetÀ vaóşì olduúlarını devr-i maúÿl ve ùavr ve 

revişlerinden baède idrÀk-ı tÀm benì-Ádemden àayrı her şeyée müşÀbehetle óayf ãad óayf 

ki şu vÀdì-yi bì-emÀnda beni itlÀf ü ièdÀm ve bu úadar uzun uzun yolları ve derin derin 

deryÀ vü dereleri selÀmetle geçüp de şimdi úurb-ı kÿy-ı CÀnÀnda esÀs-ı bünyÀd-ı viãÀl-i 

yÀri iòrÀb u inhidÀm ideceklerdir müåillü mülÀóaôa-yı müteéellime arasında ùavèan ve 

kerhen baède edÀ-yı selÀm siz úanàı  

 

12-a (23) 

maòlÿúdansıñız ve burada ne ùuruyor ve kimi bekliyoruñuz ve ne ùarafdan geldiñiz ve ne 

cÀnibe gidiyorsuñuz ve daha refìúiñiz var mıdır úılıúlu istifhÀm ve hiç ùurmayup 

yanlarından ùoàrı sÿ-yı maúãÿda azìmete ihtimÀm eyledikde beni işÀretle orada tevúìf ve 

keéenne reh-i viãÀl-i yÀri taèrìf itdiler şöyle ki siziñ ÚamertÀb ùarafına èazìmet idecegiñiz[i] 

muúaddemen istimÀè itmiş ve bizim de şu aralıú oraları geşt ü güzÀra úarÀr virmiş 

oldıàımızdan bu yolda dostÀne refÀúatiñizi ricÀ vü ıãrÀr ve ilerüde vuúÿèu melóÿô ve 

mutaãavver olan fenÀlıúları iòùÀr ideriz çünkü muúÀbelemizde müşÀhede olunan orman 
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içinde niçe zamÀndan berü Àyende vü revendÀnıñ memerlerini kesmiş ve orasını kendüsine 

ittiòÀõ-ı cÀ-yı maúarr u iskÀn itmiş bir şìr-i jiyÀn dÀéimÀ sebk-i dimÀé-yı reh-revÀn itmekde 

bulunmuş olmasıyla sizi o miåillü maúlete vü maúteleden bi’s-selÀme imrÀra rÀàıb ve bu 

òuãÿãda irÀée idilen reéy-i aãÀletimize muvÀfaúat u muùÀvaèatıñızı ùÀlib oldıàımızdan artıú 

şu cihetle bÀrì iåbÀt-ı müddeèÀ-yı Àdemiyyet ve icrÀ-yı muúetżÀ-yı cibillet-i insÀniyyet 

idelim zìrÀ bu varta-yı hevl-nÀka düşmezden evvel ìfÀ-yı tedÀbìr-i lÀyıúa ve edÀ-yı 

merÀsim-i fÀyıúa iderek hemÀn teşekkürÀt-ı bì-àÀyÀtla tehõìb ü terşìó-i cenÀn-ü zebÀn idüp 

bir ayaú aúdem gidelim ve şu mehlekeden taòlìã-i girìbÀn idelim ve hemìşe bir óÀdiåeniñ 

vuúÿèundan muúaddem esbÀb-ı dÀfièasına teşebbüå itmek èinde-l èuúalÀ bir emr-i ehem ve 

ÀsÀn yoldan geçüp úutulmanıñ çÀresini tedÀrik itmek elzem olmasıyla şu uãÿl-i 

mütteòaõeniñ icrÀsında àaflet itmemeñizi niyÀz ideriz miåillü serd ü beyÀn eyledikleri 

desìse-yi telbìselerini derk ü iõèÀn eyledim ise de deñize düşen yılana ãarılur meåelince 

nÀçÀr refÀúatlerini úabÿl ve göñlümü bu bÀbda àÀyetle maózÿn u melÿm eyledim ammÀ 

taèrìf ve taòvìf itdikleri şìr-i merdüm òºÀrdan efzÿnter kendü heyéet-i menóÿåe ve heybet-i 

maèkÿse vü àayr-ı meénÿselerinden úorúar idim bu óÀl-i melÀl iştimÀlde anlarıñ biri yemìn 

ve digeri yesÀrıma iki úara ùÀà arasında àÿl-i beyÀyÀnıñ óamle vü ãademÀtlarından her an u 

daúìúa ictinÀb ider ve meydÀn-ı siyÀsete götürülen kimse úatl ü iédÀm  

 

12-b (24) 

olacaàını óiss ü idrÀkle dem-beste ve müteóayyir ve cÀn telÀşesiyle ãÀà u ãoluna èaùf-ı 

nigÀh-ı iltifÀta àayr-i muútedir oldıàı óÀlde gidercesine gitdim idi vara vara mevãÿf u 

maòÿf orman içinde cÀrì bir nehr-i kebìriñ kenarında vÀúiè büyük ùaşıñ altında rüéÿs u 

èiôÀm-ı Àdemì ile memlÿ olan bir cÀ-yı vaóşet-meévÀlarına beni ìãÀl ü idòÀl ve deróÀl bir 

èamÿd-ı mermere rabù u bendimle iştiàÀl eylediler vÀúıèÀ orman-ı maõkÿr èaynı beyan 

eyledikleri ãÿretde maúarr-ı cÀnavar degil idiyse de niçe dühÿr u şühÿrdan berü ol iki bed-

sirişt u zìşt-òÿ vü bed-gÿ cÀmiè-i maèÀrif ü ve hüner ü kemÀl ve menbaè-ı Àb-ı zülÀl-i feyż-

iştimÀl olan bir insÀn-ı kÀmil ü mükemmeliñ zìr-dest-i himmet-i èinÀyet-peyvestesinde 

iktisÀb-ı aòlÀú-ı pesendìde ve istióãÀl-i òaãÀéil-i óamìde itmeyen ve bu bÀdiye-yi 
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beyÀbÀnda mişvÀr-ı gürgÀn-ı merdüm-azÀrìye meénÿs u meélÿf olup böyle herkesi bir gÿne 

óìle vü efsÿnla cÀ-yı  mehÀlike celb ü daèvet ve baède’d-duòÿl helÀk ve ièdÀmlarına úaãd u 

niyyet idegeldiklerinden fi’l-óaúìúa óayvÀn-ı vaóşì-yi óaúìúìden ażarr vu eşerr idiler ve 

orada kÀéin bir büyük volúanıñ dumanı ser-tÀ-ser ormanı ióÀùa itmesinden her zaman şems 

ü kevÀkib-i hüner ü maèrifet żiyÀdÀr olmamasıyla oranıñ rÿzu leyÀlìsinden tÀrìkter ve orası 

bu miållü edÀnì vü esÀfile ve cühelÀ vü erÀzile bir maúarr-ı muèteber oldıàından nÀşì duòÿl 

vü vülÿc idenler àÀyetle güç òurÿc idebilürler idi 

 

Baór-i àamda giderek şÀm-ü seóer  

Kÿy-ı dildÀra idüp çünkü naôar 

 

Mevc-i ekdÀrdan rehÀ olmuş idim  

Semt-i CÀnÀna hemÀn varmış idim 

 

Oldı òÿrşìd-i viãÀlim ùÀliè   

Aòter-i baòtım olunca lÀmiè 

 

Çün ôuhÿr itdi o zìşt-heykel   

Oldılar rÀh-ı viãÀlde engel 

 

İki bed-rÿ vü nüòÿset-peyvest   

Fülk-i ÀsÀyişimi itdi şikest 

 

Yoà idi çÿn gidecek başúa yolı  

ÇÀresiz virdim hele meyl-i dili 

 

Virdilerse baña cevr ü elemi   

Ben de gösterdim diyÀr-ı èademi 
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13-a (25) 

o aralıú òÀric-i àÀrdan dilìrÀne ve şecìèÀne bir ãavt-ı ÀsumÀn-peyvest bunlarıñ mismaè-ı 

òubå-Àlÿdlarına vuãlat idince der-Àn başlarına gelecek dÀhiye-yi èaôìmeyi derk ü ìúÀn 

itmeleriyle ol iki bed-ùıynet ü nuòÿset-sìret terk-i àÀéile-yi úayd-bendle taót-ı ãaòra-yi 

meõellet-maúarrlarından tÀ fevú-i serÀ-yı taóúìúe ãuèÿda sürèat eylediklerinde ùışarıda bir 

èaôìm hÀyhÿy u vÀveylÀ ve bir nidÀ-yı cÀn-fedÀ-yı yÀ mevlÀ vuúÿè buldu ki taèrìf ü 

beyÀndan müberrÀ idi çünkü bu èÀlem-i kevn ü fesÀdda min cihetin eèÀlìniñ edÀnìye ve 

min cihetin uòrÀ edÀnìniñ eèÀlìye eşedd-i iftiúÀr u iótiyacları ôÀhir ve dÀéimÀ bi-óaúúın 

birbirlerine óüsn-i muèÀvenet maddelerinde ãarf-ı naúdìne-yi maúderete rièÀyet olundıàı 

óÀlde her işin maóÀvìr-i lÀyıúasında cereyan eylemesi hüveydÀ vü bÀhir ise de şu úÀèide-yi 

merèiyyeyi ìfÀ etmek içün insÀn her istimÀè u  rüéyet itdigi dilberleriñ ve her rÿ-be-rÿ 

şeker-òandÀn u ùÿùì-zebÀn ve telò-endìşÀn u dilfirìbÀn olan dil-rübÀlarıñ úurduúları dÀm-ı 

óilye-yi óìle-yi zülüflerine aldanup hemìşe bi-l iòtiyÀr tekåìr-i meóÀbiyyet ü aóbÀb eylemek 

ve hezÀrÀn òÿbÀna maôhar u mÀlik olunsa bile anlarıñ kerem ve sitemlerini mìzÀn-ı 

óaúúÀniyyetde vezn ü tecrübe iderek yine birini bi’l-iótirÀz intiòÀb ve digerlerinden dÀéimÀ 

ictinÀb etmek umÿr-ı lÀzimeden idügi müstaànì-i èani-l beyÀndır bunuñla beraber sÀye-yi 

mekÀrim-vÀye-yi Pìr-i èÀlì-úadrde müddet-i èömrümde muvaffaú oldıàım yÀrÀn u 

birÀderÀndan müşfiúter olan NÀyÀb-ı vÀlÀ-nisÀb şu óÀl-i pür-ıżùırÀb-ı ôÀhiriyye ve 

bÀùıniyyeyi der-yÀb yaènì ol dilrubÀ-yı bì-vefÀnıñ Àteş-i hicrÀnı derÿn u bìrÿnuma teéåìr 

idüp ve hemvÀre fiàÀn u feryÀd u zÀr ve reh-i cÀnÀnda sermÀye-yi cÀnı meydana úoyup her 

óÀl ü zamÀnda óażar u seferde envÀè-i dÀhiye vü felÀketi iòtiyÀr ve gül-i òandÀn-ı dehÀn-ı 

èanber-efşÀn-ı yÀrdan berÀ-yı istişmÀm-ı revÀyió-i ùayyibe her bÀr ÀlÀm-ı òass ü òÀrı ve 

leb-i laèl-i vefÀdÀrdan teõevvuú-ı èasel-i muãaffÀ-yı viãÀl için zaòm-ı nìşter-i zenÀbìri ve 

nice buña mümÀåil felegin cevrini irtikÀb ve bu ãÿretle ùaraf-ı cÀnÀna èazìmete şitÀb 

eyledigimden bu miåillü giriftÀr oldıàım devÀhìde meded-res ve óüsn-i muèÀvenetle iåbÀt-ı 

müddeèÀ-yı Àdemiyyet ve icrÀ-yı muúteżÀ-yı şìme-i faòìme-yi insÀniyyet úaãdıyla 
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13-b (26) 

gitdigim ùarafa taórìk-i úÀdime-yi èinÀyet ve himmet buyurmuş olmasıyla ve gele gele yolu 

müşeyyed oldıàım yere teãÀdüf ü tevÀãül etmesiyle úulaàına cÀn hevl u telÀşıyla feryÀd ü 

fiàÀnım vÀãıl olunca hemÀn sell-i seyf-i ãÀrim-i àayret idüp bunuñ ùavr-ı dilìrÀne cevelÀnını 

ve şuèÀè-ı sinÀn-ı òÿn-feşÀnını vaóşìler içeride óiss ü derk itmeleriyle derÿndan bìrÿn-ı 

àÀre uàradıkları anda birine bir şimşìr-i tìz ve digerine mıúmaè-ı òÿn-rìzi êarb u óavÀle 

eylemesiyle niçe sinìn ü eyyÀm şüceyre-yi vesìèa-yı kebìrede neşv ü nümÀ bulmuş ve kevr-

i cevr-i ezmÀn evrÀú u aàãÀnını heder ü keder-nÀk idemeyüp tÀ sÿ-yı ÀsumÀna ser çekmiş 

olan bir şecere-yi cesìmeniñ bìò-i bünyÀdına teber-i úażÀ-yı nÀgehÀnì urılup o Ànda òÀke 

berÀber olurcasına ol iki merdüm-òˇÀr vaóşìniñ vücÿd-ı òubå-Àlÿdlarını çÀk ve her birini 

endÀòte-yi kÿh-ı beyÀbÀn-ı èademle bütün ahÀlì-yi eùrÀf u cevÀnibi şerer ü żararlarından 

òalÀã u pÀk ve herkesi bu yolda bì-bÀk eyledi baèdehü ol õÀt-ı şecÀèat-nümÿd vücÿd-ı 

behbÿd-ı enderü’l- mevcÿdunu Àlÿde-yi òÿn-ı düşmenle merbÿù oldıàım cÀ-yı vaóşet-

meévÀya bi’l-vürÿd èÀcilen óall-i èuúÿd buyurduúdan ãoñra yoluñ kenarında çÀr cihÀta 

medd-i ağãÀn ve neşr-i evrÀú itmiş ve müddet-i èömründe böyle bir pehlivÀna sÀye-endÀz-ı 

rÀóat olmamış olan büyük aàacıñ sÀyesinde biraz istirÀóat ve bende bÿs-ı zemìn-i 

şükrÀniyyet idüp bu Àna úadar vuúÿè bulan serencÀmıñ bir miúdÀrını óikÀyet ve baèż-ı 

ãÿretde iòvÀn ve sìretde èudvÀnıñ ùavr-u cevr-u mişvÀrlarından şikÀyet ve çeşme-yi 

çeşmimden eşk-i sirişk-i ÀlÀm-ı firúatimi pìş-gÀhına dökmege şöyle cesÀret olundı 

 

Murà-ı Diliñ Bir Şecere-yi èAôìme Altında NÀyÀba èArż-ı Güldeste-yi Teşekkür İtdigi  

 

Baú birÀder-i cÀn-berÀberim NÀyÀb 

 

Daève’l-iòÀ’i èale’r-reòÀéi keåiratün 

Bel fi’ş-şedÀéidi tuèrafu’l-iòvÀnü50 

 

 
50 Güzel günlerde kardeşler, dostlar çok olurlar ama asıl kardeşlik zor ve kötü günlerde ortaya çıkar. 
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müfÀdınca eyyÀm-ı vüsèatde ve hengÀm-ı reòÀ ve füsóatde yÀr ve yÀverleriñ ve dïst 

 

14-a (27) 

u dÀderlik daèvÀ-yı resmiyyesi ez-úadìm çoúdan çoú ve belki bì-óisÀb olur ammÀ èayni 

yapdıàıñız gibi birÀderÀnıñ vefÀdÀrlıkları ve dïstÀn u yÀrÀn-ı safÀnıñ úafÀdarlıúları ancaú 

bu miåillü óÀdiåÀt-ı èaôìme vü vÀúıèÀt-ı elìme ve şedÀyid ü muôÀyeúÀt-ı müélimeniñ 

ôuhÿrunda meåbÿt u maèlÿm olacaàından ùoàrısı bu ãadÀúatıñız azdan az vuúÿè bulacaàı 

cihetle şu yolda nümÀyÀn u ôÀhir olan óüsn-i muèÀvenetle mebõÿl buyurılan luùf ve 

èinÀyetiñiz muúÀbelesinde ne vechile edÀ-yı şükr ü sipÀs idebilürüm çünkü bu dÀr-ı 

müsteèÀrda yaşadıàım müddetçe bi’l-intiòÀb muvaffaú u nÀéil oldıàım ve meãÀéib ü 

nevÀéibde muèìn ü nÀãır bildigim dïstÀn-ı òïş-gÿyÀn belvÀ ve devÀhì-yi dehrden birisi daòı 

anlar olmalarıyla õÀt-ı ãadÀúat-ÀyÀt miåillü levóa-yı sìnesi Àyìne-yi Sikender- ÀsÀ àubÀr-

óıúd u nifÀúdan muèarrÀ ve muãaffÀ olan bir refìú-i şefìúıñ arzÿ-mendi oldıàımdan hemÀn 

yoluñuzda fedÀ-yı cÀn ü bÀş ve óażar u seferde sizi yoldaş itmek lÀ-cerem mÿcib-i iftiòÀrım 

olacaàından ve hele gidecegimiz yollar ve tetebbuè u teóarrì idecegimiz yerler àÀyetle çoú 

ve uzun ve şu vÀdìler şerÀre-yi nÀéire-yi èudvÀndan müteberrì ve maãÿn bildigimden 

buyuruñuz yavaş yavaş gidelim ve ÀsÀn ãÿretle kÿy-i cÀnÀna irelim didigimde der-Àn-óÀl ol 

õÀt-ı ãabìóü’l-cemÀl mecmÿèa-yı müfekkire-yi óikmet-iştimÀlinden şu resm üzre ser-ber- 

Àverde-yi óüsn-i maúÀl oldı èÀşıúÀn-ı ãÀdıúÀn mehÀlik ü muòÀùarÀt-ı èÀlemden hiçbir 

zamÀn tersÀn olmaz ve ahvÀl ü ÀfÀt-ı dehr-i àaddÀrdan ittiúÀ vü emÀn itmezler bi-úadri 

ùÀúati’l-beşeriyye51 saèy u àayret-i evferleriniñ èÀúıbetinde maóbÿb u maèşÿúları 

cÀnibinden bir selÀm-ı meserrÀt-encÀma nÀéil olbilürler ise óaúlarında pek büyük devlet ü 

saèÀdet èadd-ü şümÀr iderler ve ùaraf-ı civÀnlarından nìm nigÀhla maôhar-ı iltifÀt olmaú 

içün kendü nefslerinden celìlü’l-úadr her ne şeyée muútedir olurlar ise rÀh-ı cÀnÀnda beõl ü 

èaùÀ degil sıdúçe-i bedenlerinde muèazzez ü mükerrem olan cÀn-ı èazìzlerini bile baòş u 

fedÀ iderler görmediñiz ve istimÀè itmediñiz mi 

 

 
51 İnsanın gücü, takâti yetene kadar. 
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Yeàÿãu-l baóre men ùalebe’l-leéÀlì 

      Ve men ùalebe’l-èulÀ sehere’l-leyÀlì52 

 

14-b (28) 

beytiniñ mażmÿn-ı èibret-nümÿnunca ùÀlib-i meùÀlib-i derÀrì vü cevÀhir olan kimse vücÿd-ı 

nÀzikterini deryÀ-yı èummÀna àavã u  ilúÀ ider ve rÀàıb-ı merÀtib-i èulyÀ olan õÀt dervÀze-

yi dìdesini berhemzeden-i rÀóata meyl itmyüp ve teúallübÀt-ı saóÀyif-i zamÀn-ÀsÀ yalñız 

devr ü seyr-i nuúÿş-ı evrÀúla vaútini iżÀèa ve ifnÀ eylemeyüp tÀ-be-seóer èÀşıú-ı 

maèşÿúunuñ rÿ-yı èanber-bÿsuna diúúatle naôar ider gibi müùÀlaèa-i kütüb-i nefìseye óaãr-ı 

evúÀt itdiginden siz daòı zincir-i zülfünde bend olan dìvÀnesi ve şemèa-yı bezm-i èışúında 

yanan pervÀnesi oldıàıñız cÀnÀna vuãlat yolunda böyle vaúèa vü óÀdiåeleri (keéen lem 

yekün)53 úabìlinden taèdÀd u şümÀr ve bir emr-i maúãÿd u meémÿl şÀyed müteèassirü’l-

óuãÿl görinür ise èÀúıbet yüsr ü ÀsÀniyyetle óuãÿl-pezìr olacaàını bi’l-mülÀóaôa meh-mÀ-

emken ãabr u şekìbi iòtiyÀr ve bidÀé ü mübÀşeret olunan keyfiyyÀt u mevÀdd-ı müşkileniñ 

keşf-ü óallinde müteõebõib ve mütereddid oldıàıñız anda (el-müõÀkeretü ãayúalü’l-èaúli)54 

kelÀm-ı óikmet-meélince aãóÀb-ı óibret ü fıùnat ve erbÀb-ı vuúÿf u ferÀset ü zekÀvetle 

lebìbÀne müõÀkere ve müşÀvereye ibtidÀr ve nefsü’l-emrde eshel ü aósen ôann u müùÀlaèa 

olunan maddeniñ èÀúıbetine naôarla esbÀb-ı istióãÀline teşebbüå itmek murÀd olundıàı 

óÀlde 

Umÿrun yefraóu bihÀ es-süfehÀé  

            Ve yaòşÀ èan èavÀúıbihÀ’l-lebìb55 

 

mıãdÀúınca ol şeyéiñ èÀúıbetini güzel düşünüp hemÀn kesb-i ferÀóiyyetle ãoñra sebeb-i 

çekìde-yi úaùarÀt-ı dìde-yi yeés ü peşìmÀnì vü nedÀmet olmamasına ãarf-ı efkÀr itmelisiñiz 

işte beyÀn itdigim menÀfiè ve fevÀyidiñ cümlesini gÿş-ı hÿşla istimÀè u der-pìş ve sÀéir 

aòlÀú-ı õemìmeniñ kÀffesini derÿn-ı dilden bi’l-iòrÀc ãÿret ü sìretiñizi bir güzel derviş ve 

 
52 İncileri talep eden denizlere dalar. Önemli mevki ve ilim isteyen de geceleri uyumayıp geç yatar. 
53 Sanki olmamış gibi. 
54 Okumak, beyni çalıştırır ve geliştirir. 
55 Cahiller bazı olayların gerçekleşmesine çok hoşlanırken akıllı insanlar bu dumdan korkar. 
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dÀéimÀ àayr-ı muèteriż-i bed-kìş ü bed endìş ve şaùranc meclisiñizde sürine sürine min 

àayri liyÀúat taãaddur u tekebbür idenler ve mÀnende-yi fìl ecsÀm-ı åaúìlelerine maàrÿr 

olanlar ve ãıàÀr u kibÀr meyÀnelerinde istedikleri gibi at sürenleriñ beydÀú-ı efkÀr-ı 

fÀsidelerine ferz-i ôarÀfet ü nezÀketle bir kìş ve süre süre şÀh-ı dil-ÀgÀh-ı èaúl ile rÿó-ı 

raòını alur gibi mÀt ve õihnini taòdìş itmelisiñiz ki óadd-i õÀtını  

 

15-a (29) 

bilüp terk-i enÀniyyetle ser-fürÿ-bürde-yi ceyb-i fikret ve engüşt-zen-i ber-dehÀn-ı óayret 

olalar işte burada şu úadar teneffüs kÀfì ve dirÀyetiñiz var ise bunca pend-Àmìz sözler 

vÀfìdir ve güftÀr-ı NÀyÀb (el-èitÀbu hediyyetü’l-aóbÀb)56 úabìlinden olaraú bir miúdÀr 

nefisiñize aàır gelür ise de gücenmeyesiñiz artıú şedd-i rÀóile-yi viãÀl-i dildÀrla tebdìl-i 

cÀme-yi ùarìúat ve bu yolda güft u gÿya úulaú virmeyüp hemÀn sürèat olunmalıdır lÀkin 

cezìre-ei eràuvÀnda tesviye-yi emr-i ehemm ve keşf-ü taóúìú-i mübhem żımnında çend 

rÿze ÀrÀm ve iúÀmetim ìcÀb-ı maãalaóatdan bulundıàından siz beni ilerüde (èankeb) nÀm 

beldede vÀúiè merkez-i telrafòÀne pìş-gÀhında bir oùayı bi’l-istikrÀ ve esrÀrımızı ifşÀ-yı kes 

ü herkesle iòtilÀùa meyl ü heves itmeyerek beklemeñizi meémÿl ü ricÀ ve bendeñiz daòı 

şimendifere rÀkiben yemìn ùarìúiyle az vaúit ôarfında oraya gelmege ãarf-ı naúdìne-yi bì-

nühÀ iderim şimdilik sizi ÒudÀya ıãmarladım deyüp gitdi muvaúúat ãÿretiyle şu müfÀraúat-

ı mürÀfaúata müteéessifen yalıñız yine meşaúúat-i rÀh-ı yÀre düşüp mütefekkiren gider 

iken medÀ-yı baãar úadar baèìd ü dÿr ùavırları Rüstem-vÀrì iki şaòã-ı süvÀrì pedìd ü ôuhÿr 

itmesiyle ÀyÀ böyle serìèü’s-seyr-i miåÀl-i ùayr atlarını ılàÀr idenler kimlerdir ve èacebÀ 

birinden henüz úurtulur úurtulmaz yine bir dìger dÀhiyeye mi uàranılacaúdır òulyÀsı 

arasında anlar yanıma teúarrub itdiklerinde licÀm-ı esb-i èazìmlerini der-dest idüp sebeb-i 

Àmed ü reftlerini mevúiè-i ÀrÀm ve iúÀmetlerini ve àarìbü-d diyÀr olanlar bu yolda şÀm 

iderler ise bÀm idecek yerlerini ve èankebiñ úurbiyyet ü buèdiyyet ve sekenesiniñ óÀl ü şÀn 

u ùavr u óareketlerini baède’s-suéÀl bunlar óarbde bulunan èasÀkir-i ôafer-meéåiriñ seyf ü 

sinÀn-ı ãavletlerini Àlÿde-yi òÿn-ı düşmen iderek her cihetle àÀlib ü muôaffer olduúlarını 

 
56 Sitemler seni seven dostların hediyesidir. 
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mübeşşir òayme-gÀhlarına isbÀl olunmuş iki yÀver-i ãÀfìyü’l-bÀl ve burası oraya yarım 

sÀèat ve ahÀlìsiniñ gidişi uyàunsuz bir óÀlet oldıàını beyÀn iderek güzel cevÀb-ı pür-meéÀl 

ièùÀ itmeleriyle baède edÀ-yı resmi’l-vedÀè ve o óavÀlì ehvÀl ü muòÀùarÀtdan emìn ve sÀlim 

olmasına kesb-ı ıùùılÀè ve yoluñ iki ùarafında dendÀn-ı gürgÀndan ÀzÀde süri süri úoyunlar 

aralarında çobanlar  

 

15-b (30) 

àamm-ı ferdÀyı düşünmeyüp kemÀl-i õevú ü meserretlerinden çaldıkları düdüklerini 

temÀşÀ vü istimÀè ide ide derÿn-ı şehr-i èAnkebe vÀãıl ve muèayyen olan bir küçük oùaya 

dÀòil olduúda yine üstÀõ-ı felek destgÀh-ı serìèü’l-óarekÀtında aúmişe-i cevr-ü èuúÿbÀtını 

inceden ince nesce başladı 

 

YÀr içün eylemege ùÀéir-i maúãÿdu şikÀr 

DÀne-yi eşki ãaçup dÀm-ı tedÀbìr úurılur 

 

cÀnÀn içün meşaúúat-i sefer degil vaút-i óażarda bile taèb u miónet-i zindÀn ve fedÀ-yı ser 

ü cÀn çekilür ammÀ mümkin mertebe rÀh-ı emn ü selÀmet taóarrì olunur binÀéen-èaleyh 

der-èaúab telàraf meémuruna eràÿvanda müsÀfereten bulunan NÀyÀb-ı mürüvvet-meéÀbıñ 

bu ùarafa èazìmet ve óareketine dÀéir zülfiyÀre ùoúunur ve òÀr-ı aàyÀre ilişür yolda bir tel 

úırmayarak ve àÀyetle ince muèÀmele ve muòÀberede bulunarak diúúatle tel urulmasını 

terúìmen baède’l-beyÀn meémÿr-i meõkÿr nezdinde bulunan ãandÀlyede istirÀóatimi dest-i 

temennÀ ve ìmÀ ile irÀée ve èıyÀn arasında yÀrın şimendifere rÀkiben èankebe mesÀfesi on 

iki sÀèat ü neyyif Àb u hevÀsı ziyÀdesiyle leõìõ ü laùìf ve ebniye vü esvÀú u bÀzÀrı àÀyet 

muntaôam ve naôìf ahÀlì ve sekenesiniñ òaãÀéil-i memdÿóe-yi fażìlet-i insÀniyye ile 

èumÿmen ittiãÀfları cihetle dÀéire-yi evãÀf-ı büleàÀdan òÀric mÿnis ü elìf ve òÿbÀn u zenÀn 

u duòterÀn-ı mÀh-veşÀnı úuãÿrsuz güzel ve edìb ü dil-firìb ve maúarr u meévÀ-yı ehl-i sebìl 

ü àarìb ve ekåerìsi erìb ü lebìb olan şehr-i şehìr-i Şekìb-nÀm mevúiè-i feraó-nümÀya 

gidiyorum hemÀn siziñ daòı oraya naúl-i raòt-ı viãÀl-i yÀr ve orada bir miúdÀr ãabr u úarÀr 
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itmeñizi taãvìb ü iòùÀr iderim miåillü ièÀde-yi kelÀm-ı dil-mesÀr itmesiyle der-Àn girifte-pÀ 

vü bÀl o zübÀb-ı müşevveşü’l-óÀl dÀ’ire-yi beyt-i nesc-i èankebÿtdan taórìk ü tesrì’-i perr ü 

bÀl ve zebÀn-ı óÀl ile el-ÀmÀn idüp cÀnib-i selÀmete úaçarcasına oradan çıúup gitdim idi 

çünkü muòÀùarÀt-ı istiúbÀliyye ve vÀúıèÀt-ı mÀżıyyeyi tefekkür ve tefaùùun itdigimden şu 

óÀl-i ÀsÀyiş-iştimÀlde nÀéil oldıàım emniyyet ü selÀmeti ve óÀdiåÀtıñ ôuhÿrundan 

muúaddem ol cÀ-yı rÀóat fezÀya úadar èazìmeti bir nièmet-i àanìmet 

 

16-a (31) 

bildigimden ve bunlar yüzde bir dostÀne muèÀmele vü óareketde görünürler ise de èan-

ôahri-l-àayb biñ dürlü iàlÀ-yı dìk-i fitne sevdÀsıyla hìzemkeş-i fesad olduúlarını teyaúúun u 

teferrüs ve böyle buúalemun-ÀsÀ her ne ùarafdan naôar olunsa rengÀrenk görünen birùaúım 

bed-endìşÀn içlerine girmek daòı òaùÀ-yı èaôìm olduàını taèaúúul ü taóassüs ve dÀéimì 

ãÿretle üzerimde bulunan iki nÀôır-ı èÀdiliñ gÿşe-be-gÿş deverÀn u teóarrìleri sebebiyle 

ahÀlìsiniñ ãuver u sìretlerini taóúìú ü tecessüs iderek ôuhÿru der-kÀr olan fenÀlıúları 

èayne’l-yaúìn gördügimden ve NÀyÀb-ı mekremet-meéÀbıñ emrine her óÀl ü zamÀnda 

imtiåÀl itmek óaúúımda bir büyük luùf u èinÀyet oldıàından èankebden òafiyyen úaçdım idi 

 

Murà-ı Diliñ Ol Óikmet-mÀéile TeãÀdüf ü İltiúÀ Eyledigi 

 

bir de belde-yi laùìfe-yi naôìfe-yi şerìfe-yi Şekìbe úarìb dört yol aàzında lÿle ùolusu mÀé-i 

zülÀl aúar çeşmeniñ nezdinde muntaôam çemenistan üstünde kitÀb-ı óikmet-iştimÀli 

destinde bir Pìr-i òÿb-şemÀ’il ve yüzi kendime mÀéil görince anıñ muãÀóabetiyle şeref-yÀb 

olmagı zihnimde tensìb idüp der-Àn dest-i meymenet-peyvestlerini teåeyyüm ve baède edÀ-

yı resm-i teróìb ü teslìm ol Pìr-i luùf-kebìriñ böyle münferiden ne cÀnibe tekÀpÿ ve şitÀbÀn 

ve buraları ne sebebe mebnì güzerÀn u deverÀn idiyorsuñuz zìrÀ sizde añlaşılmaz ãÿretde 

bir óÀlet-i àarìbe müşÀhede idiyorum tefhìm eyleseñiz olmaz mı suéÀline 

Leyset dümÿèu èaynì hÀõÀ lenÀ’l-èalÀmetü57 

 
57 Bu akan gözyaşlarım değil, bizim için bir işaret ve kanıttır. 
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Àh efendim ãormayıñız ve nÀr-ı èalev-bÀr-ı firúatime kendiñizi daòı urmayıñız zìrÀ derd-i 

derÿnum efzÿn ve sergüzeştimi söylemiş olsam àÀyet uzun olmasıyla taãdìè-i òÀk-

úademiñizden iótirÀz ve teceddüd-i ÀlÀm-ı èışú ve muóabbete vesìle olmamañızı niyÀz 

iderim ammÀ icmÀl-i óÀl-i mÀ-fi’l- bÀli şu ãÿretle beyan ideyim çünki muúaddemÀ 

muvaffaú u maôhar ve óüsn-i muèÀvenet-i èaliyyeleriyle dest-i keyd-i vaóşìden rehÀ vü 

muôaffer ve vaãl-ı cÀnÀn ile mübeşşer oldıàım refìú-i şefìúim NÀyÀb-ı şecÀèat-meéÀb li-

maãlaóatin eràuvÀn ùarafına  

 

16-b (32) 

èazìmete şitÀb ve baèdehÿ burayı teşrìf buyuracaklarını bÀ-telàraf bendeñize beyÀn u işrÀb 

buyurmalarına binÀéen henüz èankebden geliyorum ve bir yÀr-ı sitem-kÀrıñ Àteş-i èışúında 

yanıyor ve teóammül idemedigim cihetle anıñ semt-i viãÀline gidiyorum yollu cevÀb 

virdigimden amÀn bendeñiz de NÀyÀb-ı meveddet-meéÀbı bekliyor ve yaúında teşrìf 

ideceklerdir ôan idiyorum sìmÀ vü óarekÀt ve revìş-i óÀliñizden sizi bildim lÀkin fehm ü 

derk idiyorum ki siz óÀlÀ beni bilemediñiz buyurmasıyla ÒudÀ èAlìm ãÿretiñiz ãaóìfe-yi 

dil-i àamm-meéalde muãavver ise de mürÿr-i ezmine ile veyÀòÿd pÀ-yı Murà-ı Dil dÀne-yi 

òÀl-i ruòsÀr-ı yÀre aldanup tÀ dÀm-ı zülfüne düşelden berü Ànıñ àubÀr-ı rÀh-ı viãÀli Àyìne-yi 

sìnemi ve dervÀze-yi dìdemi jeng-Àlÿde-yi melÀl itmesiyle õÀt-ı èulyÀñızı gördigim Ànda 

bilemedigimden lutfen taèrìf buyurmañızı isterim didigimde ol Pìr-i dÀnÀ bundan 

muúaddem bir yÀr-i sitem-fermÀnıñ nÀr-ı iftirÀúında sÿzÀn ve semtini cüst-ü-cÿ iderek 

vÀlih u óayrÀn iken Ànıñ ser-gÿyını inbÀ ve sizi cÀnib-i şarúda ÚamertÀba ièzÀm u isrÀ 

itmedim mi siz óÀlÀ buralarda mı geziyorsuñuz dimesiyle ve ey efendim Pìr-i dest-gìrim 

óüsn-i teveccühÀt-ı devletiñiz yÀver olmayaydı buraya bile gelemez ve òÀk-i pÀy-ı müşkil-

güşÀ-yı vÀlÀlarıyla teşerrüf idemez idim bu bÀbda vÀúiè olan úuãÿr-ı kemterÀnemi èafv 

buyurursuñuz deyüp tekrÀr dÀmenine ãarılup hele şu teãÀdüfüñüzle vÀãıl olduàım nièmet-i 

celìle-yi muêÀèafa èayn-ı baòşÀyiş-i ilÀhiyye ve maóżÀ elùÀf ve èinÀyet-i nÀ-mütenÀhiyye 

olmasıyla iôhÀr u iètirÀfı èacz ü noúãÀniyyetden başúa ne vechle ìfÀ-yı teşekkür ü 

maómidet idebilürim siyyemÀ maôhar oldıàım pend ü neãÀyióıñız bendeñizi niçe cÀ-yı 



 

68 
 

mehÀlikden selÀmete ìãÀl eylemişdir bunları inkÀr degil birini ferÀmÿş itsem dÀéire-yi 

feżÀéil-i beşeriyyetden òÀric olan óarekÀt-ı maúdÿóada bulunmuş olurum zìrÀ evvel ü Àòir 

meded- resìé-yi her maòÀùara sizsiñiz didim  

CÀn virir òastalar ol mÀéide-yi cÀn üzre 

  Cÿş ider teşne-lebÀn çeşme-yi iósÀn üzre 

 

bu aralıú dÿrdan müteraúúıb oldıàımız şimendifer serìèü’s-seyr ôuhÿr itmesi Ànda  

 

17-a (33) 

envÀè-i sürÿr u óubÿr ile istiúbÀline ÀmÀde iken lemóatü-l beãarda ol NÀyÀb-ı èÀlì-

menúabet úadem-zen-i çemenistan-ı bezm-i ülfet olduúda resm-i òïş Àmedì ve èÀdet-i 

muèÀnaúa-yı mülÀúÀtı baède-l icrÀ bir ùarafında ol pìr-i meèÀlì-semìr ve ùaraf-ı dìgerinde bu 

dil-i pür-taúãìr el ele alınarak şehr-i Şekìbiñ ortasında bir cesìm gülistÀn içinde vÀúiè olan 

úaãr-ı èÀlem-nümÀda bir miúdÀr Àram u rÀóat ve tehyiée úılınan eùèime-yi nefìse ve eşribe-

yi leõìõe ve meóÀbìb-i enìseyi kenÀr-ı muóabbete alup leõõet-baòş-ı dimÀà-ı bezm-i ehl-i 

ãafÀ arzusuyla giderek ve bülbülÀn-ı àalàalÀnıñ dem-i feraó-rìzlerini istimÀè iderek eånÀ-yı 

rÀhda iki ùarafdan bi’l-münÀvebe vÀrid ve leùÀyif u óaúÀyıú ãÿretiyle vÀúiè ü sÀrid olan 

eséile-i şÀfiyeye gÀh yemìn ve gÀh yesÀrına teveccüh-i rÿy-i kelÀm ve lebìbÀne tefhìm-i 

maúãud ve taúrìr-i merÀm ile ecvibe-i kÀfiye ièùÀ idilmesi arasında canım NÀyÀb bendeñiz 

EràuvÀna gitmemiş ve gidenler ile ülfet ve ünsiyeti heves itmemiş oldıàım münÀsebetle 

aóvÀl-i sekeneye mümkin mertebe muùùaliè olmaàı istedigimden luùfen tecrìb ü 

istimÀèıñızla vÀúıf u ÀgÀh oldıàıñız Àyìn ü èÀdÀtlarından bir miúdÀrını taúrìr ü beyÀn 

buyursañız mÿcib-i mesrÿriyyet-i èÀcizì olacaàında reyb ü iştibÀh yoúdur didigimde vÀúıèÀ 

söyledikleri gibi ahÀlìniñ sÀkin olduúları evler ve derÿnunda aòõ ü ièùÀ eyledikleri 

dükkÀnlar ve òÀric ü dÀòil beldelerinde tenezzüh ve teferrüc úaãdıyla gezdikleri yerler ve 

kendülerine göre iòtirÀè ve ìcÀd eyledikleri sÀz ü sïzleriyle zenÀnlarınıñ raúã idecek 

mesìreler àÀyet muntaôam ve müretteb ve müzeyyen ise de her zamÀn hayÀt-baòşÀ-yı 

èÀlemiyyÀn ve leùÀfet-efzÀ-yı cümle cihÀn olan miyÀh-ı leõìõeleri ender oldıàından ãubó-u 
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şÀm ãu yerine arpa ãuyına devam ve mÀldÀrÀn ve aãóÀb-ı åervet ü sÀmÀn olanlar cemè ü 

iddiòÀr-ı emvÀl sevdÀsıyla canlarından ziyÀde mallarını viúÀye vü pinhÀn ve her Àn ve 

sÀèat tekeååür ve tezÀyüd-i emvÀle ihtimÀm iderler ve dem-À-dem mÀé-ı ücÀc-ı buòl ve 

denÀéet-i èurÿú-ı bünyÀd-ı õÀtiyyelerine bir derece óulÿl ve sereyÀn itmişdir ki óattÀ orada 

tevaùùun ve temekkün iden bìçÀregÀn leylen yatacak yerleri olmadıàından zìr-i menÀzil ve 

kÿşe-i dekÀkìn-i meõelletde maãlÿb adam gibi kendülerini iplerle taèlìú idüp berf ü bÀrÀn 

içre bir miúdÀr òˇÀba vardıúları ve nehÀren daòı aàniyÀdan maèdÿd 

 

17-b (34) 

olanlarıñ taót-ı pÀy-ı tażarruèlarında deryÀlar gibi Àb-ı rÿ-yı temennìlerini isÀle vü revÀn 

itseler bile yine nìm raàìf-nÀn ve bir úaùre Àbı daòı ièùÀ vü iósÀn itmediklerinden nÀşì bi’l-

iòtiyÀr ve ıżùırÀr terk-i àÀéile-i iótiyÀc u iftiúÀrla ıúlìm-i èademe èazìmet ü riólete şitÀbÀn 

üzre bulunduúları mirÀren meşhÿd-ı bÀãıra-yı ÀzmÀyişimiz olmuş ve siñirleriñ úuvvetinden 

neşéet iden meróametsizliklerine òayli teéessüf olunmuşdur ve oranıñ Àb u havÀsı eåúal ve 

herkese mÿcib-i envÀè-ı èilel oldıàından diyÀr-ı Àòara naúl-i emtièa-yı istirÀóat itmegi 

iètiyadlarına mebnì ekåerìsi vaùanımızıñ Àb u hevÀsına meyyÀl ü mecbÿr olup aúın aúın 

gelerek işte burada her yerden ziyÀde tavaùùun ve iskÀn eylediklerini görüyor ve eùvÀr ve 

óareketlerini seyr ü temÀşÀ idiyorsuñuz buyurmalarına yÀ bizden orada iktisÀb-ı hüner 

arzÿsuyla müddet-i medìde ve úalìle ôarfında müsÀfereten bulunanlarıñ vaúè u 

óayåiyyetleri ve ÀsÀyiş ü rÀóatları derece-yi kemÀlde midir ki èavdetlerinde ilÀ Àòiri’l-èömr 

oranıñ vaãf ve sitÀyişinde bulunup anıñla teleõõüõ idiyorlar didigimde yoú yoú anlarıñ 

burada baóå ü beyÀn eyledikleri sözleriñ kÀffesi muúteżÀ-yı cibilletleridir fi’l-vÀúiè oraya 

vüãÿllerinde evvelÀ çÀr kÿşe-yi binÀ-yı meõheblerine birer makine ve vida vażè itdirüp 

iútiżÀ-yı óÀlde serbestÀne her cihete temeyyül ider ve åÀniyen meékÿlÀt u meşrÿbÀt u 

melbÿsÀt ve sÀéir buña maúìs olan muèÀmelÀt-ı maòãÿãalarında lÀ èale’t-teşbìh èaynıyla 

teúallüd iderler ancaú ahÀlìsiyle èalÀmÀt-ı fÀriúaları vaùanlarını õemm ü taúbìó ve èÀriyet 

oùurduúları yeri yerlerine tercìó itmelerinden buñlar ecÀnibden olduúları añlaşılup ùoàrisi 

bunlarıñ şu yolda serd-i beyan eyledikleri efèÀl ve aúvÀl-i fÀside vü kÀsideleri ve mensÿb 
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bulunduúları veliyyü’-nièmet-i cihan úıymetlerini ve masúaù-ı reésleri olan vaùanlarını 

hemìşe meõemmet idenleri mìzÀn-ı èaúl u óaúúÀniyyete úonulsa dÀéire-i fażìlet-i 

insÀniyyet ve òÀnúÀh-ı mefòaret ü mübÀhÀt-ı şeref-i medeniyyetden òÀric úalacaúları 

istidlÀl olunabilür buyurmasıyla Pìr-i óimmet-keåìriñ aãóÀb-ı cinÀyÀt u úabÀyió óaúlarında 

muèÀmeleleri buraya müşÀbih midir suéÀline òayır orada bÀrbÀr-ı bì-èÀr pek ziyÀde 

olmaları cihetle müteèaddid cellÀdan vÀsıùalarıyla küllü yevm birúaç kimseniñ úanını 

yerlere  

 

18-a (35) 

rìzÀn eylerler vÀúıèÀ bu uãÿl-i siyÀset ôulm ü taèaddì-yi ihrÀú-ı dimÀè-ı bì-günÀhÀndan ‘Àrì 

òÀric-i beldemizde de cÀrì ise de öyle úatl-gÀh meåÀbesinde olmayup ancaú (èibretün li’s- 

sÀéirìn)58 çend sÀl ôarfında dört kişi teşhìr ü úıãÀã olunsa bile anlardan biri eúÀrib ve 

digerleri ecÀnibden bulunduúları manôÿr-ı bÀãıra-yı imèÀnımız olmuşdur bu yollu 

mükÀlemÀt-ı èibretéÀyÀt ve muóÀverÀt-ı óikmet-àÀyÀt ile refte refte tavãìf ü sitÀyiş úılınan 

úaãr-ı dil-güşÀ derÿnunda úulÿb-ı èÀşıúÀnı muóriú olan ãadÀ-yı ãafÀéefzÀ-yı èuşşÀúdan 

vÀsièter bir sɓÀlon-ı òÿb-manôarda murabba-nişìn-i ãadr-ı rÀóat olundı 

 

Murà-i Diliñ Ol Pìr ve NÀyÀb ile èIyş u èİşret İtdigi  

 

bu kÀşÀne-yi bÀlÀ-pÀyeniñ bir ùarafında óˇÀnendegÀn-ı òÿş-gÿyÀnıñ oúuduúları envÀè-i 

úaãÀyid ü şarúıyÀt ve dehÀn-ı şeker-feşÀnlarından gÿn-À-gÿn icrÀ eyledikleri neàamÀt-ı cÀn-

fedÀlarını ve pìşgÀhlarında sÀzendegÀn-ı ãafÀ-baòşÀyÀnıñ nÀy-i istiúÀmet-i óubb u vedÀd u 

ãadÀúat ve birbirlerine kemÀn-ÀsÀ çeşm ü ebrÿ-yı mestÀneleriyle her maúÀm-ı sürÿr-

encÀmdan naúl-i ùarz-ı cedìd ve yÀrÀn-ı vefÀdÀrÀnıñ ãafÀlarını bu yolda tezyìd ü firÀvÀn 

itmek içün ìmÀ vü işÀret idilüp gÀh èırÀú ve gÀh zemzeme-i óicÀza imÀle vü taórìk-i 

enÀmil-i meveddet-i kÀmileden dem ùutaraú úÀnÿn-ı ülfet ve muóabbete intiôÀm-ı tÀm ve 

pÀzÀr-ı muóabbetiñ germ-À-germ olmasına ihtimÀm iderek nevÀ-yı òÿb-edÀ-yı feraó-

 
58 Buradan geçenlere ibret olsun. 
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fezÀlarını ismÀè u ìãÀl-i ãımÀò-ı ehl-i dilÀn eylediler ve ùaraf-ı dìgerinde eyÀdì-yi sÀúiyÀn-ı 

meh-rÿyÀnda deverÀn iden leb-À-leb aúdÀó-ı nÀz u istiànÀları ve şÀhidÀn-ı dil-ÀvìzÀnıñ şu 

bezm-i muóabbetde cevelÀnları bÀdì-yi teraúúì-yi nÀéire-yi èışú-ı cülesÀ olup uãÿl-i 

münÀôaraya kemÀl derece diúúat ü rièÀyetle èumÿmen dest- ber-efrÀşte-yi meserrÀt u 

muvÀfaúat ve bÀz behrem-zen-i ferÀóiyyet iderek ve perde-yi sÿznÀk ve naàme-yi óüseynì 

vü bÿselik ü gerdÀniyyelerde dil-òˇÀh üzre gezinerek dürlü dürlü şìve vü nÀz ve niyÀzlarını 

ol meclis-i meymenet-enìse luùfen baòş u taúsìm eyledikleri õevúıyyÀt-ı bì-àÀyÀt tavãìf ü 

beyÀndan müstaànìdir ve eånÀ-yı tenÀvül-i ùaèÀm ve kebÀb ve şarÀb-ı nÀbda  

 

18-b (36) 

ãunduúları Àteş-i fürÿzì-yi ãurÀóì-yi billÿr-ı àabàab ve gerdenleriñ lÀ-yenúaùiè 

úulúullarından gülşen-i õevú-u ùarabda bütün èandelìbÀn gül-àoncelere naàme-perdÀzlıú ve 

hemìşe şìvebÀzlık ile nÀle vü feryÀd ve àulàullarını o şeb endÀòte-yi miyÀn-ı òas ü òÀr-ı 

nisyÀn idüp tÀ-be-seóer miåÀl-i pervÀne şu bezm-i èışú u muóabbetde ve bu èıyş u èişret-i 

ãafÀ vü meserretde müteóayyirÀne hemÀn şemèa-yı sÿzÀnıñ eùrÀfını deverÀna úarÀrdÀde-yi 

temÀşÀ vü seyrÀn oldılar işte bu miåillü delÀlet-i bÀàbÀn-ı èinÀyetle cümleten sìrÀb-ı sÀúiye-

yi teferruó-ı bì-pÀyÀn olundı 

Úalem rÀ Àn zemÀn nebÿd ki şeró-i şevú-i mÀ gÿyed 

VerÀ-yı óadd-i taórìr est õevúhÀ ki mÀ dìdìm59 

 

Murà-ı Diliñ SefÀretle Baór-i ÜcÀc CÀnibine èAzìmet İtdigi  

 

ol hengÀmda ÀfitÀb-ı cihÀn-tÀb-ı viãÀl-i cemÀl-i dül-rubÀ maşrıú-ı ufú-ı dil-i muóabbet-

mevéilden bürkaè-güşÀ-yı şeb-i deycÿrla rÿ-nümÀ itmesiyle ol Pìr-i FelÀùÿn-tedbìr ve 

NÀyÀb-ı ÓÀris-serìre mütemÀyilen ey Àsÿde-nişìnÀn-ı sÀóil-i emniyyet ve’y yÀrÀn-ı 

vefÀdÀrÀn bezm-i muóabbet-i sefìne-yi żamìrim kÀlÀ-yı vÀlÀ-yı muóabbet-i yÀrla mÀl-À-mÀl 

ve hezÀrÀn metÀèib ile girdÀb-ı pür-Àşÿb-ı cevr-i òuãamÀ meyÀnından dïstÀne 

 
59 Zamanın kalem tutanı içimizdeki coşkuyu anlatmaya âcizdir. Gördüğümüz zevkler yazıya geçirme 

sınırının çok ötesindedir. 
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muèÀvenetiñiz ile tÀ kenÀr-ı necÀta vÀãıl ve müşÀhede-yi dìdÀr-ı pür envÀrıñıza nÀéil olmuş 

iken  

 

      İõÀ ebdeéte bi’l-iósÀni temim 

      Ve me’l-iósÀnu illÀ bi’t-temÀm60 

 

meåel-i bì-bedìlince baèdezìn daòı óüsn-i delÀlet ü feùÀnet-ièÀúilÀneñiz ile bendeñizi cÀnib-

i menzil-i maùlÿba iézÀm ve bu Àna degin óaúú-ı nÀ-eóaúú-ı kemterÀnemde maãrÿf 

buyurulan naúdìne-yi himem-i èaliyye ve úurÀża-yı muèÀvenÀt-ı nÀ-mütenÀhiyeñizi itmÀm 

ve ikmÀl buyursañız ser-À-pÀ àarìú-i lücce-i deryÀ-yı meserret buyurmuş olursuñuz 

didigimi müteèÀúiben şehr-i Şekìbiñ óüsn-i idÀre-yi umÿr-ı dÀòiliyye vü òÀriciyyesinde en 

nÀmdÀrı ve beyne’n-nÀs óaúÀyıú u deúÀyıú-şinÀsıyla şöhret-şèÀrı ve nüfÿzu beyne’l-ekÀbir 

ãu gibi cÀrì ve derÿn ve bìrÿnı nifÀú vu àarazdan èÀrì olan bir õÀt-ı èÀlì-menúıbet o şeb-i 

óÀżır-ı bezm-i èıyş u èişret oldıàından ferdÀsı günü üçümüzü birden Àtìde beyan olunan bir 

madde-i èasìreniñ teõekkürü òuãÿãunda teşekkül iden 

 

19-a (37) 

meclis-i óükÿmete meémÿr u ióżÀr buyurmasıyla reéìs-i meclis-i yümn-enìs müşÀrü’n-

ileyhimÀya bi’l-müsÀbaúa ièùÀ-yı cevÀb ve şu vÀdì-yi mesrÿde-yi Àtiyede irÀée-yi rÀh-ı 

ãavÀb buyurdu şöyle ki bundan üç gün muúaddem (Cezìre-yi Baór-i ÜcÀc) óükümdÀrı taót-

ı idÀre-i óükÿmet-i müstaúillemizde bulunan (Cezìre-yi Nehr-i Òïş-güvÀrı) òafiyyen żabù 

ve tesòìr itmek sevdÀ-yı fÀsidiyle çend èaded süfün-i óarbiyyesini tertìb ü müheyyÀ idüp 

oraya isbÀl ü isrÀ eyledigini orada bulunan berìú süvÀrìsi ùarafından işèÀr u istiòbÀr úılınmış 

ve siziñ daòı ol óavÀlìye èazìmetiñiz der-kÀr bulunmuş oldıàına binÀéen ez-úadìm 

meyÀnemizde şerÀyiù-i müteèaddide ile müşeyyed olan reşte-yi muèÀhedeyi şikest ve fi’l-

vÀúiè óudÿd-ı muèayyeneyi tecÀvüz ü teèaddìye cüréet veyÀòÿd sÀéir sÿé-yı tedbìre niyyet 

itmişler ise tecdìd ü teşyìd-i ùınÀb-ı muèÀhedeye himmet ü müsÀraèat ve şÀyed èaksi ôuhÿr 

 
60 Bir iyiliğe başlıyorsan o iyiliğin devamını getir. Çünkü iyilik, devam etmeden olmaz. 
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idecek olur ise bilÀ-tevaúúuf ve lÀ-tereddüd muóÀrebe-yi dilìrÀne ve belki nÀm u 

nişanlarını rÿ-yı arżdan nÀ-bedìd ve pinhÀna àayret ü mübÀşeret eylemeñizi óużżÀr-ı 

meclis-i taãvìb ve orada lÀzım gelen tedÀbìr-i lÀyıúa ve teşebbüåÀt-ı vesÀéil-i fÀyıúanıñ 

icrÀsınıèuhde-yi liyÀúat ve dirÀyetiñize ióÀle vü tefvìż ü tensìb buyurduúlarından bu 

òuãÿãda sell-i seyf-i ãÀrim zebÀn úabÿlüñüzü meémÿl iderim buyurmasıyla derèaúab ol Pìr-

i Arisùo-tedbìriñ rÿ-yı lÀmièü’n-nÿrlarına èaùf-ı nigÀh-ı ruòãat eyledigimde Pìr-i cÀlis-i 

serìr-i bu naúş-ı bü-léacebiñ ôuhÿru ãaóìfe-i èilm-i ezeliyyede mesùÿr oldıàı cihetle èÀúilÀne 

ve dilìrÀne ùavranıldıàı ãÿretde muôafferiyyetimi tebşìr ve NÀyÀb daòı madde-i meõkÿreniñ 

úabÿlini ve bu sefer-i òayr-eseriñ úarìben vuãlat-ı CÀnÀna sebeb olmasını varaú-pÀre-yi 

dile taórìr u taúrìr buyurmaları üzerine aèżÀ-yı meclise müteveccihen ey müdebbirÀn-ı 

umÿr-ı memleket ve’y müdeúúıúÀn-ı meãÀlió-i millet èarż u iòùÀrÀt-ı Àtiye ve maúÀlÀt-ı 

óÀliyye ile bi’l-iftiòÀr şu emr-i èasìri ve bu bÀr-ı åaúìli teóammül-i bÀzÿ-yı úabÿl idecegimi 

iúrÀr iderim (evvelÀ) muóÀrebe içün tertìb ü tehyiée buyurulan sefÀéin-i óarbiyye 

anbarlarında ve cüyÿş-ı eslióa-ber-dÿş yedlerinde edÀvÀt u ÀlÀt-ı óarbiyye ve sÀéir meékÿlÀt 

u mühimmÀt-ı seferiyyeleri àÀyetle mükemmel bulunmalıdır (åÀniyen) gönderilecek fırúa-i 

donanmaya üç úıùèa bevÀòir-i nÀriyye 

 

19-b (38) 

terfìú buyurulmalıdır (åÀliåen) taèyìn buyurulmuş olan süvÀriyÀn u żÀbiùÀn óarb ve êarb u 

umÿr-dìde ve ceng-Àzmÿde dilìrÀn u müdebbirÀn olmalılardır (rÀbièan) taèyìnÀt u taòãìãÀt-ı 

cündiyyeye bir úat daha żamm u èilÀvesiyle ümerÀ-yı mülkiyye ve nuzarÀ-yı umÿr-ı 

emìriyyeye pey-der-pey muèÀ[ve]t itmeleri içün ekìd ü şedìd evÀmir-nÀme-yi sÀmiye isrÀ’ 

úılınmalıdır (òÀmisen) taórìk-i selÀsil-i rüteb-i èaliyye-yi èaskeriyye ve vaèd-i nişÀn-ı õì-

şÀn-ı müfteòire ile żÀbiùÀn u neferÀt-ı berriyye vü baóriyyeniñ úadr ü óayåiyyetlerini terfìè 

ve elbise-yi úaviyye-yi şitÀéiyye vü ãayfiyye ve ez-àayr-ı muòaããaãÀt-i nuúÿd-ı vefìre baòş 

ve tevzìè idilerek cümlesi iôhÀr-ı òoşnÿdiyyet ve irÀée-yi vücÿh-ı beşÀşet ü ãabÀóatle ceng 

ü àavàÀya mecbÿr ve òˇÀhişker olduúları óÀlde úumandana tevdìè buyurulmalıdır miåillü 

maúÿle-yi maèúÿle-yi òamseyi baède-t tebyìn reéìs ve cülesÀ-yi òïş-Àyìn ve Pìr-i mekÀrim-
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semìr ve NÀyÀb-ı òurde-bìn şu tertìbÀt-ı müstaòìle-yi müstaósene-yi óarbiyye óaúúında ãad 

Àferìn-i ãad Àferìn ey èÀzim-i seferberìn taúdìr ve sitÀyişle èumÿmen taósìn buyurdular şu 

münÀåéere-yi dümÿè-ı èuyÿn-ı muhÀcere-yi dïst ve yÀrÀn sÀhire-yi ùÀhire-yi şehr-i Şekìbi 

ser-À-pÀ deryÀ-yı èummÀn iderek keyfiyyÀt-ı mebóÿåe òuãÿãuna dÀéir (levle’l-müvÀéemetü 

le-heleke’n-nÀsu)61 kelÀmı müéeddÀsınca bi’l-müvÀéeme ve’l-muvÀfaúa ve be-tekrÀr 

mÀddeyi ortaya alup muvÀmere vü müşÀvere ve ìfÀ-yı merÀsim-i vedÀè müsÀfere 

olunduúdan ãoñra levÀzimÀt-ı óarbiyye ve mühimmÀt-ı muúteżıye-yi baóriyye vü rÀhiyye 

ile bilÀ-noúãÀn müheyyÀ vü mühebòir ve fekk-i lenger-i úıyÀmla èazìmete müteraúúıb vu 

mümeyyiz olan on iki úıùèa fırúa-yı donanma teãÀdüf iden hevÀ-yı müsÀèide yelken-güşÀde 

idüp öyle ve volùaya óÀcet úalmayaraú pupa hevÀ ile yirmi dört sÀèat ôarfında (Cezìre-yi 

Nehr-i Óïş-güvÀra) bi’l-vüãÿl orada yek rÿze iúÀmet ü ÀrÀmımızı taãvìb ve berren derÿn u 

bìrÿnuna ecnÀd-ı berriyyeyi ve baóren pìş-gÀh u eùrÀf-ı erbaèasına neżÀret itmek içün üç 

úıùèa süfün-i óarbiyyeyi tevúìf ve tertìb idilüp baède ikmÀl ü istiókÀm müddet-i úalìle 

içinde (Cezìre-yi Baór-i ÜcÀca) basù-ı úÀdime-yi vüsÿl ve ÀrÀm olunduúda mehÀbet-i tìà-i 

sütÿn-i sefÀéin ve bertev-i seyf ü sinÀn-ı cüyÿş-ı ôafer-úarÀéin miyÀne-yi emvÀc-ı úahr-ı 

baór-i òurÿşdan àażanfer-i merdüm-òˇÀr-ÀsÀ çeşm-i nÀ-binÀ-yı aèdÀya rÿ-nümÀ itmesiyle 

pek ilerü gitmeyüp der-ÀncÀ lenger-i refÀh ü rÀóat 

 

20-a (39) 

ve icrÀ-yı resm ü èÀdet zımnında be-her sefìnemizden yigirmi birer pÀre ùopuñ birden 

atılmasına keşìde-yi işÀret olundı ve (el-òÀéinü òÀéifün) 62neşìdesiyle der-Àn miyÀne-yi 

düşmende bìm-i cÀn ve telÀşì-yi emvÀl ü èıyÀl ü evùÀn nümÀyÀn oldıàı meşhÿd-ı dÿr-bìn-i 

naôarım oldı baèdehÿ maèiyyetimde bulunan vapur sefìnesine rÀkiben sefÀretòÀnelerinde 

işbu iòtilÀlÀt-ı mesmÿèa-yı muúarrereniñ icrÀsına ve toòm-efşÀn-ı ifsÀdına meémÿr olan 

cenerÀllere óìn-i sÿ-yı mülÀúÀtda beni yuúarıdan aşaàı meşmÿl-ı naôar-ı diúúat ü òaşyetle 

berÀberlerinde bulunan tercüman vÀsıùasıyla oraları geşt ü güzÀra sebeb ne olmalıdır 

suéÀllerine şehr-i (Şekìb) eyÀleti dÀòilinde vÀúiè (Cezìre-i Óïş-güvÀr) óaúúında müşeyyed 

 
61 Sevgi olmasaydı insanlar helâk olurdu. 
62 Hainler korkaktır. 
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olan rişte-iy muèÀhede-yi úadìmeyi tecdìd ve şerÀiù-i mevżÿèa ve muètenÀ-bihÀya birúaç 

bend daha èilÀve vü tezyìd ve óarekÀt ü eùvÀr-ı òafiyye-i nÀ-pesendìdeñizden ôÀhir ü 

hüveydÀ olan mevÀdd-ı muãammeme-yi mefsedet-kÀrÀneñizi taóúìú-i òafì vü celì taóassüs 

ve müşÀhede olunan efèÀl ve efkÀr-ı fÀsideñizi teftìş ü tedúìú ile ıãlÀó-ı umÿr-ı milliyye 

òuãÿãunda meémÿr-ı müstaúillü’r-reéy ve bu mümÀåil meéõÿn-ı her şeyé oldıàım cihetle bu 

miåillü keyfiyyÀt-ı muèaôôamada maèlÿmÀt-ı kÀmilesi olan prenslerden mürekkeb bu 

úomisyonuñ şu anda teşekkülünü isterim cevÀbını virdigimde der-èaúab meyÀnelerinde 

úadìmden berÿ münteòab ve baèżı mertebe èaúd ü óall-i umÿr-ı müşkilede müstaòdem ü 

mücerreb bulunan kimesnelerden altı aèżÀ üstlerine bir reéìs taèyìn ü cebl ü naãb olunup bir 

zamÀn öte ve beride úaãr u medd-i ùınÀb-ı maúÀl ve efvÀh-ı óużżÀr-ı meclisde devr-i úìl ü 

úÀl iderek en-nihÀye şaúú ü taórìk-i mıúrÀż-ı zabÀn ve şefe-yi úarÀr ile keşf ü inúıùÀè-ı 

ùavÀmìr-i reşte-yi kelÀm Ààÿş-i úuvve-yi müfekkiremden şu vechle miyÀne-i bezm-i beyÀna 

intişÀr-ı tÀm buldu Àtìde åebt-i ãaóìfe-yi tevżìè ve taèdÀd úılınan şurÿù-ı muètebereniñ bi-

temÀmihÀ muèÀhede-yi úadìmeye teõyìl ü terdìfiyle úabÿlini teklìf ü taúrìr ve şÀyed 

úażıyye ber-èaks vÀúiè olur ise ol vaút icrÀ-yı mÀfi’ż-żamìr yaènì ãıàÀr u kibÀrıñızı helÀk u 

tedmìr ve óükümdÀrıñızı daòı esìr iderim (şarù-ı evvel) sefÀéin-i óarbiyyeñiz maódÿd u 

muèayyen olan ãuları hiçbir ãÿretle tecÀvüz itmeyeceúdir (şarù-ı åÀnì) tüccÀr gemileri daòı 

ancaú iskeleleriñizde  

 

20-b (40) 

gezinerek úaùèÀ òÀrice çıúmayacaúlardır (şarù-ı åÀliå) ülkeñizde maèmÿl u mensÿc olan 

emtièa ve sÀéir eşyÀya naôar-ı iètibÀr ile baúılmayacaàından baèdemÀ hiçbir dürlü eşyÀ zìr-i 

idÀremizde bulunan beldelere irsÀl ü isrÀ úılınmayacaúdır (şarù-ı rÀbiè) taót-ı 

hükÿmetiñizde bulunan büldÀn-ı cesìmede sefÀretòÀneñizden mÀ-èadÀ beytÿtet ü iskÀn iden 

tebeèañız bulunmayacaú bulunsalar bile arÀżì ve emlÀke mÀlik olmayacaúlardır (şarù-ı 

òÀmis) tebeèamızdan zìr-i óimÀyeñize girmegi arzu idenler óaúlarında cezÀ-yı èaôìm ü 

şedìd tertìb ü icrÀ úılınacaàından baèdezìn ferd-i Àferìdeniñ deòÀleti tecvìz úılınmayacaúdır 

yollu beyan olunan teklìfÀt-ı müsteóìle ancaú muóÀrebe-yi şedìdeye bir vesìle oldıàından 
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nefslerine ziyÀdesiyle aàır ve birbirlerine müteèaccibÀne nÀôır ve rÿ-yı nìm-mÿlarında 

èaúılları gibi levnleri daòı müteàayyir ve işbu èuúÿd-ı mesrÿde ve müşkileniñ óall ü 

úabÿlünde cümlesi müteóayyir ve her birerleri ãÀmit ü sÀkit ü ser-nigÿn ve úarìben 

uàrayacaúları úahr u ãavlet-i cüyÿş u sinÀn-ı òÿn-feşÀnıñ ebdÀn-ı ÀsÀyiş ü rÀóatlarından 

úanlarını yerlere rìzÀn ve vücÿd-i òubå-Àlÿdlarından ser-i şer-maúarlarını cüdÀ idüp tÀ òÀk-

i meõellet ve perìşÀniyyetle yeksÀn idecegini idrÀk u izèÀn itmeleriyle èumÿmen maózÿn 

oldılar içlerinde reéìs-i şeyùanet-enìs-i ser-ber-Àverde-yi maúÀlÀt-ı telbìs olup şu muèÀhede-

yi mevżÿèanıñ èadem-i úabÿlüne dÀéir zebÀn-ı óayret-nişÀnıyla bu úażÀyÀ-yı naúliyye vü 

muúaddimÀt-ı èaúliyyeniñ muóÀrebe-yi èaleniyyeyi intÀc müddet-i medìdeden berÿ Àlÿde-

yi òÿn-ı düşmenden mehcÿr u maófÿô olan ÀlÀt-ı óarbiyyeyi yerlerinden iòrÀc ideceginden 

başúa çÀreleri úalmadıàını ifÀde vü èayÀn idince deróÀl vapura rÀkiben çend emyÀl baèìd ü 

dÿrda ehvÀl ü ãÀdemÀt-ı düşmenden ÀzÀde bulunan donanmaya serìèan èavdet ve żÀbiùÀn-ı 

baóriyyeyi oraya celb ü ióżÀrla derèaúab èakd ü teşkìl-i cemèiyyet ve cezìre-yi meõkÿreniñ 

eshel ùarìú ve ehven ãÿretle żabt ve tesòìri óaúúında bir güzel meşveret olunup òÀric-i 

ÀdÀb-ı insÀniyyet ve siyyemÀ muúteżÀ-yı meémÿriyyet olan biri birlerine àaraż u 

nefsÀniyyet ve arzÿ-yı istiúlÀliyyet ile iş görülmeyüp ancaú esbÀb ve şeèÀéir-i cihÀngìrìniñ 

birinci derecesinde bulunan mÀdde-i ittifÀú 

 

21-a (41) 

ve dÀéire-yi ittióÀd-ı èumÿmiyyeden ser-mÿ inóirÀf ve lüzumsuz maóallerde emvÀl-i 

emìriyyeyi ve vedìèa-yı cenÀb-ı ÒudÀ-yı müteèÀl olan asÀkir-i berriyye vü baóriyyeyi itlÀf 

etmeyerek ÀúilÀne ve şecìèÀne vü ãadìúÀne saèy u àayret itmeleri ve irÀée vü ibrÀz 

edecekleri ÀåÀr-ı ãadÀúat ü şecÀèatlerine muèÀdil ve tìà ü ãavlet-i düşmene burc u bÀrÿ gibi 

gögüs gerüp dÿçÀr olduúları zaóamÀt-ı zeòamÀt ü òıdemÀtlarına muúÀbil èalÀ merÀtibihim 

icrÀ-yı emr-i mükÀfÀtla her birini teémìn ü irżÀ ve iúnÀè ve süvÀr oldıúları sefìneleriyle 

reés-i meémÿriyyet-i sÀéirelerine ez-ser-i nev taèyìn ve isrÀ’ ve ircÀè edilerek hemÀn oradan 

serìèan fekk-i lenger-i úıyÀm u óareket ve pìş-gÀh-ı cezìre-yi meõkÿrede müheyyÀ olan 

çend filo düşmen gemilerine hücÿma iúdÀm u àayret ve teúarrub olunduúda donanma 



 

77 
 

lentiyyeye alınup lÀ-yenúaùiè birúaç alabanda ùoplarıñ birden atılmasıyla Àn-ı vÀóidde 

úuvve-yi fırúa-yı donanma-yı tevfìú-rehber ve èasÀkir-i manãÿre-yi ôafer-peyker cezìreniñ 

sÿrunu zìr ü zeber ve òaãmıñ úorsan sefìneleriniñ kimini iórÀú-ı nÀére-yi saùvet ve kimini 

ser-À-pÀ àarú u şikest idüp bir ùarafdan èasÀkir-i nuãret-meÀéåir úaraya iòrÀc ve ÀlÀt-ı 

óarbiyye vü êarbiyye ve edevÀt-ı lÀzimeniñ kÀffesini anbarlara ve çend patarya ùopları daòı 

elzem ve istiókÀm ve taúviyesi ehemm bulunan maóallere vażè u idrÀc ve ùaraf-ı digerden 

baúıyye-yi muêÀrabe-yi ùop u tüfenk olan gemileriyle èaskerlerini kÀmilen aòõ u girift ü 

esìr ve böyle bir cezìre-yi maèmÿre ve müstaókemeniñ az vaút içinde żabù u tesòìr 

olunmasına èÀlem müteóayyir olaraú mevÀúiè-i muèayyene ve mevÀżıè-ı óasene ve cihÀn-

nümÀsına keşìde-yi sancÀà u rÀyÀt-ı fevz ü nuãret olundı ol hengÀmda óükümdÀr-ı cezìre 

şaşırdıàından úarÀrı firÀra tebdìl sevdÀsıyla tenhÀ bir yere varup derd-i düşvÀrına çÀre arar 

iken kendüsini arayanlar bulup ùoàrı yanıma getürdiklerinde ey óükümdÀr-ı bed-şièÀr ve’y 

nÀdÀnì-yi èavÀúıb-ı her kÀr işte seni şehr-i Şekìb óükümdÀr-ı maèdelet-şièÀrına tesyÀr 

ediyorum deyüp üserÀ-yı sÀéireye terfìúan ba'de’l-ièzÀm cezìre-yi mażbÿùanıñ cevÀnib-i 

erbaèasını ve óarbde münhedim ü perìşÀn olan yerlerini taèmìr ü tanôìm ve tesviye ve sÀéir 

istiókÀmÀt-ı müstelzime ve tertìbÀt-ı muúteżıyesi çün żÀbiùÀn-ı èaskeriyyeniñ 

 

21-b (42) 

en èaúal u dirÀyet-kÀrı ve ve ãarf-ı efkÀr-ı ihÀnet ü òıyÀnetden èÀrì bulunan bir õÀt-ı ãadÀúat 

u ãıyÀnet-şièÀrı intiòÀb ve bi-óasebi’l-beşeriyye uyàunsuzlıàı müşÀhede olunmadıkça ilÀ 

Àòri’l-èömr oranıñ zimÀm-ı umÿr-ı mülkiyye vü cündiyyesi dest-i idÀre-yi iútidÀrında 

úalmasını işèÀr u işrÀb ve iki ùarafda zedelenmiş ve úÀbil-i èimÀr u meremmet olacaúları 

bi’l-muèÀyene añlaşılmış olan sefìneleri tersÀneye çekdirilüp anlarıñ emr-i ièmÀriyyesiyle 

müceddeden süfün-i óarbiyyeniñ madde-yi inşÀéiyyesi bir (amirÀl)-i òÀliãu’l-bÀlin yed-i 

idÀre-yi istiúÀmetine tevdìè ü teslìm ve eùrÀf-ı cezìrede kÀéin ùÀbyalar ile úaraàolòÀnelere 

ìcÀb eyledigi miúdÀrı ùop ve èaskerleri tevzìè ü taúsìm ve şu muóÀrebe-yi dehşet-fezÀda 

müşÀhede olunan ÀåÀr-ı óüsn-i muvaffaúıyyet ve böyle sühÿletle manãÿr u mużafferiyyet 

úuvve-yi òayÀliyyeden òÀric bir emr-i èacìb olmasıyla heman rÿy-i iftiòÀrımı zemìn-i 
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şükrÀniyyete vażè u telåìm eyledim bÀ-irÀde-yi óükümrÀnì-yi şehr-i Şekìb muvaúúaten 

èuhde-yi èÀcizìye ióÀle vü tensìb buyurulan óizmet-i sefÀret èÀúıbet mütebeddil ü 

müteóavvil-i aãÀlet ü rezÀlet olup tÀ rişte-yi óayÀt-ı úaãìre-yi müsteèÀrda muntażam ve bir 

ùarafdan tenaúúuã iden derÀéyi enfÀs-ı maèdÿde-yi feraó-mevéil ve bìò-i naòl-i Àrzÿ-yı dil 

şu bÀà-ı cihÀnda kÀrd-ı ser-tìz-i ecel ile munúaùıè oluncaya úadar bu miåillü bÀr-ı åaúl-ı 

müstemirr ve òayÀl ile uàraşmaú her Àyìne nezdimde müstaóìlü’l-úabÿl ve bir emr-i 

müteèassirü’l-óuãÿl olması cihetle hemÀn oradan tersÀn u üftÀn u òìyzÀn u pÿyÀn bir cÀy-i 

selÀmet-vaódete ve bunca zamÀndan berÿ nÀr-ı iftirÀúıyla sÿzÀn oldıàım CÀnÀn-ı leùÀfet-

nişÀnıñ ìúÀmet ü ÀrÀm-gÀhı olan (ÚamertÀb)-ı mekkÀr-ı meméebe ùoàrı iùÀre-yi murà-ı cÀn 

ve ÒudÀ negerde oraya vuãlat müyesser olmadıàı taúdìrde mÀ-dÀme’l-ferúadÀn anıñ sevdÀ-

yı zülf-i perìşÀnıyla nÀle vü efàÀn eylemek teleõõüõÀt-ı cÀh u menÀãıbdan leõìõ ü aãveb ve 

terk-i meémÿriyyetle elbette o cÀib-i maúãÿd-ı dile èazìmete úarÀr ve bu úarÀrı meclis-i 

şehr-i Şekìbe işèÀr u beyÀn itmek her óÀlde enseb olmasıyla vuúÿè bulan ceng-i cidÀliñ 

icmÀlini şÀmil bir nÀme-yi FÀrisì tasùìr ve ol ãavb-ı sÀmì’i cenÀb-ı riyÀset-penÀhìlerine 

tesyìre şÀyÀn úılındı 

 

22-a (43) 

Murà-ı Diliñ Şehr-i Şekìb ÓükümdÀrına FÀrisiyyü’l-èİbÀre Bir NÀmesidir  

 

bÀ irÀde-yi fermÀn-fermÀ-yı memÀlik-i dünyÀ ve şehenşÀh-ı manãÿrü’l-livÀ ve kişver-keş 

ve úalèa-güşÀ ve saùvet-endÀz-ı baór u ber ve revnaú-sÀz-ı ser tÀ ser ve berÀé-yı bülend-i 

şomÀ ve úarÀr-dÀde-yi aèżÀ çendÀn sefÀéin ve leşkerhÀ-yı żafer-úarÀéin ki behr-i ıãlÀó-ı 

fesÀd muèÀhede-yi Baór-i ÜcÀc èazìmet-i sefer kerde bûdìm be-bedraúa-yı tevfìú-i cenÀb-ı 

KirdigÀr der penc rÿz selÀmet-efrÿz ÿ rÀ be-resìdìm ve der ÀngÀh lenger ÀrÀm ve be ìfÀ-yı 

resm-i úadìm çend ùïp rÀ endÀzìm ve ez cÀnib-i Àn cezìre nìz endÀòtend derÀn hengÀm yek 

(amirÀl) be-nezdìk-i men Àmed baèd ecrÀ-yı resm-i òïş Àmedì be-meclis-i ìşÀn be-reftìm ve 

der èaúd-i rişte-yi muèÀhede her çe der dil-i dÀşte bûdìm be-goftìm be-şenìdend ve ser fürÿ 

bürde-yi tefekkür bisyÀr kerdend pes ez Àn bezm yek (cenerÀl) be-sarÀ-yı óükümdÀr be-reft 
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ez soòanhÀ-yı maãlaóat-Àmìz ki ber ìşÀn gofte bÿdìm yekÀn yekÀn goft ve ÀgÀhì dÀd 

hükümdÀr ezìn goftÀr rÿy berhem keşìd ve muvÀfıú-ı raéy-ı fÀsıdeş neyÀmed ve goft ki 

donanma ve leşker-i ìşÀn endekterest ve sipÀh-ı mÀ bisyÀrest be yek dÿ óamle ìşÀn rÀ 

kuşte-yi tìà-i úahr-ı şimşìr konìd ve meémÿr rÀ nìz be-leşkereş esìr konìd pes (cenerÀl) 

dÀmen-i óıdmet bÿsed ùavèan ve kerhen pesendìd lìk ez bìm-i cÀn lerze ber endÀmeş üftÀd 

ki ceng ü ãavlet-i cüyÿş-i merÀ pìş ezìn der Cezìre-yi (Òïş-güvÀr) çend bar çeşìde bÿdend 

behr-i Àn ez ser-i bì-maàzeş hÿşeş bìrÿn reft ve ÿ ez der der-Àmed ve goft ki óükümdÀr 

çonìn fermÀyed ü çonÀn begÿyed ve emrÿz ièlÀn-ı óarb kerd derÀn be-muúÀvemet òÀstend 

ve be ÀàÀz-ı muóÀrebe leşker-i bisyÀr ve geştì-i hezÀr arÀstened benÀberÀn mÀnen-i şìr-i 

jiyÀn ve peleng-i óÿn efşÀn mübÀderet-i cidÀl ü ceng ve be-seyf ü sinÀn òÿn-ı düşmen rÀ 

der òÀk-òˇÀrì rìzÀn ve cihÀn rÀ nìz be-çeşm-i nÀbinÀ-yı ìşÀn teng kerdìm ve bìò-i 

bünyÀdişÀn ber Àverdìm tÀ óükümdÀr-ı cezìre rÀ be-dest giriftìm ve be-sÿ-yı şomÀ 

ferestÀdìm ki şÀh-ı èadÀlet şièÀr her çe òˇÀhed ve fermÀyed Àn koned ve Àn óükümdÀr 

bisyÀr peşìmÀnì òïrd ve dest-i nedÀmet rÀ be-zÀnÿy-yı teéessüf zed ki óayfÀ çerÀ óabl-i 

èahd ü peymÀn-ı úadìm rÀ şikest ve zimÀm-ı 

 

22-b (44) 

kişvereş ez dest-i idÀre-yi ÿ reft ammÀ çe sÿd ki ol endìşe ve Àngah ÀàÀz-ı goftÀr nekerd ve 

Àn ser-i sebük-bÀreş daèvÀ-yı cihÀngìrì nekerd ve pendÀrem ki sereş nìz mì-reft tÀ fitne ve 

nizÀè beròÀst ve reèÀyÀ-yı Àn cezìre ez mekr-u kìdeş rehÀ ve òalÀã yÀftend ve der-ÀncÀ çend 

amirÀl rÀ naãb kerdem ki be-gÿşeş-ìnÀn maèmÿr ve ÀbÀdÀneş efzÿnter şeved ve baèd ez Àn 

ez luùfhÀ-yı şomÀ èazìmet kerden be-sÿ-yı kişver-ı (ÚamertÀb) ruòãat-ı be-der Àyed tÀ 

dÀmen-i Àn dildÀr u maúãÿd-ı dil rÀ be-dest-i kÀm-i men Àrem çÿn neòostìn Àrzÿ-yı dil-i 

men Àn bÿd verne der ìn cezìre ÀrÀm kerden nebÿd kìst Ànki berÀ-yı dünyÀ-yı nÀ-pÀyidÀr 

terk-i yÀr-ı vefÀdÀr ve ferÀmuşì-yi Àn şìve-kÀr koned hemìşe devlet ü iclÀl-i şomÀ ÒudÀ-yı 

cihÀn-Àferìn efzÿnter ve düşmenÀn be-dÀned ìşÀn rÀ be-úarêÀb-ı úahr u seyf-i èadÀlet-i 

şomÀ zìr ÿ zeber koned 
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Murà-i Diliñ Ùarafına CevÀben Gönderilen FÀrisìyyü’l-èİbÀre Bir NÀmedir 

 

işbu ãaóÀyif-i meydÀn-ı óarb u êarb-ı dilìrÀnede müterettib ü muntaôam olan ãufÿf-ı cüyÿş-

ı deryÀ-òurÿş-ı mebÀnì-yi èibÀrÀt u kelimÀt ve müşÀhede ve maôhar olunan óüsn-i 

muvaffaúıyyet-i cemìle-yi manãÿre-yi mühÀceme-yi maèÀnì-yi elfÀô u óurÿfÀt-ı muôaffer-

àÀyÀt manôÿr-ı bÀãıra-yı iftiòÀr u mübÀhÀt-ı ehl-i bezm-i şehr-i Şekìb olduúda baède’l-

müùÀlaèa óÀùır-ı èÀcizÀnemi tesrìr ü taùyìb ve sÀéirlerini bu miåillü şey’lere teràìb żımnında 

luùfen irsÀl buyurduúları kerem-nÀme-yi iltifÀt-cÀmeleriniñ ãÿret-i münìfesidir 

 

(be zìb ü zìver-i cevÀhir-i elfÀô-ı bì-şomÀr arÀste ve be-gÿ-nÀ-gÿn beşÀret-i kelimÀt-ı 

muôafferiyyet nevişte ve pìrÀste ve be-òÀme-yi pesendìde nigÀr ez nÀme-yi dil-güşÀ ki ez 

cÀnib-i şomÀ feristÀde bÿd be-dest-i tekrìm-i merÀ resìd ve ez müùÀlaèa-yı Àn bisyÀr 

şÀdmÀnì ve òoşnÿdì be-der Àyed ve der-ÀncÀ rÀstì vü ãadÀúat-i şomÀ pedìd ve ezìn vaúèa tÀ 

sÀye-i KirdigÀr ve maèdelet-şièÀr rÀ ÀgÀhì dÀdìm pes be-nezdìk-i bÀrgÀh-ı bulendeş òÿbter 

Àmed tÀ se şeb çonÀn icrÀ-yı şehrÀyìn kerd ki çeşm-i cihÀn nedìde bÿd ve-ger mülÿk-i 

pìşìn) 

 

23-a (45) 

beyninde her Àyìne ez şerm-i bì-pÀyÀn be konc-i óayret mÀnde bÿdend ve engüşt-zen-ı ber 

dehÀn kerdend behr Àn feristÀde-yi yek şemşìr-i zerrìn ve nişÀn-ı õì-şÀn iftiòÀr fermÿd ki 

edÀ-yı çonÀn òıdmet-i hezÀr taósìn ü taúdìrest ve Àn óükümdÀr ki be-dest girifte ve bÀ serÀ-

yı dìgerÀn firistÀde bÿd be-bilÀd-ı dìger tesyÀr ve nefy kerdìm ve behr yekì rÀ ez sipÀh-ı 

düşmen be diyÀr-ı Àòer feristÀdìm ve Pìr-i dest-gìr-i şomÀ dest-i himmeteş rÀ be-dergÀh-ı 

icÀbet-gÀh-ı PerverdigÀr ber-dÀşt ve dürÿd-ı nÀ-maóãÿr kerd ve bÀrizì seyr ü seyÀóat-i 

eúÀlìm ez derÿn-ı memleket-i mÀ be-bìrÿn reft lìk nemì-dÀnìm ki tÀ yek-cÀ mì-reved 

hemìşe tevfìú-i ÒudÀ bedreúa-yı şomÀ bÀşed ve kÀm-ı dilet-i be-der Àyed) 
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Murà-ı Diliñ bir Maymunuñ DelÀletiyle MestÀndil-nÀm Şehre VÀãıl Oldıàı  

 

ol iósÀn-nÀme-yi kerem-cÀmeyi der-èaúab vażè-ı ber-ser ü çeşm ve iètibÀr u imrÀr-ı dìde-yi 

muùÀlaèa bì-şumÀr ve şimşìr-i zühre-şikÀfı daòı bend-i miyÀne-yi ictisÀr ve nişÀn-ı õì-şÀnı 

daòı mÀnend-i maóbÿb-ı şìve-kÀr basù u taèlìú-i sìne-yi iftiòÀr ve zimÀm-ı esb-i küóeylÀn 

kef-efşÀnì imÀle-yi sÿ-yı dildÀr ve istedigim gibi yolda ilàÀr eyledim 

 

Mì-revem ey dil be-gÿy-i vaãl-i cÀnÀn mì-revem 

  Rÿz u şeb dìger me-nÀlìd sÿ-yı cÀnÀn mì-revem63 

 

     Gerçe bes nÀr-ı firÀúeş ber şomÀ teéåìr kerd 

                     Lìk henüz ber òÿbcemÀleş şÀd-ü òandÀn mì-revem64 

 

maómÿl oldıàım bÀr-ı åaúìliñ altında ehven ãÿretle rehÀ-yÀb ve şeb ü rÿz òaùve-endÀz-ı sÿ-

yı şehr-i ÚamertÀb ve henüz ser-i gÿy-ı cemÀl-i ÀfitÀb meşhÿd-ı dìde-yi pür-òÿn-Àb olunca 

taórìk-i bÀd-pÀ-yı esb sürèat ve teúÀrüb olunduúça müstaàraú-ı lücce-yi baór-i meserret 

olundı ise de ber-muúteżÀ-yı baòt u ùÀliè nÀçìz miyÀnede vuãlat-ı mÀh-rÿ-yı dil-cÿya mÀniè 

ü óÀciz bir deryÀ-yı èummÀn-ı bì-emÀna telÀúì olundu ki şiddetle cÿş ü òurÿşundan Àdemi 

degil hevÀda müràÀn-ı ùÀéirÀn-ı ecnióa-cünbÀn mürÿr u èubÿrdan òÀéif ve èÀciz idiler ol 

deryÀ-yı èummÀnıñ bir ùarafında ecnÀs-ı eşcÀr-ı úadìme vü èaôìme  

 

23-b (46) 

ve aócÀr-ı kebìre vü cesìmeden mürekkeb ü muòteliù cibÀl ü orman u volúÀn ve ùaraf-ı 

dìgerinde úubbe-yi óaêrÀya mülÀãıú olan müntehÀ-yı deryÀ-yı èummÀn olmasıyla nÀçÀr ol 

şeb orada ãabÀó itmek úaãd u niyyet-i żarÿrìsiyle bir èaôìm aàacıñ sÀye-yi bÀlÀ-pÀyesini 

ittiòÀõ-ı òayme-yi beytÿtet ve rÀkib olduàum bìçÀre óayvÀn çend rÿz úıllet ü èadem-i 

 
63 Ey gönül gidiyorum, sevgilinin semtine gidiyorum. Artık gece gündüz ağlamayın, sevgiliye doğru 

gidiyorum. 
64 Gerçi ayrılık ateşi size de tesir etti. Yine de güzel yüzü için güle oynaya gidiyorum. 
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şeèìrden öyle bì-şuèÿr ve nÀ-tüvÀn rabù-ı zimÀm-ı rÀóat ve ikimiz daòı tenÀvül ü teèayyüş-i 

evrÀú-ı eşcÀra úanÀèat eyledik idi fi’l-vÀúiè bu rÀs-ı pÀ-zede-yi duòÿl-i insÀndan maórÿm 

bir maóall-i cÀnver olması cihetle naôra-yı ÿlÀda àÀyetle maòÿf ôann u gümÀn olundıydı 

lÀkin öyle vehmiñ õehÀb u irÀée eyledigi yolda cÀy-i helÀk olmayup ancaú ebnÀ-yı cinsden 

biriyle ülfet ve derd-i derÿnı dökerek muãÀóabat itmek òÀùıra òuùÿr eylediydi bir de çÀr 

cihÀta imrÀr-ı naôar eyledim ki mìşe içinden àÀyet etóaf u muêóik çend èaded úurÿd ôuhÿr 

idüp keéenne úırú senedir görmemiş ve ol CÀnÀn-ı sitem-kÀrıñ nÀr-ı hicrÀnıyla yanup 

yaúıldıàım gibi Àteş-i teaóassür-i aóbÀb ile müteéeååir olmuş dïst u yÀrÀn-ÀsÀ yüzüme 

naôar-ı ünsiyyet iderek eùrÀfımı ióÀùa eylediler vÀúıèÀ bu maymunlar ber-muúteżÀ-yı 

cibillet icrÀ-yı envÀè-ı lehviyyÀt ile o gice tÀ-be-seóer yÀr-ı cefÀ-kÀrdan bÀlÀter göñlümü 

eglendirüp èale’ã-ãabÀó eånÀ-yı şedd-i rÀóile-yi èazìmet ü úıyÀmda içlerinden birine 

àÀşiye-ber-dÿş-ı óizmet ve óüsn-i mürÀfaúat ve irÀée-i ùarìúat ve ìãÀl-i memleket itmesi ve 

ilerüde gitmesi içün miåÀl-i bì-zebÀn ìmÀ’ vü işÀret eyledigimde der-Àn taúlìb-i çeşm ü 

taórìk-i ebrÿ-yı úabÿl idüp şu maymÿn-ı nÀ-meymÿnuñ delÀletiyle bi’l-memnÿniyye 

(Mestandil)-nÀm beldeye úadem-nihÀde-yi vüãÿl ve Àyende vü revendÀna maòãÿã olan yüz 

oùayı müştemil bir misÀfiróÀneye ferş-i úÀlìçe-yi nüzÿl olunduúda bu dÀéire-i raóìbe ve 

cesìmede her istimÀè u müşÀhede eyledigi óikÀyÀt u àarÀyibÀt u óavÀdiåÀt u icmÀlÀtı 

ãaóÀyif-i eõhÀn-ı sÀmièinde tecessüm ider ãÿretde rivÀyet ü tafãìl ü taúrìr ve her ãÿretle 

úulÿb-ı mihmÀnÀn ve òavÀùır-ı maózÿnÀnı taùyìb ü tesrìr ider bir õÀt-ı ãabìhü’l-cemÀl ü 

melìóü’l-maúÀl envÀè-ı nüvÀziş ve teleùùufÀt-i èÀlü’l-èÀl ile mevrid ve maúãad-ı bÀl ü 

óÀlimi edìbÀne baède’s-suéÀl leb-i deryÀ-yı èummÀnda  

 

24-a (47) 

reh-i viãÀl-i mÀh-cemÀl bütün bütün mesdÿd u maòsÿf ve yollar görünmez ãÿrette tÀrìk ve 

maòÿf olaraú diger bir rÀh-ı rÿşenden semt-i CÀnÀna gitmek Àrzÿsuyla hemÀn oradan ricèat 

ve maymun-ı ferÀset-efzÿn ve reh-nümÿnuñ refÀúat ü vesÀùatıyla memleketlerine deòÀlet 

eyledigimi ber-vech-i icmÀl cevÀben serd-i maúÀl eyledigimde ol õÀt evet bu óayvÀnlarda 

olan óasÀset ve ilúÀ-yı efvÀh-ı nÀs ittikleri óikÀyet àÀyet çoúdur ez-Àn cümle metbÿèumuz 
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bulunan óükümdÀr-ı cengÀver luèb-i şaùranc-ı kebìr bÀdì-yi Àzmÿde-yi muóÀrebe-yi 

düşmen-i tÀrìk żamìrdir iètiúÀdıyla leyl ü nehÀr anıñ mülÀèabesine ùÀlib ü òˇÀheşker ve bu 

èarãa-yı şaùrancda teferrüdü cihetiyle muúÀbele-yi şÀhÀnelerinde bulunanları der-Àn mÀt u 

maàlÿb itmege rÀàıb u muútedir olduàından meclis-i şaùranc-ı mülÿkÀnelerinde ferd-i 

Àferìdeniñ muúÀvemete úudret ü ictisÀrı yoàidi bir gün vezìr-i Arisùo-tedbìrine bu oyunda 

mÀhir ve şu fende dÀéimÀ àÀlibiyyeti hüveydÀ vü  ôÀhir olan biriniñ celb-ü ityÀnını emr-u 

fermÀn buyurmasıyla vezìr-i buèd bÿs-i zemìn òıdmet-i meydÀn-ı şaùrancda óìle ve òudèası 

efzÿn ve vÀúıf u şinÀsì-i her oyun olan bir maymun-ı mahÀret-nümÿnu sarÀy-ı pÀdişÀhìye 

ióżÀr ve derèaúab mülÀèabe-yi şaùranca iştiàÀl ve ãarf-ı efkÀr olunca ol maymun vehle-yi 

ÿlÀda bir oyun vermeyerek hemÀn raòle şÀhı mat ve bu ãÿretle sevret-i pÀdişÀhı úat úat 

edince şÀh-ı cihÀn levóa-yı şaùrancı ol bìçÀre maymunuñ başına urup şikest ve tÀ úatl ü 

ièdÀmına ferman virmesiyle der-Àn vezìr-i rÿşen-żamìriñ tedbìr-i èÀúilÀne ve muèÀmele-yi 

óekìmÀnesiyle ol bì-baòt maymun şimşìr-i úahr-ı pÀdişÀhìden maãÿn ve muèazzez ü 

mükerrem olarak bir cÀy-ı selÀmetde memnÿn ve meémÿn u pinhÀn old bunuñ üzerine niçe 

sinìn ü şühÿr mürÿr eyledikden ãoñra pÀdişÀh yine vezìr-i mekÀrìm-semìrine kÀşki 

maymun-ı maútÿl u maèdÿm şimdi burada mevcÿd olaydı da lehv-i şaùranc ile defè ü izÀle-

i àam u fikr-i mektÿm ideydim buyurmasıyla vezìr efendim bu òuãÿãda müsÀèade-yi 

şÀhÀne müteèallik ve şeref-ãÿdur buyurulur ise aña mümÀåil èÀrif ü mÀhir-i oyun diger bir 

maymun daòı mevcÿd olması cihetle ióżÀr-ı meclis-i şÀh-ı şevket-maúrÿn 

 

24-b (48) 

ideyim deyÿp bÀ-irÀde-yi óükümdÀr-ı èadÀlet şièÀr yine evvelki maymun pìş-gÀh-ı 

pÀdişÀhda mülÀèabe-yi şaùranca ibtidÀr u ictisÀr idüp süre süre yine at ile şÀhı mat idecek 

ammÀ muúaddemen başına iãÀbet eden levóa-yı şaùrancıñ acısını taòaùùur eyledikce gÀh 

elini uzadır ve pÀdişÀhıñ yüzine imÀle-i bÀãıra-yı óaõer ider ve gÀh elini geri çeker ve çÀr-

sÿ-yı cenÀb-ı cihÀndÀrìye taórìk ü imrÀr-ı dìde-i ôafer ider el-óÀãıl bu óayvÀnÀtıñ úallÀşı şu 

ãÿretle mütereddid ve mütelÀşì iken nezd-i şÀhÀnede bulunan altun tası evvelÀ başına 
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geçirüp åÀniyen şÀhı mat eylemesi mÿcib-i taèaccüb ü bì-àÀyÀt ve bu kerre maymun daòı 

bu cihetle nÀéil-i nièmet ve vÀãıl-ı envÀè-ı nevÀziş ü iltifÀt olmuşdur 

 

Murà-ı Diliñ MüsÀfereten Bulundıàı ÒÀnede Bir Dilberi ÒayÀl Döşegine Aldıàı 

 

Ànı müteèÀúıben ol dÀéire-i meràÿbeniñ mióver-i idÀresi dest-i iútidÀrında bulunan bir õÀt-ı 

mekÀrim-simÀt şu bende-yi dil-figendeye vÀfir rièÀyet idüp bu miåillü úurd ve úurÿd 

óikÀyeleriyle iżÀèa-yı evúÀt ve òuãÿãan bilmedigiñiz yollarda bÀ-delÀlet ve refÀúat-i 

maymun ziyÀdesiyle yoràun ve àarìbü’d-diyÀr olmañız óasebiyle maóõÿn oldıàıñızdan ve 

buraya yoluñuz uàramış iken ifÀte-yi dem-i istirÀóat etmeyiñiz buyuruñuz beldemiziñ 

maúÀmÀt-ı dil-güşÀ ve mevÀúıèÀt-ı feraó-baòşÀsını óayåümÀ neşÀé seyr ü temÀşÀ ile defè-i 

küdÿrÀt-ı dil-i óüzn-mevéilimizi ilúÀ-yı meserrÀt idelim didikde ÀmÀn ne söylüyorsuñuz 

geşt-ü güzÀr-ı mesìre-yi (MestÀndil) degil rişte-yi èaúl u fikrim zülf-i perìşÀnì-yi dildÀrla 

pìc-À-pìc ve óÀlÀ pÀzÀr-ı viãÀl-i ruòsÀr-ı yÀr-ı şìve-kÀrda sermÀye-yi cÀn ile òarìdÀrı 

oldıàım sÿret-i serv-úÀmet ol Àfet-i dünyÀ-úıymet münaúúaş u müzeyyen olmayan nigÀr-

òÀne-yi dil bile naôar-ı iètibÀrımda hìç oldıàından luùfen bendeñize münÀsib şuracıúda bir 

oda taòãìã ü irÀée buyurmañızla sÀye-yi luùuf-vÀye-yi èaliyyeñizde bir miúdÀr teneffüs ü 

rÀóat ve baèdehÿ cÀnib-i meévÀ-yı yÀre èazìmete müsÀraèat itsem her òÀlde bÀèiå-i 

şÀdmÀnì-yi dil olacaàı bì-rayb u işkÀldir didigimde der-Àn 

 

25-a (49) 

mihmÀnòÀneniñ mevkiè-i ferah-nümÀsında kÀ’in odada harìr-i hezÀr renkden mensÿc u 

maèmÿl ü mefrÿş bir pister-i èizz ü iótirÀmda ser-be-bÀlin-i nevm ve lihÀf-keş-i berdÿş ve 

hÀyli zamÀndan berÿ Àh u zÀr-ı dildÀrdÀn gözüme òˇÀb girmediginden artık o şeb derìn 

derìn ve tatlı tatlı uyòuya mübÀderet olundıàı esnÀda 

 

Òofte bÿdem ber-serem Àmed nigÀrem goft hìz 
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 ÁfitÀb Àmed be-rÿyet tÿ nemì-hizì henüz65 

 

beytiniñ mazmÿnunca mÀnend-i ÀfitÀb-ı cihÀn-tÀb ve miåÀl-i mÀh-tÀb-ı Àlem-tÀb rÿ-nümÀ-

yı meyÀne-yi sehÀb-ı zulmet-meéÀb olup yaènì ol leyle-yi muôlimeniñ içinden yatdıàım 

oda kapusına toàrı bir mÀh-ı pür-tÀb ve bir fitne-yi Àòir zamÀnıñ tulÿè u ôuhÿruyla şeref-

yÀb oldum ki evsÀfını söyleye söyleye ikmÀl ü taèrìf idemem (ve hÀzÀ hilÀl)66 kelÀmından 

başkasını diyemem ÀyÀ sevdÀ vü èışúıyla nÀlÀn oldıàım cÀnÀn bu mudır velev süllim bu 

olsun maúarr u meévÀsı olan ÚamertÀb burası degildir ki óattÀ viãÀliyle kÀm-yÀb oldum 

ôan ideyim èacabÀ o degildir de Ànıñ òayÀli midir òayÀli oldıàı óÀlde ãaóìfe-yi dilde úabÿl-i 

infikÀk itmÀz ãÿretde ãÿreti mürtesem ü åÀbit olmasıyla niçün lÀyıúıyla bilemiyorum yoòsa 

aña mümÀåil bir civÀn-ı òÿb-şemÀéil midir bu teşÀkül ü temÀåülü daòı úabÿl itmem ki õìrÀ 

èarãa-yı èÀlemde miål ü naôarını òuãÿãan leb-i èanber-rìzsini görmedimdi veyÀòud şu 

derece tefennÀrab olunduúça heyéet ü ùavrı tebeddül ve gül-i Àl-i ruòsÀrı renkden renge ve 

aóvÀl ü mişvÀrı óÀlden óÀle taóavvül mü idiyor ve ber-muúteżÀ-yı cevr ü sitem-i òÿbÀn 

èarż-ı muóabbete dÀéir şaúú-ı şefe-yi deòÀn-ı muóabbet idüp õÀt-ı perì-ãıfÀtını bildirmiyor 

da beni böyle úÀlden úÀle mi düşürüyor miåillü nice ãuver ve şukÿk-ı meşkÿke ve 

müteèaddide beyninde mütereddide iken ol dil-firìb bir miúdÀr daha kenÀr-ı muóabbete 

úarìb olunca her kim olur ise olsun gerek bi’õ-õÀt kendüsi ve gerek bi’t-teşÀbüh bir başúası 

veyÀòÿd heyÿlÀ-yı òayÀl-i pür-edÀsı şu ãÿrette görünsün böyle dem-i fırsatı ifÀte vü itlÀf ve 

böyle ùatlı şey’de pek çoú da lÀf-ı güzÀf itmeyüp şu Ànda Ànı Ààÿş-i muóabbete almaú bir 

luùf-ı nÀgehÀnìdir iètiúÀdıyla hemÀn ser-i ber-Àverde-i bÀlin-i maúÀl  

 

25-b (50) 

olup (sübóÀne men ãavvereke ve fi’l-leyÀlì nevvereke ve nième’l-matlÿbu min àayri 

taèabin cÀéenì el-maóbÿbu) 67èibÀresini üzerine ãarf iderek efendim ÒudÀ èalìm nièmet-i 

 
65  Ben uykudayken güzel yüzlü sevgilim başıma geldi. “Uyan! Güneş üzerine geldi sen hala görmüyorsun.” 

dedi. 
66 İşte bu bir hilaldir. 
67 Allah’ım seni ne güzel şekilde yarattı. Gecelerde ışık gibisin. Ben ne kadar güzel bir dua etmişim ki ben 

yorulmadan sevgilim bana geldi. 



 

86 
 

àayr-i muntaôara olarak şu teşrìfiñize teşekkür iderim Àteş-i ciger-sÿz-ı hicrÀnıñız ile sÿzÀn 

olan göñlümü zülÀl-i laèl-i leb-i iltifÀtıñızla iùfÀ’ ve bu teşne-dili çeşme-yi iósÀn-ı bì-

pÀyÀnıñız ile sìr-Àb u irvÀ buyurmaz mısıñız deyüp hemÀn turuncı büstÀnını elime ve 

şeker-rìz olan êudaúlarını aàzıma alup emmege başlayınca çeşm-i óasÿd-ı felek bunu daòı 

bu bìçÀreye çoú görmesiyle der-èaúab uyandım ki melfÿf oldıàım yoràanıñ bir ucı saúız 

gibi aàzımda ve yaãdıú daòı iki dest-i òayÀl-i peyvestimde bulunca bu vaúèanıñ aãlı 

olmadıàını añladım amma her ne ise kÀşki bir müddet daha imtidÀdı olaydı didigimi 

müteèÀúiben úadd ü úÀmeti bÀlÀ ve mevzÿn ve bÀà-ı óüsnde miåÀl serv-i òırÀmÀn ve naòl-i 

ÀmÀl ve maúãÿd-ı èÀşıúÀn nezÀket ü leùÀfeti èulyÀ vü efzÿn sünbül gìsÿları àÀyetle daúìú ve 

laùìf ve uzun bir civÀn-ı pür-tÀb ki miåli nÀdir ü nÀ-yÀb taórìk-i óalúa-yı dÀr-ı muóabbet ve 

daúú u úarè-ı bÀb eyledigini gördigim anda fetó ü güşÀd-ı bÀba taècìl ve şitÀb ve óüsn-i 

mülÀúÀt-ı dìdÀrıyla şeref-yÀb ve ol mÀh-tÀb gibi yüzini gördükde derecesiz feraó-yÀb ve 

memnÿn oldum ise de Ànıñ dìde vü müjgÀn-ı óÿn-efşÀnını müşÀhede eyledikce dest-i 

cellÀd-ı bìdÀdda bir bì-günÀh u bì-vebÀl òavf u bìm-i ser ü cÀnından müteóayyir ü lÀl oldıàı 

gibi bu mÀéil-i òÀl-i ruòsÀr-ı gül-i Àl daòı bir müdet pìş-gÀhında sÀkit ü ãÀmitü’l-bÀl olup 

(baède berhetin mine’z-zemÀn)68 amÀn beni bu şeb bì-tÀb u nÀ-tüvÀn iden ve èaraú-zìrì-yi 

şerm ü óicÀba sebeb olan peri-peyker-i nÀ-payidÀr u bì-emÀn siz miydiñiz didigimde baède 

ber-pìşÀn-Àverde-yi dest-i temennÀ ve èarż-ı gÿn-À-gÿn-ı nÀz ü istiànÀ òayırdır inşÀéallÀh 

bendeñiz MestÀndilde reh-nümÀnìdegÀn-ı èÀşıúÀn ve emel-baòşÀyende-yi kÀffe-i üftÀdegÀn 

olan pìrÀn-ı rÀst-gÿyÀnıñ bezm-i èirfanlarında aúdÀó-der-destÀn deverÀn iden sÀúiyÀn-ı 

meh-veşÀn u mey-fürÿşÀnından olup óużżÀr-ı meclis burayı teşrìfiñizi istimÀè u óiss 

itmeleriyle kim oldıàıñızı baède’l-istifhÀm sizi berÀ-yı iõhÀb u ìãÀl merÀm-ı meclislerine 

celb ve ióżÀr 

 

26-a (51) 

żımnında bendeñizi buraya isbÀl ve ièzÀm buyurduúlarından her ne úadar taãdìè olunmañızı 

mÿcib olur ise de luùfen èafvıñızla beraber óusn-i muvÀfaúatıñızı istiróÀm iderim miåillü 

 
68 Biraz zaman sonra 
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óoúúa-i dehÀnından dürer-efşÀn-ı kelÀm olunca Àh efendim ÀrÀ-yı ãÀéibe-yi bezm-i èirfÀn 

bu òuãÿãda mütteóid ve imżÀ-zen-i úarÀr olmasalar bile mÀdem ki irÀde-yi keremèÀde-yi 

vÀlÀñız şeref-ãudÿr eylemişdir úaùèÀ anıñ òilÀfında ser-mÿ inóirÀf ve óareket itmek nezd-i 

bendegÀnemizde àayr-i cÀéiz ve emr ü fermÀn-ı èinÀyet-nişÀn-ı devletiñiz her óÀl ü 

zamÀnda müéeååir ü nÀfiz olmasından ÀşiyÀne-i Murà-ı Dil-i dil-dÀdegÀn olan gülistÀn-ı 

sìneñizde de-mÀ-dem úulúul-i ãürÀó-yi billÿr-ı àabàab ve úadeó-i zerrìn-i leb-À-leb-i 

dehÀn-ı süòanıñız ile beni mest ü bì-tÀb ü pür-ùarab itmege úaãd u niyyet-i èulyÀñız olsa 

bile biél-iftiòÀr úabÿl ü inúıyÀdına ictisÀr idebilürüm artıú buyuruñuz gidelim didim eånÀ-

yı rÀhda ol sÀúì gül-çehre gÀh nìm-nigÀh-ı iltifÀt-ı èaliyyelerine beni maôhar ve gÀh 

ecÀnibden ôan ve şümÀrıla uzaúlaşup çeşm-i mestÀnelerini àaøÿbÀne imÀle vü naôar ider 

gider iken yolda görenler úadd-i dil-cÿsuna ve kemÀn ebrÿsuyla mÀlik oldıàı óüsn ü şìve-yi 

feraó-efzÀsına işÀret bÀ-benÀn herkes yerlerinde úalup vÀlihü óayrÀn olurlar idi el-óÀãıl 

böyle biñ belÀ-yı nÀgehÀn ile gide gide orada oùa oùa içinde güşÀde bir büyük muntaôam u 

müzeyyen oùaya úadem-nihÀde olunduúda óaúúa ol bezm-i Cem-i èirfÀnda tecmìè iden bir 

alay pìrÀn-ı rÿşen-żamìrÀn ve meyÀnelerinde deverÀn úılan sÀúiyÀn-ı dil-ÀvìzÀn u òÀùır-

nevÀzÀn dÀéimÀ üftÀdegÀn óaúlarında ìfÀ-yı tedÀbìr-i lÀyıúa ve ibõÀl-i elùÀf-ı fÀyıúa ile 

herkes ìãÀl-ı maúÀãıd u merÀm ve èale’d-devÀm şu yolda óaãr-ı eyyÀm ve ìbúÀ-yı nÀm ü 

şÀn idiyorlar idi. O sÀúì-yi gülèiõÀrla dÀòil-i bezm-i èurefÀ ve vÀãıl-ı meclis-i ôurafÀ ve 

nÀéil-i dìde-i dìdÀr-ı üdebÀ-yı pür-vefÀ oldıàımız anda tevÀżuèan cümleten úıyÀm ve beni 

iclÀs-ı maúÀm-ı iótirÀm ve ùıbú-ı dil-òˇÀh üzre úable tenÀvül-i şarÀb-ı nÀb mest ü ser-òïş u 

bì-tÀb oldıàım ol sÀúì-yi gül-rÿy-ı èanber-bÿya piyÀle-yi èinÀyet ü iósÀn-ı dil-

nevÀzÀnelerine nÀéiliyyetimi işÀret ü beyÀn buyurmalarıyla sÀúì-yi mehliúÀ-yı zamÀn ve 

revnaú-efzÀ-yı bezm-i èirfÀn dÀmen-çìn-i ber-miyÀn òıdmet-i nÀz u istiànÀ ve teşmìr-i 

sÀèid-i sìm-i ülfet-i bì-nehÀ ve şÿ beyt-i dil-keş ile kendüsine òiùÀben nidÀ idilerek  

 

26-b (52) 

  SÀúiyÀ ber-òiz ü der-deh cÀm rÀ   
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      ÒÀk ber ser gen àamm-ı eyyÀm rÀ69 

 

ve ol daòı èarż-ı kÀlÀ-yı muóabbet-i cemÀl ü ünsiyyet-i bì-pÀyÀn itmesiyle àarìú-i lücce-yi 

deryÀ-yı èummÀn gözlerim gülèiõÀr-ı sÀúìye mÀéil ve çÀh-ı zeneòdÀnına àarú u óayrÀn 

arasında úalmış idim 

 

Murà-ı Diliñ Bezm-i èİrfÀnında SÀúìye Meyl İtdigi  

 

bir de içlerinden biri úulaàıma yanaşup amÀn siz ne yapıyorsuñuz ve daha buralarda mı 

geziyorsuñuz hele kendiñize geliñiz bÀzÀr-ı germ-À-germ-i èaşúda metÀè-ı muóabbet úabÿl-

i şirket ider mi yoòsa sevdÀsıyla terk-i dÀr u diyÀr ve rÀh-ı viãÀlinde envÀè-ı mióneti iòtiyÀr 

itdigiñiz gül-fidan-ı endÀòte-yi òas ü òÀr-nisyÀn mı olundı didikde ÀşinÀ-yı óaúÀyıú-ı bÀl ve 

çÀre-sÀzì-yi her óÀl olan Pìr-i óikmet-iştimÀl oldıàını edìbÀne söz ile lebìbÀne muèÀmele vü 

mükÀlemesinden óiss ve derk eyledim ama ne çÀre bir ùarafdan teéåìr-i Àteş-i bÀlÀ-keş-i 

sÀúìye taóammül idemeyüp min-àayri isÀle-yi cÿybÀr-ı tedbìr icrÀ olunan küstaólıúdan 

ùolayı óaúúımda terettüb iden cürm-i kebìr ve vehle-yi ÿlÀda leb-i úadeó-i pür-feraó-ı 

deòÀn-ı sÀúìye iùÀle-yi dest-i tenÀvül-i meyden nÀşì èÀrıż olan şerm-i keåìr ve ùaraf-ı 

dìgerden meserret-baóşÀy mülÀúÀt-ı hem-rÀz-ı żamìr ve min cihetin derkÀr olan dehşet-

efzÀ-yı òaşyet-i èitÀb-ı cenÀb-ı Pìr bÀdì-yi ser-fürÿ-bürde-yi zemìn-i òaclet ü tevúìr 

oldıàından óattÀ bir zamÀn taórìk-i mıúrÀż-ı ebrÿ-yı óiddet-i Pìr ile zebÀn-bürìde olaraú rÿ-

yı àaøab Àlÿdlarına bile baúamayup òayli ãoñra zìr-i dÀmen-i èafvinden bÀú Pìr-i rehberim 

şimdiye úadar istimÀè u iktisÀb ve úabÿl itdigim bunca pend ü neãÀyió-i vaøÀyıó-ı óikmet-

ÀyÀt ve óüsn-i teveccühÀt-ı sarÀyıó-ı bì-àÀyÀt-ı èaliyyeñiz delÀletiyle pak çoú muòÀùarÀtdan 

taòlìã-ı girìbÀn-ı meşaúúat idüp tÀ mecmaè-ı baóri óubb-i CÀnÀn ve mebdeéü-l èışúayn 

ve’l-hicrÀn olan sÀbıúü’l-beyÀn (CivantÀb)-nÀm mevżièden sÀlimen buraya ve burada daòı 

şeref-i óüsn-i mülÀúÀt-ı seniyyeleriñiz ile teşerrüf itdigime teşekkür ve maómidet iderim 

lÀkin şu çemenistÀn-ı bezm-i èirfÀnıñızda bu sÀúì-yi servi-òırÀma virdigim meyl-i cüzéì 

 
69 Ey saki kalk ve kadehi sun. Günlerin dertlerinin başına toprak geçir. 
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òuãuãunda bendeñizi taèyìb ü şerm-sÀr ve bülehÀ-yı sebük-bÀrÀndan èadd-ü şümÀr 

buyurmayıñız õìrÀ rÿz u leyÀl-i nÀr-ı èalev-rìz-i iftirÀúıyla 

 

27-a (53) 

sÿzÀn ve bì-mecÀl oldıàım ol CÀnÀn-ı mÀh-cemÀl murà-ı cÀn úafes-i müsteèar-ı bedende 

dÀne çìn-i óayat olduúça terk ü fedÀ olunmak bir emr-i muóÀl oldıàı ôann iderim ki nezd-i 

deúÀyıú-şinÀsìde umÿr-ı mechÿleden degildir ancaú anıñ ÀåÀr-ı óüsn ü şìvesinden õerreten 

mine’ş-şems úabìlinden olaraú bu sÀúìniñ ruòsÀrında müşÀhede eyledigimden baàteten ol 

dÀm-ı kÀkül ve dÀne-yi òÀl teşÀkül-i èiõÀrına ùutuldum didigimde Pìr bi’l-farż ve’t-taúdìr 

keyfiyyet-i mebóÿåe vü meşhÿde bu ãÿretle óuãÿl-pezìr olsun diyelim ya bu úadar da 

maddeyi işÀèa itmek ve pìş-i enôÀr-ı òalúda öyle bì-muóÀbÀ sÀúìniñ gül yanaàından öpmek 

revÀ mıdır ve bu madde-yi vÀúıèa nihÀde-yi kefe-yi mìzÀn-ı óaúúÀniyyet olsa sezÀvÀr-ı 

taósìn ü temÀm mıdır didikde şu vechle dehÀn-güşÀ-yı maúÀl oldum 

 

Murà-ı Diliñ SÀúì Maddesinde Óużÿr-ı Pìrde Çeşm ile MuóÀkeme Oldıàı 

 

óÀşÀ óużÿr-ı mekÀrim-nüşÿr-ı vÀlÀñızda o miåillü muèÀmele-yi bÀrideye medìd ü şaúú-i 

şefe itmedim faúaù úulaàına ey sÀúì-yi bezm-i cem-óaşem bir daha vir didim idi her ne ise 

irÀde vü iòtiyÀrımla vuúÿè bulmadıàından bendeñizi bu bÀbda maèõÿr ve ıżùırÀren ôuhÿra 

gelen noúãÀniyyetimi zìr-i dÀmen-i èafvda mestÿr ve mevãÿf oldıàıñız fevÀżıl-ı õÀtiyye vü 

şemÀéil-i memdÿóe-yi insÀniyye ve fıùrat-ı Àãliyyeñiz ile yine sÿ-yı diyÀr-ı yÀre ièzÀm 

buyurmañızla mesrÿr buyurmañız maèrıżında istiróÀm-ı mevfÿr iderim artıú bundan ãoñra 

ãabr u şekìbe mecÀl ve burada idÀre-yi ùumÀr-ı úìl ü úÀl itmege iótimÀlim úalmadı  

 

Meróamet úıl ÀmÀn ey èÀlì -himem  

Oldı vaãfıñ hele mebõÿl-i nièam 
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Dil-i maòzÿnumu mesrÿr eyle  

Úalb-i vìrÀnemi maèmÿr eyle 

 

èÖzrümi eyle úabÿle şÀyÀn   

Eyleme bendeni her dem nÀlÀn 

 

CÀn-òıraş sÀúìye mÀéil degilim  

Luùf u iósÀnına nÀéil degilim 

 

YÀreme ol nemeki eyledi pÀş   

RÀzımı eyledi çÿn èÀleme fÀş 

 

İtdi bir úaùre şerÀbı taórìm   

Meõheb-i èışúda olur mı tecrìm 

27-b (54) 

Anıñ olsun cümle şarÀb-ı nÀbı   

Anıñ olsun böyle kebÀb ü Àbı 

 

VÀúıèÀ çoú da güzeldir ammÀ   

Varamaz kaèb-ı dilÀrÀmıma yÀ 

 

ÒÀl-i ruòsÀrına söz yoú gerçe   

Murà-ı Dil düşdi o dÀma gerçe 

 

Böyle iş itdi baña kendi dilim   

Yoàidi sevmege çünki emelim 

 

Gitdi gördükde irÀde bende   
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Az daha oldum o şÀha bende 

 

SÀúìde böyle edÀlar var iken    

Gül yanaàında o benler var iken 

 

Her gören meftÿnı olmaz mı anıñ     

Ehl-i dil mecbÿru olmaz mı anıñ 

 

Nedir andaki olan şìve vü nÀz   

Aldanur cilvesine ehl-i niyÀz 

 

Nedir andaki olan óüsn ü edÀ   

èÁşıú itmez mi aña cÀnı fedÀ 

 

Ol úamer-çehreye meyl eylemedim  

TenhÀca úÀl sözüni söylemedim 

 

Òalvet-i vaãlını dil istemedi   

Bunca tekdìre de bÀèiå ne idi 

 

Söyledimdi amÀn ey sÀúì-yi cÀn  

Mey-i elùafıñı eyle iósÀn 

 

Kime şekvÀ ideyim bu dilimi   

O degil mi viren her dem elemi 

 

Neyleyim ben hele Murà-ı Dile Àh  

Düşer her gördigi dÀm-ı àama Àh 
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Ùolaşup dÀne-yi òÀlì her Àn   

BaèdeõÀn eyler hemìşe efàÀn 

 

Didi ol Pìr-i mekÀrim-kÀrìm   

Dem-be-dem söyleme yÀrım yÀrım 

 

Yoú mıdır sende o çeşm-i imèÀn  

Dil-i bìçÀreye itdiñ bühtÀn 

 

Ùolaşur dìdeleriñ her yanı   

Diñlemez çünki bu göz fermÀnı 

 

Göz virir úalbe dem-À-dem ãÿret 

Yoú mıdır sende o çeşm-i èibret 

 

Didim eyèaúl-ı mürüvvet-kÀrım  

Çıúdı ÀfÀúa dem-À-dem zÀrım 

 

Almadım boynuma yÀri mÀrı   

Bir olur èÀşıúıñ elbet yÀri 

 

Dil ider görmege çeşmi iàrÀ 

Dil ider her yere çeşmi isrÀ  

 

Dile tev’em didiler mir’Àti 

Bak da gör dilde mükevvenÀtı 
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Dil gider sevdiginiñ pÀyına çÿn  

Dil ider dìdeyi her dem pür-òÿn 

 28-a (55) 

Göz degil mi dile her dem mecrÀ  

Yaşını eyler oradan icrÀ 

 

Derdini dil hemÀn idrÀc eyler   

Aúıdup göz anı ihrÀc eyler 

 

Bürke-yi dil feyeøÀn itdigi dem  

áam döküp dìde olur menbaè-i dem 

 

Eşk-i çeşme dili meéòaõ didiler  

Derd-i èışúa gözi menfeõ didiler 

 

Mübrem olduúda göze dÀéim o bÀl  

Yoú mı dilde èacabÀ vizr ü bÀl 

 

Yoà ìken dìdede meyle emeli   

äoúdı dil sìnesine òÀr-ı güli 

 

İşte sÀúìye de èazm etti bu dil  

Her ne etdiyse baña itdi bu dil 

 

Didi ol Pìr-i mekÀrim-perver   

Göz görür dilde tekÀpÿ eyler 

 



 

94 
 

Elzem oldı ikisi birbirine   

Dertleşür çün ikisi birbiriyle 

 

Başlama artıú a Pìrim cedele   

Baúalım dildeki eski emele 

 

Göz göz itdi dili tìğ-i hicrÀn  

Vuãlata çÀre nedir eyle beyÀn 

 

TÀze derd Àçmayalım başa henüz  

Eski derdim baña kÀfìdir henüz 

 

Eyledim serd-i maúÀlÀt èazim   

İtdi yardım baña da ehl-i bezm 

 

SÀúì gitdi pek mükedder yerine  

Ehl-i èirfÀn didiler biribirine 

 

Buña bir çÀre ve tedbìr idelim  

Sÿ-yı maúãÿduna tesyìr idelim 

 

fi’l-óaúìúa ol õevÀt-ı kirÀm tesviye vü teshìl-i umÿr-ı maèãÿbe-yi enÀm için hemìşe ãarf-ı 

efkÀr-ı ãÀéibe ve beõl-i nüfÿd-ı nüfÿs-i úudsiyye-yi nÀfiõeye ihtimÀm ve ol dÀnişverÀn-ı 

zamÀnıñ èindlerinde giryÀn u nÀlÀn olanlar şöyle ùursun böyle bìçÀre gibi emvÀc-ı baór-i 

ekdÀra düşenler gözlerine iãÀbet itdigi Ànda ùıbú-ı dil-òˇÀhları üzre ìãÀl-i maúãÿd u merÀm 

itmekde bulunduúları meşhÿd-ı çeşm-i òavÀãã u èavÀm olmuşdur şöyle ki orada nÀãiye vü 

mişvÀr ü güftÀrımda èalÀyim-i iótirÀú-ı nÀr-ı iftirÀú-ı yÀr-ı bìèadìl ve her ne zamÀn kitabçe-
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yi óüsn ü Àn ve èışú u sevdÀ-yı CÀnÀndan baóå açılsa veyÀòÿd nÀm-ı sÀmì-yi civÀn-ı bì-

bedìliñ veyÀòÿd bi’t-teãÀdüf hem-nÀmı olanların 

 

28-b (56) 

nÀmı õikr ve yÀd olunsa beşere-yi ruòsÀrımda èÀrıż u nümÀyÀn olan ıãfırÀr gÀh mütebeddil-

i iómirÀr-ı óicÀb ve òacìl ve gÀh mevhibe-yi Rabb-i celìl olan úuvvet ü tüvÀnì-yi civÀnì 

müteóavvil-i żaèf u melìl ve belki kÀffe-yi aèãÀb ve èurÿú-ı òÀndÀn-ı vücÿdum lerze-nÀk u 

èalìl olarak böyle ÀåÀr-ı nÀdìde-yi teàayyürÀt ve elvÀn-ı bì-meåìl manôÿr-ı dìde-yi ehl-i 

bezm-i (MestÀndil) olduúda der-èaúab bÀà-ı meclis-i ôarìfÀnelerinde delÀlet-i bÀàbÀn 

himmet ü èinÀyetleriyle ber-Àverde-yi naòl-i ümìd ve güşÀde-yi èuúÿd-ı dil siyÀúında ìåÀr-ı 

kurÀża vü ferÀéid-i fikr-i cemìl ve ibõÀl ü irÀée-yi òarÀéid-i luùf-i celìl idüp rÿz-ı leyÀl 

meşàÿl olduúları umÿr-ı mühimme-i õÀtiyye ve sÀéirlerin terk-i kÿşe-yi teéòìr ve icrÀ-yı 

keyfiyyet-i maùlÿbe vü meràÿbe óaúúında mübÀdere-yi aósen-i tedbìr ve miyÀn-ı eyÀdì-yi 

kerem-èÀdelerinde keş-À-keş rişte-yi úarÀr ile en-nihÀye çoúdan berü maózÿn olan àam-

òÀne-yi dilden ekdÀr-ı muhÀcere-yi yÀri mümkün mertebe iòrÀc iderek ùarìúat-ı sehìle ile 

müddet-i úalìle ôarfında neyl-i viãÀl-i cemÀl-i dil-rubÀ ile derÿn u bìrÿnumu tesrìr ve şu 

ãÿretle nièam u iòsanlarını tekmìl ideceklerine dÀéir bi’l-ittifÀú ùayy-i ùumÀr-ı vaèd ü iúrÀr 

üzerine imżÀ-zen-i úarÀr oldılar 

 

Murà-ı Diliñ Bir ÕÀt Terfìúiyle Sÿ-yı ÚamertÀba İèzÀm Olunduàı 

 

baèdehü mevhibe-yi lem-yezelì ve ÀşinÀ-yı bezm-i ezelì ve ol bezmiñ àÀyet muèteber ve 

güzeli olan Pìr-i óikmet-mÀéiliñ beni yanına çaàırdup óużżÀr-ı meclis-i èirfÀn bu yolda 

maèlÿmÀt-ı kÀmilesi bulunan bir õÀtıñ refÀúatiyle (ÚamertÀba) gönderilmeñizi münÀsib ü 

şÀyÀn gördüklerinden buña bir diyecek sözüñüz ve başúa ifÀde ü beyan olunacaú óÀliñiz 

var mıdır suéÀline üdebÀ-yı bezmiñ virdigi úarÀr-ı seniyye ve ãÀdır olan emr ü irÀde-yi 

èaliyyelerine bi’l-memnÿniyye gerden-dÀde-yi inúıyÀdla teşekkürÀt-ı sÀbıúaya terdìfen şu 

nièmet-i lÀóiúaya teşekkürler iderim lÀkin bu úadar úìl ü úÀle sebeb ol sÀúì-yi çeşm-i mest 
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ve cÀn-òırÀş u bì-edeb olmasından anıñ refÀúatini úabÿl idemeyecegimden bir digeriniñ 

terfìúiyle òÀùırımı taùyìb buyurmañız mütemennÀdır  

 

    DÀne-i òÀline baú cennet-i ruósÀrında  

Nice ãabr eylesün Allahı seversen Àdem 

 

29-a (57) 

beyti-meélince anıñ tìà-i müjgÀnı ve òÀl-i ruòsÀrı beni yoldan çıúarır ve irÀde vü iòtiyÀrımı 

dilden giderir òavf u telÀşesi zihnimi taòdìş ve úarar-dÀde olan madde-yi muãavvireyi 

teşvìş idecegi meczÿm oldıàından yollarda vuúÿèu melóÿô bulunan óìle ve desìse aàyÀrı ve 

óarÀmì-yi bed-şièÀrı düşünür iken bir de bunuñ şimşìr-i ser-tìz-i nigÀhına uàramayalım ve 

şu yarım sÀèat içinde vuúÿè bulan keyfiyyet-i maônÿne için dünyÀ başıma zindÀn olmuş 

iken yÀ ol úadar uzun yollarda yalñız gidilür ise ùaraf-ı bÀhirü’ş-şeref-i seniyyeñizden 

vürÿdü der-kÀr olan èitÀbıñız ile yine pervÀne-yi cÀnı ateşlere ilúÀ itmeyelim cevÀbını 

virdigimde Pîr añladım ki şu taúrìr sÀúìniñ refÀúatini ve digeriniñ èademini taòùìr dimek 

olacaúdır lÀkin olamaz olamaz var git meclisde tensìb buyurulan õÀtıñ refÀúat ü delÀletini 

úabÿl et artıú siz böyle her gördüğüñüz dilbere meyl ü taèalluú ve temelluú ve lÀyıúıyla 

òulú u mişvÀrı mażbÿùuñuz olmayan her yÀr-i sitem-kÀra teèaşşuú eyleyecek ve ãoñra 

èÀdÀt-ı òÿbÀn olan cevr ü sitemlerine taóammül idemeyüp de her dÀr u diyÀrda Àh u fiàÀn 

idecek misiñiz didikde (úasem benÀm-ı ÒudÀ ki)70 baèdemÀ öyle her Àşüfte vü sitem 

fermÀlarıñ úurduúları telle-yi èışúıñ eùrÀfını ùolaşup óabbe-yi òÀl ü bÿ-yı gül-i ruòsÀr-ı 

Àllarını istişmÀm itmeyeyim ammÀ irÀde vü iòtiyÀrım meslÿb ve leşker-i efkÀrım sipÀh-i 

òÿbÀn maàlÿb olup da Ànifen vuúÿè buldıàı gibi yalñız göñül úapılur gider ise ôan iderim 

ki ãoñra envÀè-ı tedÀbìr ile anıñ çÀresi güç bulunabilür söyledigime Pìr óiddetlenüp amÀn 

yine siz õikri sebúat iden lÀúırdıları tercìè ü tekrìr ve eski derdleri tÀzeleyüp ve sözi daòı 

ziyÀdesiyle uzadup õihinde birùaúım beyhÿde şey’leri taãvìr idiyorsuñuz dimesi üzerine 

bÿs-ı dÀmen-i vedÀè iderek efendim òÀk-i-pÀ-yı seniyyeñize ancaú èalÀ-ùarìúi’t-temåil èarż 

 
70 Allah adına yemin olsun ki  
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u beyÀn-ı óÀl idiyorum yoòsa murÀdım sÀúì degildir geleydi cÀnıma minnet idi ya ammÀ ne 

çÀre işte úuluñuz gidiyorum deyüp taèyìn ü terfìú buyurulan refìú ile óayvanlara süvÀr ve 

kesdirme yoldan ùoàrı serìèen gidilüp ilerüde menzil ü ÀrÀm-gÀh  

 

29-b (58) 

taãavvur u ittiòÀõ olunan çend òÀneden mürekkeb àÀyetle maèmÿr u ÀbÀdÀn bir úaryede bir 

miúdÀr rÀóat ve oradan cÀnib-i maúãÿda èazìmete sürèat olundı 

 

Murà-ı Diliñ Yolda Bir Mekteb ŞÀkirdi ile MünÀúaşasıdır 

 

vara vara úarye-i meõkÿreniñ kenÀr-ı çemì-zÀrında karagöz úuzısı elinde ve ÀvÀn-ı devlet-i 

nÀ-şüküfte-yi güle henüz resìde olmış bir ùıfl-ı nev-resìde gözüm teãÀdüf eitmesiyle hemÀn 

refìúime amÀn birÀder şu civÀndan baèż-ı mertebe aòõ-ı peyÀm u òaber içün şundan 

bundan baèżı şeyé suéÀl ve ol ùÿùì-yi zebÀnıñ şeker-rìz ü leõõet-baòş-ı dimÀà-ı ehl-i dil ü óÀl 

olan güftÀr-ı muãÀóabatıyla tefrìó-i bÀl idelim deyüp aàır aàır yanına vardıàım Ànda bürre-i 

dilim anıñ ùınÀb-ı kÀküline baàlandı. 

    Bir iken evvel elinde o úuzınıñ úuzısı 

Dil gidüp oldı iki ùıfl-i nÀziñ úuzısı 

 

     Anlara oldı üçünci hele o çeşm-i siyÀh 

  AmÀn ey gusfend-i emeliñ bir úuzısı 

 

a úuzum burada böyle piyÀde úuzıları mı raèy idiyor yoòsa o óarÀmì gözleriñizle òalúıñ 

emtièa-yı fÀòire-yi irÀde vü efkÀrlarını yaàma vü àÀrÀt itmege mi ùolaşıyor veyÀòÿd murà-ı 

dil-i èÀşıúÀnı o dÀm-ı şìve vü òüsnüñüzle ùartmaàa mı geziyorsuñuz didigimde deróÀl ol 

ruòsÀr-ı Àl ne söylüyorsuñuz Àòõ-ı meéÀl idemiyorum dimesine şübbÀke-yi şebìke-yi pìç-À-

pìç kÀküliñize murà-ı dilim ùutuldıàından bu úadarcıú ifÀde-i merÀm idebildigime 

teşekkür-i firÀvÀn iderim didigimi müteèÀúiben refìú-i pür-şefìúiñ ey ùıfl-ı nÀzik-edÀ ve’y 
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civÀn-ı safÀ-efzÀ yaènì oúuyup yazmaú içün müdÀvim-i debistÀn-ı edeb ü èirfÀn mısıñız 

suéÀline evet èulÿm-i èarabiyyeden henüz CÀmì-yi èışú-bÀze ve kütüb-i FÀrisiyye-yi 

Deriyyeden bülbüller gibi Gülistan-ı istiànÀ vü nÀza başlayup şimdilik müntehÀ-yı dersim 

baóå-i èışú u civÀnìden şu óikÀyeye müncer olmuşdur ùalebe-yi fenn-i siyer u èiberden biri 

mehere-yi dÀnişverÀndan birine suéÀl ider ki aàyÀr-ı nÀ-hemvÀr  

 

30-a (59) 

u bed-güftÀr ve ruúabÀ-yı zişt-efkÀrdan òÀlì ve der ü dìvÀrı mesdÿd ve maúfÿl olan bir 

òalvetde (et-temrü yÀnièun ve’n-nÀùÿru àayru mÀnièin) 71meåeli müfÀdınca ôÀhiren ve 

bÀùınen bir mÀniè olmayaraú nefsi ziyÀde ùÀlib ve şehveti daòı àÀlib ve lÀubÀli olan kimse 

ile bir mehliúÀ-yı zamÀn iltiúÀ eyledigi óÀlde hiç bilür misiñiz ki ol õÀt-ı şehvet-efzÿn ber-

hiz-kÀrlık ile icrÀ-yı fièl-şenìè itmeksizin oradan selÀmet úurtulsun der-èaúab ol èÀlim 

cevÀb ièùÀ ider ki ol kimse ãarf-ı efkÀr-ı bed itmeyerek meclis-i meh-rÿyÀnda esmÀ-yı nÀ-

marżıyyeye dÀéir kelime-yi meõmÿme aàzına almayup ãaóìóan óurÿf-ı èilletten sÀlim olsa 

bile yine bir alay bed-gÿyÀnıñ ifk ü iftirÀ ve bühtÀn-ı nÀ-sezÀ ve güftü gÿ-yı bì-

nühÀlarından rehÀ olamaz 

 

  Ve in selime’l-insÀnü min sÿéi nefsihi   

           Fe-min sÿéi’z-ôanni’l-müddeèì leyse yelsem72 

 

      ŞÀyed pes-i kÀr-òìşten be-neåten   

     Lìken natüvÀn zebÀn-ı merdüm pensen 

 

ebyÀt-i laùìfesiyle müddeèÀsını iåbÀt ve meõkÿr sÀéili şu ãÿretle iskÀt eylemişdir binÀéen-

èaleyh nezd-i èÀlìleriñizde efèÀl-i fażìóa ve aúvÀl-i úabìóanıñ vuúÿèı umÿr-ı müsteóìleden 

bildigimden hiçbir ãÿretle òavf u telÀşım yoà ise de òalúıñ mübtelÀ vü meyyÀl oldıúları 

 
71 Hurma olgunlaşmış ve bekçi de mani olmuyor. 
72 İnsan, iyi olsa bile suizandan kurtulamaz. İnsan, kötü olmaktan kurtulsa bile suizan eden kişilerden 

kurtulamaz. 
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sÿé-i ôan u bed-süòanlarından úorúarım çünkü insÀn dÀéimÀ sÿé-i ôann u daèvet ve 

beyhÿde yerde èırż u nÀmÿsunı şikest ve vaúè u óayåiyyetini pest ider óareketden úadem-

keş-i ictinÀb olmaú èinde’l-üdebÀ mevÀdd-ı muètenÀ-bahÀdan olması cihetle buyuruñuz bu 

şeb bendeòÀneñizde şeref-i mihmÀn ve muãÀóabet-i úadir-dÀnıñız ile teşerrüf-i bì-pÀyÀn 

idelim yollu cevÀb-ı bÀ-ãavÀbını virüp ve pìş-rev-i menzil-i maùlÿb u mevèÿd-ı maóbÿb 

olup ve biz de bunuñ dirÀyet ü rièÀyetine memnÿn ve óareket ü muèÀmele-yi edìbÀnesinden 

min cihetin şerm-sÀr ve maócÿb olaraú Àheste vü dem-beste gider ve gÀh ol dilber bereé-yi 

cÀn-perver dest-i kerem-peyvestelerinde bulunan úuzularını sever ve sürer iken yine refìúiñ 

ey kenÀr-ı ãaóìfe-yi cihÀnda menúÿş-ı òÀme-yi úudret-i ezelì ve’y dünyÀ güzelleriniñ en 

başdan baş güzeli yazı ögrenmek içün ãaóìfe-yi laùìfe-yi diliñizde mesùÿr ve maófaôa-yı 

iètibarıñızda mestÿr u mevżÿè olan meşúıñızı görmek isterim dimesine  

 

30-b (60) 

         Men èÀşe fi’d-dünyÀ bi-àayri óabìb   

   Fe-óayÀtühü fìhÀ óayÀtün àarìb73 

 

beyti menúÿş-ı levóa-yı sìne-yi iètibÀrımdır diyerek ol mÀlik-i ùabè-ı cevÀd bizi úaryeniñ 

mevúıè-i bÀlÀsında mebnì òÀne-yi èışúınıñ derece-yi úuãvÀ ve mertebe-yi èulyÀsına envÀè-ı 

nezÀket ü óürmetle ìãÀl ü iãèÀd ve dürlü dürlü nüvÀziş ü iltifÀtıyla mesrÿrü’l-fuéÀd ve 

kÀffe-yi muèÀmele-yi mihman-nevÀzìlerin itmÀm itmek úaãdıyla bir maúÀm-ı ièzÀz u 

iótirÀmda bizi iclÀs u iúèÀd eyleyüp orada süd ve úaymaúdan maèmÿl ve baà u baàçeleriyle 

tarlalarında maóãÿd u maóãÿl olan gÿne gÿne aùèime-yi nefìse ve fevÀkih-i 

mütenevvièaların ióżÀr u iùèÀm ve o aòşam tÀ-be-ãabÀó tecdìd-i bisÀù-ı õevú ü ferÀó 

arzÿsuyla tenÀvül-i ùaèÀm u şarÀb-ı òïş-güvÀr arasında nevbet-i rÿ-yı süòan ol mÀh-rÿya 

teveccüh itdikce böyle bì-hengÀm èadem-i óareket ü èazìmetimize tahrìk-i leb-i laèl-fÀm 

ibrÀm olduysa da bi’ż-żarÿre leyle-yi meõkÿrede úaùè-ı mesÀfe-yi baèìde-yi maúãÿde ve 

ùayy ü taúãìr-i mesÀóa-yı memdÿde itmek ve bir an evvel menzil-i dildÀra yetmek muúteżÀ-

 
73 Eğer biri dünyada sevgilisiz yaşarsa; onun hayatı gariptir, gurbettir. 
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yı rehÀ-yÀfte-yi meşÀú ve cÀnib-i dil-i cÀlib-i yÀr-i nev-rustÀyìden ôuhÿr iden irÀde-yi èulya 

èindimde bir teklìf-i mÀ-lÀ-yuùÀú olmasıyla (müteéessifen èan hÀõe’l-hicrÀn)74 icrÀ-yı resm-

i vedÀè u firÀú arasında  

                 YÀ maèşere’l-èuşşÀú billÀhi òabbirÿ   

  İõÀ iştedde èışúu-l fetÀ keyfe yeãnaè75 

 

beyti evrÀd-ı zebÀn-ı fiàÀn iderek ol dem-i nevóa-i şiddet-i iştiyÀú-ı mevãÿl-i ÀsumÀn-ı nüh 

ùÀú oldıàı vÀrid-i sÀmièa-yı şefúati olınca luùfen liéaóvÀlinÀ hÀõÀ 76bì-nÀz u istiànÀ çend 

fersaò miúdÀrı anıñ iòtiyÀr-ı meşaúúat-i rÀhla taórìk-i úÀdime-yi tevdìè ve baèdehÿ yine 

tecdìd ü taúùìr-i dümÿè-i èuyÿn-ı teşyìè eylemesi hengÀm-ı óüzn-fercÀmında gözden yaş 

dökerek ve işbu àazeli münÀsib-i óÀl görerek ol maóbÿb-ı rÿstÀyìye òiùÀb ve baèdehü 

cÀnib-i maúãÿda naúl-i metÀè-ı óubb ve tevÀdda şitÀb olundı 

 

Òırmen-i efkÀrım oldu nÀr-ı hicriñle óarìú 

RÿzgÀr-ı nÀ-müsÀèid itdi teşvìş-i ùarìú 

 

ÁsiyÀb-ı èaúlımı aldı götürdü seyl-i hecr 

 

31-a (61) 

ÇÀre yoú ey ãaçı sünbül olsa ãad fikr-i daúìú 

 

áam döker çün çarò-ı dÿnuñ dÀéimÀ her devresi 

Ol sebebden baór-i àamda göñlüm olmaúda àarìú 

 

DÀne-yi eşkim ãaçıldı òÀk-i ÀmÀl üzre lìk 

Çıúmadı óÀlÀ murÀdım sünbüli olmuş èamìú 

 
74 Bu ayrılık sebebiyle üzgünüm. 
75 Ey âşık olan insanlar! Allah aşkına söyleyin. Genç sevgiliye duyulan aşk yüksek noktaya  ulaştığında insan 

ne yapsın?  
76 Bizim bu durumlarımız için 
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Çıúsa da çoú görmeyeydi dehr-i àaddÀrın gözi 

İtsem ey naòl-i ümìdim ben seni her dem refìú 

 

Armaàan eyler dÿ çeşmim ile şÀyÀn-ı úabÿl 

ÒÀk-i pÀye dem-niåÀr itdi gözüm miål-i èaúìú 

 

èArãa-yı èÀlemde Tevfìú çoú ùolaşdıñ vÀúıèÀ 

Görmediñ ya böyle bir ehl-i kerem yÀr-ı ãadìú 

 

Murà-ı Diliñ Şehr-i ÚamertÀba Vuãÿlü 

 

oradan gider iken teãÀdüf iden müteèaddid ve müteferriú yolları ve gÀh teneffüs ü rÀóat 

olunacaú yerleri hem-rÀh u rehberim irÀée vü tefrìú iderek ve muúaddemÀ geçilemeyüp bir 

maymun delÀletiyle ricèat olunan deryÀ-yı èummÀnıñ cÀnib-i şarúìsinde ùolaşaraú niçe 

müddet-i medìde ve meşaúúat-i şedìdeden ãoñra òÀk-i pÀk-i (şehr-i ÚamertÀba) úadem-

zen-i vuãÿl ve maòfì bir yere duòÿl ve èan-úarìb viãÀl-i yÀr-i dil-firìb ile kÀm-yÀb olacaàım 

o óavÀlìde istişmÀm olunan rÀyióa-i ùayyibe-yi zülf-i CÀnÀndan istidlÀl ü meémÿl olundı 

ise de refìú-i reh-nümÿn emr-i refÀúatinde oraya úadar meéõÿn oldıàından bu bìçÀreyi terk-

i kÿşe-yi vaódet ü hicret ve kendüsi hemÀn èavdete sürèat itmekde iken cÀnım birÀderim bu 

belde-i cesìmeniñ dÀòil ü òÀricini ve ahÀlìsiniñ eùvÀrıyla ülfet ü ünsiyet metÀèınıñ revÀcını 

bilmedigimden ve böyle bir maddeniñ óall ü èaúdinde erbÀbıyla meşveret olunması uãÿl-i 

mütteòaõe-i müstaóseneden bulundàından ve bendeñiz daòı bu uãÿle rièÀyet itmegi 

sevdigimden luùfen şuracıúda viãÀl-i CÀnÀn óaúúında lÀzım gelen aókÀm-ı şÿrÀyı 

 

31-b (62) 

icrÀ idelim didigimde refìú bu bÀbda òÀùırıñıza òuùÿr iden esbÀb-ı viãÀl-i yÀr ne vechledir 

dimesine bir güzel nÀme yazup göndermek ve keyfiyyet-i muvÀãaletimi ber-tafãìl 
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bildirmekdir söyledigime refìú nÀme yazılur ve CÀnÀna gönderilür ise şÀyed dest-i aàyÀra 

düşüp eãrÀrıñız meydana çıúması ve baèdehü óuãÿlü úarìb olan madde-yi viãÀle bir sekte 

vü òalel ìrÀå itmesi melóÿô olmasıyla ahÀlìden birine vÀfir zer ü sìm ve sÀéir hedÀyÀ-yı 

muètebere daòı baòş u teslìm ve bundan başúa òaãÀéil-i memdÿóadan maèdÿd olan irÀée-yi 

rÿy-ı beşÀşet ve rıfú u mülÀyemetle muèÀmele vü müşÀvere ve baèżı mertebe tecrübe vü 

imtióÀn yolunda anıñla muóÀvere olunaraú vechinde eåer-i feùÀnet ü ãadÀúat ve óarekÀt u 

revìş óÀlinde emÀre-yi dirÀyet ü insÀniyyet meşhÿduñuz olduúda kendüsini hem-rÀz ittiòÀõ 

idüp keyfiyyÀt-ı muúarrereyi lÀyıúıyla tefhìm ü ifÀde ve iútiøÀ-yı óÀlde anıñ vasıùasıyla 

tesviye-yi umÿra mübÀşere vü istifÀde olunsa bÀlÀda taãavvur olunan ibèÀå-ı nÀme ve 

mürÀseleden aósen veyÀòud ùÀéife-yi nisvÀndan biri buraya celb ü ióżÀr ve Àlüfte vü firìfte 

oldıúları miåillü baèżı reng-Àmìz şey’leriñ ièùÀ olunmasıyla şerm-sÀr idilerek tanôìm ü 

tertìb olundıúca nÀmeler yedine virilerek ãavb-ı CÀnÀna göndermek ve bu işi sühÿletle aña 

gördürmek veyÀòud lÀzım gelen teõkireler taórìr ü temhìr olunup mevżÿè u muèteber olan 

şehir postasına vażèan bir zamÀn dildÀr ile muòÀbere olunsa heróÀlde tertìb-i evvel ü 

åÀnìden ehven oldıàını ôan iderim ammÀ pek de ıãrÀr idemem yine siz bilürsiñiz didikde 

irÀée vü beyÀn buyurulan (şuúÿú-ı åelÀåe) edille-yi lÀ yuóãÀ ile èinde’l-èuúalÀ menúÿża 

olmasıyla anlarıñ bu òuãÿãda icrÀsı münÀsib olmadıàını birúaç delìl ile iåbÀt iderim (şıúú-ı 

evvel) şu delìl ile menúÿż ve àayr-i müéevveldir ki rÿy-ı zemìnde müddet-i medìde görişüp 

pek ãÀdıú ve ùabèa muvÀfıú ve dÀéire-i feżÀéil-i beşeriyyetden dÀéimÀ baóå iderek emåÀli 

nÀdìde ôann ve gümÀn olunan birùaúım yÀve -gÿyÀn ve bed-menişÀn ùaraflarından envÀè-i 

fenÀlıúlarıñ ôuhÿr bulmaúda idügi müdeúúiúÀn-ı zamÀn mirÀren tecrübe ve èayÀn eylemiş 

ve her ne ãÿretle efèÀl-i merdÿde ve aúvÀl-i nÀ-marżıyye ve maùrÿde  

 

32-a (63) 

vuúÿè bulur ise kÀffesiniñ ol dost u yÀr èaddolunan ehl-i kiõb ü dürÿàdan ãudÿr idecegini 

beyan itmiş olduúlarından dÀéimÀ bu miåillÿlerden iótirÀz üzre bulunması ve erbÀb-ı ãıdú u 

sedÀda bi’t-teãÀdüf anlarıñ meclislerinde bulunsalar hemÀn oradan firÀr eylemesi vÀcib 

iken şu az vaúit içinde ülfet ü ünsiyyet olunacaú õÀt ecÀnib ü aàyÀrdan maèdÿd iken ne 
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ãÿretle aña iètimÀd u emniyyet olunabilür (şıúú-ı åÀnì) delÀéil-i naúliyye ve berÀhin-i 

èaúliyye ile bÀùıldır ki ùÀéife-i nisvÀnıñ óokka-i dehÀnlarına (úaãabu-l ceyb) 77esrÀr virilüp 

èadem-i ifşÀsına ıãrÀr olınsa yine muúteżÀ-yı fıùrat-i aãliyyeleri olaraú 

 

                LÀ teémenenne èale’n-nisÀéi velev aòÀ  

     MÀ fi’r-ricÀli èale’n-nisÀéi emìn78 

 

beyti mÿcebince der-Àn ateş-i bülend-kes-i mekr ü keyd ile anı iõÀbe idüp zehr-i úÀtil oldıàı 

óÀlde ol madde-yi mektÿmeyi aàızlarından çıúararaú bütün èÀleme neşr ü işÀèa 

idegeldiklerinden anlarıñ öyle güzel şehvet-engiz sözlerine müstenid ü emìn olmayup her 

zamÀn şer ü şÿrlarından ve cevr ü sitem ü àadrlerinden ictinÀb üzre bulunmaú elzem iken 

bu miåillü esrÀr aàızlarına naãıl virilebilür (şıúú-ı åÀliåiñ) daòı buùlÀnı ôÀhirdir ki böyle aãl 

u esÀsı olmayan ve eglence ùarzında vażè olunup miyÀne-i òalúda birbirine ìãÀl-i fesÀd 

itmekde bulunan postaya şöyle bir madde-yi mühimmeniñ óüsn-i tesviyesine dÀéir olan 

taórìrÀtıñ vażè ü teslìmi òaùÀdan àayr-i sÀlim olacaàı cihetle her óÀl ü zamÀnda buña daòı 

iètimÀd u emniyyet olunmamaú bedìdÀr iken òuãÿãan esrÀr-ı CÀnÀna müteèalliú bir 

keyfiyyetiñ posta vÀsıùasıyla gönderilmesi naãıl tecvìz olunabilür ancaú bu bÀbda elyaú 

olan ãÿret-i diger ve tedbìr-i Àòarla vuãlatıñ çÀresini aramaú ve esbÀbıñ her dürlüsüni güzel 

düşünüp buraya geldigimi bu leyle ol yÀr-i sitem-kÀra iòbÀr ve baèdezìn idecegi 

muèÀmeleye göre ùavranmaúdır baúalım Àyìne-i devrÀn ne ãÿretle irÀée vü beyan idecek ve 

óuãÿl-i maúãÿd òuãÿãunda tertìb ü terkìbi taãavvur olunan úażÀyÀ-yı muóabbet ne gÿne 

maùlÿb u müddeèÀmızı intÀc eyleyecekdir ammÀ meémÿldür ki bu bÀà-ı dildÀrda naòl-i 

murÀdım 

 

 

 

 
77 Şeker kamışı  
78 Sizin kardeşiniz bile olsa (erkekse) kadınların yanında bir erkek olmasına asla güvenmeyin. Çünkü 

erkekler arasında güvenilecek biri yok.  
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32-b (64) 

óÀãıl ve şu gülistÀn-ı úurb-ı CÀnÀnda Murà-ı Dil ol gül-i òandÀna vÀãıl olur şimdi buradan 

èazìmet ve bi-mennihì teèÀlÀ vaùan-ı aãlìñiz bulunan MestÀndile óüsn-i muvÀãalat ve bezm-

i èirfÀna ùaraf-ı kemterìden güldeste-yi edèiye-yi meéåÿre ve vuúÿèÀt-ı manôureyi ve 

òÀããaten ol sÀúì-yi meh-pÀreye selÀm-ı dostÀneyi teblìà ü ìãÀle himmet ü selÀmetle 

geldigimiz şeh-rÀh-ı istiúÀmetden ùoàri teşrìfe àayret idiñiz deyince hemÀn ol refìú-i 

şefìúim èavdet ve yine bu bìçÀreyi terk-i zÀviye-yi memleket-i vaódet eyledi 

 

RÀh-ı èışúda vÀlih ü óayrÀn mı ey göñül 

Úurb-ı yÀrda dem-be-dem giryÀn mı oldun ey göñül 

 

Sergüzeştim oldı şimdi èÀleme èibret-nümÀ 

èÁúıbet düşdüñ dile destan mı oldun ey göñül 

 

Zìver-i neyl-i viãÀl-i yÀr ile pür-zìb iken 

Şimdi Àlÿd-ı àam-ı hicrÀn mı oldun ey göñül 

 

Aldanup vaèd-i viãÀl-i yÀre virdiñ meyl-i tÀm 

VÀh bu àamòÀnede mihmÀn mı olduñ ey göñül 

 

Bu gülistÀn-ı òayÀlde èandelìb-i zÀr-veş 

Áh ile feryÀd ile nÀlÀn mı olduñ ey göñül 

 

Ey göñül bu dìdeden hep sırrıñ oldu ÀşikÀr 

VÀdì-yi óayertde bì-iõèÀn mı olduñ ey göñül 

 

Hiç kesilmez çeşme-yi çeşmimden her dem òÿn-ı dil 

Bilmezem kim bürke-yi feyeżÀn mı olduñ ey göñül 
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Ol peri-peyker saña çün vaãlını itdi dirìà 

Ol sebebden rÿz şeb òandÀn mı olduñ ey göñül 

 

Tevfìú-i bìçÀreyi ãoúduñ belÀ-yı èışúa óayf 

Görmüyorsuñ óÀlini pinhÀn mı olduñ ey gönül 

 

33-a (65) 

orada teõekkür olunan ãuver-i müteèaddideniñ hiçbir ãÿreti tercìó ü iòtiyÀr olunamadıàı 

óasebiyle çÀr cihÀtımı ióÀùa vü istìèÀb iden hümÿm-ı fikr-i hecr-i yÀr ve àumÿm-ı ùaèn-ı 

aàyÀr murà-ı cÀna ãaórÀ-yı ÀşiyÀne-yi vücÿdu ve belki bütün gül-zÀr-ı dünyÀyı teng ve ùÀr 

ve her bir ÀrÀ vü tedÀbìri ve ÀrÀm olunacaú yeri pür-òas ü òÀr eylemesinden gÀh cÀlis ve 

gÀh úÀéim ve gÀhì mükÀleme edilecek enìs olmadıàı cihetle nÀéim ve úalúup öte beride 

mestÀne gezinür ve kendi kendime söylenür iken istimÀè idenler buraya bir dìvÀne gelmiş 

söylemelerinden iótirÀzen söylendigime der-èaúab sÀdim ü nÀdim olaraú gitdikçe baór-i 

muóìù-ı àumÿm tevÀfür ü temevvüc eylemesine taóammül idemeyüp bÀrì bir miúdÀr òÀric-i 

beldeye gideyim ve oralarda iktisÀb-ı hevÀ-yı nesìm ile tevsìè ü tefrìó-i dÀéire-i cÀn ve hem 

de şu münÀsebetle cüst-ü-cÿ-yı esbÀb-ı viãÀl-i CÀnÀn ideyim yollu mülÀóaôa ile hemÀn 

süvÀr-ı esb-i kef-efşÀn ve şehr-i ÚamertÀbıñ seyr ü temÀşÀya şÀyÀn olan mesìresine 

èazìmete şitÀbÀn ve gide gide bir maúÀm-ı dil-güşÀsına vuãlatla tesrìr-i çenÀn olundı ol 

mevżiè-i òÿş ve òıremiñ vasaùında 

 

                Ravżatün taøóaku min fevúihÀ ezhÀr   

  Ve cennetün tecrì min taótihÀ’l-enhÀr79 

 

beyt-i dilkeşiñ müéeddÀ-yı òïş-edÀsınca cereyan iden nehriñ iki ùarafında vÀúiè envÀè-i 

eşcÀr u ezhÀr aralarında herkes ecÀnib ü aàyÀr ile iòtilÀù itmege meyl ü heves itmeyerek 

 
79 Bir bahçe var ki üzeirnde çiçekler gülüyor. Bir cennet var ki altından nehirler akıyor. 
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dÀéimÀ aúrÀn u emåÀl ü hem-cinsleriyle ülfet ve ol deryÀ-yı aóêar-ÀsÀ çemenistÀn-ı 

èÀfiyetde oùurup edìbÀne birbiriyle óüsn-i muãÀóabat ve ünsiyyet ve èaúlıñ bi’l-iòtiyÀr 

zevÀl ü noúãÀnına bÀèiå olan şürb-i òamr ve sÀéir buña maúìs müskir şey’lerden mücÀnebet 

iderek bütün òalú fevc-À-fevc ve derece derece mesned-i õevú ve bisÀù-ı rÀóata müttekÀ 

oldıúları óÀlde aralarında ùolaşup èÀlem beni seyr itmekden ise murabbaè-nişìn-i kÿşe-yi 

inzivÀ vü vaódet olup da èÀlemi seyr ü temÀşÀ eylemek daha evlÀ ve muúteżÀ-yı merÀsim ü 

ÀdÀb-ı ulü’l-bÀb bÀòuãÿã Àyìn ü èÀdÀt-ı ahÀlì-yi şehr-i ÚamertÀb ùoàrıden ùoàrı etrÀb u 

emåÀlimiñ yanlarına varmak ve anlarıñ şeref-i ülfetleriyle şeref-yÀb olmaú aèlÀ idiyse de 

ez-úadìm mübtelÀ oldıàım derd-i èışúa bÀlÀda mutaãavver olan 

 

33-b (66) 

şey’lerden başúa bir dermÀn bulınur ve óüsn-i himmet ü èinÀyetleriyle vuãlat-ı yÀre bir rÀh-

ı savÀb gösterilür òülyÀsıyla müsinn ü iòtiyÀr olanlarıñ cemèiyyetlerine gitmek heróÀlde 

ùabèa evfaú ve aóvÀl-i perìşÀniyyetime sezÀ-vÀr u elyaú olmasıyla der-Àn dÀòil-i òalúa 

pìrÀn-ı rast-gÿyÀn oldıàımda anlar icrÀ-yı mÀé-yı zülÀl-i Àdemiyyet ve ìfÀ-yı muúteżÀ-yı 

insÀniyyet úaãdıyla o Ànda beni bilemediklerini bildirmemek ve maósÿs olan maddeniñ 

keşfiyle beni maócÿb itmemek içün ÀşinÀ-yı úadìm muèÀmelesini göstermege mütaãaddì ve 

envÀè-i ferÀóiyyet ve mesrÿriyyete müteèallik maúÀlÀtıñ serd ü beyanıyla inşirÀó-ı úalbe 

müteéeddì oldılar evvelÀ semt-i etrÀb u aúrÀna gidilmesi şeèÀyir-i adÀb-ı üdebÀdan iken 

buña èadem-i rièÀyetle meclislerine gitmege mütecÀsir oldıàımı müşÀhede itmeleriyle 

bunuñ żamìrinde elbetde bir şey’ olmalıdır yollu èuúde-yi iştibÀhıñ óall ü defèi òuãÿãunda 

bÀ-işÀret-i óużżÀr içlerinden bir õÀt-ı èÀlì-vaúÀr úulaàıma yanaşup efendim revìş-i óÀl ü 

úÀliñiz àarìbü’d-diyÀr oldıàıñızı ìmÀ ü işèÀr idiyor tesviye-yi maãlaóat żımnında mı yÀòÿd 

maóżÀ seyr ü seyÀóat-i memleket arzÿsunda mı buraya uàranıldı suéÀline  

 

Eşk-i dìdem rÿz[u] şeb derd ü àam taúrìrlenür 

İstemez dilde úarÀrı dem-be-den taèrìrlenür 
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Áteş-i hicrÀnla yandı şehr-i dil oldı òarÀb 

Vaút-i vuãlatda mı ÀyÀ bu sìnem taèmìrlenür 

 

Her seóerde Àh ü zÀmdan òarÀb olsun felek 

Birbirin taèúìb ider çün derd ü àam tekåìrlenür 

 

Vuãlat-i dìdÀr-ı devr-i èÀlemden àaraż 

MuúteżÀ-yı ùÀlièimdir dil-rübÀm testìrlenür 

 

Bezm-i èışúında èÀşıúÀnıñ bitmiyor daèvÀları 

Böyledir deéb-i muóabbet hep merÀm taèsìrlenür  

 

Úıl teraóóum ey mürüvvet maèdeni ehl-i kerem 

 

34-a (67) 

Luùf-u iósÀnıñla elbet maúãadım tesyìrlenür 

 

Sahfe-yı sìnemde menúÿş ÀfitÀbım var benim 

Öyle pertev gösterir kim àaym-ı àam taóõìrlenür 

 

Ufú-ı dilden göstereydi mÀh-cemÀlim rÿyını 

Refè olur ôalÀm-ı èÀlem lÀ-cerem tenvìrlenür 

 

Úalmadı ãabra mecÀli Tevfìú-i dìvÀneniñ 

Zülf-i sünbül laèl-i leble ãubó u şÀm rencìrlenür 

 

işbu àazel ile cevÀb virince ol õÀt bundan çend sene muúaddem geşt ü güzÀr-ı memÀlik ü 

büldÀn emeliyle burayı teşrìf buyuran Pìriñ tavãiye buyurmuş oldıàı õÀt siz olmalısıñız 
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lÀkin keyfiyyetiñ künh ü óaúìúati lÀyıúıyla maèlÿm olmadıàından derÿnuñuzda mużmer ve 

bürke-yi diliñizde müsteúar deryÀ-yı muóabbetiñ feyeøÀnından ùolayı bir derdiñiz mi yoòsa 

ãÿret-i dìgere dÀéir bir madde-yi mühimmeñiz mi var didikde bunca zamÀndan berü 

güzerÀn iden tavãiye maddesine kemÀl-i feùÀnetiñizle der-èaúab intiúÀl ü idrÀk olunmuş 

iken şimdi zülf-i CÀnÀndan muùavvel olan sergüõeştimiñ be-tekrar tafãìl ü beyÀnına óÀcet 

úalmayacaàı ôÀhirdir deyince vÀy leyl ü nehÀr Úaãr-ı (èAndelde) Àh ü zÀr eylemekde 

bulınmuş ve óÀlÀ rÿ-yı èanber bÿsına bir kimse medìd-i istişmÀm itmemiş olan civÀnıñ 

èÀşıú-ı ãÀdıúı siz misiñiz istifhÀmına Àhla beraber evet lafôı dehÀn-ı èalev-feşÀnımdan ãÀdır 

oldı ki rÀóat-nişìnÀn ãaórÀya óayret-efzÀ-yı bì-nühÀ oldıúda ol õÀt-ı feùÀnet-şièÀr bu ãÿretde 

muótaãarca bir şuúúa taórìr ü tanôìm ve bendeñize tevdìè ü teslìm idiñiz bi-mennihì teèÀlÀ 

úaãr-ı èÀlem-bahÀ-yı CÀnÀna tesyÀr ve ùarafından daòı istiòbÀr idebilirüz ve ôan ideriz ki 

müddet-i medìde ãarf olunan naúdìne-yi himmet beyhÿde żÀyiè ü telef olmayup giriftÀr 

oldıàıñız mihnet ü meşaúúat mütebeddil-i meserret olacak ve arzÿ-keşi bulundıàıñız 

CÀnÀnı èan-úarìb Ààÿş-ı muóabbete alup muradıñız óuãÿl bulacaúdır hele şimdilik 

rÀóatıñıza baúınız ve artıú ÀlÀm-ı dünyeviyyeñizi ãaóìfe-i  

 

34-b (68) 

dilden kÀmilen iòrÀc ve envÀè-ı õevú ü ãafÀ-yı mÀl-À mÀl idrÀc idiñiz zìrÀ ol Pìr-i èÀlì-

tedbìriñ emr ü irÀdesiniñ tenfìõi nezd-i èÀcizÀnemizde vÀcib meåÀbesinde oldıàı taèrìfden 

ÀzÀdedir şimdilik meskeniñizi bilmek ve siziñle dÀéimÀ görüşmek isterim dimesine 

bendeñiz buraya gelelden ve bu belÀ-yı èışúa mübtelÀ olaldan berü aòşam olmamış ve 

beytÿtet olacaú bir maóal daòı tedÀrik olunamamışdır didigimde öyle ise burada bir miúdar 

teneffüs ve tenezzühden ãoñra bendeòÀneye gidelim ve metÀè-ı muóabbete orada bir güzel 

revÀc virelim deyüp eglenmek içün kendi yediyle ãayd ve ùabò u ióżÀr olunan tÀze bıldırcın 

ve keklik kebÀbı ve mütemÀdiyen cÀrì olan nehr-i òïş-güvÀrıñ Àbı ile tecdìd ü tebdìl-i mÀ 

vü hevÀ olunaraú aòşamüsti müheyyÀ bulunan fayùonlara ikişer üçer kişi rÀkib ve beni daòı 

mukÀleme iden õÀt fayùonuna cÀlib olup yavaş yavaş belde-i meõkÿreniñ birinci 

mevúıèinde kÀéin devletòÀnelerine götürdiler ve işte burası kendi òÀneñizdir keder meder 
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itmeyiñiz didiler idi hemÀn orada àalebe-yi èışú u tezÀyüd-i sürÿr ve şevú ile şu manôÿme-

yi Àtiye tertìb ü tanôìm ve ol õÀt-ı èÀlì-úadriñ maòdÿm-ı besÀlet-mevsÿmu olan bir ùıfl-ı 

dirÀyet-kÀr vÀsıùasıyla Úaãrü’l-(èandelde) şeref-i mütemekkin-i òÀk-ı pÀ-yı kerem-pìrÀ-yı 

CÀnÀna taúdìm eyledim 

 

Murà-ı Diliñ ElifbÀ Tertìbi Üzre CÀnÀna NÀme Taúdìm Eyledigi 

 

èArżu óÀldir saña ey nÀzik-edÀ  

Meróamet úıl aman ey nÀzik edÀ 

 

ÓÀlini èarż idiyor geldi gedÀ   

İderek vaãlıña ol cÀnı fedÀ 

(Elif)  

RÀh-ı èışúda çeküp òayli taèb   

İtdigiñ cevr ü sitem oldı sebeb 

(Be) 

CÀna teéåìr itdi o nÀr-ı firúat   

Yoú mı ol óÀline raóm ü şefúat 

(Te) 

Oldı nÀlÀnına òÀliñ bÀèiå   

Oldı efàÀnına zülfüñ bÀèiå 

(æe)  

Eyledim vuãlatıña var mı òarc  

Çekdim her Àn elem ü miónet ve renc 

(Cìm)  

Bì-mecÀl itdi beni derd ü taraó  

Yoú mı luùfuñla baña õevú-ı feraó  

(Óa) 
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Öyle iúlimleri itdim tedvìò   

Ki anıñ vaãfını almaz tÀrìò 

(Òı) 

35-a (69) 

İdemem anları vaãf ü taèdÀd   

Maúãadım bendene olsun imdÀd  

(Dal) 

Bendene laèl-i lebiñ oldı leõìõ  

Ùatlı cÀndan baña o geldi leõìõ 

(Õel) 

NÀme-yi dildir virir dilden òaber  

İstimÀè eyle ki göñlüm ne çeker  

(Re) 

Yetişür bendene bu şìve vü nÀz   

Òayli demdir iderim vaãlı niyÀz 

(Ze) 

Baña çÿn òÀl-i òayÀl oldı enìs   

Şimdi vuãlat bañadır şeyé-i nefìs 

(Sìn) 

CÀmi-yi èışú ile oldum mevhÿş   

TÀ evvelden dile óüsnüñ menúÿş 

(Şın) 

Eyle bu derd ü belÀdan taòlìã   

Eyleme kÿşe-yi hecri taòãìã 

(äÀd) 

áamm-ı èışúıñ beni eyler iórÀż   

İtme gel baòş-ı emelimden ièrÀż  

(DÀù) 
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Eşk-i çeşm oldı hele baór-i muóìù  

İtmediñ göñlümi bir dem tenşìù 

(Ùı) 

Cevher-i èışúıñ olaldan maófÿô  

Genc-i dil oldı hemìşe maóôÿô 

(Ôı) 

Şimdi esrÀr-ı dilim buldı şüyÿè  

Buña da oldı sebeb seyl-i dümÿè 

(èAyn) 

Yoà iken dilde hele meyl-i ferÀà  

Vuãlata sevdicegim yoú mı mesÀà  

(áayn) 

Olma bìgÀne aman eyle elìf   

Bilürem õÀtını àÀyetle ôarìf 

(Fe)   

Seni bildim baña çÿn yÀr-ı ãadìú  

TÀ ezelden saña oldum èaşìú  

(Úaf) 

Tìà-i müjgÀnıñ idüp sìnemi çÀk  

Eyledi bunca zamanlar àam-nÀk  

(Kef) 

Úalmadı şimdi aman ãabra mecÀl  

Eyle ey gül-bedenim èarż-ı cemÀl 

(Lam) 

Senden özge yoà iken yÀrim vÀrım  

Yoú mı şefúat ÀmgÀr-ı mekÀrim  

(Mìm) 
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Naúd-i èömrüm saña ãarf oldı hemìn  

Oldı kÀrım heme feryÀd ü enìn 

(Nÿn) 

Eyledi vaãlıñı cÀnım arzÿ  

ÒÀl-i ruòsÀrıñı eyler arzÿ 

(Vav) 

Úaãr-ı ÀrÀmıña oldum ÀgÀh  

İderek leyl ü nehÀr Àh ile vÀh  

(He) 

Çekemem destimi senden aãlÀ  

Söyle her sözüme luùfen lÀ lÀ   

(LÀmelif) 

äu gibi sende sitemler cÀrì   

Herkesiñ böyle mi bilmem yÀri 

(Ye) 

 

vaútÀ ki işbu manôÿme-yi mürettebe òużÿr-ı dildÀra vÀride oldı ve anı elifbÀ gibi oúudı ve 

ùıfl-ı úÀbiliyyet ve istièdÀdı ile bu naôm-ı dilkeşiñ elfÀôını ezberleyüp 

  

35-b (70) 

mefÀhìm ü maèÀnìsini añladı derÿnunda mestÿr u muhtefì olan bürke-yi muóabbeti feyeżÀn 

ve çeşme-yi çeşm-i Àhÿsundan úaùarÀt-ı mütevÀliyÀt-ı hasretì cereyÀn iderek ve deryÀ-yı 

èışúı o Ànda temevvüc ü teóarrük ve ãÀóib ü nÀôım-ı manôÿmeyi bilemediginden bir zamÀn 

tefekkür ü teşekkük eyleyerek èÀúıbet ol ùıfl-ı nev-resìdeyi yanına çaàırup bu nÀmeyi irsÀl 

ve sizi buraya isbÀl iden õÀtıñ nÀmıyla maóall-i ÀrÀm ü iúÀmetini ve böyle sÿ’-i ôann u 

iştibÀhı daèvet ider naômıñ gönderilmesinden àaraż ne oldıàını bilmek isterim didikde ol 

ùıfl-ı dirÀyet-kÀr bugün seyr yerinden pederimle berÀber buralarda görülmemiş bir õÀt 

henüz geldi ammÀ nÀmını bilemiyorum ancaú getürmüş oldıàım kÀàıdı maôrÿfen pederim 
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ièùÀ ve òafiyyen beni buraya isrÀ vü tisyÀr eyledi deyince ol mÀh-tÀb-ı pür-tÀb defè-i şükÿk 

u iştibÀh ve madde-yi vÀúıèayı tedúìú ü istiknÀh itmek içün şuracıúda bir laóôÀ tevúìfiñiz 

ìcÀb idiyor deyüp şu nÀmeniñ tanôìm ve irsÀline mecbÿr ve bì-tÀb oldı 

 

Murà-ı Diliñ NÀmesine Cevab Olarak CÀnÀnıñ Gönderdigi NÀmesi 

 

Geldi bir nÀme-yi manôÿm elime  

Virdi biñ nÀr-ı muóabbet dilime 

 

Söylemez aãlını ÀyÀ bu ne óÀl  

İtmedim õerrece çün aòõ-ı meéÀl 

 

Eyledi óÀlimi der-Àn teşvìş  

Eyledi õihnimi àÀyet taòdìş 

 

Yaúdı ãaórÀ-yı dili Àteş-i èışú   

Virdi derd ü elemi Àteş-i èışú 

 

Var idi gerçe hezÀrÀn èÀşıú  

Olmadı hiçbiri vaãla lÀyıú 

 

Sende bir nebõe ãadÀúat görinür  

Sözde hem vaãla liyÀúat görinür 

 

Görmedim böyle ãadÀúat gerçe  

Görmedim bunca cesÀret gerçe 
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Mesken-ı aãlıñı bildür bileyim  

Maúãÿduñ her ne ise ben vireyim 

 

Bileyim nÀmıñı ey dïst-ı úadìm  

Çekemem ùoàrısı bu nÀr-ı elìm 

 

Söyle evãÀfıñı ol bÀşın içün   

Bildir ol õÀtıñı hem bÀşın içün 

 

ÒÀùıra òayli vaúÀyiè geliyor   

TÀ CivÀntÀbda olan óÀl geliyor  

 

36-a (71) 

bu miåillü ãÿret-i istifhÀm ve sìret-i neyl-i merÀmda tanôìm ü iróÀl ve irsÀl úılınan nÀme-yi 

sürÿr-encÀm resìde-yi dest-i taèôìm ü ikrÀm olınca baède vażè-ı cebìn-i ièzÀz vü tevúìr 

imrÀr-ı dìde-yi müùÀlaèa degil belki ez-cÀn ü dil ezberleyüp der-èaúab sergüzeştimiñ 

icmÀlini bir varaú-bÀreye derc ü taórìr ve sÿ-yı dil-rübÀya baèå u tesyìr eyledim 

 

Murà-ı Diliñ İcmÀlen Sergüõeştini ŞÀmil Úaãr (ü’l-èAndelde) CÀnÀnına Menåÿr Olaraú Bir 

NÀmesi 

 

ey gülşen-i muóabbetiñ àonce-i zìbÀsı ve’y bÀà-ı diliñ bir naòl-i raènÀsı bundan aúdem 

şehr-i şehìr-i CivÀtÀbda mÀlik-i óüsn ü Àn-ı bì-hemtÀ iken şìve-yi bì-nühÀñıza bìçÀre Murà-

ı Dil-i pür-zÀr ez-cÀn ü dil mübtelÀ ve viãÀl-i cemÀl-i gül-i Àl içün meénÿs-ı envÀè-ı derd ü 

belÀ ve biñ dürlü dÀm-ı cefÀñıza giriftÀr olup èÀúıbet vuãlat-ı dìdÀrıñıza úarÀr u niyyet ve 

ùaraf-ı sitem-kÀrÀneñizden buña muvÀfaúat ãÿreti gösterilmiş ve muéaòòaren ber-mukteżÀ-

yı merÀsim ü èÀdÀt-ı maèşÿúÀn envÀè-ı cevr ü sitem ile bu leõõet-i viãÀlden beni mehcÿr 

idüp cÀnib-i hicrÀna èazìmet buyrulmuş idi işte ol zamÀn bendeñiz Àteş-i èalev-bÀş-ı 
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iftirÀúıñıza taóammül idemeyüp ve maóall-i ÀrÀm u iúÀmetiñizi daòı bilemeyüp leyl ü 

nehÀr cüst-cÿ-yı esbÀb-ı viãÀl-i dìdÀrıñız arasında bir (Pìr)-i rÿşen-żamìre óüsn-i mülÀúÀt 

ve anıñ virdigi pend ü naãìóatle niçe cÀ-yı hevl-nÀkden úurtulmuş isem de lÀyıúıyla èÀmil 

olamadıàım cihetle geldigim yollarda dürlü dürlü dÀhiyelere uàradıàımdan başúa iki vaóşì-

yi bed-sìretiñ ellerine düşüp refìú-i pürşefìúim (NÀyÀb)-ı şecÀèat-meéÀb yetişüp anıñ óüsn-i 

muèÀvenetiyle cÀnımı úurtarmış idim baèdehü refìúimiñ óüsn-i rıżÀsıyla muvaúúaten 

müfÀraúat vuúÿè bularaú yalñız gide gide (èAnkebe) vÀãıl oldıàım Ànda (EràuvÀnda) 

NÀyÀbıñ (telàraf) vÀsıùasıyla işèÀrına mebni hemÀn oradan şehr-i (Şekìbe) dÀòil ve tekrÀr ol 

Pìre mülÀúì vü vÀãıl ve anı müteèÀúıben ol NÀyÀb-ı èÀlì-cenÀb (şimendifer) ile oraya 

gelerek anıñ daòı şeref-i mülÀúÀtına nÀéil olup viãÀl-i ruòsÀrıñızla kÀm-yÀb olmaú içün 

orada bir zamÀn meşveret ve Baór-i (ÜcÀcdan) mürÿr olunması muúarrer oldıàından oranıñ 

ıãlÀó-ı fesÀdını bendeñize ióÀle itmeleriyle hemÀn çend èaded sefÀéin-i óarbiyye ile  

 

36-b (72) 

oraya varılup ümerÀsı rişte-yi èahd-i úadìmi şikest ve tecdìdine daòı muòÀlefet 

eylediklerinde bir büyük muóÀrebe vuúÿè bulduysa da manãÿr u muôafferiyyet ile oradan 

daòı selÀmet geçilerek ve vuãlatıñızdan mÀèadÀ dünyÀnıñ hiçbir şeyé-i müsteèÀrı gözümde 

olmadıàı cihetle ancaú rÿ-yı èanber-bÿ ve úadd-i dil-cÿyıñız arzÿ olunup o gìsÿ-yı müşk-

Àlÿduñuzdan muùavvel olan yollara ve çÀh-ı zeneòdÀnıñız miåillü derin derin yarlara düşüp 

oraları bilmedigimden yolum ãaóÀrì vü beyÀbÀna ve siyyemÀ bir deryÀ-yı èummÀna teãÀdüf 

iderek hele bir maymun-ı ferÀsetnümÿnuñ delÀletiyle òÀéifen oradan ricèat (ve MestÀndil)-

nam belde-i cesìmede bulunan bezm-i èirfÀna medèuvven úadimizden vuãlat ve icrÀ-yı 

èıyş-ü èişret olunaraú óattÀ òayÀliñiz dÀéimÀ cÀnımla beraber ãandıúca-i sìnemde maófÿô 

olmasıyla sÀúiyÀn-ı mehveşÀn ve şÀhidÀn-ı meyfürÿşÀnıñ birine naôar-ı iltifat itmeyerek ve 

Pìr-i bÀlÀ-serìriñ orada bulunmasıyla yine anıñ reéy ü tedbìri ve üdebÀ-yı bezmiñ tensìb ü 

úarÀrı ile buraya úadar bir refìú-i şefìú terfìú buyurularak revnaú-sÀz-ı ÀrÀm buyurulan 

úaãr-ı kÀşÀneye muúÀrebet-i dil-sÿzÀnem vuúÿè buldıàı 

 



 

116 
 

Hemìşe ey kemÀn-ebrÿ devÀnlar hep seninçündür 

Çeküp derd ü elem bunca zamÀnlar hep seninçündür 

 

Açıl gül àonçe-veş òandÀn ola bu èÀşıú-ı zÀrıñ 

Seóerde ãad hezÀr Àh ü fiàÀnlar hep seninçündür 

 

ve sergüõeştimiñ tafãìlÀtı hengÀm-ı vuãlatda ve ÀvÀn-ı celvet ü òalvetde eglence ãÿretiyle 

óikÀye vü beyÀn olunacaàı maèlÿm-ı vefÀdÀr u pesendìde-yi nigÀrları buyuruldukda úavl 

siziñ iósÀn siziñdir sevdigim 

işbu varaú-pÀrem yine ol maòdÿm yediyle vÀãıl-ı òużÿr-ı dildÀrım olınca yÀrim ãaúın 

úuzum buralarda bir raúìb-i bed-endìşin aàzından düzme müzme sözler olanda ãoñra 

mÿcib-i rezÀlet ve bÀèiå-i nÀle vü zÀrım olmasun didikde maòdÿm-ı òayr pederim òÀnesine 

o miåillÿ erÀzil ve edebsiz maúÿleleriniñ Àmed-ü şüdlerine rÀżı olmayup rÿz u şeb  

 

37-a (73) 

fÀżıl u kÀmil ve fünÿn u maèÀrifde fÀyiúü’l-emÀåìl olanlarıyla görüşmege mÀéil ü Àmil ve 

taóãìl eyledigi èilm ile èÀmil ve bilmedigini ögrenmek arzusÿyla dÀéimÀ dÀmen-bÿs-ı efÀøıl 

oldıàı òaber-i ãıóóat-eåeri ôan iderim ki úulaàıñıza vÀrid ü vÀãıl olmuşdur ve bu varaú-

pÀreyi gönderen õÀt bugün pederimle seyir yerinden gelüp óÀlÀ bendeòÀneñizde misÀfirdir 

ve buranıñ muúìm-i Àdemìlerine vechen mine’l-vücÿh müşÀbih degildir ve bir de òÀl-i 

èiõÀrıñız ile zeneòdÀnıñızı yÀd eyledikçe derÿn-i dilden çekdigi rişte-yi Àhı ùÀú-ı semÀya 

vÀãıl olmaúda ve menbaè-ı mÀ gibi olan iki gözlerinden dökdigi úanlı yaşı taót-ı åerÀya 

ãaçılmaúda oldıàını gördigimden artıú burası cÀ-yı iştibÀh olmadıàı meczÿm-ı 

bendegÀnımdır dimesiyle CÀnÀn maúÀlÀt-ı mesrÿdeden kesb-i iùmiénÀn ve rÀh-ı èışúında 

müstedÀm u ãÀdıú ve viãÀl-i meh-rÿyına sezÀ-vÀr u lÀyıú ve niçe èahd ü mìåÀúlarında åebat 

ü istiúrÀrları ve herkese ìãÀl-i żarÀrdan mÀèadÀ bir fÀéideleri olmayan birùaúım dürÿà-

gÿyÀn u telò-süòÀnÀnı her cihetle fÀyik ve bülbül-i mÀéil-i gül-i òandÀn-ÀsÀ anıñ àonçe-fem 

ve laèl-i leb-i şeker-éefşÀnıña ve ùÿùì-yi zebÀn ve cemÀl-i dilÀrÀsına fi’l-òaúìúa èÀşıú 
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oldıàımı derk ü ìúÀn itmesiyle der-èaúab bu òaber-i pür-ùarab yÀriñ úuvve-yi êÀóikesiniñ 

taórìkine sebeb oldıàı ecilden Àtiyü’l-beyÀn şuúúa-yı kerem-nişÀnıñ tenmìú ü tesyÀr ve 

vaèd-i viãÀliyle ãanki bütün dünyÀyı baòş u iósÀn eyledi 

 

Murà-ı Diliñ NÀmesine CevÀb äadedinde CÀnÀnıñ NÀmesi 

 

 ey ùÀlib-i viãÀl-i cemÀl-i yÀr ve’y rÀàıb-ı neyl-i ÀmÀl-i aòyel-i dildÀr sergüõeştiñiz àÀyetle 

mücmel ü iòtiãÀr olaraú merre-yi åÀniyede irsÀl ü tesyÀr buyurulan şuúúa-yı taró-endÀz u 

ferah-efrÿzuñuz meserret-baòş-ı (Úaãrü’l-èandel) olınca ùoàrısı bundan evvel münèaúid 

olan rişte-yi şekk ü iştibÀhı dil henüz óall ü ÀşikÀr olmuşdur çünkü nÀs bu miåillü bÀzÀr-ı 

muóabbetde dessÀs u aóyel ve bu yolda bulunanlarıñ daòı ekåerìsi esfel ü erzel ve ãarf u 

beõl eyledikleri efkÀrıñ kÀffesi efsed ve aòùal ve aàyÀr-ı bed-şièÀrıñ daòı Àn-be-Àn  

 

37-b (74) 

tekÀåür ü tevÀfürü cihetiyle her ne úadar meróale-yi rÀh-ı èışúda úurbiyyet ü buèdiyyet yoà 

ise de èÀşıú u maèşÿú arasında cümlesi rÀbit-efrÀz-ı fitne ve perde-keş-i fesÀd u engel 

olmalarıyla anlarıñ mekr ü óìlelerinden ve bir de şu dÀr-ı müsteèÀr ve lÀ-siyyemÀ bu úaãr-ı 

dil-mesÀrda nÀr-ı firúatiñizle sÿzÀn u melÿl oldıàımdan tecÀhül eyledim yoòsa derd-i 

derÿnum sizden daha efzÿn ve müşkildir 

 

         VefÀ mebÀd umìdem eger be-àayr-ı tu hest  

    ÓarÀm bÀd óayÀtem eger berÀy-ı tÿ nìst80 

 

bu bÀbda reéy-i èÀlìleri her ne gÿne úarardÀde olur ise ol vechle òareket ve muvÀfaúat 

olunacaàı maèlÿm-ı ãadÀúat-güsterìleri buyurulduúda her óÀlde cÀn seniñ cÀnÀn seniñdir 

efendim 

 

 
80 Eğer senden başkası varsa, ümidim yetişmesin. Ömrüm haram olsun, eğer senin için olmazsa. 
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Murà-ı Diliñ CÀnÀnını Sefìne-yi Áàÿşuna Aldıàı 

 

el-úıããa ol ecmel-i aósen-i dilberÀn-ı nÀs ve deúÀyıú-ı muóabbet ve óaúÀyıú-ı meveddet-

şinÀs şÀyeste vü lÀyıú-ı maómidet ü sipÀs olaraú nièmet-i girÀn-bahÀ-yı vaãl-ı kemend-i 

zülf-i inúıyÀdını dest-i idÀre vü iòtiyÀrıma tefvìż ü ióÀle iderek òayli zamÀndan berü lÀbis 

oldıàım libÀs-ı teraó-ı iştiyÀú u óasreti vücÿd-ı àam-Àlÿdumdan òalè ü tebdìl ile ez-ser-i 

nev úumÀş-ı fÀòir-i feraó-ı iltifÀt-i dil-nüvÀzìlerin ser-À-pÀ ilbÀs idecegi mÀ-dÀmeti’l-leyÀlì 

ve’n-nehÀr anıñ rÀh-ı èışúında ibrÀz-ı ãadÀúat ü istiúÀmetle bìş ü besini terk itmeyüp kişver 

ü eúÀlìm-i àam u ekdÀrda geşt ü güzÀrı iòtiyÀr idüp ve idecegimi manôÿm u menåÿr olaraú 

èarż-ı pìş-gÀh-ı cÀn-penÀh-ı meróamet-i dildÀr úılınan èarÀyıż-i nÀçìzÀnemden bi’l-istidlÀl 

luùfen sÿ-yı emel-baòşÀ-yı èÀlìlerinden pey-der-pey vÀrid-i cÀ-yı aàrÀz olan iósÀn-nÀme-yi 

sürÿr-encÀmınıñ neyyir-i mefÀhìm-i vÀlÀlarından istibşÀr u iútibÀs olunmaàla hemÀn ol 

şeb-i pür-ùarabda bir tedbìr-i muvÀfıú-ı taúdìr-i úadìr ve bir desìse-i sehìle-i mÿcib-i tesrìr-i 

dil-i esìr ile (Úaãr-ı èandelden) envÀè-ı nÀz ü niyÀzla çıúarup pìş-gÀh-ı şehr-i ÚamertÀbda 

resen-bend-i ÀrÀm olan bir sefìne-yi çÀbuk-seyrde ferş-i bisÀù-ı rÀóat u ikrÀm ve der-èaúab 

meõkÿr keştì-yi ÀmÀl ü maúÀãıdıñ ãadrında murabbaènişìn-i rukÿbuna ilóÀó u ibrÀm ve 

baèdehü resen-i büreyde-i óareket 

 

38-a (75) 

ve lenger-ber-Àverde-yi úıyÀm olup ruúabÀ-yı bed-Àyìn ü aàyÀr-ı òodbìnden òÀlì bir sÀóil-i 

emn ü selÀmet ve bir cÀ-yı yümn ü istirÀóata ùoàrı taórìk ü tedvìr-i çarò-ı maúãad u kÀm ve 

èaùf ü imÀle-yi dünbÀle-yi maùlab u merÀm iderek giderek dü dìde-yi teóassür-tevéemden 

nehr-i serìèü’s-seyr-ÀsÀ isÀle-yi dümÿè-ı meserret viãÀl-i yÀre devÀm ve gÿn-À-gÿn ÀàÀz-ı 

güftÀr u kelÀm ve rÀyet efrÀz-ı sürÿrla èarż u tecdìd-i kÀlÀ-yı bÀlÀ-yı muóabbete ihtimÀm-ı 

tam ãırasında ey bÀdì-yi esìr-i pençe-yi iżùırÀb-ı èışú ve’y perde-keş-i ber-mihr-i cemÀl-i 

pür-tÀb u şevú bu bÀà-ı cihÀn-ı àam-meleéanda naòl-i murÀdımı ièùÀ vü iósÀn buyurmayup 

hemìşe miréÀt-ı mücellÀ-yı èışúdan irÀée-yi ãÿret-i cevr ü sitemle bu úadar kÿşe-yi hicrÀnda 

iòtifÀ vü pinhÀn olmañıza ôÀhir ü bÀùın èillet ü sebeb-i müstaúil ne idügini úuluñuza iòbÀr u 
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ifhÀm buyurmaz ve keyfiyyÀt-ı vÀúıèanıñ óaúìúat ve künhünü söylemez iseñiz böyle deryÀ-

yı ùÿfÀn-òìz ü şerer-engìz-i óayretde mevc-òˇÀr-ı miónet olmaú bÀdì-yi nevóa-yı ber-

efrişte-yi ervÀú-ı nüh-ùÀú degil midir suéÀl-i dilsÿzÀneme cevÀb-ı òïş-meéÀl ãadedinde ol 

gül-i ruòsÀr-ı Àl óoúúa-güşÀ-yı maúÀl ve ãadefçe-yi dehÀnından şu ãÿretle dürer-efşÀn 

maúÀl-ı mÀ-fi’l-bÀl oldı bundan çend şühÿr ve dühÿr aúdem ol mevżıè-i dil-güşÀ-yı 

CivantÀb ki orada bir laóôa hem-dem ve bir dem müşÀhede-yi gül cemÀlim ile füruvòande 

ve òırem olmuşidiñiz işte ol hengÀmda envÀè-ı fekeh ü mülÀùefeye küstÀòì-i cesÀretiñiz 

min àayri taúdìr ü taósìn dürlü dürlü àażab ve irÀée-yi óiddet ü taèb iderek bu Àna degin 

iòtiyÀr-ı kÿşe-yi hicret ve ıãùıbÀr zÀviye-yi êacret-i firúatle Àh ü enìn idilmesi õerÀyiè ü 

vesÀéil-i Àtiyeye mebnì ve bir de (el-umûru merhÿnetün liéevúÀtihÀ)81 úażıyyesiniñ 

mÀãadaúıyla zìrde beyÀn olunacaú delÀéil-i muètebereye mübtenìdir çünkü bu miåillü 

umÿr-ı èasÀéir ü ãaèÀéib ü meãÀéib-i èışúıñ taòfìf ve teshìl ve tesyìri òuãÿãunda çarò-ı 

àaddÀrıñ müştehÀ-yı gerdiş-i cefÀsını görmemiş ve çend bÀr anıñ germ ü serdini Àzmÿde vü 

tecrübe itmemiş oldıàıñızdan vehle-iy ÿlÀda müşÀhede itdigiñiz nièam-i celìle-yi viãÀl-i 

yÀriñ müstevcibü’l-edÀ olan maómidet ü şükrü ve müstelzimü’l-ìfÀ bulunan tekrìm ü 

tevúìri şöyle ùursun böyle bir cevher-i èÀlem-behÀnıñ úadr ü úıymetini  

 

38-b (76) 

bilemeyüp her bÀr taóúìr ü itlÀf idecekliñiz melóÿô u bedìdÀr oldıàından ve bu bÀbda nezd-

i rindÀn u èÀşıúÀnda hem maèdÿd-ı erÀzil ve hem maóúÿr u merdÿd-ı mecÀlis-i fevÀżıl 

olacaàıñız der-kÀr idüginden ve bahÀrsitÀn-ı èömr-i civÀnìde yaèni gençlik gülistÀn 

èÀleminde muvaffaú u maôhar oldıàıñız gül-i nÀ-şefkate-yi èiõÀr-ı yÀr ü dürr-i nÀ-süfte-yi 

dildÀra genclik belÀsı muúteżÀsıyla her Àn isÀle-yi mÀ-yı óayÀt-ı nüvÀziş itmeyüp hemÀn 

dest-i baàbÀn u dÀye-yi ebr-i bahÀr-ı úudretle neşv ü nema bulan ol àonçe-yi dehÀnı ÀsÀn u 

sühÿletle leb-i meveddet ve kenÀr-ı muóabbete aldıàıñızda teùÀvül-i dest-i óaúÀretle tiz 

zamÀnda anı berbÀd u perişÀn idecegiñiz ÀşikÀr u èayan olmasından sizi böyle óarekÀt-ı 

maúdÿóadan óıfô u viúÀye itmek ve taóãìl-i hüner ü maèÀrifle nefs ü hevÀñızı terbiye 

 
81 Her şey zamanında güzel.  
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eylemek içün ol zamÀn èazm-i sÿ-yı hicrÀn eylemiş idim yoòsa zìb-efzÀ-yı ser-levóa-yı 

faòr u iètibarım olan naúş-ı ãÿret-i cemÀl ve òayÀliñizden mÀèadÀ göñlümde muãavver bir 

şey’ var ise èahd-i úarìbde müteraúúib u muntaôır oldıàım leõõet-baòş-ı dimÀà-ı arzÿ-yı 

cÀnım olan sükker-i mükerrer óelÀl-i viãÀliñiz telò u óarÀm olsun didikde amÀn èahd-i 

úarìb ü sÀéir taèbìrÀt-ı dil-firìb ile yine sÿzÀn olan göñlümüñ vuãlat zamÀnını ferdÀya ãalup 

şöyle böyle efsÿn ve óikÀyelere mübÀderetle şu aóvÀl-i meşhÿde ve metÀèib-i müserredeye 

òuãÿãan yuúarıda sÀúì-yi bezm ve bir ùıfl-ı nÀzik- fem rustÀyìniñ dÀm-ı kÀküllerinden biñ 

belÀ úurtulup anları yoluñda terk ve fedÀ iderek ve niçe meşaúúat-i sefere dÿçÀr olaraú 

nihÀyetü’n-nihÀye şurada temÀşÀ-yı dìdÀrıñız müyesser olduúda bÿse-yi laèl-i lebiñiz ile 

úalb-i maózÿnumu şÀd buyurmaz iseñiz (ÒudÀ èalìm) şimdi kendimi deñize ilúÀ iderim 

didigimde CÀnÀn ilúÀ-yı úaèr-ı deryÀ degil bulunduàumuz sefìne-yi ãoóbet şu Ànda àarú u 

şikest ve óabl-i metìn-i Àh u enìn ü feryÀdıñız ùÀú-ı semÀya peyvest olacaàı meşhÿd u 

meczÿmum olsa bile yine èarż u beyÀn olunan maúãadıñ icrÀsı burada münÀsib ü şÀyÀn 

olamayup ancaú bir cÀ-yı tek ü tenhÀya úadem-zen-i vüãÿlümüz zamÀnında sizi dil-şÀd u 

be-kÀm idebilürüm artıú buradan baóå-i digere intiúÀl idüp õikri sebúat iden sÀúì-yi bezm-i 

èurefÀ ve diger ùıfl-ı nÀzik-edÀ ile muúaddemÀ 

 

39-a (77) 

vuúÿè bulan mÀcerÀnıñ ber-tafãìl inbÀ ü beyan eylemeñizi isterim dimesi óadd ü taèrìfden 

bìrÿn sebeb-i tezÀyüd-i dÀà-ı derÿn olmaàla der-Àn èaúlımı başıma alup zen-i zÀnÿ-yı 

nedÀmet iderek óayfÀ yine dil belÀsına mı uàradıñ Àh kÀşki anlarıñ nÀm-ı sÀmì-yi õevú-

baòşÀlarını aàzıma alarak şimdi dilden úaçırup da CÀnÀnı óaåå ü iúnÀè itmek emeliyle 

muótÀc-ı teévìlÀt olmayaydım ammÀ ne çÀre tedìbrsizlik ile bu óÀlet-i mektÿme ôuhÿra 

geldiginden bÀri yÀrin ıùùılÀè ü iştibÀh ve her ãÿretle taóúìú ve istiknÀh itmekde bulundıàı 

mÀdde-yi maônÿneyi taèbìr ü tevcìh-i Àòerla keşf ü beyÀn ideyim taãavvuruyla kÀffe-yi 

vaúÀyièiñ èarż u ifÀdesini vaút-i Àòere taèlìú ü ióÀle eyleyüp ez-úadìm üzerine fedÀ-yı mÀ-

melek itdigim leb-i laèl-fÀm için niçe müddet ol şìve-kÀrıñ pìş-gÀh-ı tìà-i nigÀhında ceng ü 

cidÀle mübÀderet ve ikimize birden èÀrıż u óÀãıl olan kemÀl-i sürÿr u neşÀù ve envÀè-ı 
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óubÿr ve inbisÀù-ı dÀòiliyyeden òÀricde iki ùarafa imÀle-yi naôar-ı diúúat olunamayup 

hemÀn baór-i muóabbete ùaldıàımızdan üzerinde bulundıàımız sefìne-yi ÀmÀlimiz birúaç 

mil miúdÀrı úaùè-ı mesÀfe iderek àÀyetle enginlere düşmüş ve yÀriñ yine vaèd-i viãÀline bu 

bìçÀre göñül aldanup oradan bir sÀóil-i selÀmetde resen-bend-i ÀrÀm ve her ne úadar ol 

dildÀrla ôÀhir-i aúrebiyyet var ise de bÀùınen her naãılsa anıñ şems-i rÿyını görmekde ara 

yerde pÀre-yi seóÀb veyaòÿd pertev-i ÀfitÀb gibi bir perde-yi mümÀneèat óis ü müşÀhede 

olunmuş olmasıyla ùıbú-ı dil-òˇÀh üzre vuãlat-ı CÀnÀn müyesser olmayacaàı 

añlaşıldıàından her óalde anıñ óuãÿlüne bi-óasebi ùÀúati’l-beşeriyye tedbìr-i óasen idilüp 

hemìşe iúdÀm u àayret iderim işte şimdilik miåÀl-i selsÀl-i serÀb bu èÀlem-i òayÀl ü òˇÀbda 

ve bu úarìóa-yı bì-mÀye vü úuãÿr-ı meéÀbda ol Pìr-i èaúl perveriñ delÀlet-i èÀúilÀnesiyle 

teòayyül olunan àarÀyib ve baèżı mertebe sözini cÀn úulaàıyla diñlemeyüp uàranılan 

èacÀyib şey’leriñ külliyÀtınden manôÿm u meéåÿr olaraú cüzéiyyÀtını size birer birer 

óikÀyet eyledim deyince amÀn úand-ı mükerrer-i kelÀm aãıl ùatlı yere geldiginden terk-i 

baúıyyesiyle bendelerini teliòkÀm-ı meram itmeyesiñiz didigimde artıú bu şeb bu úadarla 

iktifÀ idüp úuãÿrınıñ ber-tafãìl beyÀnını şeb-i Àòera taèlìú  

 

39-b (78) 

idelim ve işte ãubó-ı ãÀdıú-ı feyż ôuhÿr idiyor görelim muúteżÀ-yı baòt u ùÀliè nedir yollu 

ol Murà-ı Diliñ óoúúa-yı dehÀnından ãudÿr iden güldeste-yi maúÀlÀt ve nev-beste-i 

óikÀyÀt-ı kilk-i pür rekìk-i (Óasan Tevfìú) ile åebt-i ãaóìfe-yi beyÀn ve naúş-ı cerìde-yi 

èayÀn úılınup baèdezìn ôuhÿra gelen kÀffe-yi vaúÀyièin taúrìr ü ıôhÀr ve taókiye vü ÀşikÀr 

idecegini dil-i mÿmÀé-ileyhe vaèd u iúrÀr eylemesiyle faúìr daòı bunuñ pür-neşée oldıàı 

vaútini taraããud idüp (el-vaèdü maraêun ve’l-incÀzü devÀéüh) 82mefhÿmını işrÀb 

idecegimden anı be-tekrÀr söyledüp güzelce idrÀc idilerek Õeyl-i (ÒayÀlÀt-ı Dil) nÀmında 

bir risÀle-yi laùìfeniñ daòı cemè ü tedvìn olunmasına taórìk-i enÀmili ihtimÀm olunacaàı 

beyÀnıyla şimdiki óÀlde ùayy-ı ùomar-ı kelÀm olundı 

(tariò) 

 
82 Söz vermek bir hastalık gibidir. Yerine getirmek de onun ilacıdır. 
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Murà-i Dil cevherle yapdı lÀne-yi tÀrìò-i nev 

 Ùabè olundı gerçek enfes-i ùurfa ÒayÀlÀt-ı Dil 

1285 

 

Baóriye mektÿbì oùası òulefÀsından Óasan Tevfìú Efendiniñ òÀme-yi enÀmil-i himmetiyle 

midÀd-ı devÀt úarìóasından naúş-ı ãaóìfe-yi beyÀn ve baòş-ı kitabòÀne-yi hüner-verÀn 

úılınan işbu RisÀle-yi ÒayÀlÀt-ı Dil sÀye-yi maèÀrif-vÀye-yi cenÀb-ı mülÿkÀnede biñ iki 

yüz seksen beş senesinde ÙobòÀne-i èÀmire maùbaèasında ùabè u temåìl olunmuşdur 

 

Fì áurre-yi ŞaèbÀn sene 1285 
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3.3. METİN TESİSİNDE TAKİP EDİLEN YOL 

1. Türkçe kelime ve eklerin yazılışları, metnin ait olduğu yüzyıla göre yazılmıştır. 

2. Metinde geçen Arapça ve Farsça ibare ve şiirler Latin alfabesiyle yazılmış, 

anlamları ve şiirlerin günümüz Türkçesi dipnotta gösterilmiştir. 

3.  Bazı kelimelerde görülen vâv-ı ma’dûle (ˇ) işareti ile gösterilmiştir. 

4. Parantez işareti ile sayfa numaraları ile varak numaraları sayfa başında yan yana 

belirtilmiştir. 39-b (78) vb. gibi. 

5. Metinde özel isimlerde büyük harf kullanılmış ve özel isimlere gelen ekler kesme 

işaretiyle ayrılmıştır. 

6. Metinde geçen manzum kısımlar büyük harfle başlamıştır. 

7. Fiil sonuna gelen “-ip/-up” eklerinde “be” harfi daima “p” şeklinde okunmuştur. 

8. Kelimenin sonunda gecen “cim” eğer “ç” anlamını veriyorsa “ç” şeklinde 

yazılmıştır. 

9. Tamlayanının sonu ünlü harfle biten tamlamalarda “…-i, -ı” yerine “…-yi, - yı” 

yazımı tercih edilmiştir. 

10. İki kelimenin arasına gelen ‟…ā, …be” ekleri kelimeden ayrı yazılmıştır.  

gün-â-gün, ser-À-pÀ, tÀ-be-seóer vb. gibi. 

11. Harf-i tarifle yapılan Arapça tamlamalar şu şekilde yazılmıştır:   

ãÀmitü’l-bÀl, àarìbü’d-diyÀr, baʿde‟l-yevm vb. gibi. 

12. Farsça sayılar çizgiyle ayrılarak yazılmıştır. 

dü-dìde vb. gibi 

13. ‟fï, bi, min, li, bi’l gibi Arapça harf-i cer’lerden (ön ek ve edatlar) sonra gelen 

kelimenin başında harf-i tarif varsa bu ek çizgiyle ayrılmıştır. 

fi’l-leyÀlì, fi’l-vÀúiè vb. gibi. 
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SONUÇ 

Tarih sahnesine çıktığından beri Türk gelenek ve görenekleriyle, İslami anlayışla 

yaşam biçimini şekillendiren Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılda başlayıp XIX. yüzyılda hız 

kazanan Avrupa’daki modernleşme hareketleriyle kendi yaşamında da değişikliklere 

yönelmiştir. Yaşadığı iç ve dış sorunlarla bir yandan varlığını sürdürebilme çabasındayken 

diğer yandan siyasi, idari, askeri ve toplum yaşayışı bakımdan sıkı bağlarının olduğu 

Avrupa’nın gerisinde kalmamak ve yenilikleri takip edebilmek amacıyla birçok alanda 

ıslahat yapmıştır. Bu ıslahatları hayata geçirmek amacıyla Tanzimat Fermanı’nı ilan 

etmiştir. 

Bu dönemde her alanda gerçekleşen farklılaşma, edebiyat alanında da kendini 

göstermiş ve Osmanlı aydınlarının düşünme biçimlerini ve eser üretme yöntemlerini 

etkilemiştir. Eserlerde geleneksel edebiyatın yanında modern çizgiye doğru geçiş de 

görülmeye başlanmıştır. İlk olarak edebiyatımıza kazandırılan hikâye, roman, tiyatro vb. 

eser türleri Tanzimat’a geçiş eserleri arasında yer almıştır. Hasan Tevfik’in Hayâlât-ı Dil’i 

de bu eserler arasında sayılabilir.  

Çalışmamıza başlamadan önce eserimizin yazarı Hasan Tevfik Efendi ve yaşadığı 

dönem hakkında genel bilgileri edindikten sonra Arap harfli yazılan eserin transkripsiyonu 

yaptık. Ardından ‘Gönlün Hayalleri’ anlamına gelen Hayâlât-ı Dil adlı eserin şekil ve 

muhtevasını ele aldık. İncelemiş olduğumuz eser, Batı edebiyatında sık kullanılan nesir ve 

Klasik Türk edebiyatında sıklıkla gördüğümüz nazım şeklinde karışık olarak yazılmıştır. 

Eseri tür bakımından değerlendirdiğimizde geçiş eseri olarak kabul edebiliriz. Eserin 

muhteva özelliklerine baktığımızda da birtakım hususlar dikkatimizi çekmiştir. Şöyle ki; 

hikayenin başkahramanı Murg-ı Dil’in bir taraftan Divan ve Halk edebiyatı karakterlerinde 

olduğu gibi aşığı için her türlü cefaya katlanabilen ideal âşık tiplemesindeyken diğer 

taraftan modern Batı edebiyatı karakterlerindeki gibi zaafları ve daha gerçek insani ve 

nefsani duyguları olan bir model olduğunu söyleyebiliriz. Murg-ı Dil’in sevgilisi Cânân’ın 

ise geleneksel maşuk tiplemesini; aşığını terk etmesi, ona çektirdiği cefa, kendini geri 

çekmesi bakımından temsil ettiğini belirtebiliriz. Ancak eserde Murg-ı Dil ve Cânân’ın 

ayrılık sebebi klasik eserlerde olduğu gibi bir ağyar ya da aile vesilesiyle olmamış 
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Cânân’ın kendi iradesiyle verdiği kararla olmuştur ve bunu da bir geleneksellikten 

farklılaşma olarak değerlendirebiliriz. 

Eseri incelemeye devam ettiğimizde hikayede Osmanlı Devleti’nde yeni yeni 

varlığını gösteren tren, telgraf gibi buluşların olaylara dahil edilmesi yazarın modernleşme 

hareketlerini desteklediğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Çalışmamızda eserin karakterlerini analiz ettiğimizde ise yazarın karakterlere 

yüklediği roller üzerinden döneminin önemli hususlarını alegorik olarak eleştirdiği ve 

değindiği bu noktalar üzerinden tavsiyelerini belirttiği sonucuna ulaştık ve bu analizleri 

sizlere sunduk.  

Özet olarak, eserin yazıldığı dönem ve yazarı hakkında bilgi edindikten sonra eserin 

transkipsiyonunu yapıp eseri, yansıttığı dönem özelliklerine göre şekil ve muhteva 

yönünden ele aldık.  Bir aşk macerası olarak karşımıza çıkan, aslında çok daha derininde 

birçok husus barındıran eserimizin yazıldığı tür, karakterlerin analizi ve temsil ettiği roller, 

verilmek istenen mesajlar, yazarın dönem meselelerine yönelttiği eleştiriler çalışmamızın 

bütününü oluşturdu.  
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