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Meriç HARMANcı, "Anabacı ya da Tacir Abdurrauf Hikayesi", 
Prof Dr. Tahir ÜZGOR'eArmağan, 2018. 

AN ABA CI YA DA TACİR ABDURRAiJF HiKA YESİ 

Doç. Dı:. Meriç HARMANcı' 

Giriş 

Türk Edebiyatı'nın sözlü kültür ürünlerinden yazılı kültür ürünlerine 
evrilen yolcugunda anlatmaya dayalı türler önemli yer tutar: Farklı tür, 
şekil, yapı, kurgu, dil ve üslup özellikleriyle tarih sahnesinde görülen 
anlatmaya dayalı ürünlerin en eskilerinden biri olan hikaye, en genel 
tanımıyla bir olayın anlatımı için kullanılır. 

Kadim Türk sözlü kültür geleneğindeki ilk örnekleri her ne kadar 
takip edilemese de Türk Edebiyatı'nın en eski yazılı eserlerinde hikaye 
karşılığı sözcüklerin bulunması bu türünün eskiliği ile ilgili ip uçları 
verir. DTvanü Lügati't-Türk'te "sav",1 "ötük"/ "ötkünç, ötükünç",3 

kelimeleri hikaye karşılığında kullarulmıştır. Yine D'ivanü Lügati't
Türk'te geçen "ötkün-",4 "ötün-, ötkün-"5 kelimeleri hikaye söylemek 
arılamını karşılar. Kutadgu Bilig'de de "ötgünç"6 kelimesi taklit, "ötgür-" 
kelimesi taklit etmek, benzemeye çalışmak manasma gelir. 

Yazılı ilk örneklerini Uygurlardan itibaren görmeye başladığımız 
hikaye türü,' devam eden süreçte Türk edebiyatının her devrinde 
manzum, mensur, manzum-mensur karışık şekilde kendini göstermeye 
devam eder. Halk edebiyatı sahasında halk hikayeleri; divan edebiyatı 
sahasında da mesnevilerin yanında tercüme, telif ve adaptasyon yoluyla 
ortaya konan hikayeler edebiyat sahnesinde yer alır. Batılı anlamda ilk 
hikaye örneklerinin ise 1800 yılların ortasında Tanzimat Dönemi 

2 . 

4 

Kocaeli Üniversitesi, mericharmanci@yahoo.com 
Besim Atalay. Diwinii Lugati't-Tiirk Tercümesi III. Ankara: TDK Yayını, 1941, s. 
154. "Sav"kelimesi "söz, haber, salık; mektup; risale; atalar sözU, darb-ı mesel; 
kıssa, hikaye, tarihsel şeyler" anlamlarını karşılamaktadır. (Cilt ill: s. 468-469) 
Besim Atalay; a.g.e., C. II, s. 68. · 
Besim Atalay, a.g.e., C. II, s. 161. 
Besim Atalay, a.g.e., C. II, s. 161 (ötükünç ötktincli: hikaye söyledi). 
Besim Atalay, a.g.e., C. II, s. 199. 
Reşit Rahmeti Arat. Kutadgzı Bilig III. indeks. Haz. K. Eraslan, O. F. Sertkaya, N. 
Yüce. İstanbul: Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1979, s. 366. 
Hüseyin Namık Orkwı. Prens Kalyanarnkara ve Papamkara Hikfryesinin 
Uygurcası. İstanbul, 1940. Saadet Çağcıtay, İki Kardeş Hikfryesi, Türk Lehçeleri 
Örnekleri, Ankara 1963, s. 33-34. 
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sanatçıları tarafından verildiği iddia edilse de mesneviden halk hikayesine 
aniatı türünün sözlü ve yazılı kültUrlimüzdeki izdüşümleri konusunda ne 
yazık ki beklenen çalışmalar henüz yapılamamıştır. Bugline kadar daha 
çok derleme ve yazılı kaynaklarda yer alan Arap harfli metinler yeni 
harfiere aktarılrnış ve nüshalardan yola çıkarak otantik ·metiıiler ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. 

Bu çalışmada, Divan edebiyatı geleneği içinde yazılan ve Türk 
edebiyatının ilk telif hikayesi olarak edebiyat tarihlerinde yer bulan ve 
çoğunlukla "Hikayet-i Anabacı" adıyla anılan hikayenin Bibliotheque 
Nationale'de bulunan bir nüshası ile daha önce Hasan Kavruk tarafından 
yayınlanmış olan Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki nüshanın 

karşılaştırmalı metni yayınlanmıştır. 

Hikaye, 16. yüzyıl şairlerinden Vahdi tarafından kaleme alınmıştır. 
Vahdi'nin asıl adı Ca'fer'dir. Sehi Bey, tezkiresinde Edimeli olduğunu ve 
Edirne'de hassa-i harcemini görevinde iken öldüğünü8 belirtirken Latifi, 
tazkiresinde İstanbullu olduğunu kaydetmiştir. Dönemin önemli şair ve 
devlet adamı Taci-zade Ca'fer Çelebi'nin (ö. 1515) akrabasıdu·.9 

Vahdi'nin yaşadığı dönem kesin olarak bilinmemekle beraber Ca'fer 
Çelebi'nin yetişmesinde önemli rol oynadığı bilgisinden hareketle· 16. 
yüzyıl şairi olduğu söylenebilir. 10 Şiirlerinin yanında halk arasında 
tanınmasını sağlayan "Bursalı Hoca Abdurrauf Hikayesi" isimli mensur 
bir eseri vardır. Sehi Beg tezkiresinde hikayenin "Ana Bacı demekle 
meşhur"11 olduğu belirtilir, Latifi tezkiresinde "Ana Bacı" ismi yanında 
"B urusalı Ha ce AbdurraUf Hikayetü" ve "Dendan Latifesi"12 isimleri yer 
alır. 

Dilciyenin özeti ve kaynağı 

Anabacı Hikayesi, Abdurrauf isimli Bursalı bir tüccarın mallarını 
satmak üzere Acem diyarına gitmesiyle başlar. Şiraz'a varan AbdurraUf 
mallarını sattıktan sonra orada zevk ve eğlenceye dalar; bu sırada 
Anabacı isminde hilekar bir kadınla tanışır. Abdurraüfun zenginliğini 
fark eden Anabacı, onun zenginliğinden faydalanmak için onu Banu 
isimli bir aşufte ile tanıştırır. Ancak bu tanıştırma sırasında Banu'nun 

9 

lO 

ll 

12 

Sehi Beg. Heşt-Bilıişt. Haz. H. lpekten, G. Kut, M. isen, H. Ayan, T. Karabey. 
Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlı~ Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlü~, 
2017,s. 151. 
Latifi. Tezkiretii 'ş-Şu 'arô ve Tabsu·atii 'n-Nuzamci. Haz. Rıdvan Canım. Ankara: 
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlıgı, 2000. 
Fatih KöksaL "Vahdi". ht1p://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.corıı 
Sehi Beg, ag.e., s. 151. 
Latifı, ag.e., s. 560. 
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gerçek kimliğini gizler, hatta onun mükemmel bir kişi olduğunu anlatır. 
Abdurrauf, Banu'nun yanında bütün parasını tüketir. Banu'ya 
memleketine dönüp oradaki bütün mallarını satıp gelmek istediğini ve 
hayatının kalanını onun yanında silrdüreceğini söyler. Ayrılık vakti 
geldiğinde AbdurraUf, yokluğunda kendisini hatırlaması için bir dişini 
söküp sevgilisine bırakır. Memleketine dönen AbduıTaı1f, sevgilisine bir 
an önce kavuşabilmek için gerekli maddi hazırlığı yapar ve tekrar Şiraz'a 
gider. Geldiğini bildirmek için gönderdiği elçilere karşılık bulamayınca 
kendisi Banu'nun yanına gider. Fakat hiç beklemediği şekilde karşılanır, 
Banu onunla hiç tanışmamış gibi davranır, hatta kendisini daha önce hiç 
görmediğini söyler. Duruma çok üzülen Abdurrauf, ayrılırken kendisine 
saklaması için dişini bıraktığını hatırlatır. Ancak Banu cebinden çıkardığı 
bir avuç dişten hangisinin kendisine ait olduğunu sorunca gerçeği anlar. 
Kandırıldığını fark ederek tekrar Bursa'ya döner ve bu ders üzerine , 
ailesine daha da düşkün ve sorumlu biri olarak hayatına devam eder. 

Hikaye, konusunu gerçek ya da gerçekleşmesi olası bir olaydan 
almıştır. Hika.yede olağanüstü olay, varlık ya da şahsa rastlanmaz. 
Mensur hikayeleri muhtevalarına göre sınıftandıran Hasan Kavruk 
hikayeleri "masal unsuru taşıyan, olağanüstü olay~ yer ve şahıslada ilgili 
motifterin yer aldığı hikayeler; gerçek hayattan alınan her türlü sosyal 
konunun işlendiği yerli hikayeler ve eğlendirirken düşündüren, mizahi 
nitelikli latifeler"13 olarak· üçe ayırır, Bursalı Hoca Abdurrauf Hikayesi 
ikinci grupta yer alır. Hikayenin kahramanı Abdurrauf, ticaret için gittiği 
şehirde bir kadınla tanışır ve tüm malını bu kadın için harcar; ancak 
sonunda hatasını aniayıp ailesinin yanına döner. Hikayenin sonunda yer 
alan "Pes imdi her kim lci 'akil il 'arif ve kamil ü ehl-i ma'arifdür, 
ma'lüm olsun ki dünyanuır şa!ası ber-~arar degüldür ve ta'ife-i nisanulJ 
verası pay-dar degüldür." cümlesi okuyucuyu düşünmeye, ders çıkarmaya 
sevk ederek sosyal bir mesaj çia verir. Hikaye her ne kadar klasik 
edebiyatuı anlatım tarzına göre kurgulanmış olsa olayların herhangi bir 
olağanüstülüğe yer verilmeden anlatılması hikayenin realist hikayeler 
arasında değerlendirilmesini olağan kılar. Hikaye kurgusu, konu, şahıslar, 
mekan, zaman gibi unsurları ve yapısı itibariyle Batı tarzı hikaye 
geleneğinin de ilk örneği olarak kabul edilir. 

Hikaye, "süslü nesrin en güzel örneklerinden biri"dir. 14 Divan 
edebiyatı geleneğinde yazılı hikayeler dil ve uslup olarak üç şekilde 
okuyucu ile buluşur: "Divan edebiyatı estetiği ile Arapça ve Farsça 

13 

14 

Hasan Kavruk, Eski Türk Edebiyatında Mensıô· Hik{ıyeler. Istanbul: Milli Eğitim 
Bakanlı~ Yayınları, 1998, s. 167. 
Hasan Kavruk, a.g.e., s. 70. 
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kelime ve terkiplerle ve sanatlı bir üslupla yazılmış olan hikayeler, sade 
bir dille ve yalın bir üslupla yazılmış olan hikayeler, dilde ve üslupta bu 
iki ifade özelliğinden de az çok taşıyan hikayeler."15 Hikayet-i Anabacı, 
bu sınıflandırmanın birinci grubundaki özellikleri taşımaktadır. Hlkayede 
Arapça ve Farsça kelime ve terkipiere sıkça yer verilir ve sariatlı, seeili 
bir anlatım kullanılır. 

İlk telif hikaye olan Anahacı Hikayesi, kadınların hileleri ve 
güvenilmez olduğu temelinde şekillenmiştir. Arap ve . Fars 
edebiyatlarında yer alan ve 14. yüzyıldan itibaren Türkçeye çevirileri 
yapılan hikayelerin bazılarında da kadına ilişkin bu olumsuz bakış 
açısının yer alması Anahacı Hikayesi'nin beslendiği kültürü göz önüne 
sermektedir. 

15. yüzyılda Arapçadan Ahmed-i Mısri tarafından çevrilen ve devrirı 
hükümdan ll. Murad'a (1421-1444) sunulan Kırk Vezir Hikayeleri'nde16 

"kurgu 'kadını yerme'. onu mahkum etme eksenli olduğu içirı gerek 
çerçeve ve ana hikayelerde gerekse ara hikayelerde daima bu vurgu göz 
önüne alınmıştır... hatunun düşüncelerini ispat etmek için anlattığı 
hikayeterin bir kısmı da yine kadının ahlaksızlığı, iffetsizliği ile ilgili 
olayları konu alır."17 Kırk Vezir Hikayelerinde kadın, "ahlaksız-iffetsiz 
tiplemesiyle" ön plana çıkar, "masum, vefakar, namuslu, akıllı kadın 
tiplemesi çok azdır. Onlar da ana vak'alarda değil, ara hikayelerde geçen 
ikinci derecedeki şahsiyetlerdir."18 

En eski çevirisi 1429'da Abdi tarafından yapılan ve Camasbname19 

adıyla Türkçeye çevrilen Binbir Gece Masalları'nda karısı tarafmdan 
aldatıldığı için kadınlara güvenmeyen ve adeta bu aldatılmanın intikamını 
tüm kadınlardan almak isteyen Şah Şehriyar'ın hikayesi anlatılır. Şehriyar 
üç yıl boyunca her gün bir kızla evlenir ve ertesi sabah kızı öldürtür. 
Vezirin kızı Şehrazad bu duruma son vermek için bir plan hazırlayarak 
padişahla evlenir ve aniattığı hikayeyi en heyecanlı yerinde keserek 
padişahı bin bir gece oyalamayı ve ölümden .kurtulmayı başarır.20 

ıs 

16 

17 

18 

19 

20 

Hasibe Mazıoğlu. Divan Edebiyatmda Hikciye, Doğıımımım Yiiziincü Yılında Omer 
Seyfettin. Ankara: Atatürk KültUr Merkezi Yayınları, 1985, s. 19, 20. 
Mübeccel Kızıltan. "Kırk Vezir Hikayeleri". Yayımlanmamış doktora tezi. İstanbul: 
İstanbul Üniversitesi, 1991, s. 2. 
Hasan Kavruk. "Kırk Vezir Hikayelerinde Kadın". İstanbul Vniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 30 (2012), s. 293. 
Hasan Kavruk, a.g.m., s. 294. 
Saim Sakaoğlu. Gümüşhane ve Bayburt Masalları. Ankara: Akçağ Yayınları, 2002, 
s. 27. 
Veli UlutUrk, "Binbir Gece•·. İslam Ansiklopesi. C. 6. İstanbul: TDV Yayınları. 
1992. s. 18 ı. 
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Nitekiıİı "binbir Gece Masalları, başından itibaren sadakatsizlik motifini 
işi emiştir. "2 1 

İlk Türkçeye çevirisi Kanuni Sultan'ın emriyle 1538'de yapılan 
Tı1ttname'de iş için evinden ayrılan bir tacirin karısının, kocasını 
aldatması, çerçeve hikayenin konusudur. Tacir, evden ayrılırken karısı 
Mahşeker'i papağanına emanet eder, papağan da kadını aşığına 

göndermernek için her gece bir hikaye anlatarak onu oyalar.22 Bu 
hikayenin temel konusu da kadının kocasına itaatsizliğidir .. 

Sindbadname'de bir şehzadenin hocası olan Sindbad, şehzadenin 
falında bir uğursuzluk gördüğü için babasının karşısında imtihan olacağı 
gün, yedi günlük konuşma yasağı koyar. Şehzadeyi konuşturmak için 
yanına alan bir cariye, şehzadeye iftira atarak onu idama yollar; ancak 
şehzadenin suçsuzluğuna inanan yedi vezirin onu · kurtarmak için 
kadınların hileleri ile ilgili hikayeler anlatırken cariye de kendi 
hikayelerini anlatır.23 Kadın hilesi ve kadının güvenilmez olduğu temini 
işleyen hikayelerden biri de Sindbadname'dir. 

Arap ve Fars edebiyatiarına ait hikayelerde görülen kadına karşı 
olumsuz tavır ve kadın için çizilen "hilekar, güvenilmez" portresi ilk telif 
hikaye Anahacı Hikayesi'nin da kurgusunu oluşturmuştur. Kadın, çeşitli 
hileler yaparak erkek kahramanın kalbini ve. güvenini kazanır, onu 
kendine aşık eder. Hikayede kadın kahraman Banu'nun Abdumauru 
kendine bağlamak için neler yaptığı detaylı olarak anlatılırken hikayenin 
sonundaki sadakatsizlikle bunların birer yalan olduğu ve kadınlara 
güvenen erkeklerin düşdükleri olumsuz durum göz önüne serilmek 
istenir-. 

Hikayenin ikinci kadın kahramanı olan Anabacı, Banu'ya zengin 
sevgili bulma konusunda yardımcı olurken erkekleri de söylediği 
yalanlarla daha görmeden Banu'ya aşık edecek kadar fettan bir kadın tipi 
çizer. Abdurrauf ile Banu 'yu tanıştıran Anahacı'dır. Hikayede yer alan iki 
kadın da toplum tarafından tasvip edilmeyen kadınlardır. 

Hikayede erkek bakış açısının egemen olduğu görülür. Hikayenin 
hiçbir yerinde erkeğe yönelik bir eleştiri görülmez. Abdurrauf, evli 
çocukları olan brr adamdır ve ticaret yapmak, para kazanmak için 

ı ı 

22 

23 

Ziyat Akkoyunlu. "Binbir Gece Masallarının Türk Masallarına Tesiri". 
Yayımlanmarnış yüksek lisans tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, _1982, s. 85. 
İbrahim Sona. "1538 Tarihli İlk Türkçe Tuti-name Çevirisi". Turkish Studies 713 
(2012). s. 2302-2303. 
Rıza Kurtuluş. "Sindbadname". İslam Ansiklopedisi. C. 37. !stanbul: TDV 
Yayınları. 2009, s. 245. 
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Bursa'dan Şiraz'a kadar gelmiştir. Şiraz da eğlenceye kendini vermiş ti.im 
.servetini bir kadınla birlikte olup ti.iketmiştir. Erkeğin sergilediği olumsuz 
tavır ve davranışlardan da kadın sorumlu tutulur, erkeği kandıran 

kadınlardır ve bu kadınlara kanan erkek kahraman hikayenin sonunda 
madur kimliği ile yer alır. · 

Hilclyenin nüshalan 

Fuad Köpri.ilü "Meddahlar" isimli makalesinde Anahacı hikayesi ile . 
ilgili tezkirelerde yer alan bilgileri aktarır ve hikayenin herhangi bir 
ni.ishasına rastlamadığım belirtir?4 

Hasan Kavruk, Eski Türk Edebiyatında Mensur Hikayeler başlıklı 
çalışmasında hikayenin Süleymaniye Küti.iphanesi Antalya Tekelioğlu 
koleksiyonu 869/5 nurnarada kayıtlı yazmamn 48b-53 b yaprakları 

arasında bulunan metni yayınlamıştır?5 

Şükrü Elçin, "Bursalı Hoca AbdUrrauf Hikayesi"26 isimli yazısında 
hikayenin kısa bir özetini yapar; ancak metnini yayınlamaz. Elçin, Raif 
Yelkenci'nin 1938 yılında kendisine faydalanması için verdiği bir 
ınecınuada Şair Vahdi'nin bu hikayesini gördüğünü ve bir deftere 
kaydettiğini, mecmuanın daha sonra Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Halk Edebiyatı arşivince satın alındığım, 1948'lerden sonra ise yazınanın 
kaybolduğunu belirtir?7 Şükrü Elçin, bir kopyasınıİl elinde bulunduğu 
yazma ile ilgili "20 yaprak {38 sayfa) ve beher sayfası 19 satırdan ibaret 
9xl 7 ölçüsünde" şeklinde bilgi verir.28 

Bizim çalışmamızı yürütti.iğümüz mecmuanın başında (la) Latin 
harfli el yazısı ile "Raif Yelkenci Mecmuası No: 3" yazılıdır. Şükrü 
Elçin'in bahsettiği mecmuaya dair verdiği bilgilerden ve yazmanın başına 
düşülen nottan çalışmamıza esas olan Paris Bibliotheque Nationale'deki 
mecmuanın Raif Yelkenci'nin sahip olduğu ve daha sonra Dil ve Tarih 
Coğrafya Küti.iphanesi'nde iken kaybolan mecınua olduğu tarafımızdan 
tespit edilmiştir. · 

Adı geçen nüsha Bibliotheque Nationale'de Supplement Turc 1625 
numaralı mecmua içindedir. Tamamı 125 yaprak olan mecmuanın 94. 
yaprağından sonrası boştur. Mecmua içerisinde yedi hikaye yer 

24 

2S 

26 

Fuad Köprillü, "Türklerde Halk Hi.kayeciliğine Ait Maddeler: Meddahlar". 
Edebiyat Araştırmaları I Ankara: Akçag Yayınları, 2004. 
Hasan Kavruk, a.g.e., s. ]71-185: 
Şükrtl Elçin. "Bursalı Hoca Abdtırrauf Hikayesi". Halk Edebiyatı Araştımıalan II 
Ankara: Akçağ Yayınları, 1997, s. 242 .. 
Ştıkrü Elçin, ag.e., s. 242. 
Şükrtl Elçin, ag.e., s. 242-243. 
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almaktadır. Bu hikayelerden ilki 1 b-20 yapraklar arasında bulunan 
"Hikaye-i Hace Abdurrauf'tur. Mecmuarnn hangi tarihte Paris'teki 
kütüphaneye geçtiği konusunda kesin bir bilgi bulu.nmamaktaqır. 

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi 3571/15 nurnaraya kayıtlı "Hikaye
i Hoca Abd er-Ra'fif' başlıklı bir nüsha bulunmaktadır. 

Avusturya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları H.F. 454 nurnarada 
kayıtlı bir nüsha "Hikaye-i Dendaniyye" başlığını taşımaktadır. 

Bu nlishalar dışında Hasan Kavruk, Berlin Kraliyet Kütüphanesi 284 
numaralı ve Flugen Katologu 438'deki ntishaları tespit etmiştir?9 

Milli Kütüphane Yazmalar Kolleksiyonu 06 Mil Yz A93/3. 
nurnarada kayıtlı "Hikaye-i Hace-i Akil Abd er-Ra'uf Bursavi" başlıklı 
bir nüsha görünse de yazma kontrol edildiğinde metnin başında 

"Tezkiretü'l-Şuara" yazdığı belirlenmiştir. 

ı;Iikaye-i :ı;;race _'Abdü'r-Ra'üf el-Burüsev1 ez-Neş'et-i Ca'fer Çelebi 

Tevıd'-i bargah-ı 'aÜ-mü~ekkiran-ı 'aca'ib-dlde-i devran ve 
mu'abbiran-ı gara'ib- şu'bede-i ezman seQI:ıare-i la'm-i delır-i lu'bet
baZUIJ va~'atından şöyle }Jikayet ve rnekkare-i devr-i 'illet-sliZUI) 
l)adişatından böyle rivayet ~lmışlardur ki zaman-ı sabı~da şehr-i Burüsa 
bvacelerinden idrak ü zekayıla mevşüf :ı;face 'Abdü'r-Ra'üf dimekle 
meşhür u ma'rüfbir mubaşşır-ı 'alem var idi ki her canibden bab-ı başiret 
aı.ıa mekşüf idi ve gayet ile şaJ:ıib-i feraset ve ehl-i kemal ve nihayet ile 
malik-i mal ü meniii idi ki günlerde bir gün bvace l)a:lretlerinÜIJ zamir-i 
münlr-i sürür-grrlerine sefer-i ticaret-i diyar-ı 'Acemistan ve seyr-i 
Şıfehan ü ijorasan sevdası düşüp heman-dem diyar-ı Rüm'un sirnin ü 
zerrin slınada yeyni ve beliada agır ve rengin ve latlf olan meta'larınuiJ 
enva'ından nice ~atar ~atır deve ve sa'rr bargir ü tecemmülat yükleri 
yüldedüp hayli ~1 u nöker ve badem ü l).aşem birle 'azm-i diyar-ı 'Acem 
~lup karhan ile her an ~af -ı menazil ve her zaman faşl ü tayy-i meral)il 
birle memleket-i me~reye diibil olup bilad-1' 'Acem'den nice bir sevad-ı 
a'?am seyr eyleyüp müddet-i eyyam ve mürür-ı hengam ~lma~da andan 
şonra Şrraz nam bir şehr-i mu'a??ama dahil ve anda aram idüp bir nice 
eyyam l).uZür-ı ~ev~ ve sürür-ı şev~ ile 'ale'd-devam ,'lyş ü nüşa meşgül 
oldı ve diyar-ı Rüm'dan iletdügi kumaş ve meta'dan muradınca inti!a' 
~lup ol zaman sürür u şa!a ile müdarn ve dil-rübalar ile 'ale'd-devam 
nüş-ı cam iderdi. Ol şehrÜIJ kamilleri ve ?Ufe!aları ile ve sebük-rül). ve 
sade-dil şa'iran-ı harlfleri mizac üleşdürüp nazük-tab' latifleri ve şal)ib-

29 Hasan Kavruk, a.g.e., s. 88. 
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meşrebleri ile her dem muşal)abet idüp izdiyad-ı ve ziyadesiyle 
münasebet iderler idi . .trace-i cihan-ara l;ıai:retleri ise belagat ve feşal;ıatde 
sügan-saz ve her maddede müd~~~ ü nükte-perdaz ve her l;ıuşüsla 'ali
~adr ü bülend-perviiz idi. Lakin bir ?iilim-i nefs-i emınare gayetde zen
biire idi. Bir gice hem-şol;ıbetleri ile ~ev~ ü 'işret ider iken keyfiyyet-i 
badeden god-kam olup germiyyet ile destine bir cam aldı. Pes andan fetl:ı
i kelam idüp "İy igvan-ı şafii ve iy yaran-ı pür-ve:fa bu şehriİlJ düne düne 
demierin ve güne güne 'alemlerin görüp ve nice nice şafiiların sürüp 
~ev~erin itdük lakin bu diyar-ı celilü'l-~adrüiJ ı:lln-i şol:ıbetde 'işvediir ve 
dem-i vuşlatda şivekar gamzesi gammaz ve nükte-perdaz dilber-i tannaz 
mal:ıbübeleri var imiş. Bu derdmend-i müstemend ol serv-bülendlerüiJ 
muşal;ıabetlerinden behremend ü ber-murad olup kaküllerin boyuuma 
kemend ve ~ollarumı ince bellerine miyan-bend itmek bu taıl~ ile 
müyesser olma~ 'acaba mutaşavver mi ki" diyicek cümlesi yek-bar yek
lisan eyitdiler: "Bir nesne ki derece-i imkanda ola niçün mu~adder-ı insan 
olmaya feamma bu şehrde bir sel:ıl:ıare-i zaman ve me~iire-i cihan ve 
ayyiire-i devran ··acüze vardur ki. bende-i zübde-i şeyiitin ve Delle-i 
Mugtate-i şamdür, anUIJ ma-fev~da bir fitne-i füsün-saz ve mekr ü l:ıile-i 
ser-tiraz meger kim ol çarga-i lu'bet-baz vardur. SiZÜIJ muradUIJUZ 
itıniimı hernan anuiJ ~damıyla eda olınur. Biz ol pire-zen-i meiroümeyi 
ve 'acüze-i me~e v:ü meşhüreyi yarın 'ale'ş-şabal:ı inşa'e'lliihu'l-fettaJ:ı 
l:ıuZür-ı şerlfe vaşıl ve ba'dehu ma~üd her ne ise -l:ıaşıl olma." diyüp 
yaran-ı pür-eşva~ cümle 'ale'l-itti:fa~ mu'lihede ~ldılar. Ne ise ol gice 
yinilüp içildi, bezm ehli bülbüller gibi güya olup güller gibi açıldı ve mest 
olup yükini tamam yitenler bir bir üzerlerine yatanlar yatdı ve şol;ıbet telb 
olup bozuldı. Çün 'ale's-sel;ıer canib-i maşn~da mihr-i münevver ?ahir ü 
peyda olup rüy-ı zemin-i 'aleme rüşen şalup nür-ı Ziyasın şaçdı ve afii~-ı 
'alemi pür-Ziya ~ldı. Çün ijace'nÜIJ dabı giceki hem-şol;ıbetleri 'ahd ü 
i~arlarına muşırr ve ~avi ü ~ararlarına mu'terif ü mu~ olup heman
dem 'acüze-i zamaneye adem şaldılar ve i'lam-ı al;ıval-i. fi'l-cümle 
ma'lüm idüp .Ej.ace-yi ·devriinuiJ J:ıuZürına Işal ~dılar . .trace J:ıai:retleri 
'acüzeye na?ar idüp gördi ki enva'-ı kemalat ile mükemmel, elleri 
mul;ıenna ve gözleri mükel:ı.l)al şal:ıil:ı-i insan ve faşil.)ü'l-lisan elinde bir 
tesbilı-i ·mercan ve yeşil aba ile mülebbes, bülbül-avaz, tüti-nefes bir 
'acüze-i zamanedür ki her kişi göricek canı gibi sever ve elini öpmeden 
ayağına düşmege iver. Heman-dem ijace l:ıai:retleri buyurdu: "Kadın 
Ana'ya bir garra yeşil Frengi kemba ve ba'zı l:ıaline münasib meta' teşrir
i ~udünı içün hediyye teklif huyurup ve zu'mınca zekat a~çesinden bir 
ıni~diir garçlı~ in'am ü iJ:ısan eyledi. Ba'dehü i'lam-ı J:ıale i~dam eyleyüp 
eyitdi: "İy roader-i müşfi~a n' ola ben'aşı~-ı mu~a 'inayet ü merl:ıamet 
~lup şehrÜIJÜZÜIJ güzellerinden 'adlmü'l-ınişal ve bi-bedellerinden bir 
mümtaz ü ser-tiraz ü serv-endazeye bu bende-i efgendeiJÜzİ müliikl ~lup 
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leb-i şlrlnninden dil-teşnelere sa~ ve şatl lp.lmaga ba'iş olma idi ki saye-i 
bilDJlletüiJüzde şafiilar sürüp ta ölinc~ sizlere bayr du'alar ider idük." 
diyicek ol 'az!ze eyitdi: ' ''İy can-ı mader ki her söZÜIJdür dürr ü gevher 
müvecceh buyurursız, benüm dabi 'iddet-i 'ömrümÜIJ gayeti ve müddet-i 
sinnimÜij nihayetidür. Rüzgar-ı pür-ZÜIUl] içinde iki ayagum gür 

· içindedür. Bu 'alem-i Iaıılde siZÜIJ gibi cüvan-ı ~f-edaya bi~et 
eylemek ve du'asın alma~ ~anda ele girer. Benüm dabı ma~şad-ı a~am 
ve matiab-ı a'lamdur. Amma canum ogul, bu şehıiiı.J egerçi serv-slmln
slınalan bi-.Qadd ve şem'-i bezm-aralan bi-'addür. Lakin hercayiler ve her 
birleri ço~ yüz görmişlerdür ve niceler ile turup oturmuşlardur. Anlardan 
İljen l)a~at aiJlanmaz. Size bir gül-i taze olsa ki yüzi ve gözi' siZÜIJ 
hevaiJuz ile açılsa ·ve göiJli bağına ab-ı maoabbet sizden şaçılsa. Bu 
didügümüz üslüb üzere bu şehrde bir serv-i semen-ber, kaleiili 'anber, 
cebini ~amer, ebrüsı kemer, gamzesi hançer, })addi gül-i ter, })ali 
mu'anber, lebleri şekker, dişleri dürler, sözleri gevher, bir büt-i ra'na ve 
şanem-i dil-rübii vardur .ki gerden-i sirnlni şem'-i kafiir, gögsünÜIJ ağı 
virür 'aleme nür, henüz nev-reste nev-reside bir gül-i deste. Ma}p:a ol iki 
narenc, pistan-ı turunca gerdesturan 'ömrinde görmeye renc, ince bilini 
ol va~ ki ~casın ve sükker lebini emesin. I:Ia~ 'allm ü dana vü. 'allarndur 
ki ol serv-i gül-endam zühre-i melaoat bir mertebede yar-i pak ü pakize
damen ve perde-i 'işmetde bir derecede c~st ü çallikdur ki mübarek 
destine Qınnadan ve damen-i pakine bad-ı şabadan gayrı kirnesne 
degmemişdür. Hiç kes anUIJ ile leb-a-leb olmamışdur meger kim küze-i 
cam ve sa~a kimse dest urmamışdur meger ki müze ve bilini er 
~çmamışdur meger kim var ise kemer ve boynma bir ferd ~ol 
şalmamışdur meger ki zincir-i zer ve ~addini sayeden ve l)addini 
prrayeden gayrı kirnesne görmek müyesser olmamışdur. Ol yar-i pen-naz 
ademe hem-raz olma~ emr-i mul)aldür, ol nigar-ı hüma-pervaz şikar-ı 
şayd-ı şeh-baz olma~ hayli müşkil-J:ıiildür. Amma ümmld-varum ki ol 
hüma-pervaz-ı bala ne deiJlü havayi ise siJ:ır-efsün dam ü şhln 
subendanuro ile aga ~oyam ve ol ahü-yı şaJ:ıra-yı 'ış~-ı 'işve-nüma ne 
~adar vahşi ise duzag-ı }).ayl ile dutarn veeger ~al'a-i ahenllı olur ise tlg-i 
zeban ile am fet}). iderem. 'Ale'l-.Quşüş })alen elümde ve avucumda 
büyümişdür, gerçi gögsüm .südin emınedi ise elüm ve emegüm südin 
emmişdür. Umaram ki benüm sözümden çı~aya, dilegüm redd idüp 
batırum yı~aya. Hernan himmetüi]üz mu'avin ve 'inayetüi]üz mu~arin 
olsun." diyü niyyet-i şayd-ı şikar itmege 'azlınet-i diyar-ı yar lp.ldı. Bu 
canibde IJ"ace bi~etine seJ:ı.Qare-i zamanUIJ olp.dugı o fuşün-ı fesane 
IJvace'ye te' şrr ve aJ:ıvalini ··ış~-ı canane tagy!r idüp acaba mader-i 
mihrihan canib-i dil-sitandan ~açan baber getirür diyü munta?J.IU'l-J:ıal ve 
münkesirü'l-a!;ıval oldı. Ve'l-J:ıaşılu'l-kelam ol 'az!ze-i zaman üç gün üç 
gice na-büd u na-peyda oiup bu yai]adan IJvace-i cihan şürlde ü şeyda 'ıyş 
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u nüşdan ve J:ıuZür u sürürdan müberra olup yollar gözedür idi. Dördünci 
gün 'ale's-seber bi~etkarlardan bir ğulam-ı mah-peyker içerü girüp 
baber-i meserret-peygaını müjde eyledi ki "Anabacı geldi, buZür-ı şerlfe 
icazet ister"· diyicek ı:tace-i aşüfte-J:ıal yiri.nden neşaÇ ile ~allpıp 
Ana~adın'a isti~bal idüp hezar i'zaz ü ikramdan soiJra "Ol. padişah-ı 
büsn-cemal ile bu 'aşı~-ı bi-mecaü müla~at-ı vişal itmek müyesser olur 
mı ve illa ve yabud emr-i mul]al midür" diyü istifsar-ı aJ:ıval idicek 
roader-i kühen-sal eyitdi: "Canum oğul, bizüm ol dil-ber-i tannaz ile 
~azayamuz ve ol şivekar-ı pür-niyaz biı'le maceramuz şol deiJlü ziyadedür 
ki ta'brre derman ve ta~e imkan yokdur. Velakin üç gün üç gicediir ki 
ol gözleri bi-amanuiJ ceng ü cidiilinden lJalüm zebün ve ol gamzesi can
sitanUIJ ser-keşügi elinden aJ:ıvalüm diger-gün olmışdur. Hele lutf ey le bir 
mi~dar aram ideyüm bir zaman canum yiri.ne gelsün, andan şoiJra her ne 
ferman buyıınlur ise 'ale'r-re'si ve'l-'ayn yirine gelsün benüm sultanum" 
di yi cek ı:face J:ıa:Zretleri eyitdi: "Ben üm can um Ana~adın bir dem 
istiraJ:ıat idüp otUTUIJ" eliyüp andan t1z badimiere eınr eyledi: "Anabacı 
~adına sükker-i nebatdan bir muşafla şerbet J:ıa±ır idüp getürüiJ" diyü 
işaret eyledi. Hernan sa'at şerhet-i zülaü J:ıaiır ü müheyya eylediler ta ki 
mübarek eline şundılar. Bacı~adın çünki şerhet-i muşaffiiyı nüş idüp bir 
mi~dar zamandan ŞOIJra yorgunlugı geçicek macediya ibtida idüp didi ki: 
"Benüm rüb-ı revanum, bu fal.<IrüiJüz ki cenabUIJUZ tarafindan ayrılup 
gitdüm çün ol malı-tab-ı bi-nazlrül] buZür-ı 'alisine 0tdüm, hernan dem 
bu bende-i bi-çareiJüzi gördügi gibi yirinden şitaban cüst ü çalak ~ya_rri 
idüp serv-i dil-aralar gibi l:uraman ve gül-i ni'nalar gibi bandan olup bu 
ba0rü!Jüz ile ~ca ~ca öpe öpe görişüp andan elüme yapışup kemal 
mertebede ta'?lmler ve nihayet derecede tekrlmler idüp kendü serlrinüiJ 
üzerine çı~arup üst yanında yir gösterüp elieli ki: "Ey benüm canum 
rüJ:ıum Anacığum, nite aldı kim bu dubtefÜIJÜZ yad ~lduiJ ve ~~ yiller 
esdi ki gelüp bu J:ıa0rü!Jüz şad ~duiJ" eliyüp cariyelerine eınr itdi ki 
"Gelüp canum Ana'nUIJ cizmesini çekiiiJ, ayagwa leken ve ib~ - ile 
sucagız döküiJ." diyü ·biraz lutfcı~ar itdiler. Ben eyitdüm: "Du'acıiJUZ, 
benüm bunda geldigümdeki sırr ü l).ikmet ve sebeb ü 'illet ne idüğü 
bilinmek eger murad ü rna~şüd ise ma'lüm-ı bi~et ~layıım." diyicek 
eyitdi: · "Bi'llahi buyurUIJ cana minnetdür, buZür-ı şerlflİl]üzde 
kemineiJüzden ne ma~üle ~şür u küstiiblı~ ~ahir aldı biz da!Jı bilelüm ve 
bu mul).ibb-i diDneiJüzden ne bata şac4r aldı söyleyesiz ki işidelüro ve ana 
göre iş idelüm ve siZÜIJ bu kadar zamandan berü gelmeiJüze ne sebeb 
aldı, ma'lüm idinelüm, lutf eyle, söyle" diyicek du'acuiJuz elidüm ki "İy 
nemgm gözümÜIJ nfın ve iy gamglıı göiJliimüiJ sürün, başa ki sizlerden 
bata ve ~şür bir zaman da benüro batıruma butür itmiş oia, amma her 
gah gelüp mübarek vecbüiJe teferrücgah-ı büsnÜIJİ temaşa ~ldıgumı 
göriir iken bi- mişl ü bi-hemta, güller ziba ve sünbülter mutarra, nergisler 
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ra'na ve şeftalülar mişl-i qalva, sib-i nazük l)azrr u müheyya, turunc-ı tüla 
ve bir nice nevale ?ahir ü peyda lıer vechile ma'mür bir ravza-i dil-güşa 
ve her şıfat ile bi-~şür bir bag-ı dil-aradur ki cihanda 'adil ü na~ yo~ 
ve lakin bu gülşen-i ğarradan teneffü' ider bir bülbül-i güya ve bu l)üsn-i 
zibadan temettü' ider bir 'aşı~-ı şeyda olmadugından bu hal9r du'acUIJUZ 
ol ecilden gam u guşşaya mübtela idüm. 'Ale'd-devam dostlar ile bu 
l).uşüşda güft ü güy idüp etraf ü eknafı cüst ü cüy ider idüm. SenÜIJ 
muşal)abetüiJe layı~ bir 'aşı~-ı şadı~ ve yar-ı muvafı~ bulma~ müyesser 
degül idi. Bi-l)amdi'llahi te'ala şimdiki l)alde muradum l)aşıl u müyesser 
olup ma~şüduma vaşıl oldum. Benüm serv-i Qıramanum, })alen diyar-ı 
Rüm'dan bir ulu ve ser-mayesi tolu bir ovace-i cihan şehrimüze müsafir 
gelüp bir~aç gündür ki bunda mücavir olmış, henüz taze cüvan, l)üsn 
içinde ziba ve zübde-i zaman ve feza'il ü ma'arif ile müzeyyen ve emşal 
içinde qüb u mümtazl~ birle mu'ayyen ve mal ü menali bi-l)add ü bi
payan ve cüd ü seqada bi-mişl ü bi-a~an bir gül-idesteve sünbül-i reste 
ve benefşe-bü, melek-mişal ü ferişte-l)ışal ve şal)ib-cemal ve ehl-i kemal, 
zat-ı güzm ve vücüd.:.ı nazenlndür ki beher nut~a geldükce deMnından 
sükker ve zebanından güher dökilür. İmdi benüm rül)-ı revanum ve can-ı 
cihanum, çün bu l)al9r Ana du'acUIJ, ol cüvan-ı ?arifuı.J bir münasebet ile 
buZür-ı şerifine yitdüm, cemali vü kemaline ve yal ü baline na?ar itdüm, 
gördüm ki ol şeh-baz-ı hemmaz sen hüma-naz ile hem-pervaz olmağa 
layı~, ol cüvan-ı ser-baz sen nigar-ı mümtaz ile hemraz olmağa muvafi.~ 
ve ol 'aş*-ı pür-niyaz sen dilber-i tannaz ile şol)bet-saz olmağa mutab~. 
Heman-dem bi-iQtiyar 'azm-i diyar-ı nigar idüp olanca razumı buZür-ı 
şerlfür.ıüze aşikar ~ldum, ba~ ferman cenabUIJa kaldı. imdi güzel ogul, 
bilürsin ki cihan paydar ve zaman ber-~arar degüldür. Bi-l)amdi'llah ki 
tazelik demi, bahfuuiJ 'alemi, l)u:ZürUIJ eyyamı, sÜfürUIJ hengamı 
geçmedin, güzellerüiJ çağı ve l)üsnün çeragı söyünmedin, gam u guşşadan 
azade bulup feragı, bir dem ~omayup elden ayağı, gice vü gündüz turma 
çalış yol u yaragı" diyüp eyitdi. Ol cüvan neng ü nam ile niçün nüş-ı cam 
idüp fiiru cihandan kam almayasız, hernan buyuruiJ bezıngah-ı dil-güşiilar 
bezensiin ve şuffe-i pür-şafiilar döşensün ve earlyeler müzeyyen olup 
tonansın ve nazdan nazük bedenler ile nesrin ü simin-tenler çeng ü 
l5anüna düzen virsünve bu du'acuiJuz varayum ol cemalüiJe can ile 
müşta~ olan server-i 'uşşa~ ve cüvan-ı sal)ib-meıa~ ayagUIJ toprağına 
müla~ ~layu.m, fiini cihanda bir nice gün 'ıyş u nüş idüp ~alasız, ba~ 
aQir vaJ.<tümde ben daQı ölmedin göreyüm, görküiJ ve güvencÜIJ ve 
sÜfürUIJ ve sevincÜIJ görüp qurrem ü şad olup 'alemde ber-murad 
olayum" didügümde benüm bu kelimatumı 'ale't-talpU- dİIJleyicek 
heman-dem va:Z' u ~ararını tağyrr idüp ol serv-i ser-keş şöyle ~a~dı 
yıldırım mişali öyle şa~dı ki gazabından rul)larınuiJ rengi ateş veş bir 
'alev oldı. Pes andan ŞOIJra zülfinden zirihler giyüp !5aşı yayma girihler 
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şalup çeşminül) cellad-r sitizin tJ.ün-ılz, gamzesi bançerlerin ser-tlz, ~lup 
deban-ı dür-feşamndan nişan gösterüp zeban-ı şekker-bar ve lisan-ı 
gevher-nişar ile şürü'-ı güftar ~lup eyitdi ki:' "Bareka'llah l)aZı:etleri tilcr-i 
miinlrüı.Jüze taJ:ıslnıer ve büsn-i tedblrüiJiize aferlnler. Sizlerden me'mül 
olan anca!.< bu aşl na-ma'l9il ve emr-i na-mes'ül mı idi. Eger biz heva-yı 
nefsüroüze mutaba'at idüp na-şayeste J:ıarekete mübaşeret itmek murad 
itsek sen bod J.<a'il olmayup bizlere naş!Qat virecek iken bu ne güne 
faZil)atdur ki igva vü vesvese viıüp ayardasın. Yol.<sa birl.<aç defa 
dubterÜI]üz bunUIJ gibi faOişe işlerde ve bu aşl nekbet-i cünbişde' mi 
gördÜl]üz idi" diyü hayli 'itab u ceta üzerüme yol sürd.i. Ve'l-başıl-ı 
kelam ~şşayı ne dıraz idelüm, sözi hernan mubtaşar idelüm. İki canibden 
çol.< dürlü su' al ü cevab ve bata vü şavab geçdi. Cmyeler ise benüm 
tarafı.up tutup baylice mu 'avenet ve geregi gibi m~?aharet itdiler, gah 
şavaşdul.< ve gah barışdul.<. CariyelerüiJ içlerinden birini l.<aç!I idinüp 
da'vaya turuşduk. A.girü'l-emr cümlemüz ibdim ü il.<dam birle 4er 
tarafdan iltizam idüp elbet derdümüz banüyı emrümüze ram eyledük, 
likr-i midJ:ıatün göi]linde yir ve şevl.<-i maJ:ıabbetiii] canına te'şrr itmişdür. 
Hernan şimdiki J:ıalde intisab-ı şoJ:ıbet l)azrr ü müheyya gerekdür. Banü-yı 
cihan J:ıaZı:etleri sizlere munta?Ifdur. Bi-J:ıamdi' llah.i te'ala ki rııhşat ü 
furşat müsa'id ve rüzgar mu'avin ve vuşlat-ı müşahede-i dldar 
mul.<arindür. Hernan bi-tekellüf ttırup canib-i cana!leden yaua teşrlf 
buytirasız" diyüp hatm-ikelam itJ.titam buldı. Çünki anlardan bu baber-i 
beşaret şadır ve böyle bir eşer-i meserret ü beşaşet ?ahir oiup I:face 
J:ıaZı:etleri tJ.ayli J:ıurreın-batır oldı, eyitdi ki "Ey benüm yüzi gökçek ve 
sözi girçek Ana'cuğum! Ne güzel av8:zUI] var ve ne tJ.oş şada-yı dil
nüvazuiJ vardur" diyüp heman-dem buyurdı kim gulam-ı bazmedar 
şandul.<ları açup her meta'UIJ mümtazlarından çıJ.<arup heray-ı müjdeganl 
trace-i cihan-hani Anal.<adın'a bir iki pare J.<umaş iJ:ısan eyledi datJ.ı vafu 
barclıl.< viıüp ve meta'UIJ güzidelerinden ve zübdelerinden rengm ü ra'na, 
zerrln. ü z1balarından on pare J.<umaş ki her birini gören taJ:ısm ü şabaş 
iderler. Ve datJ.ı Banü-y ı canan içün p!ş-keşler ve bir kise içine on bii] 
aJ.<çe şayup bir bi~etkanuJ ve maşlaJ:ıat-güzarmuiJ eline virdi ki ol serv-i 
seblnÜl] bnZünna teh!-dest varmamal.< içün Anahacı I.<adın ile 
mul.<addeince irsal idüp gönderdi ve kendü datJ.ı fi'l-J:ıal yirinden turup 
sal.<alını I.<arınca ayagı J.<ırdurup ve J:ıammama giıüp yunup arınup başına 
J:ıarrr dülbend sarınup -ve reng-a-reng cameler giyinüp bad-ı şaba gibi bir 
ata süvar olup reftar ile canib-i cananeden yaiJa revane oldı. Çünkim 
saray-ı sürüra vüşül bulıncal.< atından inüp cay-ı J:ıuZü.ra dugül oldı , 

heman-dem badimler yügrişüp istil.<bal-i kemal idüp tl'"aceyi bezaran 
ta'?lm ü iclal ile l;ıarem-i J:ıaşa Işal itdükde ol başlar tacı Anahacı iki 
etekleri bilinde ve bir 'aşa-yı mücevher elinde biırn.etde ınul.<addem olup 
gayr-maJ.<demleri .tl"aceyi cihan ta'?lınen I.<arşu geldi. Birkaç J.<adem 
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ileriiye vanca~ bir alay pen şlveli ve ab.ü gözli kenlzek-i bi-bedeller, biri 
birinden güzeller; her biri bir vaşf ile müzeyyen, semen-sl.ma ve slm1n-ten 

. şanemler ve rüşen zaırllrler ~arşu gelüp bir gülşen-i ğarraya toğrı lj:ace'ye 
reh-nüma oldılar. Çünki :ı:race .Qai:retleri na?ar l9-lup gördi ki bir gonce-i 
dil-rüba ve bag-ı dil-güşiidur ki .anda serv-i dil-iiralar ayag .üzre nigehban 
ve nergis-i şehliilar nii?IT ve bir büstandur ki güya dil-ber-i ra 'nalar aiJa 
ru.!J,-ı ziba ve gonceler leb-i can-fezadur, şeb-bülar perçemi ve sünbül-i 
hindülar zülf-i pür-bamıdur ve gonce-i zanba!4ar göz degmesün diyü 
~olında heykel-i sirnin ve gül-i zerd ve boynında lev.Q-i zerrindür ve 
bülbül-i güyalar ol dil-ber-i ra'niiya 'aşı~ u şeydii ve tüti-i şeker-biilar ol 
'aş~a dem-siiz u hem-dem ve ~md-yi .!J,oş-iivazlar yiir-i ma.Qremdür. 
Çünkim tfiice-i cihan .Qai:retleri bu gülziir-ı garriinUIJ temiişasından 
bayran ve bu sebzeziir-ı mutarranUIJ seyriinindan ser-gerdan olup bir~aç 
~adem ilerü yüridi. Ferraş.,.ı bag-ı dil-iiralar b.iid-ı şabiidur ~arşu gelüp 
berg-i ezhiirdan bi-.Qadd ü bi-şumiir, dirhem ü diniir IJiice' nün .Qiik-i 
payine nişiir eyledi. Çün IJvace .Qai:retleri bu tekrlmiit ile .!J,ıriimiin ve bu 
ta'?lmat ilerevan olup bu ravza-i dil-güşanUIJ ortasına varıca~ gördi ki 
behiştasii her küşesinde bir köşk-i mu'alla ve her güşesinde bir şuffe-i 
pür-şafii yapılmış ki her biri şanki :firdevs-i a'liidur. Her şuffenÜIJ Ö1Jİnde 
müna~aş bir şiidurvan-ı can-fezii ki a~an şulan cülliib-u muşaffiidur. Bu 
şuffelerli1J ortasında bir .Qavz-ı mücella, bu şuffelerli1J her biri nat' -ı .Qarir 
bir le pür-tezyin ve ~aliçel~ri ra 'na vü rengin idi. Şuffe cümleden güzin ve 
nihaiileri ziba vü zerrin idi. Ol yiir-i nazenln ve nigiir-ı meh-cebin anda 
şadr-nişin idi. Heman-dem J:face-i cihan .Qai:retleri ~aşr ~apusına ~arill 
olduğın göricek ol serv-i gül-endam heziir şiveler ve nazlar ile .!J,ıram 
gösterüp kebg-i dil-i ziir gibi .!J,ıı·aman olup ve tavus-ı ra 'nalar gibi ceveliin 
l9-lup biJ;) dürlü 'izz ü niiz ile ve ikriim ü i'zaz ile ~arşu gelüp :çı:vace-i 
cihan ile mer.Qaba eyledi. Heman-dem tface'nün 'a~lı başından zii'il 
olup bir zamandan şoiJra 'a~ başına gelicek na?at idüp didi ki "Ya 
süb.Qan, ecebii ben öldüm mi, mest mi oldum yabud .!J.ayran mıyam, düş 
mi bu baiJa ya bayal-i 'ıyan mı, ya Rab bu melek mi ya.!J.ud }Jür-ı ciniin 
mı, per! mi 'aceb ya.!J,ud insan mıdH, ~met mi bu ya serv-i .!J,ıraman mı, 
sünbül mi bu ya.!J,ud zülf-i ·pedşan mı, tal'at mı bu ya mihr-i dıralışan mı, 
behcet mi bu ya.!J,ud malı-ı taban mı, ebrü mı bu yabud müşgin keman mı, 
müjgan mı bu ya.!J,ud peykan mı, göz mi bu ya.!J,ud mest-i ınestan mı, çeşm 
mi bu yahud cana !9.yan mı, merdüm mi bu yabud insan mı, gad mi bu 
'aceb gül-i handan mı, beiJ mi bu yagud fitne-i devran ını, gonce mi ki 
yabud tebessüm-i dehan mı, gül yaprağı mı bu yagud zeban İnı, yii~üt mı 
bu leb ya ~t-ı reviin mı, lü'lü' mi ki ya.!J,ud dendan ını, dil mürdesine 
virdi yine can, 'İsa mı ki ya bu dem-i ciinan, sib mi ki bu yabud 
zena.!J,diin, gerden mi ki bu ya siınln şem'dan, sine mi bu ya ravza-i. 
Rıçlviin, mü mı ki 'aceb bu yabud miyan, ya Rab, ne dunır bu şü.!J,-ı cihan, 
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vaşfına hiç ola mı bi-I:ıadd ü payan" Pes trace-i zaman cemal-i canlin ile 
gurrem ü bandan ve mesrür u şiidmiin olup vuşlat-ı dil-sitan müyesser 
oldugından şülcr-i Yezdan eyleyüp şadr-ı şuffe-i cennet-ayinde ol })ür-ı 
nazeılln ile hem-nişin oldı. Ol hüma-yı kebg-reftar ve tütl-i şeker-güftar 
kelam-ı dürer-barlarından gevherler nişar idüp ''ljoş geldüı.ıüz iy ı;;race-i 
nam-dar, bi'J:ıamdi'llahi te'ala müşahede-i d!dar müyesser oldı." diyü 
bayli ittiratlar i~ar eyledi. Amma bu canibde trace-i dil-figar dabı biiJ 
dürlü i'ti~aı· idüp "İy belagat-dişar ve iy nigar-ı feşal)at-şi'ar, biz ne l)alifr 
gubaı·uz ki hem-ser-i dil-dar-ı 'all-mil~dar olavuz ve amma 'ömrÜI]üz 
paydar ve devletÜI]ÜZ ber-l5arar olsun ki bu bende-i baksar ve efgende-i 
'iişı~-1 zar himmet Ü 'inayetÜI]ÜZ ile bu ~adar i'tibar bulup ni 'met-İ 
vuşlatul)UZ ile kamkar oldu~" diyü bayli kelimat idüp bi-I:ıadd ü bi-şümar 
meveddetler ve mai:ıabbetler aşikar ~ldı. Egerçi dil-ber-i 'iiÜ-cenab ile 
'aşı~-ı dil-barab arasında ço~ dürlü bitab u cevab oldı fe-amma setr ü 
J:ıicab ile idi. Henüz perde-i ni~ab ortadan rer olmamış idi. Ol derd.mend
i bi-çarelerül) ser-tacı baste-dillerüiJ 'ilacı, ol kadınlaruiJ güzldesi Anahacı 
na?ar idüp gördi ki şermende vü })aya ma-beyninde miini'-i ~ev~ u 
şaradur. Zev~ u şev~e şöyle ma'~ül gördi ki envii'-ı .ni'am mebıül olup 
andan nüş-ı badeye meşgül olalar. I:Iatta ki perde-i J:ıicab rer olup 'aşı~ u 
ma'şü~ arasında me'mül olan muriidat külli mal)şül ola. Pes şol ni'metle 
ki vücüdına ne insan ~adir ola. Kemal mertebede müstevfii vü vafi.r, 
müheyya vü I:ıiiZı.r idüp dil-ber-i ra'niilar elinden gelilp döşedi ve sa~-i 
semen-simalar bi~et kemerin ~şanup meclisde piyaleler pey-ii-pey ra~ 
idüp ehl-i be~den gam u guşşayı na~ itdi. Çünkim ya~t-ı seyyiil devr 
idüp ma'ş~ 'aşılpna meyyal ~ldı. tı"ace-i aşüfte-I:ıal bi-şabr u bi-mecal 
olup bir ah-ı süzniik ile y~asın çiik eyledi ve yarlında olan eş'ardan bi
ihtiyar bu şi 'r-i yadigiirı inşad id üp o~udı: 

Cana sevdalar şalup bu zülf-i 'anber-sa yine 
Bil) belaya mübtelii oldı dil-i şeyda yine30 

'Aş~dan perhlz id üp şabr eyleyem dirdüm veıl 
Şabrumı yağmaya virdi bir büt-i ra< na yine 

Sür _şata 'aşı~ bahar eyyiimı gül hengamıdur 
Cennet-i firdevse dönmişdür bu gün31 şaJ:ırii yine 

Biida virme 'ömrÜIJi dut biide geçürme demi32 

CanuiJa virsün şara cam-ı sürür-efzii yine 

30 İlk beyit AT' de mısralar birbiri ile yer degiştirmiştir. 
31 

gün BN: dem AT. 
32 bade geçUrme demi BN: bade-i gül-çihreyi AT. 
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V AI:IDI başuiJdan humfu1ıı] gitmek isterseiJ mey iç 
Ayı~ aya~ ele al gözüiJe gelsün ma33 yine 

Çünkim :ı;race-i müstemend şi 'ri o~yıca~ ol serv-i bülend hayli 
pesend id üp ve ''Ne garra gazel ve ne şi 'r-i bi-bedel olur" di yüp I.:I"ace-i 
elliana tabsinler ve aferinler idüp bu şev~ ile emr olındı ki "Ol nazenlnler 
ki narven-i nazük-ten ve nesteren-i slmin-bedendür, gelsünler bülbüller 
gibi şl.rin-dehen ve tütiler gibi şekker-şiken olup şol).betümüzi müşerref ü 
müzeyyen ve güşade vü ıüşen ~lsunlar" diyicek heman-dem ol iki 
şanem-i bi-mişl ü bi-hemtli ve her biri çengde hayli üstiid ü ~adir ve biri 
~anünda ziyademahir idiler. Fi'l-l).all).iiZır olup bir~aç meh-pareler ve dil
ber-i yeganeler ellerine defalup çeng ü çeganeler ile dem-saz ve bülend
avaz ile 'işret-saz olup şev~ ile bir mertebede ser-agaz oldılar. Şada-yı 
dil-nüvazları tii~-ı 'ayyü~a. peyveste olup zühre vü ~amer işidüp valih ü 
dem-beste ~aldı ve gitdükçe ~ev~ u şev~-i şarab ve bezm ü şol).bet-i bade . 
galib ve l).iciib ü şenn ortadan ga'ib ·olup 'aşı~-ı şeyda germiyyet-i şarab 
ile bi-aram ü genn oldu~ça dil-ber-i ra'na dabı keyfiyyet-i mey-i niib ile 
ram u nenn olup buyurdı kim "Bir şanem-i şl.rin-güftar ra~a girüp şive-i 
reftar göstere. Pes bir tüti-i şekker-bar heman-dem şaçların tar-mar idüp 
şad hezar 'izz ü naz ile 'işveler i?}ıar eyledi. Bu 'aşı~-ı bİ:-çarenÜIJ 
yüregini pare pare ~lup J:;I"ace-i dil-figar avaze ile nigar-ı peri-ruhsar 
na?arında gah kebg-i dil-aralar gibi bıraman oiup ve gah tavus-ı ra'nalar 
gibi . cevelan ~lup ve ·gah şem'-i rug-ı canane-i pen-naz şev~e 
pervaneler gibi pervaz idüp bir mertebede şiveler ve bir derecede 'işveler 
~ldı. Jj"ace-i dil-baste valih ü dem-beste iken cüş u gurüş idüp elindeki 
l$:adel).i nüş idüp ol I:ıillde maJ:ıalle münasib bir gazel peyda idüp meclis-i 
mesemet-feziida inşa eyledi ve o~dı. 

Şi'r: 

Genn olup ol meh-lika süz-ı şada-yı saz ile 
Baş açup çözdi şaçını ra~a girdi naz ile 

Çerbe girmiş şanasın gurş!d-i 'alem-tabdur 
Zühredür ya ra~ ider gökden in üp i 'zaz ile 

Kebge reftar ögredür tavusa cevlan gösterür 
'Aşı~a ta' lirn ider pervaneye pervaz ile 

Şive-i reftarma güftara geldi çeng ü def 
O~ıdı bu müfredi anlar bülend avaz ile 

33 ma AT: na BN. 
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Hay ?alim hay afet nazut]ı az eyle az 
Ta helak itdÜIJ bizi ol gamze-i gammaz ile 

JS,alduiJ aya~da hernan olnıa ·göiJül avaresi 
Başa çı~az kimse ol zülf-i kemend-endaz ile 

Hey meded yağmaya virdi uanman-ı şabrumı 
N'eyleyem ben VAI;IDiya ol dil-ber-i tannaz ile 

Çünkim gazel tamam olup ol serv-i dil-ara tı:vace-yi zamana tah.slıı-i 
firavan idüp mul.<abelesinde !)ayli büseler il)san eyledi. Gah muşaJ:ıabet-i 
saz u l.<anün ve gah münasebet-i şi'r-i mevZün ve gah ta'allul.<-ı 'aşıl.<-ı 
pür-niyaz ve gah temellül.<-i dil-ber-i tannaz gah temaşa-yı didar-ı yar ve 
gah . temenna-yı büs-ı kenar, iki yar-ı muvafı.l.< biri birine ma'il, l.<ollar 
boyında l)ama'il ve 'aşıl.< u ma'şül.< muradlarına vaşıl olup bu üslüb 
üzerine ve'l-I:ıasıl nışfu'l-leyle vannca 'ıyş u 'işret, zevl.< ü şoJ:ıbet ve dem
i vuşlat eylediler ve Anahacı l.<adın ise ol I:lliide· na:?J.r ve her J:ıiırnetde 
!)azır olup gördi ki keyfiyyet-i bade gayet ve germiyyet-i şarab nihayet 
bulıncal.< heman-sa'at işaret eyledi kim esbab-ı bezm-i şarab meyandan 
l.<all.<up hister ü came-b"ab meydana gelüp kenlzek-i meh-lil.<alar 
biırnetlerin eda idüp saray-ı ?;evl.< ü canı tenha l.<ıldılar. tı"ace J:ıairetleri 
na:far idüp gördi ki 'alem agyardan baÜ ve nigfuuiJ elde vişali, hister-i 
drba yanında ve dil-ber-i ziba başı ayağı ucında, iki şem'-i kafürl pür
:fiya, heman-dem şagına ve şolına iki şem '-i katUrl dal].ı peyda idüp 
'alem-i vuşlata ibtida l.<ıldı. Şöyle nesne ki 'arifleredür 'ıyan, ne l)acet aiJa 
tal.<rlr ü beyan. Çün ti''ace l)a:Zretleri yarındası l.<uşluga değin dem-i 
vuşlatda ve 'alem-i şol:ıbetde olup l.<uşlugdan ŞOIJra l.<all.<up dil-ber-i 
ra'naya ve keruzeklere ve gözleri güzel Anahacı'ya ve bi'l-cümle her 
birlerine bi-l.<uşür ü tamam il)san ü in'am eyledi ve girü tekrar esbab-ı 
şoJ:ıbet I:ıa?lf ü müheyya olup 'ıyş u nüş itdiler ve yine ?;evl.<e ü şaialara 
bünyad l.<ılup dil-ber-i pür-ce:fii dal].ı çeng ü çegane ile figan ü feryad 
eyledi ve şabal)dan aJ:ışama degin şevl.<-i şoJ:ıbet, atışamdan sabaJ:ıa degin 
?;evl.<-i vuşlat idüp ti"ace'nÜIJ ise 'aşl.<ı gitdükce ziyade vü galib ve günden 
güne serv-i azada talib olup ve'l-J:ıaşıl ne J:ıacet tafşll-i kelam. 

IJ"ace J:ıa:Zretleri, biT yıl tamam, şubJ:ı u şam, muJ:ıaşşalü'l-meram 
muradınca bod-gam olup bu minval üzere vişal-i yar ile asüde-J:ıal olup 
elinde olan mal ü menal dil-ber-i şaJ:ıib-cemal ugnna bakü yeksan olup 
ve l.<ullar dal].ı şatılup ve nökerler tagılup kendüzi tenha vü tek l.<alıcal.< 
ti"ace l)a:Zretleri gördi ki mal ü biçUi'at cümle telef-i külÜ ve zad-ı zeval ü 
felaket-i iflas müstevıi oldı ve efkar-ı bayret 'al.<lını tar-mar ve 'ar-ı gayret 
canına kar itdi. Çünkim gayret ü I:ıaıniyyet ai:ıvalini tefl:ı.lın idüp heman
dem diyar-ı Rüm'a 'azhnet me'alini ta'm1m itdi. Günlerden bir gün 
Banü-yı cihan ile ?;evl.<-i şoJ:ıbet ider iken icazet taleb idüp eyitdi ki "İy 

384 



Anabacı ya da Tacir AbdurraufHikayesi 

tapusu lpblegahum ve iy ~apusı püşt ü penahum, güzeller içinde şahum, 
güneş yüzli mahum, benüm ela gözli şaılln balpşlu padişahum . bunca 
zamandur ki şev~-i şol)betfu]üz ile sürürda ve ıev~-i vuşlatu.rjuz ile 
l)uZiirda idük ve nice geçdi bu ~adar zaman tuymadu~ ve elidar-ı 
şerl.fii.ı]üze ve müşahede-i cemalÜIJüz~ toymadu~. Eger })aZır olan mal ü 
menalüm biırnetüiJüzde telef aldı, veıl her l)alümüz devletfu]üzde şeref 
buldı. Şimdiki l)alde felaket rüzgarı ile mü?ayaka va~' olup terk-idiyar 
ile müflira~at lazım geldi. İmdi. benüm rül).um, iradet ve icazetügüz ile ve 
himmet ve 'inayetfu]üz ile bu bende-i fa~üz ve efgende-i l)aiPrüıJüz 
diyar-ı Rüm'a sefer idüp tedbl.r ü tedarik bu üslüb üzerine mu~arrer 
~layum kim benüro anda mal ü menalüm firavan ve emlak ü esbabum bi
l)add ü bi-payandur. İmdi vararn az zaman içinde ço~ mal cümlesi cem' ü · 
tal).sil ve esbab-ı ticareti tekmil idüp inşa'e'llahü'r-raJ:ıman 'an-~anbi'z
zaman bu canibe 'avdet idiip yine ayagUIJ toprağına vuşlat müyesser olup 
yüzler sürerüz. Cümle-i mal ü menal şol).betüiJÜZe nişar ve ba~yye-i 
'ömrüm biırnetfu]üze !şar ~lalum" didükde Banü-yı şekker-güftar dal]ı 
dürr-i güher nişar idüp eyitdi "İy yar-i vefiidarum, n'ola 'öiillÜIJüz paydar 
oldu~ca bu diyarda ~arar i tsegüz ne var, eger · mal).all-i i 'tiıar ~şür-ı 
dirhem ü dillar ise ve sizlerde abir aldı ise bi-l)amdi'llahi te'.ala bizde 
vardur. Çünki sizlerde olan intiha buldı şimden girü bizde olana ibtida 
lplalum. Bundan ötüri ne efkar-ı gam ve ne inkisar-ı elem çekersiz" 
diyince trace })aZı-etleri dal]ı eyitdi "İy serv-~adlerü:ı;ı serveri ve iy 
semen-lJadlerüiJ ser-defteri, hemişe gülşen-i cinanUIJ gül-i teri olup bad-ı 
l)azanuiJ zararından beri ol. Her an 'ömrü:ı;ı pay-dar ve her zaman l).üsnÜIJ · 
ber-~arar olsun. SiZÜIJ lutfuı.Juza ve insaniyyetül)üze lay~ lJulklaruiJuza 
ve ınürüvvetfu]üze mutabı~ olan bu idi ki buyurduiJuz. lakin benüro bu 
~aşd u niyyetüm olma~ca hergiz. ral).atum olmaz. Hernan 'all 
himmetüiJÜZ ve 'inayetüiJÜZ benümle olsun" diyüp heman-dem 'azın-ı 
diyar-İ Rüm lpldı ve fi'l-l:ıal tedarik görüp atma süvar alınca~ Banü-yı 
cihan gördi ki :ı;:face'nÜIJ ~arar itmesi müyesser degül, terk-idiyaritmesi 
mu~arrer aldı. Heman-dem emr eyledi, bir serneod-i güzm ticam-ı zerrio 
ile tertib olup şehrden taşra ve bir ınil$:dar trace-i dil-:figan gönderi 
çılpna~ niyyetine süvar olup cariyeleri yanınca ve ba'iı tavaşiler bile 
rikabınca çünkim bir menzil gitdiler. trace-i lJaste-dil eyitdi "İy tüti-i 
şekker-güftar-ı bag-ı belagat ve .iy kebg-i boş-reftar-ı şal)n-ı feşal)at, bu 
bende-i nai).Ifiiı;)üze gayetle 'izzetler ve biırnet-i şerlfiii]üze nihliyetle 
zaJ:ımetler aldı. AQirü'l-emr mütel).assir-i vişal ·olup münkesirü'l-al).val 
olmamuz mu~arrer oldu~dan ŞOIJra ne zecr ü 'itab ise görelüm ve ne derd 
ü·bela.ise çekelüın. Sizler şıl)l)at ve l)uiürda oluiJ gam degül bizler ınil)net 
ü fiitürda olavuz" diyicek Banü-yı zaman dest-malin yüzine dutup zar zar 
ağladılar. ljvace-i devran nigMW] bu l)alini göricek ateş-i l).asret-i can 
cigerin tagladı, pes andan şoiJra biri biriye şarmaşup aglaşdılar ~açan kim 
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biri birine ayrışdılar. Banü eyitdi "İy yar-i vefiidar, bende senÜ!J 
iftira~a şabr u }.car~ ve iştiya~a tal)ammül itmege il].tiyar yo}.cdur, bari 
baıJa bir yadigar ·virselJ ki anı görince seni görmiş gibi olup bir ıni.l.cdar 
anUIJ ile şabr u tabammüle iktidar gelse ve illa sen gelince beni firal.<uiJ 
ateşi l)aksar ider" diyicek ij"ace-i derdmend ü dil-nş heman-dem 
agzından bir diş çıJ.<arup yadigar virdi. Banü-yı şekker-bar ijvace-yi dil
figardan dişi alup yüzine ve gözine sürdi ve dabı cebi.pe şalup veda' 
eyleyüp döndi. Banü-yı cihan sarayına 'avdet idüp trace hııZretleri ise 
Rüm diyarına 'azimet eyledi. Çünkim ij"ace-i dil-penşan terk-i · diyar-i 
canan J.<ılup sme-süzan ve ciger-büryiin, dtde-giryan ·ve zar ü ser-gerdan, 
valih ü l)ayran olup iftiral.<-ı mal ü menal ve l)asret-i dtdar-ı yar ile ciger
gün ve iştiyal.<-i dil-ber-i şaQib-cemiil ile diger-gün olduJ.<ca vuşlatw) 
bayalin ve gökcek menalin yad idüp anUIJ ile göiJlini şad ider idi. Dem
be-dem l)asret-i yar canına kar idüp göz yaşların nişar ider idi. 

Şi'r 

Satın-ı şal)ralar ba.ı]a zindan olupdur yarsuz 
Her çemen bar-ı beladur ol yüzi gülzarsuz 

Ziihida 'ari eyleme cennetle tübayı baga 
Çöpçe gelmez gözüme ol serv-i gül-rubsarsuz 

Dag-ı gamdur canuma bag-ı cinanll.ı;) gülleri 
Ab-ı kevser 'aynuma gelmez leb-i dil-darsuz 

ijatır-ı gamgmüme şimdi benüm her sebzezar 
Vadi-i ı:nibnet durur ol kebg-i boş-reftiirsuz 

Cennet itmiş dutalum V AI:IDİ cihan mülkin bahar 
Hey ma'a~'Jlah cehennemdür baiJa dil-darsuz 

Ol şerif demler, latif 'iilemler ve bu nazenllı ile itdüg{ ~evJ.<ler 
göl) line geldükce tiz varup girüye dönmesine can atardı. Bu fikr ile giceyi 
gündüze J.<atup gitdi. Günlerde bir gün rnekanına yitdi. Çünkim 
J;:;rvace'nün ehl-i beyti ve maballesi cemii'an bu ~lletini ve evvelki biil-i 
devletini zevalde gördiklerinde bu a}Jval nedür diyü su'iil eylediler. I.face 
bai:retleri ise fi'l-biil bu busüsda fikr ü tedbrr idüp dir ki "Bu yolda gelür 
iken }Jaraınller cümle mal ü meniilüm aldılar, hernan yalguz başuro ile 
güc ile J.<urtuldum." di yü tezvrr eyledi. Bunlar bu cevabı işidicek eydürler 
''Bi-}Jamdi'lliih ki ?iilim elinden can-ı azizi şıl;ıl:ıat ü selamet birle baliiş 
eylemişsüıJÜZ ve bizde olan mal ü meniii bi-nihaye olup sizde olan emlak 
ve erzal.< sizlere ve evliidUIJuza 'ömrÜ!Jüz olduJ.<ca her ne J.<adar barac ü 
şarf eyleseiJÜZ kirayet ider" diyü va:fi.r sitayiş idüp ''vücüd-ı şerliliı.Jüz şag 
ve salim olsun ve nekbet ü elem sizlerden ırag olsun." diyü teselli 
virdiler. Pes ij"ace birkaç gün kendü şehrinde J.<arar eyledi lakin nar-ı 
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l)asret cigerine kareyleyüp yine dimagma diyar-ı 'Acemistan hevası ve 
canına nigar-ı dil-sitan sevdası düşüp nice müddet mal ü me.ta' cem'ine 
mübaşeret idüp ve yine ticaret tariki ile ~aşd-ımüsaferet ~lup diyar-ı 
Rüm'UIJ bayll meta'ın divşürüp heman~dem sefer yaragm görüp canib-i 
cananeden y~a revane olup gitmek üzere i~amet eyledi. Feaınına I;face-i 
miskin, dil-ber-i nazenln şev~ ile her an şitaban ve her zaman revarı 
olarak günlerde bir gün ol pen-çihre temekkün ü tesekkün olduğı ş~hre 
irişdi. Çünki şehr-i meflcfue · ucına ya~ gelüp oda tutma~ içün bir 
biıınetkar irsal eyledi ve şöyle ışmarladı ki "Saray-ı dil-rüba civarında bir 
cay-ı dil-güşa tutup Rüm'dan filan I;;race geliyor" diyü ol serv-i naza yine 
maşlal)at içün mal)alleye avaze düşirüp hele ne !)al ise ki dil-dar 
mütenebbih olm up tıvace'ye isti~bal içün bir mi~dar . yir ınüteveccilı 
olalar" diyücek biıınetkar dabı emr olındıgı üzere biııneti eda idüp 
IJ''ace'nüiJ gelmesi l)uşüşında tenblh ü nida idüp ~onaca~ baneyi ~)azır ü 
müheyya eyledi. Amma bu canibinde hiç bir vech ile i~ar-ı mal)abbet ve 
aşar-ı ıneveddet veehen ınine'l-vech vücüd bulmadı. Bu ecilden gayetde 
bi-l:ıuZür ve nihayetde pür-fütür oldı ve inkar ü efkara düşüp · eyitdi ki 
"'Aceb ol serv-i gül-ru!J.sara rüzgar-ı gaddardan afet ve çerlJ-i 
siteınkardan nekbet mi irişdi ola ki ol bize ne 'aceb isti~bal içün gelmeye. 
Ol god bizüro baberiınüz istima' itdügi gibi gelmernek emr-i mul)aldür. 
imdi 'aceba ne bal oldı" diyü efkar u gam ve inkisar vü elem birle vaşıl-ı 
menzligah oldı. Çünki şıl:ıQat-i dilherden lJabir ü agah olıca~ eyitdi ki 
"Eyvah bu şüm tali', ol malı-peyker ~atında mücrim ü pür-günah olmışuz 
galiba. Ol yar-i dildar ve pür-şive gül' -i?;ar benüm bu ~adar zaman 
eglenmemüzden ınünkesir-l:ıal ü tıatır ve gic geldügimüzden ınu?:taribü'l
l)al ü müte'eşşirdür. Ol ecilden isti~bal l)uşüşında m~ayyed olmayup 
ilımal itmişlerdür" diyü fikre düşüp ve te'emmül eyleyüp didi ki "Bir pare 
şabr u tal)amınül idelüın, bayr-ma~dem diyü şimdi bir ademieri gelicek 
bu babda me'al ne idügi ma'lümuınuz ve !)al nice idügi mefhümumuz 
ola" diyüp ol gün ve ol gice ve yarındası öyle va~ alınca şabr eyledi. Bu 
kerre görür ki yo~dur. Şabr ile ne dei]lü canına cebr eyledi. Ve'l-l)aşıl 
l)asret ü iştiya~ ateşi IJvace'nÜI] takatini ta~ itdi, şabr idecek !)ali ve 
tal)amınüle mecali kalmadı ve didi ki ''V ar ise ben üftade tıa~da ol 
pür-ce:fada Qışm u gazab ziyadedür. Hele biz size düşin . idelüm, 
~şürumuz bilüp 'ö2rümüz dileyelüın" diyüp bir iki gün mal:ıbüb ~aravaş 
ve bir nice meta' u ~aş, ol şülJ-ı cihana ve afet-i devrana piş-keş ü 
armağan gönderdi. Çünkim IJ''ace'nÜIJ tul:ıfesi Banü-yı cihan na~arına 
vuşül buldı . .Ş:üsn-i ~abül ile ma~bül oldı. Pes Banü l)a:Zretleri dabı piş
keş ileden gulama bir latif came giyürüp eyitdi ki "IJ"ace l)a:Zretlerine 
bizden vafir du'alar idÜIJ, devletleri pür-devam ve şol)betleri müstedam 
olsun, biz anları müsaferet idüp biıınetlerine mübaşeret itınek lazım 
geldi. İnşa'a'llahü te' ala yarın 'ale'ş-şabab lutuflar eyleyüp biz 
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bi~etkann bakden ref idüp bu canibe ~adem-rendde ve biz mul:ilişlerin 
cem~il-cilde ~lsunlar" diyicek Q.içlmetkiir dal]ı zemin-büs idüp geydi ve 
efendisi tarafına revane olup gitdi. Çünld .IJ'"ace l;ıaber-i dildar ile .IJvace 
l:ıai:retlerine vaştl olup yitdi. Ol misıdn ü şürİde-l).al, sürür-ı beşaşet 
tebaşşül idüp şafii-yı batır kesb-i raJ:ıat idüp ol ~etkiira bu dabı bir 
came-i beşiiret iJ:ısan idüp tatısm-i firavan eyledi. Ol gice ijvace'nün 
uybusu uçup sababa dek dil-ber bayalin ~ocup yatdı. Çün şabah olup 
mihr-i münevverden 'alamet-i tal 'at eşeri bahir ve canib-i dil-berden 
beşiiret-i vuşlat baberi ?ahir ü peyda olıca~ heman-dem .ı;face-i" şeyda 
l:ıazır u müheyya olup zev~ ü şafii recasıyla 'azm-i dil:·ber-i ra'na ~lup 
devlet-seray ~apusına dubül olup dil-rüba tapusına vüsül bulıca~ 

musafaJ:ıa vü merbaba iderek andan fetb-i ketama ibtida ~lup didi ki "İy 
güzeller içinde pür-kibr ü kin ve iy büsn aymesinde bod-bm! Eger biz 
baklru'l-bal bir bende vü biıınetkii.ruı]ı istikbale gelmek lay~ u reva ve 
muva~ ü seza dabı degül ise bari gelüp ~onduğıınuzdan soiJra bir adem 
gönderüp bu 'aş~-ı bl-çare vü pür-gam batırına teselli virmek içiin bayr
mal.<dem diniüp bu bende-i kemlneiJÜZÜIJ ve efkende..:i cilrlneiJÜZÜIJ yiri 
bak iken hem-ser-i eflak olınsa idi, şah-ı 'azlınü'l-'unvan l)a:ZretlerinÜI) 
l.<adr-i 'alilerine no~an gele idi" diyicek ol dil-ber-i fettan eyitdi "İy 
.IJvace-i zaman ü faslh-zeban ve iy narndiir-ı sen'ü'l-beyan atalardan 
meıkür ü meşhürdur ki "Evvelen bitiş ve şaniyen göriş" dimişlerdür. Ol 
ta~cilrce siZÜI)le bizüm ortamuzda münasebet-i s~life ve müşal)abet-i 
sab~a val.<i' olmışdur. Buyurduğul)uz ma'na-yı kelam bize lazım geleydi 
biz bod şai:ıib-kemal ile henüz aşina oldu!.< ve şeref-i cemal ile rüz-ı 
rüşena buldu!.<. Ma-beynimüzde bir an münasebet ve bir zaman 
müşal)abet yog iken biz size ademler gönderüp bayr-mal.<dem dimek vaz'
ı ma'kül ve :6.'1-i ma~bül mıdur" diyücek .IJ'"ace-i cihiil) dil-ber-i 
'ayyiireden bu keliınatı işidicek helak olup gideyazdı. Bir zaman dil
perişan ve ınütefekkir ü ser-gerdan ve mütebayyir olup eyitdi ki "İy 
gözleri seQbiire ve iy gamzesi mekkare! Bu sözler ki söylediii)üz ben ia'lf 
ü b!-mecal I.<uluiJuza; girçek midür yabud latlfe midür" didükde Banü-yı 
cihan eydür ".IJiıınet-i şerlfe aşina~ şimdi olıcal.< ne mabaU-i latlfe" dir . 
.IJvace a.ga eydür ki ·"İy şüb-ı cihan! Ben kemlne l.mlu.guz bu asitan-ı şa!a
bal:ışda ·bayli zaman bende-i ferman olan {face 'Abdü'r-ra'üf bendeiJüz, 
~adllni 'aşı~-ı zaru.guz. işbu saray-ı sürürda defii'atle şev~ ü 'işretler ve 
bu cay-ı l)u:lürda kerrat ile ıev~ u şoJ:ıbetler idüp ma-beynimüzde nice 
mal:ıabbet demleri ve vuşlat 'alemleri geçüp bir nice mal ü menalüm 
şoJ:ıbetüiJüzde nişiir ve nice I.<umaş u meta'um biıınetül)de baksar oldı. 
Andan SOIJra varup Rüm' da bal.<l !.<alan mal ü emlaki alma!~ içün ve 
'ömrüm oldul.<ça biıınetül)üzde ~alına~ ~aşdına sizü.g iradetü.güz ve büsn
i icazetü.güz ile gitmiş idüm. Şimdi varup gelmem ve anda eglenmem 
buşüşunda henüz iki yıl tamam olmadı. Ayağul) toprağına irişüp tatısli-i 
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ıneram 19.lduın. Eger bu sözlerüıni yalan i 'ti~ad ider iseiJÜZ iş bu 
cari.yenÜIJ adı filan ve bunUIJ filan degül midür? Bu deiJlü müddet içinde 
ben pür-ıneveddet ~lUIJuz feriiınüş olma~ ve aşinalı~ itmekde baınüş 
olma~ şiin-ı şerefüiJüze sezii ve ~at-ı latlfeiJÜze reva ınıdur?" diyicek ol 
zülfi kiifir eyitdi: "Ey ljviice-i ınüsafir! Bu söyledigüiJ sözler ne garii'ib-i 
bed)b) olur. Ben seni bir da]Jı görürseın iki olur, egerçi bu ciiriyelerÜIJ 
isirolerin feriiset ile fehın itdÜIJüz, çok ~aZiyyeler girçek gibi J:ıikayet 
itdüiJÜZ. Aınınii ' billiihi'l-gafür lutf idüp ına'~ dutuiJ ki aşlii · 
buyurdu~uz ~aZiyyeler :ıllç batıruma butfu eyleınez" di.di. Ve'l-l:ıiişıl 
Iface J:ıai:retleri kendüyi Biinü'ya itan itdürınege şol ~adar cehd eyledi, 
çare vü iınkiin olmayup a:girü'l-eınr eydür "İy yar-i bi-vefii, hele gayrı 
ınu'aınele nice olur ise olsun. !).açan kim ben 'aşı~-ı şeyda cenab-ı 

devlet-ıne'iiblarında ınüfiira~at idüp' 'azın-i diyar-ı Rüın'a ınüsiiferet 
~lduın. Ol zaman lutf eyleyüp ben ~luiJızı bir ıni~dar yir gönderi 
gitdÜIJÜZ, filan mal:ıalle dek bilece gelüp ayrulaca~ zaman olıca~ ben 
'iişı~-ı dil-figiiruiJuzqan bir yadigar arınagiin istedÜIJüz. Ben derdınend-i 
dil-nş daQ.ı gaynsı nesneye ~adir sultanuma lay~ dürr ü ceviihir bulınına~ 
ceniibına :?iihir olınınagın es-sei)ii ma-melek diyüp ben ıniihir agzumdan 
bir diş çı~arup sen nigar-ı bi-ınihr ü veraya yiidigar virdüın. Sen da]Jı ol 
dişi alup yüzüiJe göZÜIJe sürüp andan ŞOIJra cebÜIJe şaldUIJ. Sizler girü 
yİrÜI]üze, saray-ı cennet-ınekiinuiJuza 'avdet idüp biz garibÜIJüz daQ.ı Rüm · 
tarafına kendü mekiinuınuza 'azlınet itıniş idük. Du'aiJuz berekatı ile bi
hamdi'lliihi te'iilii salimen ve U'iınen uş yine mübarek cemiilÜIJüz 
ınüşiihede itmek ınüyesser olup geldük ve 'ahdümüze vefii eyledük. Bu 
~uiJuzı andan daQ.ı bilmez ınisin iy bi-ıneri)aınet" didükde ol fettan-ı 
cihan bir zaman fikre vardı ba'dehü elin cebinden şo~p cebinden bir 
avuç diş çı~arup ljviice J:ıa'lretlerine didi ki "İşbu dişlerüiJ içinde sen 
virdügÜIJ diş ~~sıduri eger bilürseiJÜZ baiJa gösterüiJ, şayet ki biz da]Jı 
sizi bilüp sizlere bitiş ç~avuz" diyü batm-i kelam eyledi. Pes I:face-i 
'ii~l bu i)aleti göricek gayret bai)rine taldı ve 'a~ za'il olup kendüyi 
gayret aldı ve bundan ço~ dürlü 'ibret alup didi ki "İy sei)J:ıare-i zaman ve 
iy ınekkare-i cihan egerçi bize evvelki maceradan bayli pend oldı ve lakin 
şimdiki aşina~dan ço~ dürlü pend oldı. SenÜIJ yolUIJa barc olan ınal ü 
ınenal SaiJa anaiJ südi gibi ve anan malı gibi l)eliil olsun ki bizi vii~f-ı 
atıval-i 'alem ü esrar-ı abifet eyledüiJüz. Zaman geçüp gitdükse sen şag u 
şıJ:ıl:ıatde esen ~al, hernan biz gitdük sen ~al." diyicek nigar-ı nilzellin ü 
dil-ber-i şiil)ib-ma~ın eydür "İy ljviice-i nlk-niiın, hele bari bir dem aram 
~UIJ siZÜIJ içün il:ıZar olman ta'iiın yinilüp bir ıni~dar nüş-ı cam idelüm 
ba'dehü şıJ:ıl:ıat ü selametle gidesiz" diyü ibram idicek ljviice daQ.ı eyitdi 
"Sizlerden bize Ziyafet hernan J:ıüsn-i icazet olsun" diyüp kendü ~ondugı 
mekana teveccüh idüp revane oldı. Çünkim otasına gelüp maşlal)atınUIJ 
edasına şürü' idüp bir müddet mücavir ve kesb-i miile ınübaşeret idüp 
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getürdügi olanca meta'ın za'finca :Ia'idesine şatup malına bir ol ~dar mal 
~atup andan 'azm-i Rüm eyledi. Ba'dehü vatamna yitişmege hücüm idüp 
biraz müddetde raJ:ıil oldı. Andan rnekanına daQ..ıl olup anda ~arar l.<ıldı. 
'Ömri pay-dar oldukca ehl-i beyti ile rüzgar geçürüp bu J:ıikayet andan 
yadigar kaldı. . · · 

Pes imdi her kim ki 'akil ü 'arif ve kamil ü ehl-i ma'arifdür, ma'lüm 
olsun ki dünyanWJ şafıis~ ber-~arar degüldür ve ta'ife-i nisanWJ verası 
pay-dar degüldür. Ral:ımet anlara ki bu tal.<ı1r-i maceradan m üstemi' olup 
ben faJPn dabı du'adan müstagru ideler. 

Na?Jll 

Kime man?:ür olursa bu J:ıikayet 
Dilerven dileye I;Ia~'dan hidayet 

Benüro l)a~mda kim bir pür-günahem 
Bu nefs-i şüm elinden rü-siyahem 

Tazarru' I.<ıla can ile Ijuda'ya 
Elin ~ald ura şıd~ ile du'aya 

Bu resm ile tazarru' Kirdgare 
ürn.ldüm var k ' ola derdine çare 

Bu miskin k'~ldurur bak ile yek-ser 
La~ab V ARDİ'dür aiJa ismi Ca'fer 

Temmet 

Kaynakça 

AKKOYUNLU, Ziyat. "Binbir Gece Masallarının Türk Masallarına 
Tesiri". Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Hacettepe 
Üniversitesi; 1982. · 

ARAT, Reşit Rahmeti. Kutadgıt Bilig lll, İndeks . Haz .. K. Eraslan, O. F. 
Sertkaya, N. Yüce. İstanbul: Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü 
Yayınları, 1979. 

ATALAY, Besim. Diwinü Lugati't-Türk Tercümesi II, III. Ankara: TDK 
Yayını, 1941. 

ELÇİN, Şükrü. "Bursalı Hoca Abdürrauf Hikayesi". Halk Edebiyatı 
Araştırmaları II. Ankara: Akçağ Yayınları, 1997, s. 242-243. 

KA VRUK, Hasan. Eski Türk Edebiyatında Mensür Hikaye/er. İstanbul: 
MilllEğitim Bakanlığı Yayınları, 1998. · 

390 



Anabacı ya da Tacir AbdurraufHikayesi 

KA VRUK, Hasan. "Kırk Vezir Hikayelerinde Kadın". İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 30 
(2012), 263-303. 

KIZIT.-TAN, Mübeccel. "Kırk Vezir Hikayeleri". Yayımlanmamış 
doktora tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 1991. 

KÖKSAL, M. Fatih. "Vahdi". Erişim Tarihi: 24.09.2017 
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay 
&detay=342. 

KÖPRÜLÜ, Fuad. "Türklerde Halk Hikayeciliğine Ait Maddeler: 
Meddahlar". Edebiyat Araştırmaları I. Ankara: Akçağ Yayınları, 
2004. 

KURTULUŞ, Rıza. "Sindbadname". İslam Ansiklopedisi. C. 37. İstanbul: 
TDV Yayınları. 2009. s. 244-245. 

LATİFİ. Tezkil·etii 'ş-Şu 'ani ve Tabsıratil 'n-Nuzama. Haz. Rıdvan Canım. 
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2000. 

MAZIOGLU, Hasibe. "Divan Edebiyatında Hikaye", Doğumunun 
Yüzüncü Yılmda Ömer Seyfettin. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi 
Yayınları, 1985. 

SAKAOGLU, Saim. Gümüşhane ve Bayburt Masalları. Ankara: Akçağ 
Yayınları, 2002. 

SEHİ BEG, Heşt-Bihişt. Haz. H. İpekten, G. Kut, M. isen, H. Ayan, T. 
Karabey. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü, 2017. Erişim tarihi: 29-01-2018. 
http://ekitap.kulturturiZm.gov.tr/Eklenti/56165,hest-bihistpdf.pdf. 

SONA, İbrahim. "1538 Tarihli İlk Türkçe Tuti-name Çevirisi". Turkish 
S.tudies 7/3 (2012), s. 2299-2311. 

ULUTÜRK, Veli. "Binbir Gece". İslam Ansiklopesi. C. 6. İstanbul: TDV 
Yayınları. 1992. s. 180-181. 

391 


