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Özet
Bu çalışmada Klasik Sonrası Çağatay Türkçesi dönemine ait KitÀb-ı
CÀmìèüél-ÓikÀye adlı metin üzerinde durulmaktadır. Küçük bir risale
biçimindeki bu metin, Türklük bilimi çalışmalarının önemli bir merkezi olan
İsveç’in Lund Üniversitesi Kütüphanesinde kayıtlıdır. Bu yazıda adı geçen
metin hakkında bilgi verildikten sonra bu küçük eser ilk defa çeviri yazılı
metin hâlinde yayımlanmış olacaktır.
Anahtar Sözcükler: Türkoloji, KitÀb-ı CÀmìèaél-ÓikÀye, Lund Üniversitesi,
Çağatay Türkçesi, el yazması eser.

Abstract
In this study, KitÀb-ı CÀmìèaél-ÓikÀye, which is a piece of art belongs to the
Post Classical period of Jagatai Turkish. The text which shaped like a leaflet
is indexed in the Library of Sweden Lund University which is an important
center of Turkology studies. Upon giving information about the mentioned
piece of art, the leaflet is published as a translated.
Keywords: Turkology, KitÀb-ı CÀmìèaél-ÓikÀye, Lund University, Jagatai
Turkish, had written work of art.

1. Giriş
Türk dili ile yazılmış el yazması eserlerin birçok farklı ülkenin kütüphanesinde yer aldığı
bilinmektedir. Bu ülkelerden birinin de İsveç olduğunu belirtmek gereklidir. İsveç’in
Uppsala ve Lund Üniversitesinde Türkçe el yazması ve matbu eserlerden oluşan çok
kıymetli koleksiyonlar bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu koleksiyonların içeriği ve kataloglar
hakkında Zal ve Eker’in çalışmalarına bakılabilir (Zal 2014a,b; Eker-Zal 2014; Zal-Eker
2014; Zal-Eker 2015 ).
Üzerinde durduğumuz KitÀb-ı CÀmìèüél-ÓikÀye adlı metin de İsveç’in Lund Üniversitesi kütüphanesinde kayıtlı küçük bir risaledir. Bu eserin İsveçli Türkolog Gunnar Jarring
tarafından Doğu Türkistan’dan getirilerek kütüphaneye hediye edildiği anlaşılmaktadır.
Eser Lund Üniversitesi Kütüphanesinde Jarring Prov. 34 numarada Jarring’in el yazmaları
kataloğunda kayıtlıdır. Söz konusu kayıtta eserin Doğu Türkistan’da Kâşgar şehrinde 1930
yılında bulunduğu, 24 varaktan oluştuğu, 220 x 145 mm boyutunda olduğu, Hotan tipi bir
yerli kâğıt kullanıldığı, eserin müstensihinin Yusuf Ahund bin İbrahim olduğu, eser
üzerinde bir tarihin kayıtlı olmadığı muhtemelen 1930’lu yıllarda yazıldığı kaydedilmiştir.
Bu nüshadan da İsveçli misyoner Gustaf Albert’in el yazısıyla bir nüsha oluşturulduğu ve
Gunnar Jarring tarafından 1982’de kütühaneye bağışlandığı bilgisi kayıtlıdır.
Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi, YozgatTÜRKİYE, E-posta: seyfullah.turkmen@bozok.edu.tr.
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KitÀb-ı CÀmìèaél-ÓikÀye adlı eser 20 varaktan oluşmakta (1b-20a) ve her sayfasında 11
satır yer almaktadır. Metin dikdörtgen bir çerçeve içinde yer almaktadır. Çerçevenin
altında bir sonraki sayfayı takip edebilmek için takip kelimeleri de yer almaktadır
Klasik Sonrası Çağatay Türkçesi özellikleri taşıyan metnin iç içe hikâyelerden oluşan
Binbir Gece Masalları’nı andıran bir özellik taşıdığı görülmektedir. Hikâyenin asıl
kahramanları Padişah-ı Azade-baht ile oğlu Bahtiyar’dır. Olaylar bu ikisi arasında
geçmektedir. Bahtiyar’ın anlattığı iki hikâye de metinde önemli bir yer tutmaktadır.
Eserin adı ile hacmi karşılaştırıldığında elimizdeki nüshanın eksik bir nüsha olduğu
söylenebilir. Zaten anlatılan hikâyenin sonunun da belli olmaması bize bunu ifade
etmektedir. KitÀb-ı CÀmìèüél-ÓikÀye adlı büyük bir eserin sadece bir bölümünün istinsah
edilmiş olduğu söylenebilir. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış CÀmìèüél-ÓikÀyÀt adlı eserde
173 kısa hikâyenin yer almış olması da bize bu durumu göstermektedir (Bülbül 2011).
Anlatılanları şöyle özetleyebiliriz. Padişah-ı Azade-baht’ın şehri işgal edilir ve hanımı ile
padişah şehirden kaçmak zorunda kalırlar. Hanımı hamile olduğundan yolda doğum gerçekleşir. Çocuğu bir beze sarıp boynuna da değerli bir kolye takıp yolda bırakırlar ve
kendileri Kirman şehrine kaçarlar. Orada izzet ve ikram görürler. Kirman şahının
desteğiyle şehrini tekrar ele geçirip eski gücüne tekrar kavuşan Padişah-ı Azade-baht
yolda bıraktığı çocuğunu hatırlar. Bu arada o çocuğu biri bulur ve boynundaki değerli
kolyeden onun bir padişah çocuğu olduğunu anlar. Çocuğu evine götürür, adını Huda-dar
koyar, onu yetiştirir. Bir gün Huda-dar bir çatışmada yakalanıp Padişah-ı Azade-baht’ın
huzuruna götürülür. Huda-dar’ı görünce ona kalbi ısınan Padişah-ı Azade-baht ona
Bahtiyar adını verir. Her işinde Bahtiyar’ın fikrine başvuran Padişah-ı Azade-baht, bir süre
sonra ona hazineyi de teslim eder. Bu durumu çok kıskanan diğer vezirler Bahtiyar’a bir
tuzak kurarlar. Bahtiyar bir gün çok sarhoş olup yanlışlıkla padişahın haremine girer ve
onun tahtına oturup orada uyuyakalır. Bu durumu fırsat bilen vezirler onun eline bir kılıç
tutuştururlar. Padişah-ı Azade-baht bu durumu görünce çok sinirlenir ve onun ellerini
bağlatıp zindana attırır. Vezirler Bahtiyar’ın Padişah-ı Azade-baht’ı öldürmek için böyle
yaptığını söyleyerek Bahtiyar’dan kurtulmak isterler. Padişah-ı Azade-baht da Bahtiyar’ı
ölümle cezalandırıp diğer insanlara ders vermek istemektedir. Bu sırada Bahtiyar da
kendini affettirmek ve masum olduğunu anlatmak için yalvarıp yakarır ama bunlar fayda
vermez. Bunun üzerine hikâyeler anlatarak ölüm cezasından kurtulmak ve Padişah-ı
Azade-baht’ı bu hikâyelerle fikrinden vazgeçirmek istemektedir. Bahtiyar’ın iki hikâye
anlattığını görüyoruz. Böylece kendi hikâyesi ile birlikte üç hikâyenin birbiri içinde yer
aldığı görülüyor. Bahtiyar’ın akıbetinin ne olduğu konusunda bir bilgi bulunmuyor.
2. Metnin Dil Özellikleri
Burada metnin ses ve şekil bilgisi ile ilgili özelliklere kısaca göz atılacak, uzun açıklamalardan ziyade metnin ses ve şekil özellikleri örneklerle ortaya konmaya çalışılacaktır.
Ünlü uyumları
Metinde kalınlık-incelik uyumu sağlam görünmekle birlikte yer yer uyuma aykırı
kullanımlar da görülmektedir: mektebàa (3b), terbiyetiàa (6a), aùlarge (6a), melÀliàa (9a).
Düzlük yuvarlaklık uyumunun tam olarak gelişmediği görülmektedir: tüşti (6a)
Ünlü Değişmeleri
e>i
Metinde ilk hecede “e” sesi yerine “i” sesinin kullanıldığı görülmektedir. Çeviri yazı metindeki yazım özellikleri dikkate alınarak oluşturulmuştur: didi (17b), nime (9a), bigler (9b).
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b>p
Metinde kelime başı “b” sesleri korunmakla birlikte “p”li biçimler de bulunmaktadır:
berseler (10b), bolsun (11a).
b>f
Metinde kelime başındaki “b” seslerinin “f” sesine dönüştüğü görülmektedir: fitip (< bitip
16 b).
p>f
Metinde kelime başı ve ortasındaki “p” seslerinin “f” sesine dönüştüğü görülmektedir:
tafıp (19a), fÀre (19a), feder (4a), úofup (5b), fìşe (9a), töfeside (10a), fiyÀde (14a).
t>d
Metinde kelime başı bazı “t” sesleri korunmuştur. Sadece birkaç kelime “d”li biçimde
karşımıza çıkmaktadır: dip (19a), dik (20a), didiler (17b).
Şekil Bilgisi
İsim Çekim Ekleri
Çokluk Eki
Çokluk kavramı için –lAr eki kullanılmaktadır: kişiler (7a), işlerni (18a), àavvÀãlar (18a).
İyelik Ekleri:
1.T.Ş. - Im/- Um: òaberim (10b), tonumàa (19a), ecrimni (18a).
2.T.Ş. - Iñ/- Uñ: işiñ (4a).
3.T.Ş. - I/- sI: úolıda (14a), tekesini (14b).
1.Ç.Ş. - ImIZ: úolımızdın (9a).
2.Ç.Ş. - IñIz/- UñIz: úuvvetiñiz (4a).
3.Ç.Ş. - lArI: barçaları (6b), úaysılarınıñ (7a), tamlarıàa (7a).
Hâl Ekleri
İlgi Hâli Eki
İlgi hâli ekinin hem ünlü hem de ünsüzle biten kelimelerden sonra - nıñ biçiminde geldiği
görülmektedir: sizniñ (4a), atasınıñ (4a), kimniñ (6b).
Belirtme Hâli Eki
Belirtme hâli eki olarak - nI kullanılmakta, teklik üçüncü şahıs iyelik ekinden sonra -n
görülmektedir: şehrni (2a), burnın (7b).
Yönelme Hâli Eki
Yönelme hâli eki -úA/- ġA biçiminde görülmektedir: şehrige (2a).
Bulunma Hâli Eki
Bulunma hâli eki - dA şeklindedir: beyÀbÀnda (2a).
Ayrılma Hâli Eki
Ayrılma hâli eki - dIn biçimindedir: bulardın (2a), şehrdin (2a).
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Eşitlik Hâli Eki
Eşitlik hâl eki - çA şeklindedir: Àòiràaça (17a), anca (18a), aúşamàaça (19a).
Fiil Çekim Ekleri
Zaman Ekleri
Metindeki zaman ekleri genellikle Çağatay Türkçesinin özelliklerini taşımaktadır. Gelecek
zamanı karşılamak için kullanılan – gU + iyelik ekleri + turur- biçimi Harezm Türkçesi metinlerinlerinde görülen bir yapı olarak dikkat çekmektedir (Ercilasun 2004: 403). Bu
yapının günümüz Özbek Türkçesi yazı dilinde de gelecek zamanı karşılayan bir özellik
olarak devam ettiği görülmektedir (Coşkun 2000: 144). Metinde görülen zaman ekleri şu
şekildedir:
Görülen Geçmiş Zaman
Görülen geçmiş zamanı karşılamak için - DI eki kullanılmaktadır. Ekin sert ünsüzle biten
tabanlardan sonra ünsüz uyumuna uyduğu ve yuvarlak biçimi de görülebilmektedir: taftı
(2a), yettiler (2a) çıútılar (2a) , tüşürdiler (2a), kildük (3b), úoydum (6a).
Öğrenilen Geçmiş Zaman
Metinde öğrenilen geçmiş zaman için - p (dur / tur, durur / turur) yapısı kullanılmaktadır:
keltürübdürler (1b), tüşüpdürler (4b).
Geniş Zaman
Metinde geniş zamanı karşılamak için – r, - Ar, - Ur, olumsuzu için de – mAs ekleri kullanılmaktadır: yüz ögürmes irdiler (3b), cüdÀ bolmas irdi (4a), úılur (4a), aytur (7a).
Gelecek Zaman
Metinde gelecek zamanı karşılamak için – Gay /- KAy eki kullanılmaktadır: bolàay (3b),
baràay (7a), úılmaàaylar (9b).
Metinde bu ekin dışında Harezm Türkçesi metinlerinde rastlanılan bir gelecek zaman
biçimi olan - gU + iyelik ekleri + turur- yapısına da rastlanmaktadır (Ercilasun 2004: 403):
PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòt bu óikÀye nihÀyeti òoş kelmegeç emr úıldılar kim zindÀnàa salı ñlar tañla
öltürgümdür didi (15a), pÀdişÀh-ı KirmÀn didi ki ey pÀdişÀh şerÀb içicek tañla leşker alıp barıp
cezÀsın birgümdür (2b).
Şimdiki Zaman
Şimdiki zamanı karşılmak için -A/-y + -dUr biçimlerinin kullanıldığı görülmektedir: kiledür
(3a), kelmeydür (4a), turadur (6b), úıladur (8a), köredür-men (8b).
Metinde bir örnekte şimdiki zaman için -A+ yor(ur ) yapısına da rastlanmıştır: keleyor (4a).
Kip Ekleri
Emir Kipi
Çağatay Türkçesinin genel bir özelliği olan emir eklerinin sadece ikinci ve üçüncü
şahıslarda bulunması bu metinde de geçerlidir (bk. Eckmann 1988: 118): turàıl (5b), bolàıl
(5b), digil (7b), tutuñlar (7b), aytsunlar (9a), bersünler (9a).
Şart Kipi
Metinde şart kipi - sA eki ile kurulmuştur: barsalar (4a), tursam (4b).
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Gereklilik Kipi
Metinde gereklilik kavramı - mAk kerek yapısıyla sağlanmaktadır: aytmaú kerek (8b),
salmaú kerek (8b).
3. Metnin çeviri yazısı
KitÀb-ı CÀmìèaél-ÓikÀye
[1b] BiésmiéllÀhiér-raómÀniér-raóìm. El-óamduliél-lÀhi rabbiél-èÀlemìn veél-èÀúıbeti liélmuttaúìn veés-salÀtü veés-selÀmü èalÀ resÿlihi Muóammedin ve Àlihi ve aãóÀbihi ecmaèìn ammÀ
rÀviyÀn-ı aòbÀr ve nÀúilÀn-ı ÀåÀr ve muóaddiåÀn-ı dÀsitÀn bÿstÀn-ı gülistÀn CÀmìèaél-ÓikÀye
içinde keltürübdürler ötken zamÀnda bir pÀdişÀh bar irdi leşker òaõìne taòt tÀc birlen ÀrÀste irdi
nÀmını PÀdişÀh-ı [2a] ÁzÀde-baòt der irdiler meõkÿr pÀdişÀhnıñ on vezìri bar irdi pÀdişÀh
bulardın bir sÀèat cüdÀ bolmas irdi bu pÀdişÀhnıñ şehrige bir bölük şehrdin leşker kelip ol şehrni
aldı PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòt şehrdin çıúıp òatunı óÀmile-dÀr irdi bir beyÀbÀnda tevellüd taftı bir
oàul iken zer-bÀbàa bürketip yata dÀne-i gevherini boynıàa baàlap meõkÿr beyÀbÀnàa taşlap
èazm-i KirmÀn úıldılar el-úıããa zÀr zÀr çün ebr-i nev-bahÀr yıàlap vilÀyet-i KirmÀnàa yettiler
şÀh-ı KirmÀn añlap beled leşkerleri birlen aldıàa çıútılar èizzet-i Àb-rÿy birlen ordasıàa
tüşürdiler [2b] biraz ùaèÀm tenÀvül úılàandın kin şarÀblarnı keltürüp muùribi naàme-sÀzlarnı
cemè úılıp andaà naàme úıldılar kim sÀúiyÀn-ı sìmìn-sÀú ve bÀd-pÀy-ı revÀú be-ãad-ùumùuraú
meclis ehli cÿş u òurÿş úıldılar ammÀ PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòt yıàlar irdiler KirmÀn pÀdişÀhı aydı
ey pÀdişÀh-ı èÀlemiyÀn neme üçün òoşóÀl olturmaysız pÀdişÀh-ı KirmÀnàa PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòt
didiler ki ey birÀder felekniñ bì-vefÀlıúıdın sipehsÀlÀrnıñ derdidin ötken vÀúıèaları bir bir beyÀn
úıldı pÀdişÀh-ı KirmÀn didi ki ey pÀdişÀh şerÀb içicek tañla leşker alıp barıp cezÀsın birgümdür
el-úıããa [3a] ol küni èìş èişret birlen ötkerdiler tañlası KirmÀn pÀdişÀhı PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòt
üçün tolah leşker cemè úılıp be-taraf-ı èazm ÁzÀde-baòtnıñ şehrige yettiler sipehsÀlÀràa òaber
boldı ki ey pehlevÀn-ı èÀlem PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòt leşker-i èaôìm birlen kiledür dip òaber bolàaç
meõkÿr sipehsÀlÀr úaçmaúúa èÀzim ve cÀh boldılar PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòt úalèanı úolıàa alıp
leşkerlerini ketelerini èafv úılıp şÀh-ı KirmÀnnı çendÀn mihmÀn úılıp öz şehrige yandurdılar
ammÀ PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòt beyÀbÀnàa taşlap itken balası üçün tolah yıàlar irdi ammÀ bilmes
irdi ki ol èizzetde [3b] on sekiz biñèÀlemniñ igesi úudret-i kÀmilesi birlen saúlaàan bolàay
ammÀ imdi kildük şÀhzÀdeniñ úıããasıàa ve anıñ vÀúıèasıge úaøÀrÀ uàrılarnıñ ùÀéifesi ol yerge
yettiler ol uàrılarnıñ ketesi bar irdiler Feraò-zÀr atlıà be-nÀgÀh anıñ közi şehzÀde tüşkeç mihrbÀn bolup cevÀhir gevherlerini körüp pÀdişÀh-zÀde iken dip öyige alıp bardılar terbiyet úılıp
kemÀliàa tigürdiler tört yaşúa kirgendin kin mektebàa berdiler èilm-i ÀdÀb òaù örgendiler andın
sipÀhgerçilikke şÀkird berdiler bir niçe zamÀndın kin taèallüm-i sipÀhgerçilik örgendin kin
andaà [4a] bahÀdır boldılar şecÀèat bÀbıda yüz pehlevÀndın yüz ögürmes irdiler FerÀò-zÀd
anıñdın bir dem cüdÀ bolmas irdi bir yerde sevdÀ-ger tüşseler bular irdiler ammÀ bu şehzÀdeniñ
aùını ÒüdÀ-dÀr úoydılar ammÀ bu şÀh-zÀdeniñ atasınıñ úılàan reftÀrıàa nihÀyeti açıàı keleyor
irdiler künlerde bir kün şÀh-zÀde didi ki ey ata sizniñ úılàan işiñ maña lÀyıú kelmeydür der
irdiler ve naãìóat úılur irdiler bir küni FerÀò-zÀd didi ki ey balam bu kün siz birlen seyÀóat
úılàum kiledür çünki sizniñ úuvvetiñiz birlen necÀt tafar-mız digeç ÒüdÀ-dÀr didi ki ey feder
özleri barsalar men [4b] öyde turup tursam didi FerÀò-süvÀr didi ki ey ferzend sizdin bir sÀèat
cüdÀ bolàum kilmes dip zorlap bir seyÀóatge alıp bardılar kördiler kim çendÀn sevdÀ-gerler
tüşüpdürler FerÀò-zÀd inçinÀn kÿşişler úıldılar çünki àÀlib kilgey ammÀ kÀrvÀn ehli bi-nihÀyeti
tolah irdi kÀrvÀnlaràa àÀlib kildi munı ÒüdÀ-dÀr körüp àayreti örlep kelip naèralar tartıp tolah
kÀrvÀnlarnı nìst {ü} nÀ-büd eyledi el-úıããa kÀrvÀnlar ÒüdÀ-dÀrnı tutup aldılar munı FerÀò-süvÀr
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körüp bisyÀr àamgìn boldılar ammÀ kÀr- [5a] -vÀnlar ÒüdÀ-dÀrnı PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòtnıñ
şehrige alıp bardılar PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòtge bu kÀrvÀnlar bu ÒüdÀ-dÀrnıñ øulmidin èarø kıldılar
ammÀ PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòtnıñ közi ÒüdÀ-dÀràa tüşken hemÀn atalıú mihri yüregide cÀy aldılar
ammÀ şol zamÀn beyÀbÀnàa taşlap itken balası yadıàa kelip tolah bì-ÀrÀm boldılar Àşüfte óÀl
boldılar PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòt didi ki ey ferzend atıñ nemedür didi meõkÿr billÀhi aùım ÒüdÀ-dÀr
dip bu naômnı oúudılar naôm:

Ey şÀh-ı kerìm bende -fürÿr
Serimdin ÒüdÀ [5b] ÀgÀhìtur
Hergiz imes-men bu işke rÀøì
Boldum saña men bendelikke rÀøì
Tileyki úaøÀ-yı ÀsmÀnì
Bu işke salıpdur bilgil anı
dip bülbül hezÀr dÀsitÀn yañlıà sözge kirdi didi ki ey pÀdişÀh-ı èÀlem bu işdin hergiz òaberim
yoú çünki miniñ aãlÀ rıøÀlıúım yoú idi didiler PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòt didi ki ey ÒüdÀ-dÀr eger
sözüñ rÀst bolsa miniñ úaşımda turàıl didi òıdmetimde bolàıl digen hemÀn ÒüdÀ-dÀr deróÀl
ornıdın úofup bu naômnı ÀvÀz úıldı:

ÙÀlièim meymÿn baòtım boldı yÀr
Kildi baràan devletim başdın [6a] yanıp
Yulduzum taftı ki miònetdin òalÀã
Boldı miònetler kitip devlet naãìb
dip PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòtnıñ aldıda mütevÀøıè birlen turdılar PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòt didi ki ey
ferzend saña BaòtiyÀr aù úoydum didi BaòtiyÀr fermÀn-berdÀr-men didi aùlar terbiyetiàa meşàÿl
boldılar çendÀn aùlarge yaòşı terbiyet úılur irdi ki hemmeler taósìn ve belki Àferìn oúur irdiler
ammÀ PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòtnıñ mihri BaòtiyÀràa tüşti künlerde bir kün aùlarını körmek bolup
aòta-òÀnelerge kirdi kördiler kim BaòtiyÀr òıdmet-i şÀyeste úılıpdur pÀdişÀh bildi kim bölük
işlerim úo [6b] işlerim úolıdın1 kelgü dik turadur ammÀ PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòt yarlıú úıldı kim
BaòtiyÀrnı òaõìneci úıldım deróÀl BaòtiyÀràa bir boúça ser ü pÀ keydürüp pÀdişÀhÀne òaõìne
varlıú işlerini müheyyÀ úılıp òıdmeti şÀyeste ve pìrÀste úılıp kündin künge devleti ziyÀde boldı
el-úıããa andaà muúarreb boldı kim PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòtnıñ reéy ve tedbìri BaòtiyÀr birlen úılur
irdi BaòtiyÀrnıñ sözini muèteber bilür irdi anıñ üçün kim BaòtiyÀràa baòt yÀr bolupdur PÀdişÀh-ı
ÁzÀde-baòt aldıda hìç kimniñ iètibÀrı úalmadı ammÀ PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòtnıñ on vezìri bar irdi
barçaları [7a] ser -cümletü’l-melik her úaysılarınıñ köñülleride Eflaùÿn ve Boúratàa ders aytur
irdi ammÀ ol kişiler BaòtiyÀràa kìne èadÀvet úıla başladılar hemìşe fikr-i endìşe úılur irdiler ki
BaòtiyÀrdın bir güneh ãÀdır bolsa anı pÀdişÀhnıñ naøarıdın yıraú úılsa el-úıããa bir kün BaòtiyÀr
şerÀb içip mest-i lÀ-yuèúal bolup öylerige baràay nÀgehÀn úollarıàa úılıç alıp pÀdişÀhnıñ
óaremige kirdi kördi kim bisÀù rengÀreng salıpdur öyniñ tamlarıàa ãanèat naúşlar úılıpdur ammÀ
öyniñ otrasıda taòt úoyupdur BaòtiyÀr taòtge çıúıp oòlap [7b] oòlap2 úaldılar nÀgehÀn PÀdişÀh-ı
ÁzÀde-baòt kilip kördiler kim BaòtiyÀr yatıpdur pÀdişÀh àaøab-nÀk bolup heybet birlen didi kim

1
2

[6a]’nın sonu işlerim úo biçiminde bitmekte iken [6b]’de işlerim úolıdın biçiminde tekrar yazılmıştır.
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ey bed-baòt turàıl didi ammÀ BaòtiyÀr mestlikdin közini açıp pÀdişÀhnıñ köksiñe muşt birlen
burnın urdı yana yatıp oòlap úaldı PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòt der-àaøab bolup buyurdı kim
BaòtiyÀrnı tutuñlar dip òÀdimler deróÀl BaòtiyÀrnı tutup baàlap úoydılar pÀdişÀh der-àaøab
bolup melìkeniñ kaşıga kirip didi ki ey melìke kördüñ mü saña ne iş boldı rÀstını digil [8a] miñ
cÀnıñ bolsa biri úutulmas çünki BaòtiyÀr bu kiçede ne iş úıladur ne üçün taòt töfeside úılıç tutup
turadur melìke pÀdişÀhdın bu sözni işitip müteóayyir boldı ve aydı kim ey pÀdişÀh seniñ ömrüñ
uzun bolsun ki miniñ bu maènìdin aãlÀ bì-òaberdür-men dip bu naômnı edÀ úıldı:

Óaú bilür sen bu maènìdin bì-òaber
Yazuúumnı èafv úıl ey dÀd-gìr
Kim mini bì-çÀrede yoútur güneh
RÀst sen bu sözge dÀnÀdur al
dip didi ki ey pÀdişÀh bu kiçe tañ atsun bu maènìni taóúìú úılalı dip yıàladı [8b] dip yıàladı3
PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòt àaøab-nÀk bolup taşúarı çıútılar tañ atúunça fikr-i endìşe úıldılar kim bu
sözni úandaà úılay kimge aytmaú kerek ve úandaà òÀã u èÀmmnıñ úulaàıàa salmaú kerek dip
şübhe endìşede tañ attılar kün rÿşen bolàaç PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòt óaremge kirip taòt üzreside
olturdılar ol mekkÀr-ı tebe rÿzegÀr vezìrler birin birin kelip pÀdişÀh úaşıda olturdı ammÀ bir
vezìr barça vezìrlerdin uluàraú irdi ol vezìr óamd ü åenÀàa til açtı aydı kim men bu kün
òaøretlerini melÿl ve endìşe köredür-men bir neme ki óÀùırlarıda [9a] her nime ki bolsa aytsunlar
ve bendelerini óÀùırlarıàa teskìn bersünler çenÀnçe úolımızdın kelgeyinçe tedbìr úılàay-mız eger
tedbìr cÀrì úılmasaú duèÀ ve ãadaúa birlen köñül melÀliàa tesellì bersünler PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòt
didiler kim ey vezìrler maña èacÀyib bir iş fìşe kelipdür tiler-men açıp aytúalı bolmas didi vezìr
bildi kim BaòtiyÀrdın bir güneh ãÀdìr bolsa èaceb imes dip didiler ki ey pÀdişÀh-ı èÀlem ol kişi
kim beyÀbÀnda uàrı úaraúçılar birlen òÿn-ı nÀ-óaú úılàan bolsa ol èÀdem pÀdişÀhnıñ bÀrgÀhıda
òıdmetide turmaú aãlÀ dürüs imes bizler anıñ [9b] aytalmas irdük ol vezìr-i beçe bì-devletlıúı
øÀhir boldı çünkim anıñ düşmenligi øÀhirdür eger ruòãat birseler òorlıú birlen oltursaú tamÀmen
èÀlem òalúı anıñdın èibret alıp şÀhlar melìkesige bì-edeblik kılmaàaylar PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòt
emr úıldılar kim BaòtiyÀrnı kiltürüñler emr-i şÀh birlen BaòtiyÀrnı óÀøır úıldılar pÀdişÀhnıñ
naøarı aña tüşkeç didiler ki ey BaòtiyÀr men seni cÀnıñàa emÀn birdim özimàa muúarreb úıldım
nesebiñ aùıñ ÒüdÀ-dÀd iken BaòtiyÀr aù úoydum tamÀm bigler arasıda muèteber úıldım ve
óaremàa [10a] muóarrem úıldım niçük ki saña yaòşılıú úıldım sen maña yaòşılıú berÀberide
yamanlıú úıldıñ kiçe taòt töfeside úılıç tutuàluú turadur meni öltürey dip irdiñ mü didi BaòtiyÀr
didi ki ey pÀdişÀh-ı èÀlem vÀúıèa nemedür ki aãlÀ òaberim yoútur ki òaøretleri mundaà virürler
revÀ bolàay fermÀn-berdÀrdur men dünye ve yene şubu ki ey pÀdişÀh-ı èÀlem mest kişilerge
şundaà vÀúıèalar köp boladur iótimÀli bar ki úılıçnı úolumàa alàan yolda kişiler maña úaãd
úılàay çünki taòt töfeside oòlap úalàan bolsam úalàay-men munıñdın bölük hìç nemersedin
òaberim [10b] aãlÀ yoútur didi kete vezìr didi ki ey pÀdişÀh-ı èÀlem eger icÀzet berseler men
kirip melìkemdin taóúìúlap çıúsam vÀúıèa ne yirge insicÀm bolur iken pÀdişÀh icÀzet berdiler
vezìr melìke úaşıàa kirip didiler ki ey melìke bu ne işlerdür ki seniñ óaúúıñda aytadur melìke
başını töbün salıp didiler ki ey vezìr meniñ bu işlerdin aãlÀ òaberim yoúdur vezìr-i nÀ-bekÀr
didiler ki ey melìke pÀdişÀh tolah àamgìndür ve bu cihetdin pÀdişÀhàa yüz miñ kişi güvÀhlıú
[11a] birseler hem köñli ser-encÀm bula mıdur aña bir maèúÿl söz aytıp anı şÀd úılàay-mız
çünki ey melìke saña bir maãlaóat körgüzgey-men sen meniñ ferzendimdür sen pÀdişÀh söz
3
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soralar hem cevÀb berip aytàıl ey èÀli-şÀn bu mihr ü beçeni nemege munda keltürdüñ neme işiàa
òaõìne-dÀr úıldıñ ve óaremge muóarrem úıldıñ ol óaremine ol bed-aãl hemìşe kişi yiberür irdi
kim melìke maña ÀşinÀ bolsun bolmasa pÀdişÀhnı hem helÀk úılàumdur melìkeni hem helÀk
úıla-men dip irdiler úalàan maúÿlelerni bilmeymen digil pÀdişÀh ol beçe-i nÀ-dÀnnı öltürür dişi
hemÀn [11b] melìke àaøÀb-nÀk bolup didiler ki ey mekkÀr óìle-gìr ÒüdÀdın úorúmazsın neme
üçün maña bed-nÀm úıladur-sen ol bì-günÀhnı ölümge saèy úılur-sen men bu işlerdin aãlÀ
òaberim yoútur neme üçün özümge özüm töhmet úıladur-men ol vaútìde ol mekkÀre vezìr
didiler ki melìke çünkim ol beçeni öltürmek mübÀódur niçe yıllar uàurluú úılıp òÿn-ı nÀ-óaú
úan tökkendür eger anı öltürmekdin hìç nemerse çıúmasın bir güneh bolsa bolsun melìke endìşe
úılıp didi ki ey vezìr anda özüñ bilgil çünki ol bì-günÀhdur úıyÀmet küni anıñ timür tırnaúı seniñ
yaúañdadur ammÀ ol vezìr-i nÀ-bekÀr melìkedin bu sözni [12a] işitip òoş-óÀl òurrem bolup
pÀdişÀhnıñ aldıda bu naômnı oúudı:

Düşmen üzre úolum uzun boldı
Şükr-i ãad ki uşbu künlerde
el-úıããa pÀdişÀh sordılar ey vezìr neme òaber keltürdüñ vezìr didiler melìkeniñ cevÀbını taúrìr
úıldılar pÀdişÀh der-àaøab bolup buyurdı kim melìkeni bu yirge kiltürgil der-óÀl emr-i pÀdişÀh
birlen melìkeni óÀøır úılàaç melìkedin suèÀl sordılar melìke vezìr úaysı ùarìúada örgetgenini bir
birin beyÀn úıldı pÀdişÀh der-àaøab bolup BaòtiyÀrnı zindÀnàa buyurdılar tañla öltürgümdür
nime òalÀyıúlar èibret alsunlar mundın kin hìç kimerse [12b] pÀdişÀhlar óaremige yaman endìşe
úılmasunlar kim ammÀ vezìrler pÀdişÀhdın bu envÀllarnı işitip deróÀl òoş-óÀl ve óurrem boldılar
BaòtiyÀrnı irte úatè úıladur üyleriàa yandılar ammÀ bu hikÀyet on bÀbda tamÀm bolur el-úıããa
èaúìl pÀdişÀhnıñ dÀsitÀnıda evvelúı vezìr pÀdişÀhnıñ úaşıàa kirdi óamd ü åenÀàa til açtı bu
naômnı oúudı naôm:

Devletiñ yÀr yÀveriñ bolsun
Düşmenniñ közi nÀ-bìnÀ
NÀz ile cihÀn keçür
Eylesün Teñri müstecÀb-ı duèÀ
dip aydı kim ey pÀdişÀh-ı èÀlem bu düz beçeni işini patraú úılmaú kerek bu vÀúıèa òalú içre ifşÀ
bolmaàaylar ve özge pÀdişÀhlar úulaúıàa [13a] tüşmekey eger òalÀyıúlar işitseler sizni melìkeni
nimedür iken PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòt bu sözni işitip didiler BaòtiyÀrnı keltürgil deróÀl BaòtiyÀrnı
óÀøır úılàaç pÀdişÀh der-àaøab bolup emr úılıp didiler kim ey BaòtiyÀr seni andaà öltürey kim
èÀlem òalúı èibret alsunlar kim BaòtiyÀr duèÀàa ve åenÀàa til açtılar kim ey bì-günÀhdur-men
ammÀ bu vÀúıèa èaúìl pÀdişÀhnıñ úuşınıñ óÀliàa oòşaydur kim leşkeridin cüdÀ boldı teşnelik
àÀlib bolup úuşını taşúa urup sındurdı kin tolah feşìmÀn ündetler úıldılar hìç fÀyide bermedi
PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòt buyurdılar kim anıñ óikÀyesi niçükdür BaòtiyÀr anıñ [13b] anıñ 4
óikÀyesini aytúalı başladı tevÀrìò aãóÀbı andaà keltürübdürler kim bir pÀdişÀh bar irdi èazìmü’şşÀn ve refìèü’l-úadr bir kün pÀdişÀhnıñ òÀùırıàa kildi kim yolum şikÀràa çıúalı òurremÀn úıldı
kim úırú künlük şikÀràa çıúsunlar tamÀm leşker şikÀràa bardılar yigirme kün şikÀr úıldılar
yigirme birinci küni keyik şikÀràa aùlandılar ol beyÀbÀnda keyiklerni araàa aldılar pÀdişÀh emr
úıldılar kim keyik kimniñ başıdın veyÀ aldıdın çıúıp zürriyatını úurutur-men didi leşkerler
hemmesi keyiklerni úurşap aldılar be-nÀgÀh bir keyik pÀdişÀhnıñ aldın çıúıp kitkeç pÀdişÀhnıñ
4
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úolıda keyik [14a] úuşı tutuàluú be-ùaraf-ı beyÀbÀn revÀn boldılar miúdÀr-ı Àlette ferseng yerge
bardılar teşnelikdin aàzı úurudı inçinÀn úıldılar keyikni alalmay teşnelikdin bir taà kemerige
çıúıp kördiler kim bir úaùre su tamıdur pÀdişÀh zerrìn cÀmnı ol suàa tuttılar az fırãatda toldı
òahladı kim sunı içkey deróÀl úolıdaki úuş úanatı birlen urdı su tükeldiler pÀdişÀh uçma tise
cÀmnı tuttılar uçma tise úuş úanatı birlen urup tökdiler pÀdişÀh nihÀyeti susap irdi der-àaøab
bolup úuşnı yirge urdı deróÀl úuş öldi andın kin pÀdişÀh taà üstige fiyÀde bolup çıúıp kördiler
kim bir ejder [14b] uzalıp yatıbdur bir taà tekesini demige tartúan iken anıñ müñüzleri aàzıàa
sıàmasdın ejder ölüpdür tamàan su ejderniñ zehri iken munı bilgeç pÀdişÀh andaà àamgìn
boldılar kim nihÀyeti köp nedÀmetler úıldı fÀyide birmedi Àòir leşkerige yanıp keldiler ötken
vÀúıèÀtlarnı birbirin taúrìr úıldılar ta ulgu niçe ol úuşnıng cesÿtını yir irdiler munıñàa oòşaş miñ
bì-günÀhlıúım bolsa kin nedÀmet fÀyide bermes PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòt bu óikÀye nihÀyeti òoş
kelmegeç emr úıldılar kim zindÀnàa [15a] salıñlar tañla öltürgümdür didi el-úıããa vezir-i rÿm
pÀdişÀh úaşıàa kirip didiler ki óamd ü åenÀàa til açıp didiler kim ey pÀdişÀh-ı èÀlemgìr bu düz
beçeniñ işini fatraú tamÀm úılàay-men çünki èÀlem òalúı işitmegey PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòt didiler
BaòtiyÀrnı keltürgil deróÀl BaòtiyÀrnı òÀøır úıldı PÀdişÀh-ı ÁzÀde-baòt didiler ki ey ÁzÀde
BaòtiyÀr seni andaà helÀk úılay ki hemme èÀlem òalúı èibret alsunlar BaòtiyÀr didiler ki ey
pÀdişÀh-ı èÀlem bir sözüm bar çünki òüdÀvendim èÀlim {ü} cebbÀr {ü} èaôìm güvÀhdur men bu
işdin aãlÀ òaberim yoúdur ammÀ biliñ işim baòtı yanàan SevdÀ-gerge oòşatı [15b] PÀdişÀh-ı
ÁzÀde-baòt didi ki ey BaòtiyÀr nemedür beyÀn úılàıl BaòtiyÀr bülbül hezÀr dÀsitÀn yañlıà
didiler ki tevÀrìò aãóÀbıda andaà keltürübdürler kim Baãra şehride bir Òoca SevdÀ-ger bar irdi
mÀlı bì-óad emvÀli bì-èaded irdi ammÀ anıñ baòtı yanıp miónet yüzlenip idi bir türlüg ticÀret
úılsa ziyÀn körür irdi eger úolıàa altun alsa kümüş bolur idi kümüş alsa kül bolur idi el-úıããa ol
yıl nihÀyeti aşlıú úıymet boldı ol yıl barluúını satıp aşlıú aldı [16a] şubu òayÀl birle kin
keleduràan yıl nihÀyeti aşlıú úıymet bolur maña köp fÀyide úılur úaøÀrÀ soñúı yıl nihÀyeti aşlıú
azman boldı hìç kimerse bir filàa aşlıú almadı ol SevdÀgerniñ aşlıúı sasıp úaldı ol SevdÀgerning
aşlıúınıñ sasıàlıúıdın maóalle òalúı didiler ki aşlıúıñnı bir ùarafge alıp kitgil bizler bol cÀyda
turàu dik bolmadım ol bì-çÀre SevdÀger alıp kelip tüşütüp anbarlarge cÀylap bu bì-çÀre òayÀl
úıldılar ki mende hìç nemerse úalmadı bu çulnı satıp bir nice raòtlar alınıp bir ùarafge [16b]
sefer úılıp revÀn boldı úaøÀrÀ bir deryÀ lebige yettiler mundın alıp baràan raòtlarnı kemege
saldılar nÀ-gehÀn bÀd-ı muòÀlif birlen keme àarú boldılar kemedeki insanlar óelÀketge yettiler
ammÀ ol SevdÀger tört kişi birlen bir taòt-fÀrede úaldı su içinde yüzüp ol künde deryÀnıñ lebige
çıútılar ol hem-rÀhları her úaysıları bir ùarafge kittiler ol SevdÀ-ger hem bir ùarafge revÀn
boldılar nÀgÀh bir kentge yettiler bir óavlıge bardılar dervÀze başıàa fitib düzge meõkÿr óavlı
dervÀzesiàa fitipdur ki bu óavla igesi müsÀfir-dÿst ve àarìb-ferver dip dervÀze başıàa [17a]
fitipdür òaùnı körüp turup irdi óavla içindin bir kişi çıúıp sordılar ki ey yigit úaydın kilür-sen ne
yerge barur-sen Òoca SevdÀger güõeştelerini evveldin tartıp aòiràaça ser-tÀ-pÀ beyÀn úıldı ol
kişi kirip Òoca Dihúanàa birin birin beyÀn úıldılar Òoca Dihúannıñ aña raómı kildi üyge alıp
kirdi Àb{u} ùaèÀmdın kin didiler ki ey òoca miniñ úaşımda turàıl men saña fÀre dihúançılıú
esbÀblarnı berey andın bir nerse óÀãıl bolàay Òoca DihúÀn òoş-óÀl òurrem bolup irdi revÀ
bolàay turayın şol Òoca DihúÀn deróÀl anbar kilidini tafşurdılar [17b] Òoca SevdÀger
DihúÀnçılıúàa köp øÀbıùalik úıldı òırmen vaúti boldı Òoca SevdÀger didiler ki Òoca DihúÀn
ecrimni yaòşı birmese anıñ üçün bir munça aşlıúlarnı alıp bir üregülep kömdi el-úıããa ol kiçe
uàrılar òaberdÀr bolup ol aşlıúnı alıp kittiler Òoca SevdÀger bu óÀldin bì-òaber irdi irtesi Òoca
DihúÀn SevdÀgerniñ ecrini üyden çıúarıp berdiler belki ecridin ziyÀde şefúat meróamet úıldı
Òoca SevdÀger didiler ki ey Òoca DihúÀn bir güneh úıldım ÒüdÀnıñ yolıda èafv úılàay-men
Òoca DihúÀn aygıl didi aydı kim şeyùÀn-ı èaleyhi’l-laène mini vesvese úılıp bir niçe úaf
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aşlıúlarnı [18a] kömüp irdim ecrimni kemegen edÀ úıldıñ meniñ sende óaúúım úalmadı işbu
kömgen aşlıúlarnı alıp kelsek andın kin Òoca DihúÀn bir niçe kişilerni úoşup bergeç Òoca
SevdÀger kilip körse kömgen aşlıúlarnı alıp kitipdür her çend istediler tafmadılar kelip beyÀn-ı
vÀúıèanı digeç Òoca DihúÀn bu işlerni ança òÿb körmeyigeç bu bì-çÀrege cevÀb berdiler ammÀ
ol Òoca SevdÀger òorlıú ve zÀrlıú birlen bir ùarafge cönediler bir niçe ferseng yol yürüp deryÀ
lebige yettiler çommaàa àavvÀãlar olturupdur olaràa selÀm úıldılar ve tevÀøuè [18b] birlen
turdılar àavvÀãlar sordılar kim ey òoca úaydın kelyürsiz Òoca SevdÀger ötken vÀúıèalarnı beyÀn
úıldı àavvÀãlarnıñ aña raòmı kildi ittifÀú úıldılar ki deryÀàa çömsek şÀyed ki òudÀyi birer nerse
kerek birse şol bì-çÀrege bergey-miz dip deryÀàa çömdiler her birleri birerdin mervÀrìd alıp
çıúıp Òoca SevdÀgerge berdiler ammÀ bu úıãm mervÀrìd hìç fÀdişÀhlar úolıàa tüşken imes irdi
el-úıããa Òoca SevdÀger mervÀrìdlerni alıp bir tarafge revÀn boldılar úaøÀrÀ yolda uàrılar hemrÀh irdi Òoca SevdÀger endìşe úılıp didiler ki üç dÀne mervÀrìdni [19a] aàzımàa salay üç
dÀneni tonumàa tikey dip òayÀlideki işlerni úıldı fÀre yol yörigeç Òoca SevdÀger sözler boldı
nÀgehÀn sözlemek birlen mervÀrìdler yirge tüşgeç uàrılar Òoca SevdÀger birlen tutuştılar elúıããa Òoca SevdÀgerni inçinÀn urdılar kim óesÀbsız ol uàrılar üç dÀne mervÀrìdni alıp kittiler
çıúanıdaki mervÀrìd özige úaldı nÀgehÀn aúşamàaça yol yöridiler bir şehrge yettiler bir gÿşeni
tafıp ÀrÀm aldılar irtesi cevÀhir-fürÿş ristesini istep tafıp kelip cevÀhirni körsettiler cevÀhirfürÿşlar SevdÀgerni muókem ba [19b] muókem baàlap5 tuttılar zìrÀ ki ol risteniñ işi şundaà
irdiler kördi kim andaà cevÀhir şÀhlar òazÀnesinde hem yoútur dip ittifÀú úıldılar kim bu
cevÀhirni úaydan aldıñ dip tutalı dip ey Òoca SevdÀger bu cevÀhirni úaydın aldıñ Òoca
SevdÀger didiler ki ey yaòşı Àdemler maña neme üçün bühtÀn úılursızlar didi cevÀhir-fürÿşlar
àavàÀ úıldılar kim meõkÿr süòanlar şubu cÀyàa kelgende bizler köçürgen kitÀbda bolmaàan
üçün el-Àn óÀøırını úıldım çünki oúuàan birÀderler èayb [20a] senÀmıàa sizler munıñ üçün bir
neçe úısm süòan-ı nÀ-lÀyıú raúam úılındı.
Temmet. TemÀm bi-èavniél-meliküél-vehhÀb.

Úanı men dik firÀúıñ içre úalàan
Úanı sin dik içmege otnı salàan
Kemìne aóúaruél-èibÀd òÀdimü’s-semìó Yÿsuf Aòund bin İbrÀhìm meróÿm raúam úılındı.
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