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Öz 

XVI. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nde şair, bilim adamı ve sanatçılar yanında bilhassa nâsir sayısında bir 

artışın söz konusu olduğu bir dönemdir. Dolayısıyla bu asırda, diğer eserlerle beraber mensur yahut 

manzum-mensur karışık çok sayıda eser verildiği gözlenir. Bu eserlerden biri, Ahmed Fevrî 

tarafından kaleme alındığı düşünülen Zeheb-nâme adlı risaledir. Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı 

Yeşilyurt Kütüphanesinde 24390 katalog numarasıyla kayıtlı olan bu risale, toplam 8 varaktan 

oluşmaktadır. Dönemin nesir eserleriyle paralel olarak ağır bir dile sahip olan Zeheb-nâme’de Fevrî, 

altın ve altın üzerine çeşitli düşüncelerini kaleme almış, altının madeninden çıkarılıp 

işlenmesinden, ziynet eşyası olarak günlük hayatın bir parçası oluşuna; dünya ehlinin elinde bir 

ateşten farksız iken ehl-i kanaat ve ticaret için mutluluk ve iftihar vesilesi olmasına kadar her 

hususuna değinmeye çalışmıştır. Şair/ nâsir, bu hususları dile getirirken daha çok cömertliği teşvik 

etmiş, cimriliğin ise olumsuzlukları üzerinde durmuştur. Risalede Fevrî, düşüncelerini destekler 

nitelikte olan 29 âyet-i kerîme ve 7 hadîs-i şerîfi konu bütünlüğü içerisinde zikretmiştir. Aynı 

zamanda Fevrî, konunun gidişatı içerisinde nesir bölümleriyle ilgili hem kendinin hem de başka 

şairlerin Türkçe, Arapça ve Farsça manzumelerine yer vererek anlatımı daha kuvvetli ve anlaşılır 

hâle getirmiştir. Çalışmamızda Fevrî’nin Zeheb-nâmesi, elde bulunan tek nüsha üzerinden biçim ve 

içerik olarak incelenmiş, daha sonra eserin metni çevriyazı (transkripsiyon) harfleriyle ortaya 

konarak ilim dünyasının istifadesine sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Klasik Türk Edebiyatı, XVI. yüzyıl, nesir, Fevrî, Zeheb-nâme 

A mixed verse-prose work written in the 16th century: Fevrî’s “Zeheb-nâme” 

Abstract 

In the Ottoman Empire, the 16th century is a period when there was an increase in the number of 

poets, scientists and artists, especially prose writers. Therefore, it is observed that a large number of 

prose or verse-prose mixed works were written together with other works in this century. One of 

these works is Zeheb-nâme written by Ahmed Fevrî. Registered in "Kütahya Mustafa Hakkı 

Yesilyurt Library" with catalogue number 24390, this work consists of 8 leaves in total. Fevrî who 

had a heavy language in parallel with the prose work of the period, wrote various thoughts on gold 

in “Zeheb-nâme”. He touched upon the extraction and processing of gold as a part of daily life as 

jewelery. Fevrî also tried to approach every aspect of gold, from being a fire in the hands of worldly 

people, to being a means of happiness and pride for the contented and merchants. While expressing 

these issues, he emphasized the disadvantages of stinginess, which encouraged more generosity. In 

the work, Fevrî mentions 29 verses and 7 hadiths that support his ideas. At the same time, Fevrî 
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made his expression stronger and more understandable by including his own and other poets' 

Turkish, Arabic and Persian poems related to the prose parts within the scope of the subject. In our 

study, Fevrî's “Zeheb-nâme” was examined in form and content on a single copy available, then the 

text of the work was presented with transcription letters and presented to the benefit of the world of 

science. 

Keywords: Classical Turkish Literature, 16th century, prose, Fevrî, Zeheb-nâme 

Giriş 

Klasik Türk edebiyatı sahasında manzum eser sayısı çok fazla olsa da mensur yahut manzum-mensur 

karışık eser sayısı da azımsanamayacak düzeydedir. Dönem müellifleri, mensur ağırlıklı eserlerinde 

başta dinî konular olmak üzere toplumu alakadar eden çeşitli hususları işlemişlerdir. Bu dönemde 

verilen manzum-mensur karışık eserler arasında Fevrî (öl. 1571)’nin, Ahlâk-ı Mehmed Paşa 

(Karavelioğlu, 2019) ve Hac Seyahat-nâmesi (Kaplan, 2020) eserleri yanında çalışmamıza konu olan 

Zeheb-nâme adlı risalesi de yerini almıştır. 

XVI. yüzyılın daha çok âlimliği ile meşhur olmuş bir şairi olan Ahmed Fevrî tarafından yazılan 8 

varaklık bu eserin bir nüshası, Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşilyurt Kütüphanesinde tespit 

edilmiştir. Eserde altın ve altın üzerine kapsamlı bilgiler yer almaktadır. Fevrî, altının üretim ve şekil 

verilme safhasından başlayarak onun ziynet olarak kullanımına, kimi mimari eserlerin vazgeçilmez 

süsleme araçlarından birisi oluşuna ve arzulanan amaca ulaşma yolunda güçlü bir araç olmasına kadar 

çeşitli hususlarına değinmiştir. Fevrî’nin asıl vurgu yapmaya çalıştığı nokta ise cömertlik ve infaktır. 

Şair, konu bütünlüğüne uygun olarak yer verdiği âyet-i kerîme, hadîs-i şerîf ve Türkçe, Arapça, Farsça 

manzumelerde cömertliğin ve Allah yolunda harcamanın önemini ön plana çıkararak cimriliğin ve 

parayı/ altını gereğinden fazla sevmenin zararlarından bahsetmiştir.  

Çalışmamızda hakkında kısaca bilgi verdiğimiz bu eser, detaylı bir şekilde ele alınıp değerlendirilerek 

tanıtılmış ve eserin tam metni, transkripsiyon harfleriyle çalışmanın sonuna eklenmiştir.  

1. Fevrî’nin Zeheb-nâmesi 

1.1. Fevrî’nin hayatı ve edebî şahsiyeti2 

XVI. yüzyılın hem nesir ve nazım hem de hüsn-i hat alanında dikkat çeken sanatçılarından olan Fevrî, 

kaynakların bildirdiğine göre Hırvat asıllı Hıristiyan bir aileye mensup olarak Arnavutluk’un Draçka 

şehrinde dünyaya gelmiştir. Şair, Osmanlı’nın Balkanlara düzenlediği akınlardan birisi sonrasında 

küçük yaşta İstanbul’a getirilmiştir. Fevrî, kendi ifadesine göre Muhyiddîn İbn Arabî’yi rüyasında 

gördükten sonra Müslüman olmaya karar vermiş ve Ahmed adını almıştır. 

Sırasıyla Pulad Kethüda ve Cafer Kethüda’nın himayesine giren Ahmed Fevrî, daha sonra Rumeli 

Beylerbeyi Lutfi Paşa’ya hediye edilmiştir. Paşa’ya sunduğu “sûsen” redifli kaside, şairin özgürlüğüne 

kavuşmasını sağlamıştır. Tezkirecilerin naklettiğine göre şair, Nakkaş Ali Çelebi veya İskender 

Çelebi’nin gözetiminde yetişmiştir. 

                                                             
2  Bu bölümde, şairin hayatı hakkında yapılan çalışmalardan birisi olup Mehmet KALPAKLI tarafından kaleme alınan ve 

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü projesinde yer alan Fevrî maddesinden yararlanılmıştır 
(http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/fevri-ahmed). 



560 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2021.23 (June) 

A mixed verse-prose work written in the 16th century: Fevrî’s “Zeheb-nâme” / Ö. F.Güler (pp. 558-582) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 

Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - İSTANBUL / TÜRKİYE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Dönemin meşhur ilim adamlarından Dursun, Taşköprüzâde Ahmed ve Arabzâde Abdülbâkî 

Efendilerden dersler alan şair, 1544 yılında Bostan Çelebi’nin kadılığı sırasında mülazım tayin 

edilmiştir. Daha sonra Fevrî, Şeyhülislam Ebussu’ûd Efendi’ye sunduğu bir kaside ile şöhret kazanmış 

ve 1547 yılında Edirne Anbar Kadı Medresesi’ne müderris olmuştur. Fevrî, çeşitli medreselerde 

müderrislik yapmış olmasının yanında Şam kadılığı görevinde de bulunmuştur. Dolayısıyla Fevrî’nin, 

döneminde şairliğinden çok âlimliği ile tanındığı söylenebilir.  

Türkçe, Arapça ve Farsça şiirleri bulunan Fevrî, tezkirecilerin aktardığına göre mahlasına uygun olarak 

çabuk ve kolayca şiirler yazabilen bir şair olarak öne çıkmıştır. Şiirleri incelendiğinde şairin, atasözü ve 

halk deyimlerini sıkça kullandığı görülür. Fevrî, manzum eserleri yanında Türkçe ve Arapça mensur 

eserler de kaleme almıştır. Şairin manzum eserlerindeki sade dil nesirde yerini, devrin nesir üslubuna 

uygun olarak, daha ağır bir dile bırakır. Dönemin ünlü hattatları arasında da yerini alan Fevrî’nin, 

Şükrullah Halîfe’den sülüs ve nesih meşk ettiğinin de belirtilmesi gerekir. 

Eserleri: Dîvân, Risâle fî-İlm’il-Hutut, Kühl-i Dîde-i A’yân, Ahlâk-ı Süleymânî, Ahlâk-ı Mehmed 

Paşa, Hac Seyahat-nâmesi. 

1.2. Zeheb-nâmesi 

XVI. yüzyıl klasik Türk edebiyatı şairlerinden olan Fevrî Efendi’nin Zeheb-nâmesi’ne, şairin hayatı 

hakkında bilgi veren biyografik kaynaklarda rastlanmamıştır. Elimizde tek nüshası bulunan eser, 

Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşilyurt Kütüphanesinde “24390” demirbaş numarası ile yer 

almaktadır (Ersoy, 2019: 843).  

Eser “Zeheb-nâme-i Fevrî Efendi Rahimehü’llâhü Te’âlâ” şeklinde bir başlığa sahiptir. Başlıktan 

hareketle nüshanın, Fevrî Efendi’nin ölümünden sonra istinsah edildiği söylenebilir. Bununla beraber 

eserde istinsah kaydı bulunmadığı görülür. İlerleyen bölümlerde daha ayrıntılı bir şekilde değinileceği 

üzere eser, toplamda 8 varaktan müteşekkildir.  

Nüshanın 1a sayfasında düzensiz bir şekilde çeşitli beyitler ve manzumeler kayıtlıdır. Ayrıca bu sayfada 

kütüphane künyesi ve Latin harfleriyle yazılmış bazı  ifadeler yer almaktadır. Başlığından da 

anlaşılacağı üzere eser, altın ve onun çeşitli özellikleri üzerine kaleme alınmıştır. Nüshanın 

derkenârlarına yer yer konuyla ilgili manzumeler ve özlü sözlerin de yazılmış olduğu görülür.   

Eserin 8a sayfasında “hâtime-i kitâb” ifadesi yer alır ve bu ifadeden sonra Mevlânâ Câmii’ye ait Farsça 

bir kıt’a bulunur. Nüshanın son sayfası olan 8b’de ise yine düzensiz bir şekilde çok sayıda manzume 

yer alır ve bu sayfayla beraber risale son bulur. 

1.2.1. Şekil özellikleri 

Fevrî Efendi’nin Zeheb-nâmesi mensur bir eser olarak öne çıkar. Bununla beraber bazı bölümlerde 

konuya ilişkin manzumelerin yer aldığı da görülür. Bu özelliği ile eser manzum-mensur karışık bir 

risale olarak kayıtlara geçer . Zeheb-nâme’de şair, Türkçe manzumeler yanında zaman zaman Farsça 

ve Arapça şiirlere de yer vermiştir. Eserde yer alan manzumelerin çoğunluğu kıt’a nazım şeklinde 

olmakla beraber müfred yahut matlalar da vardır. Eserde toplam 73 beyit bulunur. Ayrıca eserde 

mısrâ’ başlığı altında 2 adet mısra yer alır. 



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a ş t ı r m a l a r ı  D e r g i s i  2 0 2 1 . 2 3  ( H a z i r a n ) /  5 6 1  

XVI. yüzyılda kaleme alınmış manzum-mensur karışık bir eser: Fevrî Efendi’nin “Zeheb-nâme”si / Ö. F.Güler (558-582. s.) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 

Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - İSTANBUL / TÜRKİYE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

1.2.2. Muhteva özellikleri 

Zeheb-nâme; hamdele, salvele ve ashâb-ı kirâm hakkında övücü sözlerle başlar. Daha sonra eser, 

dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkında bazı mensur ve manzum ifadelerle sürdürülür. 

Hamdele bölümünde Fevrî, Allah’ın cömert oluşu ve mallarını infak edenleri sevmesi üzerinde durur. 

Ayrıca bu bölümde, infakı teşvik eden ve onun önemine vurgu yapan bazı âyet-i kerîmelere (Teğâbun 

Suresi, 64/17; Âl-i İmrân Suresi, 3/92) de yer verilmiştir. Salvele kısmında Hz. Muhammed’e salat, 

selam gönderilmiş ve onun infakla ilgili bir hadîs-i şerîfine yer verilmiştir. Salveleden sonra Fevrî, 

ashâb-ı kirâmın özellikle dünya malına, altına ve gümüşe düşkün olmayışlarından bahsetmiş, ayrıca 

Hz. Muhammed’in onların bu özelliklerine istinaden sarf ettiği bir hadîs-i şerîfi zikretmiştir. Bu 

bölümde, yine ashâbın altına ve gümüşe itibar eden kişiler olmayışları ile çok sadaka vermeleri 

hakkında kaleme alınan bir kıt’a yer almaktadır. Eserin Kanuni Sultan Süleyman’dan bahsedilen 

kısımlarında, sultanın cömertliği ve diğer bazı ülkelerin sultanlarına olan üstünlükleri manzum ve 

mensur olarak ifade edilmiştir. 

İlerleyen bölümlerde Zeheb-nâme’de, altının çeşitli özelliklerinden bahsedilmiştir. Altının uzun yıllar 

boyunca, hatta dünyanın yaratılışından itibaren erba’în çıkarır gibi her şeyden uzak bir şekilde yer 

altında kalması, daha sonra yerinden alınıp farklı işlemler sonucunda halis altın olarak ortaya 

çıkarılması ve değerini bulmasından söz edilmiştir. 

Altının zaman zaman cimri ve hasud insanların eline geçerek Hz. Yûsuf gibi kuyulara atılması, kimi 

zaman da ehli ticaretin eline geçerek sevinç ve iftihar kaynağı olması da metinde zikredilen 

hususlardandır (bk. 3b). Bu bölümde eser, altını ve onun özelliklerini anlatan beyitler ve 

manzumelerle devam eder. 

Zeheb-nâme’de altının kullanıldığı alanlar da ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Buna göre bazı sanat 

eserlerinin süslemelerinde yararlanıldığı için altının, sanatkârların çokça iltifat ettiği bir maden olduğu 

söylenmiştir. Ayrıca eserde, altının risale ve kitaplar yanında çeşitli meclislerin süslemeleri için de 

kullanıldığına değinilmiştir. Aynı zamanda altının mabetlerde, kabirlerde, şehitliklerde, camii ile kilise 

duvar ve tavanlarında vazgeçilmez bir süsleme aracı olarak yer aldığından bahsedilmiştir.  

Gündelik hayatta kullanılan eşyaların altınla süslendiği, eserde ifade edilen diğer hususlardandır. Bu 

doğrultuda Fevrî, altının el bezlerinde, kemerlerde, yüz örtülerinde yer alarak güzellerin kimi zaman 

boyunlarında, kimi zaman bellerinde bulunduğuna ve onlarla birlikte salındığına değinmiştir. Ayrıca 

altından güzellerin yüzlerini süslemek ile çeşitli elbise ve kumaşların değerini artırmak için 

yararlanıldığı, eserde söz konusu edilen konulardandır. Son olarak altının bir zincir şekline getirilerek 

güzellerin boyunlarına asıldığı ve ayaklarına halhal olarak takıldığından söz edilmiştir. Bu bölümde 

güzellerin yanından eksik olmayan altının her murada erişmeye kabil olduğu söylenmiş ve konuyla 

ilgili olarak Ebû Muhammed Harîrî’nin Medh-i Dînâr şiirinin bir bölümüne yer verilmiştir (bk. 6b). 

Zeheb-nâme, altının gücünün ortaya konulduğu bir bölüm ile devam ettirilmiştir. Fevrî’ye göre altın, 

güzellerle kolay bir şekilde sohbet etmeye ve onlarla güzel vakit geçirmeye vesile olabilecek bir güce 

sahiptir. Bu bölümde Ubeydî’nin  

Perî-peykerleri ehl-i gınâya râm iden oldur   

Ele girseydi bi’llâhi yüzin bozardum altunun (Arslan, 2013: 412). 
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beyti zikredilmiştir. Ayrıca şu beyitle de Fevrî, güzellere kavuşabilmek için bile altının gerekliliğine 

vurgu yapmıştır: 

Zûr olmazsa zer gerek bârî 

Bulmag içün visâl-i dil-dârı 

Daha sonra eserde, altının garipler için bir neşe ve sevinç kaynağı olması özelliği karşısında, kendisini 

dünyaya kaptıran ehl-i dünya için hüzün sebebi bir ateşten başka bir şey olmadığı dile getirilmiştir. Bu 

minvalde Ebu’l-feth Büstî’ye ait bir manzumeye yer verilmiştir (bk. 7a). Zira bu manzumede Büstî, 

“dînâr” kelimesinin sonunun ateş anlamına gelen “nâr” olduğu, “dirhem” kelimesinin sonunun ise 

“keder, hüzün” anlamlarına gelen “hemm” olduğunu ifade ederek bir anlamda insanları aşırı para 

sevgisinin akıbeti hususunda uyarmaya çalışmıştır. Bu bölümün devamında Ebû Muhammed Harîrî’ye 

ait olan ve altının vefasızlığı, münafıklığı, hırsızların elinin kesilmesine yol açması (Harîrî, 1991: 41) 

gibi pek çok kötülüklerini ortaya koyan Zemmü’d-Dînâr şiiri zikredilmiştir. 

Zeheb-nâme’nin son bölümlerinde altına karşı fazlaca muhabbet beslemenin, türlü kötülükleri 

beraberinde getirmesinin kaçınılmaz olduğu ifade edilirken; onun hayır ve hasenatta kullanılması, 

tasadduk edilmesi teşvik edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca altının sıfatlarının saymakla bitirilemeyeceği 

eserde zikredilen hususlardandır. Eser, Mevlânâ Câmii Dîvânı’nda yer alan bir gazelin 3. ve 4. 

beyitleriyle son bulur. 

1.2.3. Dil ve üslup özellikleri 

XVI. yüzyıl Osmanlı sahasının önde gelen ilim adamlarından ve aynı zamanda şairlerinden olan Fevrî, 

hacimli bir dîvân tertip etmesinin yanında nesrin ağırlıkta olduğu manzum-mensur karışık eserler de 

kaleme almıştır. Şairin Ahlâk-ı Mehmet Paşa ve Hac Seyahat-nâmesi  adlı eserleri bu türdendir. 

Çalışmamızın konusu olan Zeheb-nâme de Fevrî’nin manzum-mensur karışık olarak ortaya koyduğu 

bir eserdir. 

Bilindiği üzere XVI. asır, Osmanlı Devleti’nde önemli şair, sanatçı ve bilim adamları yanında, çok 

sayıda nâsirin de yetiştiği bir dönemdir (Okumuş, 2011). Nazım hususunda klasikleşme süreci 

İstanbul’un fethinden sonra başlarken nesirde ise bu gelişme, Kanuni zamanında yani bu yüzyılda 

gerçekleşebilmiş ve bu dönemden itibaren nesir dili ağırlaşmıştır (İsen, 2007: 82). Dolayısıyla XVI. 

yüzyıl, nesir türünde  köklü değişimlerin yaşandığı bir dönem olarak öne çıkar.  

XVI. yüzyılın nesir eserlerinden olan Fevrî’nin Zeheb-nâmesi’nin, dönemle paralel olarak ağır bir dile 

sahip olduğu görülür. Fevrî, eserinde çok sayıda Arapça ve Farsça tamlama ve ifadelere yer vermiştir.  

Şairin eserinde secili bir üslup benimsediği de söylenmelidir. Eserde zaman zaman nesir bölümünde 

anlatılanları destekler yahut açıklar nitelikte manzumeler kaydedilmiştir. Bu manzum kısımların nesir 

bölümlerine nispetle oldukça sade ve anlaşılır olduğu söylenebilir. Bunun yanında Arapça ve Farsça 

manzumelerin olduğunun belirtilmesi gerekir. Bu doğrultuda Fevrî, konuyla ilgili olarak Ebu 

Muhammed Harîrî, Ebu’l-feth Büstî, Bedîü’z-zamân el-Hemedânî, Reşîdü’d-dîn Vatvat ve Mevlânâ 

Câmii’nin şiirlerini zikretmiştir. 

Bahsedildiği üzere Fevrî’nin, eserinde yer yer Arapça, Farsça şiirlere yer vermesi yanında, 29 âyet-i 

kerîme ve 7 hadîs-i şerîfi konu bütünlüğü içerisinde metinde zikretmesi, onun Arapça, Farsça ve dinî 

ilimler noktasında oldukça başarılı bir seviyede olduğunun açık göstergesidir. Nitekim kendisi 
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hakkında detaylı bilgiler içeren Aşık Çelebi tezkiresinde ifade edilen malumat da bu doğrultudadır 

(Kılıç, 2010: 1224).  

2. Nüsha tavsifi 

Fevrî Efendi’nin Zeheb-nâme adlı eseri, Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşilyurt Kitaplığında 

24390 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır. Varak sayısı 8 olan eserin 1a sayfasında düzensiz bir şekilde 

yazılmış beyitler ile bir hâşiye metni vardır. Hâşiye şu şekildedir: 

“Ĥāşiye-i bisāš-ı se¤ādet-menāša çehre-i ¤ubūdiyyet źüll ü inkisār ve ¤acz ü iftiķār ile mālíde vü 
fersūde ķılınup enāmil-i deryā nevāl-i leb iclāl ü a¤žām ve şifāh-ı tefĥím ü iĥtirām ile taķbíl ü 
ittiŝāmdan soñra ¤arż-ı bende-i derine ve devlet-ĥvāh-ı kemteríne oldur ki” 

Yine bu sayfada kütüphane mührü ile beraber tükenmez kalemle Latin harfleriyle yazılmış “Zeheb-

nâme-i Fevr Efendi 119”, “Farsça El Yazma” “Sayfa 16” ibareleri yer alır. Eserin tamamı siyah 

mürekkeple kaleme alınmıştır. Sadece eserin başlığı kırmızı kalemle yazılmış, bunun yanında âyet-i 

kerîme, hadîs-i şerîf ve “li-münşi’ihî, kıt’a, ‘Arabiyye, şi’r” gibi ifadelerin üzerleri kırmızı kalemle 

çizilmiştir. Ayrıca tam bir tutarlılık içerisinde olmasa da mısralar arası, cümle sonları, yan cümle-ana 

cümle ayrımları gibi noktalarda kırmızı işaret kullanılmıştır.  

Her sayfasında 23’er satır bulunan eser, talik hatla yazılmış ve 14x20,5 dış; 8x14,5 iç ölçülere sahiptir. 

Nüshada eserin müstensihi ve istinsah tarihi ile ilgili bir kayda rastlanmamıştır. Ayrıca risaleye varak 

numarası da verilmemiştir. 

Eserin başı: 

Źeheb-nāme-i Fevrí Efendi Raģimehü'llāhü Te¤ālā 

Ģamd-i nā-ma¤dūd ol feyyāż-ı cūd ve müfíż-i naķd-i vücūd-ı her mevcūda ki 

Eserin sonu: 

Ĥātime-i Kitāb 

Ķıt¤a-i Münāsib 

[Fā¤ilātün mefā¤ilün fe¤ūlün] 

Ez lebet şūr mā ĥoşest ārí 

Küllü şey¢in mine'l-melíģi melíģ 

Kār-ı ník ez raķíb çūn āyed 

Küllü fi¤lin mine'l-ķabíģi ķabíģ 

Eserin derkenârları da zaman zaman değerlendirilmiştir. Çok fazla olmamakla birlikte buralarda bazı 

beyitlere ve veciz ifadelere yer verildiğine de değinilmesi gerekir. 
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3. Metin 

[1b]3 Źeheb-nāme-i Fevrí Efendi Raģimehü'llāhü Te¤ālā 

Ģamd-i nā-ma¤dūd ol feyyāż-ı cūd ve müfíż-i naķd-i vücūd her mevcūda ki beźl-i dirhem ü dínār iden 

erbāb-ı iķtidārı İn tüķriżu'llāhe ķarżen ģasenen yüżā¤ifhü leküm4 ĥıšāb-ı müstešābıyla iġrār u tekrím 

ve infāķ-ı māl ü menāl iden aśģāb-ı pür-celāli Len-tenālü'l-birra ģattā tünfiķū5 kelām-ı se¤ādet-encām 

ve siyādet-iĥtitāmıyla tebcíl ü ta¤žím eyledi 

Li-münş¢ihí  

Şükr ü ģamd ol Ķādir-i bí-çūne kim ķullara ta¤lím içün ĥalķ-ı nekr-i ehl-i İslāma ĥıšāb idüp didi Len 

tenālü'l-birra ģattā tünfiķū6  

Ve hezārān ŝalāt u selām ve taģıyyet-i pür-iģtirām ol emlaģ-ı ¤ālem ve ecved-i bení-ādem źāt-ı şerífi iki 

cihānuñ mefĥarı iken ma¤nāyu'l-faķr-ı faĥri ķara ģāl idi 

Ve vücūd-ı pür-cūdı pādşāh-ı mebdā¢ ve müntehā-yı žıll ü fer¢ iken Lev-kāne lí miśli Uģudin lā-yessirní 

en-lā-yemerra śelāśe leyālin ve ¤indí minhü şey¢en7 sırr-ı mā-fi'l-bāl idi 

Li-münşi¢ihí 

Bizden olsun hezār-bār-hezār faķrı faĥr añlayan cevāda selām ki bir idi anuñ ģużūrında źeheb ü fiżża 

vü seķķāl ü ruĥām ve nüķūd-ı dürūd-ı se¤ādet-vürūd niśār-ı mecālisü'l-kirām ve íśār-ı meģāfil-i aŝģāb-ı 

¤ižāma ki şān-ı şerífleri  Lā-tesbū aŝģābí felev enfeķa eģadüküm miśle Uģudin źeheben lem-yeblüġa 

müdde eģadihim ve lā-naŝífe8  ķavline mažhar ve źāt-ı şeríf ve ¤unŝur-ı lašífleri E'n-nāsü ma¤ādinün 

ke-ma¤ādini'ź-źehebi ve'l-fiżżati ĥıyārühüm fi'l-cāhiliyyeti ĥıyārühüm fi'l-islāmi9 maķāline manžar-ı 

vāķi¤ olmışdur 

Li-münşi¤ihí 

[Fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilün] 

Dehre baķmazlar idi olsa eger 

Meh [ü] ĥurşíd zer aķça encüm 

                                                             
3  1b’nin derkenârı: 
 [Mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün] 
 Ġam u ġuŝŝa elem ģicrān u fiġān mātem-i ģasret 
 Bişürdi baġrumı cānā kebāb itdi yedi zaģmet 
 [Fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilün] 
 Ġayra meyl eylemesün diyü dil-i āzāde 
 Ģuccet-i ¤ışķımı imżāladı [ķażí-yi] zülf 
 [Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün] 
 Sükkeri pālūdedür la¤l-i dil-berlerüñ (mısra eksik) 
 Dişlemek ģācet degül anı hemān emmek gerek 
4  Teğâbun Suresi, 64/17. “Eğer Allah’a bir karzı hasen arz ederseniz onu sizin için katlayıverir…” 
5  Âl-i İmrân Suresi, 3/92. “Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz…” 
6  Âl-i İmrân Suresi, 3/92. “Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz…” 
7  “Benim Uhud Dağı gibi altınım olsa, ondan bir mikdar şey yanımda bulunduğu hâlde üzerinden üç gün (gece) geçmesi 

beni sevindirmez…” (Sahîh-i Buhârî, İstikrâz, 5). 
8  “Sahâbîlerime sövmeyiniz. Sizden biriniz Uhud Dağı kadar altın sadaka verse, sahâbîlerden birinin iki avuç sadakasına 

erişemez, bunun yarısına da ulaşamaz.” (Sahîh-i Buhârî, Fezâ’ilü’l-Ashâb, 22). 

9  “İnsanlar gümüş ve altın madenleri gibi madenlerdir. Câhiliyye devrinde hayırlı olanları, İslamda da hayırlılardır.” 

(Sahîh-i Müslim, Birr ve Sıla, 160). 
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Virdiler Ģaķ yolına malların 

Rażıya'llāhü te¤ālā ¤anhüm 

Ŝalla'llāhü ¤aleyhi ve ¤alā ālihí ve aŝģābihi'l-kirām ve ¤alā men tebe¤ahüm bi-iģsāni ilā-yevmi'l-ķıyām 

Ammā ba¤d ey śarrāfān-ı cevāhir-i [2a]10 bāzār-ı dehr ve ey naķķādān-ı serā¢ir ü žamā¢ir-i iķlím ü şehr 

eger meźheb-i istiĥbāra źehāb ve meźāhib-i istinšāķ u istifsāra şitāb idüp Ēāribü'n-naēri ŝāģibü'l-¤izzi 

ve'n-naŝri11 āftāb-ı ¤aŝr ve ķamer-i felek-i ķaŝr 

Li-münşi¢ihí  

Ķıš¤a 

[Fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilün] 

Ģażret-i şāh-ı cihān kim yaluñuz bir günde 

Sürinür na¤l-i semendine hezārān altun 

Eline alsa olur ĥalķ-ı cihān emrine rām 

Oldı destine meger mühr-i Süleymān altun 

¤Ālemüñ begleri paşaları el üzre šutar 

Dergehinde olalı bende-i fermān altun 

Ayaġı šopraġı iksírine kim mālik ise 

Olur anuñ gözine ĥāk ile yeksān altun 

Nām-ı pāki yazılaldan ne ¤aceb sikkesine 

Olsa maģbūb-ı dil ü díde-i a¤yān altun 

Sulšān-ı ¤ālí-tebār ĥāķān-ı źevi'l-iķtidār tācdār-ı zer-baĥş pādşāh-ı siyādet-raĥş  

Li-münşi¢ihí 

[Mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün] 

Anuñ beźl itdügi zer mümkin olsa cümle ¤add olmaķ  

Gerekse bir feden aķça döküp […]12 gerdūn  

Aña ĥıdmet ider her dem bu deñlü sikke ŝūretken 

Zer-i ŝāģib-¤ayār anuñ ŝanasın ¤abdidür me¢źūn 

Kelāmı dür gibi manžūmdur ger söylese menśūr 

Sözi altun ķalemle yazılur ger söylese mevzūn 

Kitāb-ı neśr ü nažmı aġra-yı altun döker ammā 

Temāşā-yı ĥaš-ı emlā-yı nūr-ı díde-i pür-ĥūn 

                                                             
10  2a’nın derkenârı: 
 Šalebü'l-edeb ĥayrun min-šalebi'ź-źeheb 
 Ķāle ¤Alí Kerreme'llāhi veche; El¢edebü ŝūretü'l-¤aķl lā-şerefe me¤a sū¢il-edeb 
 [Mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün] 
 Ġamuñ afyōnını tiryāk diyü baña ¤arż itme 
 Hemān ŝaġ ol benüm ¤ömrüm ben ol tiryākden geçdüm (Bâkî, Dîvân, G. 316/3 (bk. Küçük, 2011). 
 [Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün] 
 Nergisi çeşmüñe beñzetdi getürdi nigāra 
 Bāġbānı göreyin şāl ile çiçekler çıķa 
11  “Bu ifade, Osmanlı sikkeleri üzerinde yazan metnin bir kısmıdır. Yazının tamamı; Ēāribü'n-naēri ŝāģibü'l-¤izzi ve'n-

naŝri fi'l-berri ve'l-baģri şeklindedir. Metnin anlamı ise şudur: Sikkeyi bastıran karada ve denizde zafer ve izzet sahibi 
(bk. Tekin, 2009: 183). 

12   […] :  
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Revāķ-ı ķaŝrına şems ü ķamerle çarĥ öykünmez 

Gümiş itsün gerek bir kerpiçin […] altun13   

Şu deñlü beźl-i cehd eyler mürüvvetde aña gūyā14 

Zer iģsān eylemek şer¤ olmış iģsān-ı direm ķānūn 

Hemān bir günde ŝarf eyler birin ķomazdı aĥşama 

Eline girse hep sím ü zer-i gencíne-i Ķārūn 

Ŝalāģ-ı nefs ile ŝan Mālik-i Dínārdur ammā 

Teveccühde aña reşk itse olur Ģażret-i […]15 

Muķarrerdür ki kendü altun adın baķır eylerdi 

Anuñ cismine öykünse eger gencíne-i medfūn 

 

Ki cisminde anuñ gün gibi her dem žāhir olur nūr 

Nücūmāsā zer-i gencíne olur dā¢imā meknūn 

Anuñ ģammām-ı ķadri içre ķurŝ-ı māh-ı hāleyle 

Ŝarılmış lífe altun u müdevver miskí bir ŝābūn 

Muģaŝŝal anı ism-i muģsine mažhar düşürmiş Ģaķķ 

¤İšā vü cūdı iģŝādan füzūn ve [add]16den bírūn  

Anuñ olsa ayaġı šopraġı iksírine mālik 

İderdi Fevrí gibi kímyā-[2b]17ger işini altun 

Ya¤ní ĥāķān-ı cihān bāŝıtü'l-¤arż ve'l-emān e's-sulšān bin Sulšān Süleymān Ĥān ibn Sulšān Selím Ĥān -

źeheba'llāhü żanūne ve iźheb ġamūme ve şücūne- Ģażretlerinüñ ki sikke-i dirhem-i ¤ālem-medārı 

ķulūb-ı maġlūb-ı ümerā-i küffār-ı bed-girdāra ve síne-i […]18 sekíne-i selāšín-i ¤Arab ü ¤Acem ü Türk ü 

Tātāra dāġ çeker  

Sūz u nār-ı dínār-ı āftāb-dídār ve ĥurşíd-ruĥsārı díde-i remed díde-i ĥavāķín-i Hind ü Sind-i reng-

niśār ve çeşm-i seyl-i keşíde-i ķırāliyān-ı Engürüs ü Leh ü Bulġar aĥger-i nírān-ı ĥānmān-efrūzdur ve 

āstāne-i se¤ādet-i āşyānesinde  

                                                             
13  Mısra eksiktir. 

14  Şu deñlü beźl-i cehd eyler mürüvvetde aña gūyā: Şu deñlü beźl-i cehd eyler mürüvvetde ki aña gūyā M. 

15  […]:   

16  [add]:   
17  2b’nin derkenârındaki beyitler: 
 [Ġazel-i] Mašla¤-ı Bí-noķša-i Ķabūlí Efendi 
 [Mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün] 
 Dil alsa gördügüñ demde dil-ārāda kemāl olsa 
 Murāduñ añlasa ¤ālemde dil-dār ehl-i ģāl olsa (Kabûlî, Dîvân, G. 368/1. (Erdoğan, 2013)). 
 Bu beyt oķunur kime dil direnmez 
 İmām-ı emām hümām-ı hümā 
 Muģibb-i maģābíb ģubb-ı vefā 

18  […]:    
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Mıŝrā¤ 

Źeheb altun degneklü ŝaruşın derbānı 

Ve ĥızāne-i āsmān nişānesinde yüzi aġ anlı açuķ aķça yumuş oġlanı bir faŝl-ı ĥamsínde ki eyyām-ı 

revāc levāzım-ı pister ü bālin ve hengām-ı merāsim-i cāme-i pūşísindür  

Ve her kime ki zer devā olmazsa kendüden bezer ve dā¢-i şitānuñ te¢śíri baġrın ezer 

Ve germiyyet-i şitādan berg-i rezüñ beñzi ŝararmış ve bürūdet-i hevādan denānír ü evrāķ-ı ĥazān 

çelebi altunı gibi bozarmış ve ķızarmış  

Bu dā¢í-i kerem-díde ve bende-i zer-i ĥarídesine erzāní buyurduġı ģasenāt ve itģāf u ihdā itdügi ¤atiyyāt 

ne ma¤denüñ cevherleri ve ne kānuñ gevherleridür 

Nāmları ne ile ma¤rūf ve şekl ü ŝūretleri ne yüzdendür ve ne vech ile mevsūm u mevŝūfdur ¤ayārları ne 

miķdārda ve ne ķıymet ü i¤tibārları ne iştihārdadur diyü sü¢āl idüp istikşāf-ı aģvāl iderseñüz egerçi ki 

ber-muķteżā-yı ma¤nā-yı Üstür źehebeke ve źehhābeke ve meźhebeke19 tafŝílinde beyān olınmayup 

hemyān-ı dehānda pinhān ve enbān-ı síne-i vírānda nihān olsa revā vü sezā-vār idi ammā 

Mıŝrā¤ 

N'ola söylersem anı söyledür issini çü māl  

Ģuŝūŝan Ve emmā bi-ni ¤met-i Rabbike fe-ģaddiś20 iķtiżā eylemişdür 

Pes şöyle ma¤lūm u mefhūm ola ki anlar bir vücūd-ı şeríf [3a]21 ve bir ¤unŝur-ı lašífdür ki hezārān 

şühūr u sinín belki tā ibtidā-i ĥılķat-i mekān-ı mekínden zír-i zemín ve kümūn-ı kemín-i ¤arżın ve 

¤ubbād-ı dín ü zühhād-ı pür-temkín gibi ¤uzlet-güzín ü gūşe-nişín olup ĥalvet-ĥāne-i ĥākde taŝfiye-i 

ķalb-i pāk ve taĥliye-i żamír-i tābnāk içün niçe niçe erba¤ín çeküp gāh başı šaşa gāh šaşı başa urmaġla 

aŝģāb-ı ģāl gibi ķíl ü ķālden geçüp taģŝíl-i şevķ u derd ve tekmíl-i sūrı redd idüp 

Ba¤dehū meźāhib-i ¤āşıķān āteş-i nihāda źāhib ve me¤ārif-i ¤ārifān iksír-i te¢śíre šālib olup āteş-i pür-

işti¤ālde ĥāliŝ-i ķāl olup būte-i riyāżetde niçe zamān deverān ve āteş-dān bezinde niçe müddet-i medíd 

sūzān olmaġla yanup yaķılup ve ķaynayup šaşup sūz u ģāl ve ģarāret-bāl istikmāl eyleyüp  

Ba¤dehū dārü'ē-ēarb-ı dünyāda ve maģallü'l-ģarb-i ¤ālem-i lā-beķāda riyāżet çekici ŝūfíler gibi 

muķāra¤asından ve mašrūķa-i ser-zeniş-i ¤avāmu ke'l-hevāmm ile ve muēārebe-i ¤ilāve ve muķíme-i 

taķrí¤ ü teşní¤-i eyyām itmekle baş ortaya ķoyup 

Li-münşi¢ihí 

[Mef¤ūlü fā¤ilātü mefā¤ílü fā¤ilün] 

                                                             
19  “Paranı, gideceğin yeri ve mezhebini gizli tut.” 
20  Duhâ Suresi, 93/11. “Rabbinin lutuflarını şükranla an!” 
21  3a’nın derkenârı: 
  [Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün] 
  Niçe maĥfí gönderem mektūbı cānā ben saña 
  Nāme ¤āşıķ ģāme ¤āşıķ kātib ¤āşıķ çün saña  
  Yā Ģayyü yā Ķayyūm yā źe'l-celāli ve'l-ikrām 
  [Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün] 
  Saña bir ma¤nā diyem ey ehl-i rāy 
  Egri yoķsuldur cihānda šoġrı bāy 
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Ey ser-zenişlerin çekici ĥalķ-ı ¤ālemüñ 

V'ey ġam çekici ēarbına sendān olan başum  

diyüp her biri niçe ser-zenişlere ŝabrla ve başı yazusın görmede kendü nefsine cebrle dürlü dürlü 

ŝūretlere girüp ŝuver-i muĥtelife ve nuķūş-ı müte¤addideden ĥalāŝ u menāŝ bulup āĥiru'l-emr her biri 

¤asced ü nużār ve ibríz-i ŝaģíģu'l-¤ayār mertebesine irüp televvüś ile müzeyyen olmaķdan pāk ve zeyn-i 

nebaĥrec ile müzaĥref olmaķdan ¤ārí vü tāb-nāk olup her biri […]22 ecsād-ı seb¤a-i neyyirí šabaķasına 

vāŝıl ve eşref-i sevākin-i ma¤āden ģaddine dāĥil olmaġla fürūġ-baĥş-ı ¤ālem-i serā¢ir ve āteş-endāz-ı 

ĥāne-i żamā¢ir-i aģrār u ģarā¢ir olmışdur  

Beyt 

[Mefā¤ílün mefā¤ílün fe¤ūlün] 

Münevver mülkini ĥurşíd-girdār 

Cihāna rāz-ı vaŝleş germ-i bāzār 

Şems-i münír gibi müşerref-imālden šāli¤ olsa bir žalām-ı ¤umūm-ı ġumūm šal¤at-i pür-envār [3b] dan 

mündefi¤ olur 

Nažm 

[Mefā¤ílün mefā¤ílün fe¤ūlün] 

Dıraĥşān rūy-ı şān çün berķ-i lāmi¤ 

Ze Ķur¢ān vaŝf-ı şān ŝafrā-i fāķi¤ 

Sürūr-engíz dilhā-yı períşān 

Teserre'n-nāžıríndür vaŝf-ı íşān23 

Dem olur ki māh-ı felek gibi menzil-i mízānı mekān iderler ve gāh olur ki muķārenet-i baĥílān ve 

mücāveret-i ĥasísān ile musāvıķ ve mu¤ānıķ-ı ¤aķreb ü seretān olurlar  

Li-münşi¢ihí 

[Fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilün] 

Baġlayup kíselere maģbes-i ŝandūķa çeker 

Ehl-i dünyāya ¤aceb n'eyledi yārān altun  

Her biri bir Yūsuf-liķā ĥūb-ı dilārādur ki gāh iĥvān-ı buĥl ü ģasedānı serpā vü bürehne ¤uryān idüp 

ber-muķteżā-yı Ve el-ķūhü fí-ġayābetü'l-cübbi24 çāh-ı hemyāna ve zindān-ı enbāna atarlar 

Ve gāh ĥvācegān-ı māldār ve tüccār-ı źevi'l-iķtidār[ı] ber-vefķ-ı Ve esirrūhü bıżā¤ate25 māye-i ġınā vü 

yesār ve sermāye-i ibtihāc u iftiĥār ķılurlar  

Ve muķavvimān-ı diyār ve i¤ŝār-ı ķıymetin ta¤díl ve śemenin ta¤yín ü tekmíl içün keffe-i mízāna çekerler 

ve miģekk-i imtiģāna çalarlar 

                                                             

22  […]:     
23  Bu beyitler, Fatih Sultan Mehmed’in Mevlânâ Câmî’ye 500 flori göndermesi üzerine Câmî’nin sultana gönderdiği 

mektubun sonunda yer almaktadır. (bk. İsmail Hakkı Bursevî, Şerh’ul-muhammediyye-Ferahu’r-r’ûh, s. 295). 
24  Yûsuf Suresi, 12/10. “…‘onu kuyunun dibine atın’…” 
25  Yûsuf Suresi, 12/19. “…Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar…” 
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Ve gāh ehl-i bey¤ ü şirā ve aŝģāb-ı murābaģa vü ribā Ve şeravhü bi-śemenin baĥsin derāhime 

ma¤dūdetin26 ķavliyle ¤āmil olup metā¤-ı diyār-ı Mıŝr ve vāŝıša-i def¤-i ıŝr iderler 

Her kim ki birinüñ ŝūretine baķup Yā büşrā hāźā ġulām27 dise zebān-ı ģāl ile İc¤alní ¤alā ĥazā¢ini'l-

arż28 diyü cevāb virür 

Ve her kim ki uĥre ĥıšāb idüp Hāźihí bi-żā¤atünā ruddet ileynā29 diyü kelimāt eylerse Ersil ma¤ānā 

eĥānā nektel ve innā lehū le-ģāfižūn30 diyü ĥıšāb gelür  

Ve gāh Züleyĥā-yı nefs-i ¤azízān-ı Mıŝr-ı dünyā ve bānū-yı šabí¤at ki mā-ŝadaķ-ı Ekrimí meśvāhü ¤asā 

en-yenfa¤nā31dur 

Ber-muķteżā-yı Vera vedethü'lletí hüve fí-beytihā ¤an-nefsihí ve ġallaķati'l-ebvāb32 sürādiķāt-i enbāna 

ve serā-perde-i ŝandūķ-ı hemyāna ķoyup muķaffel ķılurlar 

Ve ber-muķteżā-yı Ve ķālet heyte33 ve ber-vefķ-ı Ve leķad hemmet bihí 34 ŝūret-i cism ü cānı ve āyíne-i 

mücellā ¤aks-i ruĥ-ı cānānı baġrına baŝar gibi sínesine çeküp mu¤azzez ü mübeccel šutmaġa çāre ararlar 

Li-münşi¢ihí 

[4a]35  [Fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilün] 

Ne ¤aceb šālibi var her kişi ¤izzetler ider 

İsme meşġūl durur var ise her ān altun 

Māl cāndan idügin bilmese üstine düşüp 

Böyle cem¤ itmez idi gebr ü Müselmān altun 

Belki her biri fāżıl-ı zebān-ı deverāndur ki ģall-i mesā¢il-i kitāb-ı bey¤ u şirāda İmām-ı Hümām-ı Enām 

ve keşf-i delā¢il-i ebvāb-ı murābaģa vü ribāda Muķtedā-yı Şeyĥ-i Kirām ve tenķíģ-i müte¤alliķāt-i 

ģudūdiyyāt-ı cināyātda İmām-ı Zerkeşí vü Yāfi¤í Ve tevżíģ-i müşkilāt-ı ¤uķūd-ı nikāģ u ĥal¤-ı icārātda 

naķd-i vaķt Ebí Ģanífe-i Şāfi¤í Iŝlāģ-ı íżāģ-ı ģaķāyıķ-ı źihn-i vehbe ve zekevātda ¤ayní gibi pesendíde-i 

deverān ve Dürer-i Ġurer-i daķāyıķ ve ferā¤iż ve cihād ve sā¢ir mu¤āmelātda İmām-ı Źehebí gibi 

mümtāz-ı cihān Naģv ü ŝarfda Seyyid Abdullāh-ı Naŝr-kārí ve ¤ilm-i ĥaššda ¤Abdullāh-ı Müźehhib 

šullābı ve sedādda Mālik-i Dínār Ve esrār-ı taŝavvuf ve taķvāda Zerkūb ve ¤ilm-i ģadíśde İbn Ģacer-i 

Mevedded 

                                                             
26  Yûsuf Suresi, 12/20. “(Mısır’da) onu düşük bir bedelle, birkaç dirheme sattılar” 
27  Yûsuf Suresi, 12/19. “…‘Müjde! İşte bir oğlan çocuğu’…” 
28  Yûsuf Suresi, 12/55. “…‘Beni ülkenin hazinelerine tayin et’…” 
29  Yûsuf Suresi, 12/65. “…‘İşte sermayemiz de bize geri verilmiş’…” 
30  Yûsuf Suresi, 12/63. “…‘Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız’…” 
31  Yûsuf Suresi, 12/21. “…‘Ona değer ver ve güzel bak! Umulur ki bize faydası olur’…” 
32  Yûsuf Suresi, 12/23. “Evinde bulunduğu kadın, onunla ilişkiye girmek istedi. Kapıları iyice kapattı…” 
33  Yûsuf Suresi, 12/23. “…‘Haydi gel!’ dedi…” 
34  Yûsuf Suresi, 12/24. “Kadın onu kesinlikle arzulamıştı.” 
35  4a’nın derkenârı: 
  [Mef¤ūlü fā¤ilātü mefā¤ílü fā¤ilün] 
  İster ki yār ide beni vā¤ižle imtiģān 
  Cāmi¤de dir ki işte eşik işte nerdbān 
  [Mefā¤ílün mefā¤ílün fe¤ūlün] 
  Du¤ālar ki bulınmaz aña śāní 
  İçinde münderic seb¤a'l-meśāní 
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Kimi Kur¢ān-ı ¤Azím ve Furķān-ı Kerímden Ve'lleźíne yeknizūne'ź-źehebe ve'l-fiżżate36 āyetini teźkír Ve 

kimi Züyyine li'n-nāsi ģubbü'ş-şehevāti mine'n-nisā¢i ve'l-beníne ve'l-ķanāšíri'l-muķanšarati mine'ź-

źehebi ve'l-fiżżati 37 naŝŝ-ı pür-hidāyetini tefsír Ve kimi Ve emdednāküm bi-emvālin ve beníne38 

kelāmını źākir Ve kimi Yüģallevne fíhā min-esāvira min-źehebin39 peyāmına şākirVe kimi Fe-hel 

nec¤alü leke ĥarcen40 ķavlini tafŝíl Ve kimi Ve emme'l-yetíme felā-taķher ve emme's-sā¢ile felā-tenher41 

maķālini te¢víl Ve kimi Men cā¢e bi'l-ģaseneti felehū ¤aşru emśālihā42 nüktesin i¤lām Ve kimi İn 

aģsentüm aģsentüm li-enfüsiküm43 daķíķasın ifhām Kimi Ve'ş-şemsi ve żuģāhā Ve'l-ķameri iźā 

telāhā44 beyānını vird-i zebān Ve kimi Fe-men ya¤mel miśķāle źerratin ĥayran yerah Ve men ya¤mel 

miśķāle źerratin şerran yerah45 beyānını ģırz-ı emān idinmişdür 

Ve eģādíś-i şerífe ve aĥbār-ı āŝār-ı münífeden kimi Mā min-ŝāģibi źehebin ve lā-fiżżatin lā-yü¢eddā 

minhā ģaķķahā illā iźā kāne yevmü'l-ķıyāmeti ŝuffiģat lehū ŝafā¤iģa min-nāri fe¢üģmiye ¤aleyhā fí-

nāri cehenneme feyükvā bihā cenbühū ve ceníbühū ve žahruhū46  kelāmını şerģ ve aŝģāb-ı imsākuñ 

ķalbini pür-şerģa vü cürģa ider  

Ve kimi Mā min-yevmin yüŝbiģu'l-¤ibādü fíhi illā melekāni yenzilāni feyeķūlü eģadühümā [4b]47 

Allāhümme e¤ši münfiķan ĥalefen ve yeķūlü'l-āĥaru Allāhümme e¤ši mümsiken telefen48 tehźíb itmekle 

istiģyāya i¤šā-yı  terġíb ve aĥissāya imsākdan terhíb  

Ve kimi E'r-rāģimūne yerģamühümü'r-raģmānü irģamū men fi'l-arżı yerģamküm men fi's-semā¢49 

rivāyetinüñ mażmūn-ı meymūn-ı se¤ādet-meşģūnın keşf 

Ve'l-yedü'l-¤ulyā ĥayrun min-e'l-yedi's-süflā50 ĥaber-i pür-ģikmetüñ feĥvā-yı hümāyūn-ı siyādet-

efzūnın ģall itmekle Ģizbin51 bimā ledeyhim feriģūn52 

Ve ķavmü münfeķíni ¤Alā ģālihüm dā¢imūn ve fuķarā-i mesākíni ve dā¤í-yi muĥliŝíni ¤Alā ni¤mehüm 

şākirūn ider 

Ve'l-ģāŝıl her biri bir ¤ilmde nāķıd-ı baŝír-i müstaģżır ĥuŝūŝan kímyā vü símyāda üstād-ı māhir  

                                                             
36  Tevbe Suresi, 9/34. “…altın ve gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele!” 
37  Âl-i İmrân Suresi, 3/14. “Nefsânî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe…”  
38  İsrâ suresi, 17/6. “…servet ve oğullarla gücünüzü artırdık…” 
39  Hac Suresi, 22/23. “…Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir.” 
40  Kehf Suresi, 18/94. “…sana bir bedel ödeyelim mi?...” 
41  Duhâ Suresi, 93/9-10. “O halde sakın yetime kötülük ve haksızlık etme! El açıp isteyeni de sakın boş çevirme!” 
42  En’âm Suresi, 6/160. “Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır…” 
43  İsrâ Suresi, 17/7. “Eğer iyilik ederseniz kendiniz için iyilik etmiş olursunuz…” 
44  Şems Suresi, 91/1-2. “Yemin olsun, güneşe ve kuşluğuna; ışığı onun ardından geldiğinde aya.” 
45  Zilzâl Suresi, 99/7-8. “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu (karşılığını) görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu 

(karşılığını) görür.” 
46  “Altınla gümüşün haklarını vermeyen hiçbir altın ve gümüş sahibi yoktur ki, kıyamet gününde bunlar ateşten levhalar 

haline getirilip de, cehennem ateşinde kızdırılarak onlarla sahibinin yanları alnı ve sırtı dağlanmasın...” Sahîh-i Müslim, 
Zekât, 24. 

47  4b’nin derkenârı: 
  [Mefā¤ílün mefā¤ílün fe¤ūlün] 
  Eger ķatuñda bulmazsañ söz ehli 
  Ķanatlıdur uçar bulur söz ehli 
48  “Kulların kendisinde sabaha erdiği her bir günde muhakkak iki melek iner. Bu iki melekten biri: Yâ Allah! İnfâk ediciye 

bir bedel ver, der. Diğeri de: Yâ Allah! (Malı) tutucu olana telef ver, diye beddua eder.” Sahîh-i Buhârî, Zekat, 45. 
49  “Merhametli olanlara, Rahman (olan Allah) merhamet eder. (Öyleyse siz) Yerde bulunanlara merhametli davranınız da 

göktekiler de size merhamet etsin” Sünen-i Ebû Davud, 4941. 
50  “Yüksek el, alçak elden hayırlıdır.” Sahîh-i Buhârî, Zekât, 32. 
51  Metinde “ģizbin” kelimesinden sonra âyet-i kerîmede olmayan “rāģimíne” kelimesi yer alır. 
52  Rûm Suresi, 30/32 – Mü’minûn Suresi, 23/53. “…Küllü ģizbin bimā ledeyhim feriģūn”; “…(Ki onlardan) her bir grup 

kendi katındaki (dinî anlayış) ile sevinip böbürlenmektedir.” 
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Li-münşi¢ihí 

[Fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilün] 

Símyā ¤ilmini bilür meger ey şeh ki müdām 

Çeşm-i merdümde ider kendüyi pinhān altun 

İ¤tiķādum bu ki görsem bil[e]mezdüm zírā 

Ĥayli çekdürmiş idi ķuluña hicrān altun 

Belki her biri ģakím-i źū-fünūndur ki vücūd-ı siyādet-efzūnı girih-güşā-yı her müşkil ve bir nedím-i 

pür-ĥūndur ki ruĥsār-ı za¤ferān-āŝārı ber-mūcib-i Ŝafrā¤ü fāķi¤un levnühā tesürru'n-nāžırín53 feraģ-

fezā-yı erbāb-ı dildür 

Ve bir kerím-vücūddur ki Seyyi¢el-ĥalķı ve keriye'l-ĥalkı olanlar mālik olsa anlara nisbet sātiri'l-

¤uyūbdur 

Ve bir ģāliŝ-i derūn-ı muŝāģib-i meserret-efzūndur ki egerçi rengi çehre-i ¤āşıķ gibi rūy-ı zerd ve sínesi 

pür-şerģa vü pür-derddür ammā nažarı ĥavāŝŝ-ı ¤avāmda maģbūbu'l-ķulūb ve aķŝā-yı mašlūbdur 

Li-münşi¢ihí 

[Mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün] 

Benį Aŝferden iken şöyle maģbūb eylemiş Ģaķ kim  

Severmiş anları maģbūb gibi Mu¤taŝım Me¢mūn 

¤İdād-ı ¤ibāddan ¤add olınsalar ba¤żısını nihād ve zāhidān-ı pāk-i¤tiķād gibi sedāddan ĥāric degüller 

ķalbleri ŝāfí ve dillerinde Ve in min-şey¢in illā yüsebbiģu bi-ģamdihí54 muķteżāsınca kelime-i tevģíd-i 

Yezdān-ı mużmer ve sínelerinde esmā-i şerífe-i āl-i Ośmān ve midģat-i selāšín-i ehl-i ímān maŝšūr u 

muģarrerdür 

Ve ba¤żısı bütān-ı Efrencí vü Daķyānūsí ve maģbūbān-ı Rūsí vü Engürūsídür ki niçe rūzgār ŝurre-i 

merdümān-ı dindārda bend ü giriftār olmışdur 

Ammā henūz ŝūret-i küffār-ı bení Aŝferde nümūdār ve āyín-i Yahūd [5a]55 üzre başlarında ŝaru ve 

dillerinde ŝūret-i küfr ber-ķarārdur ammā bu cümle ile íne her biri ma¤şūķ-ı aģrār ve mašlūb-ı eşrāf-ı 

diyārdur kimi içerüden çıķmış uġrı döger Frenk aŝıllı nev-cüvānı ve kimi sünnet üzre šaşrada kesilmiş 

devşirme ŝarı külāhlu ¤Acemí oġlanı lākin yine ŝūret-perestlükleri ŝūretlerinde žāhir ve ¤alā¢im-i küfr 

beşerelerinde bāhirdür 

                                                             
53  Bakara Suresi, 2/69. “…Rengi parlak sarı, bakanların içini açan…” 
54  İsrâ Sûresi, 17/44. “…O’nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur…” 
55  5a’nın derkenârı: 
  Dōstlar ġurbetde ġaríb āşnā bulmaz imiş 
  Sūretā olursa vaģşetin ķomaz imiş 
  Vaķt-i ¤işretde senüñün diyüben ammā 
  Başa bir ģāl gelicek ¤ahde vefā ķılmaz imiş 
  Hemíşe müstedām olsun eģibbā 
  Yeri cennet maķāmı Firdevs-i a¤lā 
  Olup maĥsūr u maķhūr cümle a¤dā 
  Ola inŝāfa gelmezse yeri ġayyā 
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Ve kimi bir dirhem ü bir çekirdek İslambul žarífi ve zerrín cāmelü Edirne ģarífidür ki her biri 

ferĥunde-rūy-ı ĥūb-cemāl ve zíbā-çehre ve merġūbu'l-viŝāldür āvāzeleri feraģ-efzā ve na¤meleri teraģ-

zidādur suĥen-sāzluġa āġāz itseler  

Kimi  

Nažm 

[Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün] 

Šālib-i iksír-i ¤ışķam rūy-ı zerdüm var benüm 

İşüm altun eyledüm kimden ne derdüm var benüm 56   

Ve kimi 

[Mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün] 

Ruĥum ġamdan ŝarardı cismüme ķıldı sirāyet hemm 

Šabíb-i žāhir oldı kim belā-yı ¤ışķ sārídür  

Ve kimi  

Li-münşi¢ihí 

[Mefā¤ilün fe¤ilātün mefā¤ilün fe¤ilün] 

Bu rūy-ı zerdle bu eşk-i díde-i cārí 

Yiter bu ĥaste-i ¤ışķa şarāb-ı dínārí 

Ve kimi 

[Mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün] 

Sirişküm dirhemine ģadd ü ¤add olmaz igen çoķdur 

Aķar her dem ruģ-ı zerd üzre ŝan bir altun oluķdur 

beytleri ile mütekellim olurlar 

Ve nevā-perdāzluķda birbiriyle hem-āvāz olsalar  

Kimi 

Şi¤r 

[Mef¤ūlü fā¤ilātü mefā¤ílü fā¤ilün] 

Anlar ki bir nažarla ķılurlar türābı zer 

Eyā bu ĥāke itseler olmaz mı bir nažar 

Ve kimi 

Şi¤r 

[Mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün] 

Türābı altun iden himmet-i erbāb-ı devletdür 

                                                             
56  Âhî, Dîvân, G.70/1. (Sungur, 1994). 
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İl içre şāyi¤ olan kímyā andan ¤ibāretdür 

Ve kimi 

Şi¤r 

[Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün] 

Šopraġı altun ider şāhum eyü baķışlaruñ 

Bir nažar ķıl kim Necātí de ayaķ šopraġıdur57 

naġmeleri ile müterennim olurlar 

Ve anlaruñ kimisi daĥı diyār-ı Mıŝruñ ŝāģibü'l-¤ayārı ve kāmilü'l-i¤tibārıdur ve kimi maģmiyye-i 

Dımışķuñ eşrefi ve kimi maģrūse-i Halebüñ elšaf u ežrafıdur anlar daĥı āvāzeye āġāz idüp ve tekellüm 

ü terennüm idicek 

Biri  

Şi¤r 

[Fe¤ilātün mefā¤ilün fe¤ilātün] 

Mā nevālü'l-ġamāmi vaķte rabí¤in 

Ke-nevāli'l-emíri yevme seĥā¢in 

Fe-nevāli'l-emíri bedretü ¤aynin 

Ve nevālü'l-ġamāmi ķašratü mā¢in58 

Ve biri 

Şi¤r 

[Müstef¤ilün fā¤ilün müstef¤ilün fā¤ilün] 

Ve kāde yaģkíke ŝavte'l-ġayśi münsekibā 

Lev kāne šalķa'l-muģayyā yümšıru'ź-źehebā 

Ve'd-dehrü lev lem-yeĥun ve'ş-şemsü lev našaķat 

Ve'l-leyśü lev lem-yeŝul ve'l-baģru lev ¤aźübā59 

Ve biri 

Şi¤r 

Ve'r-ríģu ta¤beśü bi'l-ġuŝuvni [5b]60 ve ķad cerā 

                                                             
57  Necâtî Beg Dîvânı, G. 186/7 (Tarlan, 1997). 

58  Bu şiir, İranlı şair Reşidü’d-din Vatvât’a aittir (Durmuş, 2011: 275). 
59  Bu beyitler, Bedîü’z-zamân el-Hemedânî’nin Dîvânı’nda yer alan bir kasidenin 21 ve 22. beyitleridir (Bedîü’z-zamân el-

Hemedânî, Dîvân, s. 34). 
60  5b’nin derkenârı: 
 [Mef¤ūlü mefā¤ílün mef¤ūlü mefā¤ílün] 
 Bārān-ı eşk-i mażlūm her rūz [u] şeb yaġarken 
 Yaġmur tevaķķu¤ itmek taģŝíl-i ģāŝıl ancaķ 
  Müfred 
 [Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün] 
 Ĥāk-i pāyuñ cevherin tūtyā-i díde ķıl 
 Her ne deñlü zaģmet ise gel müdimm rencíde ķıl 
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Źehebü'l-eŝíli ¤alā lüceyni'l-mā¢i61 

ebyātıyla daĥı bunlara niçe niçe beytler ki her biri ķand-i nebātdan aģlā ve āb-ı ģayātdan aŝfādur 

Naġamāt-ı ¤acíbe ve terennümāt-ı ġaríbe iderler ki edm-i zühdde Mālik-i Dínār ve māl-ı menālde 

ĥvāce-i diyār ve ¤izzet ü devletde Emír Tācdār ve ŝadr-ı se¤ādetde Vezír Şehriyār ve ŝan¤at u píşede 

kímyā-ger-i iķtidār ve ŝafā vü endíşede ķušb-ı ¤ālem-medār olsa cemāllerine šālib ve viŝāllerine rāġıb 

olmamaķ iģtimāli muģāldür niçe olsun ki  

Li-münşi¢ihí 

[Fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilün] 

Bir cüvāndur ĥaš-ı ĥāl issi levendāne bugün 

Gönder[ür]se bitürür her işi āsān altun 

Ŝūretā bir yumuş oġlanı idi ammā kim 

Oldı nām-ı şeh ile ¤āleme sulšān altun 

Ve ŝan¤at u píşede ve mülāģaža vü endíşelerinden istiĥbār buyurılursa  

Kimi meźheb-i pür-hüner ve kimi üstād-ı zer-ger ve kimi zer-dūz-ı sāģir ve kimi zer-nişāne-i māhir ve 

messi  ¤alā hāźā mine'l-evveli ile'l-āĥiri her biri tamām ser-māyeye mālik ve ŝan¤atı ķolında altun 

bilezikdür kişt-i memālikde maķbūl-i ĥāŝ u ¤ām ve seyr-i mesālikde mültefetün ileyhi kirām olur 

Lākin erbāb-ı ģarfden ba¤żı ģasūd-ı lā-yüs¤ad ģasedlerinden kimin kāġaźlara ŝarup ve örseleyü 

örseleyü örs ile çekic arasına alup şol deñlü dögerler ki baġrı yufķalur ve beñzi śararur incelür ve 

raķķu'š-šayra döner uçmaġa durur anuñçün derd-mendi muģkem-i bend iderler 

Zār u nizār kendüden şöyle bí-zār olur ki nāgāh bendin açsañ ya ŝuya ya yile varur bu cümle ile yine 

her kāruñ belki her naķş u nigāruñ mevķūfun ¤aleyhisi ve cemí¤ erbāb-ı ŝanā¢i¤uñ mültefitün ileyhisidür 

Resā¢il ü kütüb ve serādiķ-ı ģücüb anuñla müzeyyen ü müzehheb ve cemí¤ ālāt-ı bezm-i ekābir ü aŝāġir 

ve külliyyen idāvāt-ı rezm ü ¤azm-i asākir-i žafer-i mü¢eśśir anuñla münaķķaş u müretteb ve cümle bāb-

ı ķıbāb-ı āyíne-i ¤āliye ve šāķ-ı cenāb-ı menāzil-i müte¤āliye anuñla mücellā ve mecmū¤-ı me¤ābid ü 

mesācid ve maķābir ü meşāhid anuñla mükellā olur 

Nuķūş-ı ķubbe-i miģrāb ansuz lešāfet-pezír olmaz ve taŝāvír-i saķf u cidār-ı keníse vü deyr ansuz ŝūret 

bulmaz 

Fevā¢idi bí-ģadd ve ¤avā¢idi lā-yü¤addür ģattā bir kişi ezse ŝuyın içse dā¢-i pür-ķana [6a]62 şarāb-ı 

dínāríden enfa¤ ve ġumūm-ı maģzūne la¤l-i nāb ü yāķūt-ı müźābdan edfa¤dur 

Ve kimin daĥı šavr-ı meźkūr üzre belā çekicleri ile döge döge ŝūretin bozarlar ve çeke çeke cism-i 

nāzenín-i nihāle belki ten-i zerd ü nizārdan nāle döndürüp andan mücrim ü günāhkār ve ¤ayyār-ı 

                                                             
61  Hafnî Efendi vd., 2019, Durûsü’l-belâga, s. 97. 
62  6a’nın derkenârı: 
  Müfred 
 [Mef¤ūlü mefā¤ílün mefā¤ílün fe¤ūlün] 
 La¤lüñ ŝanemā ĥalķuñ igen diline düşdi 
 İl yavuz olur ŝaķın anı bir gün emerler 
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šarrārvār muģkem-i taĥliyeye ŝarup ba¤de çeküp çevirüp dönderüp aĥtarup çarĥ-ı felek gibi sergeşte vü 

sergerdān ve āsyābāsā bí-ser ü sāmān idüp bí-çāreyi yüz dürlü ¤aźāb ile delükden delüge ŝoķarlar ve 

yirden yire geçürüp yine çıķarurlar  

Andan soñra ba¤żısın tekrār örs-i ķars idüp yine çekic ile örs arasına alup yüzin pers idüp cism-i ża¤ífin 

mānend-i nāl iken yabyaŝŝı lākin incelükde bir ĥayāl iderler ve adın tel šaķarlar anuñ daĥı ba¤żısın 

burarlar ŝararlar adın ķullābūden ķorlar ve beş beş ŝatmaġa başlarlar 

Ve ba¤żısın daĥı ĥāme üzre ķoyup ismine ŝarma deyüp anı daĥı pulluķ pulluķ ŝatup aķçe-i manķıra 

ķatarlar ammā bu cümle ile yine kemāl-i i¤tibārda ve nihāyet iftiĥārdadur 

Ba¤żısı destmāle ve çenber-i beyāż u ala naķş u ĥayāl geçmek ile gāh dest-būs-ı aŝģāb-ı celāl ve gāh 

gerden ü gūş-ı erbāb-ı cemāle destres bulurlar 

Ve ba¤żı miyān-bend ü miķrame ve şeh-i destūriye cism-i ża¤íf-i bí-zūr-ı pür-fütūrını bükme idüp ešrāf 

naķışlarına ŝu çekilmek ile serv-i ra¤nālaruñ ve ĥūb-ı dil-ārālaruñ gāh bellerine ŝarılur ve gāh 

boyunlarına šolanur ve gāh yanlarına šaķılur bile ŝalınur ve zebān-ı ģāl ile bu beytleri tekrār ider 

Şi¤r 

[Mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün] 

Beden inceldi derdüñden ŝarardı [vü] ŝuya döndi 

İdeyin bükme şeh-i destūruña varsa destūruñ 

Gider bir destüm ile devlet-i ģüsne ġurūr itme 

Nigārā devletinden örnek al ĥāķān u faġfūruñ 

Ba¤żısın ķırarlar dökerler semen-sā vü dil-ārā ¤arūs-ı zíbālaruñ ve ebkār-ı müsteśnālaruñ anuñla yüzin 

tellerler ve çehre-i cebínin bezerler ve boynına ķulaġına šolanan giyülerine żamm iderler ve anuñla 

bezerler ve bundan mā¤adā üskuffe vü kemertāca ve elbise vü aķmişe vü díbāca cümle anuñla revāc 

virürler  

Ve gāh olur ki bir ķaçın bir būteye ķoyup yandurup ve ŝıķup ŝızırup ķabdan ķaba ve ķalıbdan ķalıba 

ķoyarlar velākin yanup yaķılduķça ķadr ü ķıymeti63 [6b]64 ziyāde ve bozılup düzeldükçe şeref ü raġbeti 

šabaķa-i ¤ulyāda olmadadur 

Ģattā şu miķdār i¤tibār bulur ki gāh cevāhir ü la¤l ü yāķūtla muraŝŝa¤a ve nuķūş-ı sevād-ı mütenevvi¤a 

ile maŝanna¤ olup zíver-i tāc-ı şāhí ve zíb ü zínet-i taĥt-ı pādşāhí ve sırr-ı ¤ilm-i elviye-i selāšín-i kibār 

ve direfş-i tūġ-ı pür-fürūġ-ı ĥavāķín-i diyār ve ģilye-i külāģ ve kemer-i ĥuddām emācid ü ekārim ve 

ārāyiş-i seyf ü ģacer asker-i e¤ālí vü e¤āžam olur 

Ve gāh mār gibi ģalķa ģalķa olup her ģalķa ģalķa-i uĥrā ile bend belki cümle birbiriyle hem-peyvend 

olup ģarāmí gözli ġamzesi ķattāl göñül uġrısı žulme meyyāl dil-dār-ı maģbūbelerüñ boyunlarına 

zencír-i selāsil ü aġlāl ve ¤uşşāķ ķatline ayaķ baŝan pür-ġunc u delāl-i cefākār mašlūbelerüñ pāylarına 

buķaġı vü ĥalĥāl olur 

                                                             
63  ķıymeti: ķıymetini M. 
64  6b’nın derkenârı: 
 [Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün]  
 Yollamışsın ruĥlaruñ yaķmış güneş ey āftāb 
 Yollamaķ lāzım seni gezdügüñ içün bí-nikāb 



576 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2021.23 (June) 

A mixed verse-prose work written in the 16th century: Fevrî’s “Zeheb-nâme” / Ö. F.Güler (pp. 558-582) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 

Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - İSTANBUL / TÜRKİYE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

Ve gāh ķāmet-i dü-tā-yı ĥātem ü menkūş miśāline mütemeśśil olmaġla taķbíl-i enāmil ü gerden ü gūş-ı 

pākíze-i kān-ı dehre ve levģ-i ķılāde ve maķtūl şekline müşākil olmaġla derāgūş-ı síne ve dūş-ı dūşíze-

gān-ı şehre vāśıl olur muģaŝŝal her meźhebe sālik ve her murāda irişmege mālikdür 

¤Arabiyye 

Ve ģaķķı mevlen ebde¤athü fıšratüh 

Levle't-tüķā le-ķultü cellet ķudretüh65  

Ve eger ki zer-i aģmer-i mānend-i āftāb-ı münevver ve miśāl-i dirhem-i muģarrer kendü şekl-i 

müdevvirin ve vaż¤-ı muķarririnde ķarār iderse vesíle-i muŝāģabet-i ĥūbān-ı mehveş ve vāŝıša-i 

mülāyemet-i maģbūbān-ı serkeş olur niteki şā¤ir-i sāģir dimiş 

Beyt 

[Mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün] 

Perí-peykerleri ehl-i ġınāya rām iden oldur 

Ele girseydi bi'llāhi yüzin bozardum altunuñ66 

Ve ol bir üstād-ı māhir beyān idüp şekerler yemiş 

Beyt 

[Fā¤ilātün mefā¤ilün fā¤lün] 

Zūr olmazsa zer gerek bārí 

Bulmaġ içün viŝāl-i dil-dārı  

Ve ¤alā hāźā mine'l-ibtidā¢i ile'l-intihā 

Ve eger nev¤-i nebāt ve maķūle-i temāśíl ü ecsāda nisbet olınsa kimi ŝūretā gül-i ra¤nā-yı gülistān-ı 

emāní ve lāle-i ģamrā-yı būstān-ı kāmrāní ve nergis-i feraģ-fezā-yı ¤íş ü ¤işret ve zerrín-i ķadeģ-i teraģ-

zidā-yı üns ü selvetdür 

Kimi leyālí-i mużlime-i devr-i pür-cevrde şem¤-i şeb-efrūz belki [7a]67 māh-ı enver ve āftāb-ı ¤ālem-sūz 

Ve kimi maríż-ı faķr u fāķ olan fuķarā vü ġurabāya dāġ-ı ŝıģģat ü ŝafā ve hedef-i sihām-ı ģavādiś-i dehr 

olan sākín ve żu¤afāya siper-i müźehheb-i tír-i belā 

Ve kimi dünyāya šapan la¤l-dín ve sifle-i bí-temkín ŝūret-i put-ı çín ve temśíl-i ŝanem-i zerrín ve māl-ı 

endíşe vü ¤āķıbet-bín olan ehl-i tecríd ve erbāb-ı yaķíne aĥker-i āteşín ve dāġ-ı dil-i ĥazíndür zírā bilür 

ki āķıbet-i dínār nārdur nitekim māl-i dirhem hemmdür 

¤Arabiyye 

E'n-nāru āĥaru dínārin našaķat bihí 

Ve'l-hemmü āĥaru hāźa'd-dirhemü'l-cārí 

                                                             
65  Ebû Muhammed Harîrî’nin Medh-i Dînâr şiirinin son iki mısraıdır (Ebû Muhammed Harîrî, Makâmât, s. 30). 
66  Ubeydî, Dîvan, G. 168/4 (Arslan, 2013: 412). 
67  7a’nın derkenârı: 
  Müfred 
 [Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün] 
 Pādşāhluķdan uşaķluķdan ferāġat eyledüm 
 Pír-i dehre üşde tācuñ üşde […] didüm 
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Ve'l-mer¢ü beyne-hümā lem-yekün mer¤an 

Lā-şekk bihí leke beyne'd-dehri ve'n-nāri 68 

Ümerā-i vüzerānuñ iç oġlanı ve tüccār-ı ehl-i bāzāruñ tenlerinüñ cānı ve sínelerinüñ ímānı ve fuķarā 

vü ġurabānuñ ve dervíş-i dil-ríşlerüñ mādde-i ģayātı ve devā-i dā¢-i memātıdur 

Ve sā¢ir ĥavāŝ u ¤avāmuñ gözlerinüñ nūrı ve göñüllerinüñ sürūrı ve eşrāf-ı kirāmuñ ¤ömrlerinüñ varı ve 

dil-i pür-ıżšırāblarınuñ sebeb-i ķarār u ıŝšıbārı ve'l-ģāŝıl ol pür-cevher-i mücessemdür ki cemí¤-i 

¤uyūbdan berí ve mecmū¤-ı evŝāf-ı źemímeden ¤ārí  

Egerçi ki fenn-i şi¤r ü inşānuñ zer-dūzı ve nāķıd-ı baŝíri a¤ní ŝāģibü'l-Maķāmāt fāżıl Ģarírí źemm-i zer-i 

ŝaģíģü'l-¤ayārı ve ķadeģ-i dínār-ı celílü'l-i¤tibārda dimiş 

¤Arabiyye 

Tebben lehū min ĥādi¤in mümāźıķı 

Eŝfera źí-vecheyni ke'l-münāfıķı 

Yebdū bi-vaŝfeyni li-¤ayni'r-rāmıķı 

Zíneti ma¤şūķın velevni āşıķı 

Ve ģubbuhū ¤inde źevi'l-ģaķāyıķı 

Yed¤ū ilā-irtikābi süĥti'l-ĥālıķı 

Levlāhü lem-tuķša¤ yemínü sārıķı 

Ve lā-bedet mužlimetün min-fāsıķı 

[Vele’s-tü¤íźe min-ģasūdin rāşıķı]69 

Ve şerrü mā-fíhi mine'l-ĥalā¢ıķı 

En leyse yuġní ¤anke fi'l-meżāyıķı 

İllā iźā ferre firāra'l-ābıķı70 

Ammā ķavline ne i¤tibār ve ne źemm ve ķaleminden şānına inkisār eger muģíl ü mekkār u ĥaddā¤ u 

ġırrār olmasa mānend-i mıġnašıs cāźibü'l-ķulūb ve vesíle-i ģuŝūl-i mašlūb mı olur 

Ve eger mānend-i dirhemin dü-rūy ve miśāl-i āyíne iki yüzlü olmasa tíġ-ı ser-tíz ve ĥançer-i ĥūn-ríz ü 

ber-ābdār ve dās-ı minşār gibi ¤ömr-i kārda böyle keser biçer miydi 

Ve eger levni levn-i ¤āşıķ [7b]71 ve ŝūret[i] hem-çü rūy-ı muģibb-i ŝādıķ olmasa müstaġní vü māldār 

dil-dārlar aña göñülden šālib mi olurlar idi 

                                                             
68  Bu şiir, hikemî tarz şiirleriyle tanınan Ebu’l-feth Büsti’ye aittir (Ahmed b. Yahya el-Dabbî, Buğyetü’l-mültemis – fî-

Târîhi Ricâli Ehli’l-Endelüs, C.1, s. 263). 
69  Bu mısra nüshada yer almamaktadır. 
70  Ebu Muhammed Harîrî’nin “Zemmü’d-dinar” şiiridir (Ebû Muhammed Harîrî, Makâmât, s. 31). 
71  7b’nin derkenârı: 
 [Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün] 
 Baģr-i ¤ışķ içre re¢ís olsam yaraşur şimdi ben 
 Çün ki bir yelkenlü dilber medģine dutdum dümen 
  Müfred 
 [Fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilātün fā¤ilün] 
 Ģażret-i sulšāna varmaķ zaģmeti varıncadur 
 Ĥān ider sulšān anı varan eger ķarıncadur 
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Ve eger zíneti zínet-i ģabíb ve ģilyesi ģilye-i yād-ı dil-i ġaríb gibi olmasa faķír ü ģaķír ¤āşıķlar vaŝlına 

biñ cānla rāġıb mı olurlar idi 

Maģabbeti bā¢is-i irtikāb-ı ġażab ve meveddeti dā¤í-yi ķaš¤-ı yemín-i sāriķ ve keśret ü cūdı mūcib-i 

mužlim ü ¤ıŝyān u fāŝıķ oldıysa beźl ü ŝarfı sebeb-i intişār-ı źikr-i cemíl ve fuķarā vü aġniyāya taŝadduķ-

ı vaķfí dā¤iye-i tekmíl śevāb-ı cezíl-i esĥıyā vü etķıyā degül midür 

Ecsāduñ eşrefi ve ecsāmuñ elšafı idügine delíl-i ŝaģíģ ve bürhān-ı ŝaríģ yetmez mi ki cem¤ içün ģāŝıl 

olan şirrete tefríķ-i keffāret ü i¤dām ¤ayni ¤ayn-i ķurbet i¤šāsı iģtivā ve ifnā-yı ibķādur  

Eger ŝāģibine fā¢ide ve mālikine nef¤í ve ¤ā¢ide-i ibāķ u źehāb u firārında olmayup sükūt u śebāt u 

ķarārında olsa hergiz bir dānesi benüm elüme girmezdi belki hiçbir sikkesine bir müflisüñ eli irmezdi 

Pes Ģarírínüñ kelāmı maģżā taģmílāt-ı şā¤ir ve tehvímāt-ı sāģir maķūlesindendür 

Ve illā evŝāf-ı cümle-i zer kendü ¤adedi gibi ģadden efzūn ve medāyiģ-i senā-i efrād-ı ĥazínesi gibi 

ĥızāne-i beyān u ¤adedden bírūndur 

Ammā mā¢il-i kelām ve muģaŝŝıl-ı merām budur ki pādşāh-ı İslām müdāmme-i žıllehū ilā-ķıyām e's-

sā¤atü ve's-sā¤atü'l-ķıyām ģażretleri 

Li-münşi¢ihí 

[Mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün] 

Beni bir zer-i feríde ķulı olsun lušuf idüp 

Baña göndere mi ol kān-ı kerem bí-ķıyās altun 

Anuñ her biri bir ŝafrā-yı fāki¤dur ki levninde 

Meserret ģāŝıl itdi nāžır olduķça dil-i maģzūn 

Ĥudānuñ biñ bir adı ģaķķı lušfını raķam idüp 

Öñine bir elif ķorsam olurdı elfden efzūn 

Edā olınmadan şükr-i ¤ulüvv-i himmetin seyr it 

O lušfa eyledi bir manŝıb-ı ¤ālí daĥı maķrūn 

Aña maġrūż u mesnūndur bu iģsān mā-teķaddemden 

Eben ¤an cedd kerem itmek aña olmış imiş ķānūn 

Gümiş ķapu yapılmış idi altun ķapusın açdı 

Baña anuñ kemāl-i lušfı ile Ķādir-i bí-çūn 

Ĥudāyā ķudretüm yoķ şükrine anuñ hemān lušf it 

Be-ģaķķı sūre-i nūn ve be-ģaķķı Ģażret-i Zü'n-nūn 
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[8a]72 Ĥızānuñdan anuñ her birine yüz kerre yüz biñ vir 

Ne şekk kendü kelāmuñ birle śābitdür birine on 

Ziyād it ķudretin her [kim] ki cümle ĥalķ-ı dünyāya 

Hemíşe eylesün Fevrí gibi iģsān gūn-ā-gūn 

Ŝararsın zer gibi a¤dā-yı faķr u ķahr źilletle 

Cihān šurduķça [gümiş] gibi anuñ yüzi aġ olsun 

İlāhí āl ü etbā¤ıyla erkānıyla var olsun 

Olalar cümle rūz-ı ģaşra dek elšāfla maķrūn 

Ve'l-ģamdü-lillāhi'l-leźí eźhebe ¤ani'l-ģüzn inne Rabbenā le-ġafūrun şekūr73 

Ve etūbü ila'llāhi min-külli źenbin ve min-ķuŝūrin [ve] fütūrin 

Li-münşi¢ihí 

[Fe¤ilātün fe¤ilātün fe¤ilün] 

¤Arż-ı ižhār-ı kemāl itme degül 

Belki eş¤ār-ı kemāl-i iĥlāŝ 

Kímyā-gerler elinden dirler 

Terbiyetle zer olur ĥāk raŝāŝ 

Kímyādur nažaruñ ben ĥāki 

Cevherí ķıymet ile ķıl zer-i ĥāŝ 

Ķāl ķıl pūte-i raġbetde gözüm 

Ķílden tā bula zer gibi ĥalāŝ 

Ķudretüm saña niyāz itmekdür 

Fülki'l-fażl u ¤afv u menās 

Ĥātime-i Kitāb 

Ķıš¤a-i Münāsib 

[Fā¤ilātün mefā¤ilün fe¤ūlün] 

Ez lebet şūr mā ĥoşest ārí 

Küllü şey¢in mine'l-melíģi melíģ 

Kār-ı ník ez raķíb çūn āyed 

Küllü fi¤lin mine'l-ķabíģi ķabíģ74 

                                                             
72  8a’nın derkenârı: 
 [Mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün mefā¤ílün] 
 Dime aġyāra lušf itsen nihāní kim duyar anı 
 Olur rāz-ı nihāní ¤āşıķa ilhām-ı Rabbāní (Şirazi Hüseyin Molla’nın bir gazelinin matla beyti ( Top, 2013: 254)). 
  Müfred 
 Hem-ser olmaķ dilerseñ anuñla kim 
 Sür tevāżu¤ ile yüzüñi ĥāke 
  Rubā¤í 
 Ey oġul iste ¤ilmle şerefi 
 Cidd ü cehd ile gice vü gündüz 
 Pendüm işit saña oġul dime sen 
 Yād u biliş görende devletsüz 
 ¤Ulemādur mezher ü bír ü peleng 
 Cühelādur hemec hemec ĥasr u bezz 
73  Fâtır Suresi, 35/34: “…‘Bizden tasayı gideren Allah’a hamdolsun. Doğrusu rabbimiz çok bağışlayıcı, şükrün karşılığını 

tam verendir.”  
74  Câmii, Dîvân, G.251/3-4. (A’lâ Hân Efsahzâd, 1999). 
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Sonuç 

Çalışmamız vesilesiyle ele aldığımız ve üzerinde detaylı bir şekilde durmaya çalıştığımız “Zeheb-nâme-

i Fevrî Efendi”, XVI. yüzyılın manzum-mensur karışık eserleri arasında yerini alan bir eserdir. 

Fevrî’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi veren biyografik kaynaklarda ismine rastlanmayan bu risale, 

Kütahya Mustafa Hakkı Yeşilyurt Kütüphanesinde kayıtlı tek nüsha üzerinden bir incelemeye tabi 

tutulup çevriyazıya aktarılarak tarafımızca ilim âleminin istifadesine sunulmuştur. 

Ağırlıklı olarak mensur bir şekilde kaleme alınan ve konu bütünlüğü içerisinde zaman zaman üç farklı 

dilden manzumelerin de yer aldığı Zeheb-nâme’de, altınla alakalı pek çok konuya değinilmiştir. Fevrî, 

altının ilk ortaya çıkarılıp işlenişinden, o dönemde sosyal hayat içerisindeki kullanım alanlarına kadar 

pek çok hususu bu risalede ifade etmiştir. Şair, genel manada altının iyi ve kötü hususiyetleri üzerinde 

durduğu bu eserinde, ona karşı aşırı derecede sevgi beslenmemesi ve Allah yolunda infak edilmesi 

vurgusunu, âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerden de yararlanarak güçlü bir şekilde yapmıştır. 

Eserde Fevrî’nin, konunun gidişatı çerçevesinde çok sayıda âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîf yanında, 

çeşitli şairlerden Arapça ve Farsça şiirlere yer vermesi, onun hem dinî ilimlerde hem de Arapça ve 

Farsça’da ileri düzeyde bir bilgiye sahip olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Şairin, dönem 

nesirleriyle doğru orantılı olarak bu eserinde, şiirlerine nazaran oldukça ağır bir dil kullanmayı tercih 

ettiği de değinilmesi gereken önemli hususlardandır. Sonuç olarak yapılan bu çalışma ile XVI. yüzyılın 

çeşitli alanlarda önde gelen simalarından olan Ahmed Fevrî Efendi’nin, manzum-mensur karışık bir 

şekilde kaleme alınmış olan Zeheb-nâme adlı eseri gün yüzüne çıkarılmıştır.  
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