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Öz 

Bu çalışmada mütercimi bilinmeyen eksik Kelile ve Dimne tercümesinin yeni varakları üzerinde 

durulacaktır. Bahse konu bu Kelile ve Dimne tercümesi, Fransa'da Bibliotheque universitaire des 

langues et civilisations (BULAC) Ms. Turc 205 numarada Hümâyûn-nâme adıyla kayıtlıdır. 

Katalogda, Ali Çelebi tarafından yazılan Hümâyûn-nâme’nin farklı bir versiyonu olabileceği, XVI. 

yüzyıla ait olduğu ve aynı esere ait başka parçaların Bibliotheque National’de Gallica Ms. Turc 1243 

numarada kayıtlı bulunduğu bilgisi verilmiştir. Gerek yazmada kullanılan kâğıt ve süslemeler 

gerekse imla ve üslup özellikleri, toplam on dört varaktan oluşan bu metnin 2019 yılında 

tarafımızdan yayımlanan Ms. Turc 1243 numarada kayıtlı eserin başka bir parçası olduğunu 

göstermektedir. Anadolu merkezli Oğuz yazı dilinin önemli eserlerinden biri olan Kelile ve 

Dimne’nin önceki çalışmalarda bahsi geçmeyen bu tercümesi, yapmış olduğumuz iki çalışmayla ilim 

dünyasına tanıtılmıştır. Baştan ve sondan eksik olan bu tercüme, minyatürlü ve süslü olması 

sebebiyle muhtemelen parçalanarak satılmış olmalıdır. BULAC’taki katalogda verilen Bibliotheque 

National Ms. Turc 1243 numaralı yazmadaki varakların bir kitapçıdan satın alındığı bilgisi bu 

ihtimali akla getirmektedir. İlerleyen süreçte çeşitli kütüphanelerde bu tercümeye ait yeni 

parçaların ortaya çıkması muhtemeldir. 

Anahtar kelimeler: Tercüme, Kelile ve Dimne tercümesi, Hümâyûn-nâme 

New folios of the missing Kelile and Dimne translation which it's translator is 

unknown 

Abstract 

In this study, the new folios of the incomplete Kelile and Dimne translation of which the translator 

is unknown will be discussed. This Kelile and Dimne translation is registered in France at 

Bibliotheque universitaire des langues et civilizations (BULAC) Ms. Turc 205, under the name 

Hümâyûn-nâme. In the catalog, it is informed that there may be a different version of Hümâyûn-

nâme written by Ali Çelebi, that it belongs to the XVI. century and that other pieces belonging to the 

same work are registered in the Bibliotheque National at Gallica Ms. Turc 1243. The paper and 

decorations used in writing, as well as the spelling and stylistic features, show that this text, 

consisting of a total of fourteen sheets, is another part of the work published by us in 2019, 

numbered Ms. Turc 1243. This translation of Kelile and Dimne, one of the important works of the 

Anatolian centered Oghuz written language, which was not mentioned in previous studies, has been 

introduced to the world of science with two studies we have done. This translation, which is missing 

from the beginning and the end, must have been sold in pieces due to its miniature and 

ornamentation. The information that given in the catalog in BULAC, that the pages in the 
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manuscript registered with number Ms. Turc 1243 at Bibliotheque National, were purchased from a 

bookstore suggests this possibility. In the future, new parts of this translation may emerge in 

various libraries. 

Keywords: Translation, Kelile and Dimne translation, Hümâyûn-nâme 

1. Kelile ve Dimne hikâyeleri 

Temelde bir ahlak ve öğüt kitabı olan Kelile ve Dimne, Hindistan sözlü kültür ortamındaki masalların 

derlenmesiyle meydana gelen Pançatantra adlı eserin zaman içinde eklemeler yapılarak genişletilmiş 

şeklidir. Asıl metin, bir giriş bölümü ve birbiriyle bağlantılı beş bölümden oluşmaktadır. Kitabın 

bölümlerini adlandırmak için kullanılan tantra kelimesi, Sanskritçede “insanın aklını kullanacağı 

durum” anlamına gelmektedir. Bu sebeple, beş bölümden oluşan bu esere Pançatantra denmiştir 

(Kalyon 2004: 228). 

Pançatantra adlı eserde, her kitabın bir çerçeve masalı vardır ve bu masallardaki kahramanlar yeri 

geldikçe başka masallar anlatmaktadır. Her masalda, kitaptaki masal ve hikâyelerin nasıl meydana 

geldiğini ve hangi amaçla yazıldığını anlatan bir giriş hikâyesi vardır. Anlatıcı, bir masaldan diğerine 

geçerken anlatacağı masalın özü niteliğinde bir beyit veya kıta söyler. Dinleyiciler, bunun üzerine “Bu 

nasıl olmuş?” diye sorarlar. Anlatıcı, masalı anlatmaya başlar ve masalın sonunda da aynı beyit ya da 

kıtayı tekrar eder (Orak vd. 2013: 211; Bülbül 2017: 982). Aslında hükümdarlara hikmet öğretmek 

maksadıyla yazılan bu kitap, zamanla Hindistan’da bir halk kitabı hâline gelmiş ve sayısız çeşitlemeleri 

yapılmıştır (Toska 1989: 2). 

Kelile ve Dimne hikâyeleri, Pançatantra adlı eserin doğrudan doğruya bir çevirisi değildir. 

Pançatantra, gerek Hint kültüründeki benzer eserlerden gerekse Hindistan dışındaki milletlerin 

kültürlerinden bünyesine çeşitli unsurlar katılmak suretiyle şekil ve muhteva bakımından genişleyerek 

Kelile ve Dimne’ye dönüşmüştür (İtil 1964: 213-214). Pançatantra’daki hikâyelerden birinde geçen iki 

çakalın isminden hareketle esere Kelile ve Dimne adı verilmiştir (Karaismailoğlu 2002: 210).  

Aslı Sanskiritçe olan Pançatantra, MS 530 yılı civarında Pehleviceye, MS 570 yılı civarında 

Süryaniceye ve MS 750 yılı civarında da Abdullah İbnü’l-Mukaffa tarafından Arapçaya tercüme 

edilmiştir. Tercümeler yoluyla on beş bölüme ulaşan esere, Abdullah İbnü’l-Mukaffa kendisine ait altı 

bölüm daha ekleyerek Kelile ve Dimne’yi yirmi bir bölüme çıkarmıştır (Toska 1989: 13; Orak vd. 2013: 

212). 

Kelile ve Dimne, hükümdarlara yol göstermek ve devlet idaresinde onlara yardımcı olmak amacıyla 

yazılmış bir hikâye kitabıdır. Kitabın temel gayesi, hayvan masalları vasıtasıyla hükümdarlara hikmet 

öğretmektir (Levend 1964: 108; Bülbül 2017: 984). Ancak, zaman içinde o kadar beğenilmiştir ki 

sadece hükümdarlara değil toplumun bütün kesimlerine hitap eden bir eser hâline gelmiştir. 
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2. Türkçe tercümeler 

2.1. Doğu Türkçesine yapılmış tercümeler 

Kelile ve Dimne’nin Doğu Türkçesine yapılmış birçok tercümesi vardır. Bu sahadaki ilk tercümenin 

İftiharuddin Muhammed Bekri el-Kazvini tarafından yapıldığı ve Mengü Kağan’a (öl. 1258) sunulduğu 

iddia edilmiştir2 (Çimen 2015: 13; Bülbül 2017: 990).  

Doğu Türkçesindeki bir başka tercüme, Figani isimli biri tarafından yapılarak Ubeydullah Han’a (öl. 

1539) sunulmuştur. Ubeydullah Han’ın ölüm tarihinden hareketle bu tercümenin XVI. yüzyılda 

yapıldığı anlaşılmaktadır (Çimen 2015: 14). 

Eserin Doğu Türkçesindeki tercümelerinden biri de Molla Muhammed Timur tarafından 1718 veya 

1719 yılında Kaşgar’da yapılmıştır. Kaşifi’nin Envâr-ı Süheyî adlı Farsça tercümesine dayanan bu eser 

Âsârü’l-İmâmiye adıyla da bilinmektedir. Eser üzerine Feyzi Çimen tarafından 2015 yılında yapılan 

doktora çalışmasında, bu tercümenin biri Hollanda’da, dördü Özbekistan’da olmak üzere beş nüshası 

tespit edilmiştir (Çimen 2015: 14). Ancak, söz konusu tercümenin Berlin Devlet Kütüphanesinde Ms. 

or. fol. 3294 numarasıyla kayıtlı bir nüshası daha bulunmaktadır (Yapıcı 2019: 15). 

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Katanov Koleksiyonu 7 numarada kayıtlı olan Kelile ve Dimne 

de Doğu Türkçesine yapılmış bir tercümedir. Hicri 1300-1315 yılları arasında tercüme edilen bu eserin 

Taşkent-Fergana’da istinsah edildiği düşünülmektedir (Çimen 2015: 15). 

Doğu Türkçesindeki bir başka tercüme, Molla Muhammed Niyaz el-Harezmi tarafından 1838 yılında 

yapılmıştır. Özbekistan Fenler Akademisi Ebu Rayhan Biruni Şarkşinaslık Enstitüsü Yazma Eserler 

Bölümü P 1238 numarada kayıtlı olan bu tercüme de Kaşifi’nin Envâr-ı Süheylî adlı Farsça 

tercümesine dayanmaktadır. Sonunda verilen bilgiye göre eserin istinsah tarihi 1843’tür (Çimen 2015: 

15).  

Kelile ve Dimne’nin Doğu Türkçesine yapılan ve mütercimi belli olmayan iki tercümesi, Özbekistan 

Fenler Akademisi Ebu Rayhan Biruni Şarkşinaslık Enstitüsü Yazma Eserler Bölümü P 11614 ve P 1236 

numaralarda kayıtlıdır. P 11614 numaralı eser 1886 yılında, P 1236 numaralı eser 1902 yılında istinsah 

edilmiştir (Çimen 2015: 15-16).  

Doğu Türkçesine yapılan çevirilerden biri de Muhammed Musa Bay Beççe’nin teşvikiyle Fazlullah bin 

İsa Taşkendi tarafından Envâr-ı Süheylî ve Hümâyûn-nâme’ye dayanılarak yapılmıştır. Muhammed 

Musa tarafından hattat Mirza Haşim Hocendi’ye yazdırılan bu eser, 1888 yılında taşbasma olarak 

yayımlanmıştır (Brockelmann 1977: 556; Toska 1989: 18-19; Çimen 2015: 16).  

Abdülallam Fayzhanoğlu tarafından İbnü’l-Mukaffa tercümesinden hareketle Kazan Türkçesine 

yapılan bir tercüme daha bulunmaktadır. 1889 yılında Kazan’da basılan bu eserin iki baskısı daha 

yapılmıştır. 1892 yılında yapılan baskı 56 sayfa, 1901 yılında yapılan baskı ise 59 sayfadır. Kazan’da 

                                                             
2  Feyzi Çimen ve ona dayanarak Tuncay Bülbül, Mengü Kağan'ın ölüm tarihi dikkate alındığında bu tercümenin XIII. 

yüzyılda yapılmış olduğunu, Kelile ve Dimne’nin Anadolu sahasından önce Doğu Türkçesine tercüme edildiğini 
söylemişlerdir (Çimen 2015a: 13; Bülbül 2017: 990). Çimen'in bu konuda dayandığı kaynak Kâtib Çelebi'nin Keşfü'z-
zünûn adlı eseridir. Kâtib Çelebi, ilgili bölümde İftiharuddin Muhammed el-Bekri el-Kazvini’nin Hümâyûn-nâme’yi 
Türkçe olarak izah ettiğini söylemiştir (Balcı 2007: 1202). Hümâyûn-nâme’nin yazıldığı tarih göz önüne alındığında, bu 
bilgiye ihtiyatla yaklaşmak gerektiği açıktır.  
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1889’da basılan ancak mütercimi bilinmeyen 78 sayfalık bir Kelile ve Dimne çevirisi daha 

bulunmaktadır (Brockelmann 1977: 556; Toska 1989: 18-19, Çimen 2015: 17; Bülbül 2017: 990-991). 

Bunlar dışında, Brockelmann’ın çalışmasından başlayarak hemen hemen bütün çalışmalarda Kelile ve 

Dimne’nin Doğu Türkçesine yapılmış iki tercümesinin daha olduğu, bunların Dresden ve Münih’te 

bulunduğu söylenmiştir (Brockelmann 1977: 555; Toska 1989: 18; Kalyon 2004: 236; Orak vd. 2013: 

216; Çimen 2015: 16; Bülbül 2017: 991). Fleischer tarafından hazırlanan Dresden Kütüphanesi el 

yazmaları kataloğundaki bilgilerden hareketle yazmanın hangi sahada tercüme edildiğiyle ilgili kesin 

bir yargıya varmak mümkün değildir (1831: 19-20). Aumer tarafından hazırlanan Münih Devlet 

Kütüphanesi el yazmaları kataloğunda, Doğu Türkçesiyle yazılmış olduğu belirtilen eserin giriş kısmı 

verilmiştir (1875: 54). Ayrıca, Doğu Türkçesine yapılmış bir tercüme olduğu düşüncesiyle eser üzerine 

çalışma yapmak isteyen Dr. Cihan Doğan’ın talebi üzerine ilgili kütüphane tarafından tercümenin ilk 

beş varağına ait görseller dijital ortamda gönderilmiştir. Bu kısımlardan, eserin Anadolu sahasında 

Batı Türkçesiyle yazıldığı ve II. Mehmed’e ithaf edildiği anlaşılmaktadır (Yapıcı 2019: 18). 

2.2. Anadolu sahasında yapılmış tercümeler  

Kelile ve Dimne’nin Anadolu sahasındaki ilk çevirisi, Mesud b. Ahmed tarafından yapılarak Aydınoğlu 

Umur Bey’e (ö. 1348) sunulmuştur (Brockelmann 1977: 555; Toska 1989: 235; Kalyon 2004: 236; Orak 

vd. 2013: 220; Bülbül 2017: 989). 

Eserin müterciminin kimliğiyle ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. J. H. Mordtmann, Kul Mesud ile 

Hoca Mesud’un aynı kişi olduğu fikrini ortaya atmış, Kilisli Muallim Rıfat ve Fuat Köprülü bu fikre 

karşı çıkarak bu iki müellifin farklı kişiler olduğunu savunmuşlardır. Önceki görüşleri bu şekilde 

özetleyen Toska, kesin bir ifade kullanmamakla beraber, dönemin sosyal ve siyasal yapısı ile iki 

sanatçının eserlerindeki dil ve üslup özelliklerinin benzerliği nedeniyle Kul Mesud ile Hoca Mesud’un 

aynı kişiler olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve kendisinin de bu düşüncede olduğunu söylemiştir 

(1989: 237-242).  

Aynı dönemde Anadolu sahasında yapılan manzum bir Kelile ve Dimne tercümesi, Gotha yazmaları 

189 numarada kayıtlıdır. Zehra Toska, Orhan Gazi’nin oğlu Sultan I. Murad’a sunulan ve mütercimi 

bilinmeyen bu manzum tercümenin, hangi mensur tercümeye dayandığının önceleri kesin olarak 

bilinmediğini; Hermann Ethe’nin, söz konusu manzum tercümenin Bodlein kitaplığındaki katalog 

çalışmaları sırasında rastladığı Marsh 180 numaralı mensur tercümeye dayandığını anlayarak ilgili 

yazmaları 6. Müsteşrikler Kongresinde tanıttığını söylemiştir (1989: 19-20). Carl Brockelmann 

Bodlein’de (Marsh 180) Mesud’un mensur tercümesinin bir nüshası olduğunu, Gotha’daki manzum 

tercümenin meçhul bir şair tarafından Mesud’un mensur tercümesi esas alınarak nazma sokulduğunu 

dile getirmiştir (1977: 555). Abuzer Kalyon da söz konusu manzum tercümenin adı henüz tespit 

edilemeyen bir şair tarafından Kul Mesud’un eserine dayanılarak yeniden düzenlendiğini belirtmiştir 

(2004: 236). Gotha yazmaları 189 numaradaki manzum tercüme üzerine yapılan bir çalışma, Milan 

Adamovic tarafından 1994 yılında yayımlanmıştır. Adamovic’e göre, Sultan I. Murad’a sunulan bu 

manzum tercüme, adı bilinmeyen bir şair tarafından bir arkadaşının teşviki ile yapılmıştır. Bu çalışma 

üzerine bir tanıtma yazısı yazan Semih Tezcan, Süheyl ü Nevbahar’daki bir beytin küçük bir 

değişiklikle bu yazmada da bulunmasından ve Hoca Mesud’un diğer eserleriyle manzum Kelile ve 

Dimne arasındaki stil benzerliklerinden hareketle farklı kişiler olarak düşünülen Kul Mesud ile Hoca 

Mesud’un aynı kişi olduğunu, söz konusu manzum tercümenin de Mesud b. Ahmed tarafından 

yapıldığını ileri sürmüştür. Tezcan’a göre, Mesud b. Ahmed, Aydınoğlu İsa Bey’in isteği ile yazıp I. 
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Murad’a sunduğu bu manzum Kelile ve Dimne’yi kendi mensur tercümesinden hareketle meydana 

getirmiştir. Tezcan, manzum Kelile ve Dimne’de mensur tercümedeki son yedi bölümün eksik 

olmasını, Ethe’nin de dile getirdiği gibi, Mesud’un yaşlılık döneminde yazdığı bu eseri 

tamamlayamadan hastalanarak ölmüş olabileceğine bağlamaktadır (Tezcan 1995: 70-79; Yazar 2011: 

856-857; Çimen 2015: 10). 

Doğu Türkçesine Yapılmış Tercümeler bölümünde Münih Devlet Kütüphanesinde Doğu Türkçesiyle 

yazılmış olduğu söylenen bir yazma bulunduğu, ancak ilgili kütüphaneden alınan dijital görsellerdeki 

örnek varaklardan söz konusu yazmanın Anadolu sahasına ait olduğunun anlaşıldığı ifade edilmişti. 

Aumer’in verdiği katalog bilgilerine göre Nasrullah koluna dayanan ve Abdurrrezzak Hafız tarafından 

H. 1046 yılında istinsah edildiği belirtilen bu tercüme, II. Mehmed’e ithaf edildiğine göre, XV. yüzyılda 

yapılmıştır (1875: 54). Eldeki verilere göre, bu eser Mesud b. Ahmed’in mensur ve manzum 

tercümelerinden sonra Anadolu sahasında yapılmış üçüncü Kelile ve Dimne tercümesidir. 

Anadolu sahasındaki diğer Kelile ve Dimne tercümesi XVI. yüzyılda yapılmıştır. Bodlein 

Kütüphanesinde Marsh 61 numarada kayıtlı olan ve mütercimi bilinmeyen bu çeviri 1548 yılında 

istinsah edilmiştir. Flemmig katoloğunda Ms. or. quart 1747 numarasıyla kayıtlı yazmanın da aynı 

eserin farklı bir nüshası olduğu iddia edilmiştir (Toska 1989: 21-24). 

Kelile ve Dimne’nin Anadolu sahasındaki çevirilerinden biri de Alaaddin Ali Çelebi tarafından 

yapılmıştır. Alaaddin Ali Çelebi, Kaşifi’nin Envâr-ı Süheylî adlı eserini esas alarak yaptığı bu çeviriye 

Hümâyûn-nâme adını vermiş ve eserini Kanuni Sultan Süleyman’a sunmuştur. Döneminde ve sonraki 

dönemlerde çok beğenilen Hümâyûn-nâme Bulak ve İstanbul’da defalarca basılmıştır (Brockhelman 

1977: 555; Toska 1989: 33; Kalyon 2004: 237; Orak vd. 2013: 217; Bülbül 2017: 990). 

Kâtib Çelebi, Hümâyûn-nâme’nin Müftü Yahya Efendi tarafından muhtasar hâle getirildiğini 

söylemiştir (Balcı 2007: 1202; Parladır 2011: 40; Bülbül 2017: 990). 

Bursalı Mehmed Tahir, Alaaddin Ali Çelebi maddesinde 1543’te vefat eden İstanbullu şair Hilali’nin 

Hümâyûn-nâme’yi manzum hâle getirdiğini; 1812’de Vidin valisi olan Hafız Ali Paşa’nın divan efendisi 

Şerif İbrahim Mahir Efendi’nin de eseri sade bir dille tercüme ettiğini söylemiştir. Ancak bu iki esere 

de henüz ulaşılamamıştır (Yazar 2011: 859, 866; Bülbül 2017: 990). 

Hümâyûn-nâme, Osmanzade Ta’ib tarafından Simârü’l-Esmâr Zübdetü’l-Ezhâr adıyla sadeleştirilerek 

yeniden yazılmıştır. Ramazanzade Abdünnafi İffet Efendi, Osmanzade Ta’ib’in bu eserini Nâfi’ü’l-Âsâr 

Nevbâve-i Simârü’l-Esmâr adıyla manzum hâle getirmiştir (Toska 1989: 33; Yazar 2011: 865-866; 

Orak vd. 2013: 217; Bülbül 2017: 990). 

Hümâyûn-nâme daha sonra Ahmed Midhat Efendi tarafından Hülâsa-i Hümâyûn-nâme adıyla 

sadeleştirilerek özetlenmiştir (Toska 1989: 34; Yazar 2011: 866; Çimen 2015: 11-13; Orak vd. 2013: 

217; Bülbül 2017: 989-990). 

Kelile ve Dimne’nin Anadolu sahasındaki bir başka tercümesi, Mustafa b. Hüsam tarafından XVI. 

yüzyılda yapılmıştır. Kaşifi’nin Envâr-ı Süheylî adlı eserine dayandığı için Tercüme-i Envâr-ı Süheylî 

diye adlandırılan bu tercüme, 1657’de istinsah edilmiştir. Manfred Götz tarafından 1968 yılında 

yayımlanan Türkısche Handschrıften adlı katalogda bu tercüme hakkında verilen bilgiye göre, XVI. 

yüzyılın ilk yarısında yaşayan Mustafa b. Hüsam, II. Murad’ın Edirne’de yaptırdığı medresede 

çalışmıştır. Götz’ün kataloğunda Ms. or. oct. 2507 numarada kayıtlı olan tercümenin mütercimi 



480 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2020.21 (December) 

New folios of the missing Kelile and Dimne translation which it's translator is unknown / A. İ. Yapıcı (pp. 475-493) 

Adres 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Türkçe 

ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi ABD Cevizli 
Kampüsü, Kartal-İstanbul/TÜRKİYE 

e-posta: editor@rumelide.com 

Address 
İstanbul Medeniyet University, Faculty of Education Sciences, 
Turkish and Social Scinces Education, Turkish Language Teaching 
Education, Cevizli Campus, Kartal-İstanbul /TURKEY 
e-mail: editor@rumelide.com 

  

Mustafa b. Hüsami olarak gösterilmişse de yazmanın sonundaki "... bu hedef-i sihām-ı enām olan 

ʿabd-i müstehāmı yaʿnı ̇ ̄ Muṣṭafā bin Ḥüsām’ı ẕikr-i ḫayr ile ve duʿā-yı icābet-i ġāyet ile yād 

eyleyeler" ifadesinden mütercimin Mustafa b. Hüsam olduğu anlaşılmaktadır (1968: 155-156). Sadık 

Yazar ve ona dayanarak Feyzi Çimen, bahsedilen kataloğun ilgili kısmını gözden kaçırarak mütercimin 

Mustafa b. Hüsami olduğu bilgisini tekrarlamışlardır (Yazar 2011: 859; Çimen 2015: 11). 

Zehra Toska, Türk Dil Kurumu Kütüphanesinde YZ A 26 numarada bulunan bir Kelile ve Dimne 

tercümesinden bahsetmiş; baştan ve sondan eksik olduğu için hangi dilden tercüme edildiğinin ve kim 

tarafından nerede istinsah edildiğinin bilinmediğini dile getirmiştir (1989: 26). 2008-2010 yılları 

arasında Günay Kut tarafından yürütülen Millet Kütüphane’sindeki Türkçe El Yazmalarının 

Kataloglanması projesinde bu tercümenin tam bir nüshası tespit edilmiştir. Millet Kütüphanesi Ali 

Emiri Edebiyat 369 numarada kayıtlı olan bu nüsha, Süleyman Habib tarafından 24 Receb 1126 / 5 

Ağustos 1714 tarihinde istinsah edilmiştir. Söz konusu katalog çalışmasında görevli olan Sadık Yazar, 

yazmanın 1b sayfasında bulunan “Tercüme-i Envâr-ı Süheylî-i Kâtib Çelebi” kaydından, eserin IV. 

Mehmed’e sunulmuş olmasından ve Kâtib Çelebi’nin diğer eserleriyle benzerlikler göstermesinden 

hareketle, bu tercümenin Kâtib Çelebi tarafından yapılmış olabileceğini ileri sürmüş; ancak Kâtib 

Çelebi’nin kendi eseri olan Keşfü’z-zünûn da dâhil olmak üzere herhangi bir kaynakta bu eserden 

bahsedilmemesi sebebiyle kesin bir şey söylememiştir (Yazar 2011: 859-865; Çimen 2015: 12). 

Kelile ve Dimne, Cumhuriyet Döneminde de Türkçeye çevrilmeye devam etmiştir. 1939’da Birinci Türk 

Neşriyat Kongresi Tercüme Encümeninin çevrilmesini önerdiği kitaplar listesine alınmış ve Ömer Rıza 

Doğrul tarafından İbnü’l-Mukaffa’dan yapılan bir Kelile ve Dimne çevirisi 1945 yılında yayımlanmıştır. 

Selahaddin Alpay da İbnü’l-Mukaffa’nın Arapça tercümesi ile Kaşifi’nin Envâr-ı Süheylî adlı Farsça 

çevirisini karşılaştırarak Kelile ve Dimne’yi Türkçeye tercüme etmiştir (Orak vd. 2013: 218-219). Kelile 

ve Dimne, Bekir Topaloğlu ve Hayrettin Karaman tarafından 1978 ve 1990 yıllarında İstanbul’da iki 

defa yayımlanmıştır. Bu çalışmada tercümenin yanında eserin Arapçasına da yer verilmiştir (Kalyon 

2004: 236-237). 

3. Mütercimi bilinmeyen eksik Kelile ve Dimne tercümesi 

Bu çalışmaya konu olan bu Kelile ve Dimne tercümesi, Fransa'da Bibliotheque universitaire des 

langues et civilisations (BULAC) Ms. Turc 205 numarada Hümâyûn-nâme adıyla kayıtlıdır. Katalogda, 

Ali Çelebi’nin yazdığı Hümâyûn-nâme’nin farklı bir versiyonu olabileceği, XVI. yüzyıla ait olduğu ve 

aynı esere ait başka parçaların Bibliotheque National’de Gallica Ms. Turc 1243 numarada kayıtlı 

bulunduğu bilgisi verilmiştir. Toplam on dört varaktan oluşan bu metin, 10.07.2020 tarihinde ilgili 

kütüphanenin internet sayfasından indirilmiştir. Gerek yazmada kullanılan kâğıt ve süslemeler gerekse 

imla ve üslup özellikleri, bu metnin 2019 yılında tarafımızdan yayımlanan Ms. Turc 1243 numarada 

kayıtlı eserin başka bir parçası olduğunu göstermektedir. Ancak, Ms. Turc 1243 numaralı yazmanın 

dijital kopyasındaki XVII. yüzyıla ait olduğu bilgisi, BULAC Ms. Turc 205 numaralı yazmada verilen 

tarihle örtüşmemektedir. 

Önceki çalışmamızda da ifade edildiği gibi, başı ve sonu eksik olan bu eserin kim tarafından ne zaman 

tercüme edildiği, müellif hattı mı yoksa müstensih tarafından çoğaltılmış bir nüsha mı olduğu 

bilinmemektedir. 

Metnin etrafı cetvelle çevrelenmiş ve cetvel dışına çiçek figürleri yapılmıştır. Harekeli nesihle yazılan 

eserin minyatürsüz sayfalarında on dokuz satır bulunmaktadır. 1b (<8b), 4b (<11b), 8a (<7a), 13a 
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(<5a) numaralı sayfalar minyatürlü olduğu için satır sayıları diğer sayfalardaki satır sayısından 

farklıdır. 

Muhtemelen kopuk parçalar birleştirildiği için, sayfaların sıralamasında yanlışlık yapılmıştır. 

Bağlamdan hareketle sayfalar tarafımızdan yeniden sıralanarak numaralandırılmış ve transkripsiyonlu 

metinde eski numaralar yeni sayfa numaralarının yanında parantez içinde gösterilmiştir. 

Önceki çalışmada da dile getirildiği gibi eserin dili oldukça sadedir. Arapça ve Farsça kelimelerin 

birçoğu, günümüzde de kullanmakta olduğumuz kelimelerdir. İsim ve sıfat tamlamalarında çoğunlukla 

Türkçe yapılar tercih edilmiş, Arapça ve Farsça yapılara çok fazla yer verilmemiştir. 

Bağlamdan anlaşıldığına göre, Ms. Turc 205 numaralı yazmanın 13a sayfasına kadar olan kısmı, Ms. 

Turc 1243 numaralı yazmadaki metnin önceki kısımlarını içermektedir. Bu sayfalarda, Dimne’nin 

hükümdar olan aslanla yakınlık kurmasını anlatan hikâyenin bir kısmıyla Aslan ile Öküz hikâyesinin 

Ms. Turc 1243 numaralı yazmada eksik olan baş kısmı yer almaktadır. Ms. Turc 205 numaralı 

yazmanın 12b sayfası ile Ms. Turc 1a sayfası birbirinin devamı olmalıdır: 

(Ms. Turc 205 12b) Eger yılan uyursa, (18) arslan gizlenmiş olursa, andan emı ̇n̄ olmaġa (19) 
yaramaz, āḫir baş ḳaldurur diyü fikr eyledi ve ṣavaş (Ms. Turc 1243 1a) başladı. Çün Arslan anuñ 
yaraġın gördi, ṣıçradı (2) ve ikisi ṣavaş[a] başladılar ve ḳan iki ṭarafdan revān (3) oldı. 

Ms. Turc 1243 numaralı yazmanın 14b sayfasında Tacir, Nakkaş ve Kul hikâyesi başlamaktadır. Fakat, 

bu varaktan sonra eksik varak(lar) olduğu için hikâye yarım kalmıştır. Ms. Turc 205 numaralı 

yazmanın 13a sayfası bu hikâyenin eksik kısmını tamamlamaktadır: 

(Ms. Turc 1243 14b) Ve bir naḳḳāş (15) üstād varıdı kim ġāyet ḫūb ṣūretlü kişi[y]idi. (16) Ve 
anuñla bāzirgān ʿavratı ortasında muʿāşaḳa (17) varıdı. Bir gün ʿavrat aña eytdi: Her vaḳt zaḥmet 
(18) çekersin, āvāz idersin yāḫūd ṭaş atarsın. (19) Ṣanʿatuñdan baña bir fāʾide gerekdür kim 
benümle (Ms. Turc 205 13a) senüŋ araŋda bir nişān ola. Naḳḳāş eytdi: Bir don (2) düzeyim kim 
iki renglü ola, biri ġāyet aḳ ola, (3) birisi ġāyet ḳara ola. Çün sen anı göresin, evden (4) çıḳasın. 
Naḳḳāşuŋ ḳulı bu sözi işidürdi, (5) şöyle kim anlar bilmezdi.  

Metnin bağlamına göre, Ms. Turc 205 numaralı yazmanın 14b sayfası ile Ms. Turc 1243 numaralı 

yazmanın 15a sayfası birbirinin devamıdır. Yani, Ms. Turc 205 numaralı yazmanın 13a-14b sayfaları 

Ms. Turc 1243 numaralı yazmada aradaki eksik kısmı tamamlamakta ve eksikliğin iki varak olduğunu 

göstermektedir: 

(MS Turc 205 14b) ʿAle’l-ḫuṣūṣ birisi ʿaḳlıla, hünerle (14) taḳarrüb bulmış ola ve hünerle ilerü 
varmış ola, aŋa (15) yavuz ṣanıcı ve ḥasūd çoḳ olur. Dimne’nüŋ mertebesi, (16) bu ḳavm kim benüm 
ḳıtımdadur, bunlara aġır geldi. Hı ̇ç̄ beŋzemez (17) kim bunlaruŋ ictimāʿı benüm maṣlaḥatımçün ola 
ve anuŋ (18) düşmenlıġıçün. Dilemezem ki anuŋ ḥaḳḳında ive iş (19) işleyem, anlaruŋ aṣṣılarıçün 
ben kendü ziyānım isteyem (Ms. Turc 1243 15a) (isteyem). Tā kim anuñ işin tamām tefaḥḥuṣ 
itmeyince anı öldürmegi (2) revā görmezem kim hevā mutābaʿatı ṭoġru fikri örter. (3) Ve eger 
ẓannıla ehl-i hüneri bāṭıl eylersem, anuñ mażarratı (4) baña irişür ve benüm memleketüme żarar 
irişür. 

Sonuç 

Anadolu merkezli Oğuz yazı dilinin önemli eserlerinden biri olan Kelile ve Dimne’nin önceki 

çalışmalarda bahsi geçmeyen bu tercümesi, yapmış olduğumuz iki çalışmayla ilim dünyasına 

tanıtılmıştır. Baştan ve sondan eksik olan bu tercüme, minyatürlü ve süslü olması sebebiyle 

muhtemelen parçalanarak satılmış olmalıdır. BULAC’taki katalogda verilen Bibliotheque National Ms. 
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Turc 1243 numaralı yazmadaki varakların bir kitapçıdan satın alındığı bilgisi bu ihtimali akla 

getirmektedir. İlerleyen süreçte çeşitli kütüphanelerde bu tercümeye ait yeni parçaların ortaya çıkması 

muhtemeldir. 

Bulunan yeni yazma ile mütercimi bilinmeyen eksik Kelile ve Dimne tercümesinin 35 olan varak sayısı 

49’a ulaşmıştır. Böylelikle, Ms. Turc 1243 numaralı yazmanın başındaki Aslan ve Öküz hikâyesinin 

eksik olan baş tarafı ile Tacir, Nakkaş ve Kul hikayesinin eksik olan son kısmı tamamlanmıştır. Ayrıca, 

Ms. Turc 1243 numaralı yazmada bulunmayan Dimne’nin aslanla tanışması hikâyesi kısmen ortaya 

çıkmıştır. Yeni yazmadaki Maymun ve Dülger, Taytuy ve Vekîl-i Derya, Kaplumbağa ve Kaz 

hikâyelerinin eklenmesiyle eksik Kelile ve Dimne tercümesindeki hikâye sayısı 12’ye yükselmiştir. 

Metin 

[1a] (<8a) […] Ben bunuŋla dürüşürsem ḫaṭardur, ol kim āvāzı (2) gibi ḳuvveti daḫı ola. Eger bunuŋ 

ḥaḳı ̇ḳ̄atin bilmedin (3) terk-i vaṭan ėdersem, ʿaḳl degüldür. Bu āvāz sebebinden (4) yavlaḳ munaġġas 

oldı, hı ̇ç̄ rāḥatı ḳalmadı. Hemı ̇ş̄e bu (5) mı ̇ş̄enüŋ içinde ḫoş cev[e]lān ėdüp3 yürürdi, avlardı. (6) 

cemı ̇ ̄ʿ isinden fāriġ oldı, bir arada oturdı, hı ̇ç̄ (7) ḥareket ėtmedi, yavlaḳ ġuṣṣalu oldı, oturdı. Ve anuŋ (8) 

etbāʿı arasında iki çaḳal varıdı, birinüŋ adı (9) Kelı ̇l̄e ve birinüŋ adı Dimne idi. İkisi daḫı ġāyet (10) 

zı̇r̄ek ve bililü idiler. Lı ̇k̄in Dimne ġāyet ḥarı ̇ṣ̄idi, (11) dāʾimā ārzūsı bir mertebe ve bir menzilet isterdi. 

Bir gün (12) Dimne Kelı ̇l̄e’ye eytdi: Sen ne aŋlarsın işbu pādişāhuŋ (13) işinde kim bir yerden 

deprenmez ve hı ̇ç̄ şādılıġı ḳalmadı, (14) ḫāṭırı yavlaḳ müşevveşdür? Kelı ̇l̄e cevāb vėrdi, (15) eytdi kim 

hı ̇ç̄ saŋa bunda suʾāl yoḳdur (16) ve daḫı bu söz senüŋ sözüŋ degüldür. Ve biz bu (17) pādişāhuŋ devleti 

gölgesinde diŋlenip-dururuz (18) ve hem bunuŋ maṭbaḫında rızḳ daḫı buluruz. Ve biz ol (19) 

mertebede degilüz kim pādişāhuŋ rāzına ve sırrına [1b] (<8b) girevüz ve anuŋ yüzüne ḳarşu ṭuravuz, 

söz (2) söyleyevüz yāḫūd bizüm sözümüz ol dergāhda ėşidile. (3) Bu sözden geç. Her kimse kim bir işe 

heves ėtse kim (4) ol anuŋ lāyıḳı olmasa, ol işe ilerü varsa, aŋa şol (5) nesne ėrişür kim maymūna 

ėrişdi. Dimne eydür: Ol ḥikāyet (6) nicedür? Eyit, görelüm. Kelı ̇l̄e (7) eydür: Getürüp-dururlar kim bir 

dürger meger kim (8) ṭaġda aġaç yarardı. Bir maymūn anı gördi kim nice yarar. (9) Nā-gāh dürger bir 

ḥācete gitdi. Maymūn geldi, aġacuŋ (10) üstüne çıḳdı. Diledi kim dürgerlik eyleye. Çünkim aġacuŋ [2a] 

(<9a) üstüne oturdı, ḫāyası yaruġa geçdi. Ḫaberi yoḳdur (2) kim çivi çıḳıcaḳ ḥikāyet ne olısar. Çiviyi 

anda ʿabes (3) ṣandı, çekdi. Hemān yaruḳ ḫāyasın4 ḳıṣdı. Çıġırdı, (4) feryād ėtdi, düşdi, ḥālden gitdi. 

Dürger geldi, (5) aŋa şol ḳadar aġaç urdı kim cānı gevdesinden çıḳdı. (6) Bunuŋ içün eytdiler:  دركرى كار

Dimne eytdi: Ne dėdügüŋ bildüm. Lı (7) بوزنھ نیست ̇k̄in pādişāhlar (8) taḳarrübin isteyen kişinüŋ 

istedügi rızḳ içün ve bir (9) boġaz maṣlaḥatıçün istenmez. Zı ̇r̄ā ki rızḳ ḳanda gerekse ele (10) girür, 

ammā pādişāhlar taḳarrübinde bunca fāʾide vardur. (11) Evvel oldur kim kişinüŋ mertebesi artar ve 

daḫı derecesi (12) yüksek olur ve dostı şād olur, düşmeni ḳahr olur. (13) Bir kişi eksiklige ḳanāʿat ėtmek 

himmet (14) ḳıtlıġındandur. Nitekim eydüp-dururlar: (15) از دناءت شمر قناعت را ھمت را كھ نام كرده است از 

(16) Her kimüŋ kim dünyāda himmeti rızḳına maṣrūfdur, (17) anı behāyim bölüginden ṣayarlar, yaʿnı ̇ ̄

aŋa insān (18) dėmezler. Zı̇r̄ā kim behāyimüŋ maḳṣūdı dünyāda (19) yėmekdür. Şol aç it gibi kim bir 

süŋükle şād [2b] (<9b) olur ve bir pāre etmegile ḳanāʿat ider. Daḫı eger (2) arslan avda bir ṭavşan 

dutsa, andan büyük bir cānavar (3) daḫı görse, ṭavşanı ḳor, aŋa ṣıçrar. Zı ̇r̄ā ki (4) himmeti ʿāliyedür. 

Nitekim şuʿarā bunuŋ ḥaḳḳında dėyip-dururlar: 

 یرى الجبناء ان العجز عقل وتلك خدیعة (5) الطبع اللئیم

 اذا كنت فى امر مروم فال تقنع بما دون النجوم        (6)

                                                             
3  Metinde urup yazılmış. 
4  Metinde ḫayāsın yazılmış. 
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 و طعم الموت فى امر حفى كطعم الموت فى امر عظیم           (7)

  با ھمت باز باش با كبر بلنك    (8)

  زیبا بكھ سكار بیروز بجنك      

  كم كن بر عندلیب طاوس دونك               (9)

  كھ اینجا ھمھ بانك آمد وانجا          

(10) Bir kişi bir ulu mertebeye ėrişse, şol gül gibi olur ki (11) kendü gider, zamānlar eyü ḳoḳusı gitmez. 

Egerçi gülüŋ (12) ʿömri ḳıṣa olur, ammā ol ḳoḳu bereketinde eyyāmlar (13) aŋılur. Hem ne ḳadar laṭı ̇f̄ 

ve nāzük nesne olsa (14) aŋa teşbı ̇h̄ ėderler. Ādem daḫı ʿālı̇ ̄mertebede elinden (15) bir ḫayır gelse, anı 

maḫlūḳāt ḳarnen-baʿde-ḳarnin ḫayrıla aŋarlar. (16) Pes maʿlūm oldı kim ḫayırsız uzun ʿömürden 

ḫayrlu (17) ḳıṣa ʿömr yėgmiş. Ziyāde ʿömr dėdükleri ḫayrātdur. (18) Kelı ̇l̄e eydür: Anı kim dėrsin, 

ėşitdüm. Lı ̇k̄in sen (19) gėrü ʿaḳluŋa dön. Ve bil kim her ṭāʾifenüŋ bir menzileti [3a] (<10a) olur. 

Ammā biz ol ṭāʾifeden degülüz kim bu derecāta (2) ėrişevüz ve bu ʿālı ̇ ̄mertebeyi bulavuz: 

 فاقع كما اقع بوكا (3) على استھ   

 راى ان ربما فوقھ ال یعادلھ         

 تو سایھ نشو ھركز آسمان افروز                (4)

 تو كھ كلى نشوى ھركز آفتاب اندامى          

(5) Dimne eytdi: Ne dėdüŋse bildüm, aŋladum. Lı ̇k̄in bu temennā (6) cemı ̇ ̄ʿ -i ḫalḳda ḳadr-i 

müşterekdür. Zı ̇r̄ā ki dükelinde (7) nefs-i insānı ̇ ̄vardur. Ammā bu ḳadar kim baʿżısınuŋ aṣlı (8) cevheri 

laṭı̇f̄ düşüp-durur, dāyimā ṭalebi ʿulviyedür, (9) aṣlına çeker. Baʿżısınuŋ cevherinde ṭopraḳıla ṣu (10) 

ġālibdür, hevesi sifledür, aṣlına çeker. Ve الى اصلھ (11) كل شئ یرجع budur. Kimüŋ kim ʿaḳlı żaʿı ̇f̄ ve fikri 

saḫı ̇f̄5 (12) olsa, ol derece-i ʿālı̇d̄en anlar aŋa rāżı ̇ ̄ olur. (13) Zı ̇r̄ā kim yuḳaru gitmege bunca zaḥmet 

gerekdür, (14) ammā aşaġa inmege az sebebile iner. Nitekim bir aġır ṭaşı (15) yerden götürseŋ anı 

yuḳaru atmaġa, bunca zūr-ı bāzū (16) gerekdür, ammā gėrü inmesine hı ̇ç̄ zaḥmet ḥācet (17) degüldür. 

Ve her kimse kim ululuḳ ister, aŋa gerekdür (18) bir ulu kişinüŋ muvāfaḳatında ola. Ve ben bu işe 

lāyıḳam, (19) dėdi. Zı ̇r̄ā ki ulu menzilet isterem ve bu belürsizlige [3b](<10b) rāżı̇ ̄ degülem. Kelı ̇l̄e6 

eytdi: Nedür fikrüŋ? (2) Baŋa daḫı eyit. Dimne eydür: Ben dilerem bu furṣatda (3) sulṭāna ʿarż ėdem 

kim şimdiki ḥālde aŋa ġāyet (4) taḥayyür ve tereddüd ḫāṭırında ḥāṣıl olup-durur. Mümkindür (5) kim 

benüm naṣı ̇ḥ̄atümle aŋa feraḥ ḥāṣıl ola ve anuŋ sebebi[yi]le (6) ben daḫı bir ḳurbet ve cāh u ʿizzet 

bulam. Kelı ̇l̄e eytdi: (7) Ne bilürsin kim ḥayret maḳāmındadur? Dimne eytdi: (8) ʿAḳlıla ve firāsetile 

anuŋ melāletinüŋ eserin gördüm. (9) Zı ̇r̄ā ki ʿāḳıl kişiler bāṭını ẓāhirde müşāhede ėderler. (10) Kelı ̇l̄e 

eytdi: Nicesi ḳurbet ve mükāfāt7 istersin (11) arslandan kim sen pādişāhlar ḫidmetin ėtmeyüp-durursın 

(12) ve anuŋ ḫidmetinüŋ resimlerin bilmezsin? Dimne eytdi: (13) Çünkim kişi dānā ola, ne ḳadar 

büyük iş var başarmaḳ (14) elinden gelür. Ve aŋa ne ḳadar ṣarp iş varısa (15) sehl olur. Ve ṣāḥib-

himmete kesb eksük olmaz. (16) Ve ʿāḳıl kişiye ġurbet ve yaluŋuzlıḳ ziyān ėtmez. 

 چو مرد پر ھنر خویش ایمین دارد  (17)

 شود شمنبرابرد بجستن بیكار          

(18) Kelı ̇l̄e eydür: Pādişāhlar ehl-i fażl u mürüvveti maḫṣūṣ (19) ėtmez. Lı ̇k̄in iḳbāli kendü yaḳınlarına 

buyurur kim anuŋ [4a] (<11a) ḫidmetin anlara mı ̇r̄ās [bıraġur] ve bir vesı ̇l̄eyle maḳbūl ü muḥterem 

                                                             
5  Metinde saḥı̄̇f yazılmış. 
6  Metinde Dimne’ye yazılmış. 
7  Metinde mükāfat yazılmış. 
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(2) olurlar. Şol aġaç budaġı gibi kim niçe ki uzar, kendü- (3) -den ıraġ olur, yėmişlü ve yaraşıḳlu olur. 

Ve ol kim (4) ḳoltuḳda olur, yėmişsiz olur, hı ̇ç̄ ḥisābda olmaz. (5) Dimne eytdi: Sulṭānuŋ aṣḥābı hemı ̇ş̄e 

bu mertebeye (6) lāyıḳ olmaz. Belki tedrı ̇c̄ile ve dürüşmek ve cehdile (7) bulurlar. Ve ben daḫı isterem 

ki kendü gevherümle (8) gerekdür kim kesb-i menzilete ėrem. 

 نسبت از خویشتن كنم چو كوھر  (9)

 نھ چو خاكسترم كن آتش زاد         

(10) Ve her ki pādişāh dergāhına mülāzım ola, anuŋ8 (11) acı şerbetlerin içmekden ṣaḳınmaya ve ḫışm 

odınuŋ tezligin (12) ḥilm ṣuyı ile söyündüre ve hevā şeyṭānın ʿaḳl (13) efsūnı[yı]la şı̇ş̄eye ḳoya. Ve ʿaḳl 

kim mürşid9 (14) ve yol göstericidür, anı ḥırṣıla aldamaya ve (15) işlerinüŋ bünyādın ṭoġru fikr üzerine 

ura ve ḥavādı ̇s̄-i (16) rūzigārı yumşaḳlıġıla defʿ ėde. Her yönden (17) murād aŋa ḳarşu gele. Kelı ̇l̄e eytdi: 

(18) Buġur kim pādişāha yaḳın olduŋ, pādişāhuŋ (19) yüzüne nice ṭurasın ve daḫı ḳanḳı āletile 

menzilete [4b] (<11b) ėrişesin? Dimne eytdi: Eger ḳurbet bulam ve anuŋ (2) ḫulḳın bilem, (3) anuŋ 

ḫidmetine iḫlāṣıla [dürüşem] ve naṣı ̇ḥ̄atıla ḫidmetin ilerü iltem (4) ve himmetüm anuŋ mutābaʿatına ve 

anuŋ dilegine baġlayam ve (5) anuŋ efʿālinüŋ yatlusından ṣaḳınam. Ve çün iş (6) ṣalāḥiyyete başlaya ve 

pādişāh ḥażretine10 yaḳınlıḳ (7) ve mülāzemet11 ḥāṣıl ola, ol işi anuŋ gözüne, göŋlüne (8) ārāste ėdem ve 

anuŋ taḳrı ̇r̄inde mübālaġa ėdem ve anuŋ [5a] (<12a) fevāyidinde ve menfaʿatinde şol ḳadar mübālaġa 

ėdem, tā kim (2) aŋa şāẕılıḳ göŋli diledigi gibi ola. Ve eger (3) bir işe şürūʿ ėderse kim ol işüŋ ṣoŋında 

(4) bir ziyān ola ve ḫātimeti mekrūh ola, ṣoŋında şerr ü (5) mażarrat ve fesād ola, anı fikrile ve ʿaḳlıla 

ve yumşaḳ (6) geleciyle pādişāhı andan ṣaḳınam. Ve andan fesād (7) gelürse bildürem, ol işüŋ ṣoŋın 

aŋa bildürem. (8) Şöyle kim gėrü ḳalan ḫidmetkārlar görmiş olmayalar. (9) Ve şol kişi kim sözüni 

ʿaḳlıla ve müdārā[y]ıla söyleye, (10) aŋa kimse ḳarşu durmaya. 

 باطلى كر حق كنم عالم مرا كردد مقر   (11)

 ور حقى باطل كنم منكردد كس مرا       

(12) Ve naḳḳāş ki eli çābük ola, ḳalemle ṣūretler yazar (13) ve düzer. Naẓarda şöyle görünür kim ṣanasın 

ḥareketi vardur12. (14) Ve her vaḳt ki melik benüm hünerüm göre, benüm nüvāḫtuma ḥarı ̇ṣ̄ (15) ola ki 

ben anuŋ ḫidmetine nice yararam. Kelı ̇l̄e eytdi: (16) Çün senüŋ fikrüŋ bu işde muḳarrer oldı (17) kim 

elbette eyle ėdesin. Bārı ̇ ̄ṣaḳın kim ḳatı ḫaṭardur. (18) Ḥükemā dėyip-dururlar kim her kimüŋ ʿaḳlı ola, 

[5b] (<12b) gerekdür kim üç nesneden ṣaḳına. Meger kim ḳatı bilmez (2) kişi ola kim ol üç işden 

ṣaḳınmaḳ gerekdür: Biri (3) ṣulṭān ṣoḥbeti, biri aġuyı eliyle dutmaḳ, biri sırrı (4) ʿavrata dėmek. Bu üç 

iş yavlaḳ ḫaṭardur. Daḫı ʿulemā (5) pādişāhları ulu ṭaġa nisbet ėderler. Egerçi (6) anda maʿādin ve 

envāʿ-ı niʿmet olur, sibāʿ u ḥaşerāt (7) ve ejdehā ve ʿaḳārib bı ̇-̄ḳıyās daḫı olur. Eger (8) ṭaġuŋ 

mażarratın ṣayarsaŋ menfaʿatinden çoḳdur. (9) Anuŋçün ʿulemā begler ṣoḥbetin ʿaḳl ehline revā (10) 

görmediler. Dimne eydür: Böyledür. Lı ̇k̄in (11) her kim ḫaṭardan ḳaçar, ol kişi ḳıymetlü olmaz13. (12) Üç 

işe şürūʿ ėtmek ġāyet mühlikdür, meger kim (13) yüce himmetle ve daḫı ḳuvvet-i ṭabʿıla: Biri ʿamel-i 

sulṭān, (14) biri deŋiz seferi ve biri düşmen üzerine ġalebe ėtmek. (15) Ola ki bir gün furṣat anuŋ eline 

gire. Ve ʿulemā (16) eydüp-dururlar: Ṣāḥib-mürüvvetüŋ maḳāmı iki (17) yėrde aŋılup-durur: Bir 

pādişāh ḫidmetinde, bir daḫı ʿulemā (18) ḫidmetinde. Kelı ̇l̄e eytdi: Taŋrı teʿālā ḫayrāt [6a] (<13a) ve 

ṣalāḥ u selāmet vėre. Bu niyyetde her çend ki benüm fikrüm (2) muḫālifdür. İnşā’allāh rāst gele. Dimne 

                                                             
8  Bu cümle metinde ve anuŋ şeklinde devam ediyor. 
9  Metinde mürşı̄̇d şeklinde yazılmış. 
10  Metinde ḫażretine yazılmış. 
11  Metinde mülāzimet yazılmış. 
12  Metinde bu satırdan sonra bir satır boşluk bırakılmış. 
13  Metinde bu satırdan sonra bir satır boşluk bırakılmış. 
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vardı, arslana (3) selām vėrdi. Arslan, ḳatındaġılardan ṣordı, bu (4) kimdür, dėdi. Eytdiler: Fülān oġlı 

fülāndur, dėdiler. Arslan (5) eytdi: Ben bunuŋ atasın bilürem, dėdi. Pes anı ḳatına (6) ḳıġırdı, Dimne’ye 

ṣordı: Ḳanda olursın, dėdi. (7) Dimne yüz yėre ḳodı, eytdi: Pādişāhuŋ dergāhında (8) mülāzım 

ḫidmetdeyem ve pādişāhuŋ dergāhın ḳıble (9) ve ḥācetgāh ve maḳṣad u ümı ̇d̄ ḳılıp-dururam. Ve 

muntaẓır (10) olup-dururam kim bir ḫidmet düşe, pādişāh anı bu ḳuluna (11) buyura, tā kim anı ʿaḳlıla 

ve fikrile yėrine getürem, (12) tā kim pādişāhuŋ ʿālı ̇ ̄naẓarı bu kemı ̇n̄e ḳuluŋ üzerine (13) ola. Dimne 

eytdi: Bir ḫidmetkār (14) ne ḳadar yaramaz olursa, bārı ̇ ̄bir defʿ-i mażarrata yarar. Şol (15) yol üstünde 

biten ḳuru aġaçdan menfaʿat gelür, ol daḫı (16) bir işe yarar. Andan ḫilāl eylerler ya oda yaḳarlar. Hele 

bir (17) menfaʿatden ḫālı ̇ ̄degüldür, daḫı anda bunca menfaʿat (18) bulmaġa yarar. Arslan Dimne’nüŋ 

sözün ėşitdi, (19) ʿacebledi ve yüzün kendünüŋ mülāzımlarına [6b](<13b) döndürdi, eytdi: Ne ḫoş, 

temyı ̇z̄ sözlü kişi. Egerçi (2) belürsüzdür, ammā bunuŋ ʿaḳlı tamāmı ve müvecceh sözi (3) bunı ḳomaz, 

elbette bir menzilete yėtişdürür ve kendü (4) düşmenleri üzerine ġālib olur. Şöyle kim hemān (5) 

Dimne bu sözi ėşitdi, şād oldı. Bildi kim (6) pādişāh ḳıtında ʿizzet bulur, kendünüŋ siḥri (7) efsūnı 

arslan ḳulaġına eser ėtdi ve daḫı eytdi: (8) Vācibdür kim pādişāhuŋ yöresinde ne ḳadar kimse (9) 

varısa, gerekdür kim her birisi kendü (10) miḳdārı ḳadar bir naṣı ̇ḥ̄at ėde, tā kim pādişāh kendü (11) 

ḥavāşı ̇s̄inüŋ miḳdārın bile, tā kim anlaruŋ hüner- (12) -lerinden pādişāh dergāhına bir fāʾide ola. Daḫı 

bir dāne (13) yėr altında ḳalsa, anı kimse bilmez ve aŋa terbiyet (14) ėtmez. Hemān kim yerden ḳalḳa, 

ol ṭopraḳ küdūreti (15) anuŋ yüzinden gide, maʿlūm olur kim ol nedür, (16) nice terbiyete lāyıḳdur. Pes 

ādem oġlanı daḫı şunuŋ (17) gibidür. Ādemüŋ evvel ʿaḳlına fikrine, andan (18) ḥilmine müdārāsına 

baḳmaḳ gerekdür, andan istiḥḳāḳına. (19) İşde ḫaṭā düşmeye. Ve ḫidmetkārlaruŋ ḥaḳḳı pādişāhlar [7a] 

(<14a) üzerine evlādur kim her birine kendünüŋ ʿaḳlı miḳdārı (2) ḳadar anı mertebeye ėrişdüre ve 

hevādan her birine miḳdārı (3) degül mertebe vėrmeye. Ve şol kişiler kim hünerde ʿāṭıl (4) ve işlerde 

ġāfildür, anları ehl-i fażl ve ehl-i hüner (5) üstüne tercı ̇ḥ̄ ėtmeye, yėglemeye. Zı ̇r̄ā kim iki (6) iş 

pādişāhlara yaramaz, ʿādet degül: Başa ṣaracaḳ (7) nesneyi ayaġa ṣarmaḳ ve ayaġa ṣaracaḳ nesneyi başa 

(8) ṣarmaḳ daḫı inciyi gevheri ḳurşun içinde oturd- (9) -maḳ. Egerçi anda gevherüŋ ḳıymetine ḫalel 

yoḳdur, (10) ḥaḳı ̇r̄ olmaz, ammā ġāfil ḳatında matʿūn olur. Ve daḫı (11) pādişāhlara yaramaz kim bir 

ehl-i hüneri atası belürsüz- (12) -ligiyle anı belürsüz eylemek. Ve daḫı bı ̇-̄hünerleri (13) ata şöhreti[yi]le 

meşhūr eyleye. Belki pādişāhuŋ terbiyeti (14) her kişinüŋ hüneri ḳadar gerekdür, tā kim işler mühmel 

(15) ve muʿaṭṭal ḳalmaya ve tā kim her hüner ẓāyiʿ ḳalmaya. Nitekim (16) bir ṭoġan ġarı ̇b̄dür, hüneriçün 

pādişāhlaruŋ ḳolı (17) üstünde oturur, dāyimā ṣoḥbeti pādişāhlarla olur. (18) Ve bir tavuḳ evde biter, 

evde büyür, bı ̇-̄hüner olduġıçün (19) anı boġazlarlar yėrler yāḫūd ṭoġana depeledürler. [7b] (<14b) 

Dimne bu sözleri dėdi, arslan ʿacāyibe ḳaldı ve ḫūb (2) cevāblar ve çoḳ senālar buyurdı ve anuŋla 

tamām ülfet (3) dutdı. Dimne ol furṣatda pādişāhdan ḫalvet (4) istedi. Arslan çün ḫalvet ėtdi, Dimne 

eytdi: (5) Nice zamāndur kim melik bir yėrde muḳı ̇m̄dür, hı ̇ç̄ ḥareket-i (6) şikār ve şāẕılıḳ ḳılmaz, 

hemı ̇ş̄eki ʿādeti ḳoyup-durur ve cemı ̇ ̄ʿ -i (7) meṣāliḥden el çekip-durur. ʿAcabā sebeb nedür, dėdi. (8) 

Arslan diledi kim sırrını Dimne’den gizleye. Bunlar (9) bu sözde iken nā-gāh Şenzebe çıġırdı, şöyle kim 

(10) ṭaġlar yanġılandı ve anuŋ āvāzınuŋ heybetinden (11) arslan yėrinden ṭuru geldi. Şöyle oldı kim 

ʿinān-ı (12) memleket elinden düşdi, yaʿnı ̇ ̄pādişāhlıġından (13) el yudı. Buġur rāzın ve sırrın Dimne’ye 

açdı, eytdi (14) ki benüm melāletüm işbu sebebdendür. İşbu āvāzı kim (15) ėşidürsin, ʿaceb bunuŋ 

issinüŋ cüssesi ne ḳadar (16) ola? Hele bir mehı ̇b̄ āvāzdur gelür. Eger ol cānavaruŋ (17) āvāzına göre 

ḳuvveti varısa, bu vaṭanı ben nā-çār terk (18) ėderem. Dimne eytdi: İşbu āvāzdan artuḳ hı ̇ç̄ daḫı (19) 

pādişāhuŋ gümānı var mıdur? Arslan eytdi: Yoḳdur. [8a] (<7a) Dimne eyitdi: Hı ̇ç̄ yaramaz kim 

pādişāh bu āvāz içün terk-i (2) vaṭan ėde. Eydüp-dururlar kim her nesnenüŋ āfeti vardur, (3) göŋül 

āfeti mehı ̇b̄ āvāzdur kim göŋli żaʿı ̇f̄ ėder, (4) yaʿnı ̇ ̄ göŋüle vehm bıraġur. Ammā ol āvāz cüsseye14 (5) 

taʿalluḳ degüldür. Her āvāza iltifāt ėtmege yaramaz, şol (6) dilkü ḥikāyeti gibidür kim vāḳıʿ oldı. Arslan 

                                                             
14  Metinde cüseye yazılmış. 
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(7) ṣordı, eytdi: Ol ḥikāyet nicedür? [8b] (<7b) Dimne eytdi: Getürüp-dururlar kim bir dilkü bir 

mı ̇ş̄ede (2) yürürdi. Nā-gāh ḳulaġına bir ṭabl āvāzı girdi. (3) Hemān kim ol āvāzı ėşitdi, yavlaḳ ḳorḳdı, 

(4) eytdi: Meger kim avcı geldi. Bu vehmile yürürken (5) gördi kim bir budaġa bir ṭavulı aṣa ḳomışlar, 

budaḳ aŋa (6) doḳunur, ol āvāz vėrür. Çün dilkü gördi (7) kim bir sehmnāk āvāzdur, ayruḳ kimse 

yoḳdur. Pes ṭamaʿ (8) ėtdi kim ṭavuluŋ derisin yėye. Ṭırmandı, aġaca çıḳdı, (9) ṭavuluŋ derisin yėdi. 

Dimne eydür: Bu meseli andan (10) getürdüm kim her āvāzda gevde aŋa muvāfıḳ bulunmaz. (11) Bunı 

andan getürdüm kim anuŋ ḥālinüŋ ḥaḳı ̇ḳ̄atin (12) pādişāha bildürem. Arslana bu söz ʿaẓı ̇m̄ ḫoş (13) 

geldi. Dimne’ye dėdi kim pes tedbı ̇r̄ nedür anı bilmege? (14) Dimne eytdi: Eger pādişāh buyurursa, ben 

ḳulı (15) varayın, anı göreyin, anuŋ ḥaḳı ̇ḳ̄atin pādişāha (16) bildüreyin. Arslan eytdi: Revādur, var gör, 

(17) dėdi. Dimne gönüldi15 gitdi, hemān kim görünmez (18) oldı, arslan yavlaḳ peşı ̇m̄ān oldı, eytdi: (19) 

İşbu işde ḫaṭā ėtdüm, ṣavāb işlemedüm. Zı ̇r̄ā ki […]  

[9a] (<1a) […]16 dėdiler. Şaġāl ilerü geldi, ol daḫı bu ṭarı ̇ḳ̄a faṣl (2) oḳudı. Cevāb vėrdiler kim senüŋ 

etüŋ yėrse (3) daḫı ziyān olur. Pes ḳurd ilerü geldi, bu üzere ol (4) daḫı söyledi. Dükelisi eytdiler kim 

ḳurd eti (5) boġaz aġrıdur ve daḫı aŋa zehr-i ḳātil dėyip-dururlar. (6) Pes buġur nā-çār bı ̇-̄çāre17 deve 

ilerü geldi, boynın uzatdı, ol daḫı bu faṣlı oḳudı, eyitdi: Benüm (7) nefsüm pādişāha fidā olsun, dėdi. 

İttifāḳ ėtdiler, (8) rāst eydür dėdiler, ḳamusı aŋa üşdiler, pāre pāre (9) eylediler. Bu meseli andan 

getürdüm, tā bilesin kim (10) aṣḥāb-ı aġrāżuŋ mekri, ḫāṣṣa kim yaraşdururlar, (11) esersüz ḳalmaz. 

Bed-gümānlıḳ getürürler eyü kişiler ḥaḳḳında. (12) Bu nevʿa dürüşmek ḫaṭāya yol eyler, şol ḳaz (13) 

ḥikāyeti gibi kim gėce deŋizde yıldız ʿaksin rūşen- (14) -ligin gördi, diledi kim ṭala. Ṭaldı, bulmadı. Ne 

ḳadar (15) kim ṭaldı, bulmadı. Buġur gün ṭoġdı, balıḳ (16) göründi. Ne ḳadar kim balıḳ gördiyse 

inanmadı, yıldız (17) aydının ṣandı, ṭalmaġı terk ėtdi. Buġur aç ḳaldı. Ol yaramaz tecribesi ucundan her 

gün aç geçerdi. [9b] (<1b) Eger arslan benümçün ḫıyānet dilerse, (2) anuŋ inanmaḳlıġına sebeb 

anlaruŋ ḫıyāneti oldı. Zı ̇r̄ā kim (3) anlardan ṭoġruluḳ bulmadı. Ol sebebden kimseye (4) inanmaz. 

Dimne eytdi: Bu işüŋ defʿine ne endı ̇ş̄e (5) ḳılursın, dėdi. Şenzebe eytdi: Ṣavaşdan ve duruşmaḳ- (6) -

dan artuḳ çāre yoḳdur, dėdi. Eger bir kişi cemı ̇ ̄ʿ -i (7) ʿömrinde ṣıdḳıla nāfile namāz ḳılsa ve ḥelāl 

mālından (8) ṣadaḳa vėrse ol sevābı bulmaz kim bir sāʿat kendü (9) nefsi üzre ve daḫı mālın ṣaḳınmaḳ 

üzre duruşa. (10) Eger ölürise mertebe-i şehādet bulur, النبى علیھ السالم فھو شھید و من قتل دون مالھ (11) قال كما 

 İmdi ol sevāb (13) kim cihādda ḥāṣıl olur, nāfile namāzda daḫı (14) ʿibādetde .من قتل دون نفسھ فھو شھید (12)

ḥāṣıl olmaz. Ve şol cihād kim nefs üzre (15) ola, anuŋ sevābınuŋ ne ḳıyāsı ola? Dimne eytdi: (16) 

ʿĀḳıllar cengde ivmegi daḫı evvel çalmaġı revā gör- (17) -mezler. Ve bunuŋ gibi işler kim ḫaṭarnāk ola, 

ehl-i (18) ʿaḳl anı rıfḳıla müdārā[y]ıla göre. Arslan ḫod (19) zūr-ı bāzūda meşhūr ve maʿrūf. Ve ḳażiyye 

muḳarrerdür [10a] (<2a) kim her kimse kim düşmeni ḫor göre, anuŋ ḥikāyeti ol (2) ṭayṭūy18 ḥikāyeti 

gibi olur, āḫir peşı ̇m̄ānlıḳ aṣṣı19 (3) ḳılmaz. Şenzebe eyitdi: Ol ḥikāyet nicedür? 

Dāsitān-ı (4) ṭayṭūy bā-vekı ̇̄l-i deryā 

Dimne eytdi: Ḥikāyetde getürüp-durur- (5) -lar kim deŋiz ḳuşlarınuŋ arasında bir ḳuş olur, (6) aŋa 

ṭayṭūy20 dėrler. Ol ḳuşdan bir cüft meger kim (7) bir deŋiz kenārında vaṭan ṭutup-dururdı. Çün (8) 

yumurda vaḳti oldı, dişisi erkegine eytdi: (9) Bir yėr isteyüp bulmaḳ gerekdür kim anda yumurda (10) 

ḳoyavuz. Erkegi eytdi: İşbu ara ḫoşdur, dėdi. (11) Bir yėrden daḫı bir yėre varmaḳ ṣavāb degüldür, dėdi. 

                                                             
15  Metinde günüledi yazılmış. 
16  Bağlam kopuk. Arada eksik varaklar var. 
17  Metinde bi-çāre yazılmış. 
18  Metinde ṭūtı̄̇ yazılmış. 
19  Metinde ıṣṣı şeklinde yazılmış. 
20  Metinde ṭayṭavı̄̇ yazılmış. 
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(12) Dişisi eydür: Bu arada fikr gerekdür. Eger deŋiz (13) mevc ėdecek21 olursa yavrıları alursa, bunda 

(14) ne ėtmege yarar? Erkegi eytdi: Hergiz gümānum yoḳdur (15) kim vekı ̇l̄-i deryā bu dilı ̇r̄ligi eyleye ve 

benüm ṭarafum (16) ḳoya. Ve eger bu yaramazlıġı ėderse, ben andan intiḳāmum (17) alam, dėdi. Dişisi 

eytdi: Ḳanḳı yaraġuŋıla vekı ̇l̄-i (18) deryādan intikām alursın? Kişi kendözin bilmek (19) ḫoşdur. Bu 

endı ̇ş̄eden geç, bir eyü yėr bul. Yumurda [10b] (<2b) ḳomaġa bir berk yėr bul. Meseldür her kimse 

kim nāṣiḥ kişiler (2) sözün ėşitmese, aŋa ol ėrişür kim ol baġaya (3) ėrişdi. Erkegi ṣordı kim ol nicedür, 

dėdi. 

(4) Dāsitān-ı seng-puşt bā-baḳlan 

Dişisi eytdi: Ḥikāyetde (5) getürüp-dururlar kim bir gölcük varıdı. Ol (6) gölcükde iki ḳaz varıdı. Ve bir 

baġa anlaruŋla (7) ġāyet dost olup-dururdı. Nā-gāh rūzigār-ı ġaddār (8) bunlaruŋ vaḳtine el urdı, ol 

gölcük eksilmege (9) yüz ṭutdı. Ol ḳazlar çün anuŋ eksildügin (10) gördiler, baġa ḳıtına geldiler, 

eytdiler: Senüŋle vidāʿ (11) ėtmege geldük, dėdiler. Esen ḳalġıl ėy dost-ı (12) muvāfıḳ, dėdiler. Hemān 

kim baġa bunı ėşitdi, (13) feryād ėtdi ve gözlerinden firāvān yaş döküldi, (14) eytdi: Ėy dostlar, ṣuyuŋ 

eksildüginüŋ (15) ziyānı mażarratı baŋa oldı. Zı ̇r̄ā kim benüm (16) dirligim ṣusuz muḥāldür22. Siz 

ḳanaduŋuz ḳuvveti[yi]le (17) bir iḳlı ̇m̄den bir iḳlı ̇m̄e gidersiz. Şimdiki ḥālde (18) mürüvvet mi ola kim 

beni bunda ḳoyup gide- (19) -siz? Benüm sizsüz dirligim muḥāldür. Bir hı ̇l̄e düzüŋ [11a] (<3a) kim 

beni daḫı bile iltesiz kim baŋa siz olmayıncaḳ ārām u ḳarār (2) yoḳdur. Ḳazlar eytdi: Senüŋ ayrılıġuŋ 

zaḥmeti (3) bize daḫı ḳatıdur. Ve her ḳanda kim varavuz, egerçi (4) anda niʿmet ve rāḥat ne ḳadar çoḳ 

olursa, (5) sensüz hı ̇ç̄ leẕẕeti yoḳdur. Ammā sen şefḳatlü (6) kişilerüŋ işāretin ve nāṣiḥlerüŋ naṣı ̇ḥ̄atin 

sebük (7) dutarsın. Eger dilerseŋ, seni bile ala gidevüz. (8) Saŋa şarṭ ėderüz kim ol vaḳt kim seni 

götürüp (9) havāya uçavuz, ne ḳadar kim ḫalāyıḳuŋ gözi bizi göre, (10) her biri bir dürlü geleci söyleye. 

Zinhār sen (11) cedeli ḳoyasın ve hı ̇ç̄ aġzıŋ açmayasın. Baġa (12) eytdi. Her ne kim siz buyurursız anı 

ėdem, dėdi. Ve ol (13) nesne kim size vācibidi, yėrine getürdüŋüz. (14) Ben daḫı her ne kim siz dėrsiz, 

aġzım açmayam. Vardılar, (15) bir aġaç getürdiler. Baġa ol aġacuŋ ortasına (16) dişiyle yapışdı ve ol iki 

ḳaz iki ucun (17) ṭutdı. Çünkim havāya aġdılar, ḫalāyıḳ anları gördiler, (18) ʿaceblediler. Dört yaŋadan 

āvāz çıḳdı kim görüŋ, (19) ol iki ḳaz bir baġayı götürmiş gider. Baġa miskı ̇n̄ [11b] (<3b) biraz vaḳt hı ̇ç̄ 

ṭınmadı, söylemedi. Āḫir ḫalḳuŋ (2) diline ṣabr ėtmege ṭāḳati ḳalmadı, eytdi kim (3) inşāʾallah kör 

olasız, dėdi. Hemān kim aġzın açdı, (4) ol aġaç aġzından çıḳdı, kendüsi düşdi. Ol (5) iki ḳaz faṣı ̇ḥ̄ 

āvāzıla eytdiler kim biz dostlardan (6) naṣı ̇ḥ̄at ḳabūl ḳılmaduŋ. Baġa cevāb vėrdi, eytdi: (7) Bu dükeli 

sevdādur. Ecel ṭabı ̇ ̄ʿ atı ṣafrā tėz eyledi, (8) her kim yüz dutdıysa anuŋ menʿine çāre bulmadı. (9) 

Elbette ėrişse gerekdür. Andan ḥaẕer ėtmek (10) muḥāldür23. 

Naẓm 

 از مرك حذر كردن دو روز روا نیست    

 روزى قضا باشد و روز كھ قضا نیست   (11)

 

 روزى كھ قضا باشد كوشش نكند سود     (12)

 روزى كھ قضا نیست در و ترس روا نیست             (13)

                                                             
21  Metinde idicek yazılmış. 
22  Metinde maḥāldür yazılmış. 
23  Metinde maḥāldür yazılmış. 
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(14) Ṭayṭūy24 eytdi: Ėşitdüm bu meseli. Velı ̇k̄in ḳorḳma, (15) bir yėrde yumurdayı ḳo, dėdi. Çün dişisi 

yumurdayı (16) ḳodı, çün vekı ̇l̄[-i] deryā bunı ėşitdi, anuŋ (17) kibrinden ve raʿnālıġından ḳaḳıdı, 

mevce geldi (18) ve anuŋ yavruların aldı gitdi. Dişisi (19) çün bunı gördi, yavlaḳ ıżṭırāb ėtdi, [12a] 

(<4a) eytdi: Ben bilürdim kim ṣuyıla oyun yoḳdur. Sen bilmezlik (2) eyledüŋ, benüm yavrularum yele 

vėrdüŋ, dėdi. Erkegi (3) eytdi: Sözi ḥürmetle, ḥüccetle söyle kim ben kendü (4) ḳavlümüŋ ḥaḳḳından 

gelem ve kendü inṣāfum vekı ̇l̄-i (5) deryādan alam. Der-ḥāl ḳuşları cemʿ eyledi ve bunlara (6) ḥikāyeti 

dėdi, eytdi: Eger dükeliŋüz ittifāḳ (7) ėtmezseŋüz ve bunuŋ tedārükine muḳayyed olmaz- (8) -saŋuz, 

vekı ̇l̄[-i] deryā cürʾetin artırur. Pes vācib (9) oldur kim ḳamuŋuz dėrilesiz, sulṭān-ı ṭuyūr sı ̇-̄murġ (10) 

ḳıtına varasız, bu işüŋ tedārükin ėdesiz. Dükeli (11) ḳuşlar cemʿ oldular, sı ̇-̄murġuŋ ḳıtına vardılar, 

ṣūret-i (12) vāḳıʿayı aŋa dėdiler ve aŋa eytdiler: Eger sen (13) bu işe iḳdām ėtmeziseŋ, bu ḳuşlaruŋ 

pādişāhı (14) olımazsın, dėdiler. Der-ḥāl sı ̇-̄murġ iʿzāzıla işe (15) ḳadem urdı. Dükeli ḳuşlar anuŋ 

emrine muṭı ̇ ̄ʿ  (16) olup dėrildiler ve niyyeti buŋa baġladılar kim (17) anuŋla intiḳāma meşġūl olalar. 

Vekı ̇l̄[-i] deryā çün (18) gördi kim sı ̇-̄murġ ve ne ḳadar ḳuşlar varısa (19) geldiler, nā-çār vekı ̇l̄-i deryā 

yavruları gėrü vėrdi. [12b] (<4b) Ve bu ḥikāyeti andan getürdüm kim bilesin ki hı ̇ç̄ ḥālde (2) düşmeni 

ḥor görmek eyü degüldür. Şenzebe eytdi: (3) Ben anuŋla ṣavaş ėtmezem. Lı ̇k̄in kendü nefsin ṣaḳlamaḳ 

(4) revādur. Dimne eytdi: Çün arslan ḳıtına varasın, (5) anuŋ ʿalāmetin göresin kim ṭoġru ṭurup boynın 

(6) uzadup ve ḳuyruġun yėre dögerse, ḥaḳı ̇ḳ̄at (7) bilesin ki anuŋ nefsi yavuzluḳ üzerinedür. Pes (8) 

Dimne şād oldı, güle güle Kelı ̇l̄e ḳıtına geldi. (9) Kelı ̇l̄e eytdi: İşüŋ neye ėrişdi? Eytdi: (10) Ġāyet murād 

yüz gösterdi. İkisi daḫı arslandan (11) yaŋa vardılar. İttifāḳıla Şenzebe daḫı anlaruŋ (12) ardınca vardı. 

Çün arslan anı gördi (13) ve aŋradı, ḳuyruġun yėre dögdi. Şenzebe (14) bildi kim kendüye ḳaṣd eyledi, 

kendü kendüye (15) eytdi: Sulṭānuŋ ḫiẕmetkārları ḳorḳudan (16) ve ḥayretde şol kişiye beŋzer kim 

yılanıla bir yėrde (17) ola yāḫūd arslanıla bile yata. Eger yılan uyursa, (18) arslan gizlenmiş olursa, 

andan emı ̇n̄ olmaġa (19) yaramaz, āḫir baş ḳaldurur dėyü fikr eyledi ve ṣavaş [...] [13a] (<5a) […]25 

senüŋ araŋda bir nişān ola. Naḳḳāş eytdi: Bir don (2) düzeyim kim iki renglü ola, biri ġāyet aḳ ola, (3) 

birisi ġāyet ḳara ola. Çün sen anı göresin, evden (4) çıḳasın. Naḳḳāşuŋ ḳulı bu sözi ėşidürdi, (5) şöyle 

kim anlar bilmezdi. Çün birḳaç gün geçdi, bir gün (6) naḳḳāş işe gitdi, geç ḳaldı. Ḳul ol donı (7) 

naḳḳāşuŋ ḳızından diledi, aldı ve ʿavratı ol ʿalāmetle (8) aldadı, anuŋla yaḳın oldı. İşi bitdükden ṣoŋra 

(9) geldi, donı gėrü ḳıza vėrdi. [...]26 (10) evine geldi, maʿşūḳa ārzūsı [...]27, [13b] (<5b) der-ḥāl ṭonı 

omuzuna urdı, ol maʿlūm yėre vardı. (2) Çün ʿavrat ol ʿalāmeti gördi, tı ̇z̄cek ḳarşu (3) çıḳdı, eytdi: Ėy 

dost, işbu sāʿat geldüŋ, (4) ḫayr ola ki gėrü geldüŋ? Der-ḥāl naḳḳāş bildi kim (5) bu işi ḳul ėtdi, geldi. 

Naḳḳāş ḳızın yavlaḳ dögdi, (6) ol ṭonı oda yaḳdı. Ve bu meseli andan getürdüm, (7) tā melik bile kim 

benüm işümde taʿcı ̇l̄ gerekmezdür. Ve ḥaḳı ̇ḳ̄at (8) bilmek gerekdür, ben bu sözi ʿuḳūbetden ve helāk- 

(9) -likden ḳorḳup dėmedüm. Egerçi her yönden ölmek (10) gerekdür, niçe yürüyüp ḳaçanlar anuŋ 

elinden ser-gerdān (11) olup-dururlar ve andan ḳaçmaḳ mümkin degildür. 

  خیره ا ندر قتام حملۀ او    (12)

  حملۀ شیر و حیلۀ روباه     

(13) Ve eger benüm biŋ cānum olaydı, ol cān gitdüginden (14) melike fāʾide olduġın bileydüm ve anuŋ 

meyli (15) olduġın bileydüm, bir sāʿatde dükelin terk ėdeydüm (16) ve iki cihānuŋ saʿādetin bulaydum. 

Velı ̇k̄in pādişāh (17) bu işüŋ ṣoŋuna naẓar ėtmek gerekdür. Anuŋiçün kim (18) [...]28 dutmaz ve 

kifāyetlü ḫidmetkār (19) [...]29 ötürü anları terk ėtmek [14a] (<6a) ḫalelden ḫālı ̇ ̄degüldür. Ve her vaḳt 

                                                             
24  Metinde ṭayṭavı̄̇ yazılmış. 
25  Bağlam kopuk. Arada eksik varaklar var. 
26  Sayfa kenarı yırtılmış olduğu için bu kısım tamamlanamadı. 
27  Sayfa kenarı yırtılmış olduğu için bu kısım tamamlanamadı. 
28  Sayfa kenarı yırtılmış olduğu için bu kısım tamamlanamadı. 
29  Sayfa kenarı yırtılmış olduğu için bu kısım tamamlanamadı. 
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bir ḫidmetkār ḳul (2) tedbı ̇r̄e ve kifāyete yarar olmaz ve iʿtimād ėtmege daḫı (3) yarar olmaz. Ve her 

vaḳt bir ḫiẕmetkār sābit-ḳadem ola, (4) ele girmez ve bir nāṣiḥ ḳul kim maḥrem-i esrārı ola, bulunmaz.  

 سالھا باید كھ تا یك سنك اصلى آفتاب        (5)

 لعل كردد دربدخشان یا عقیق اندر یمن      (6)

(7) Çün arslan anası gördi kim Dimne’nüŋ sözi (8) arslan ḳulaġına rıżā maḥalline ėrişür, yaʿnı ̇ ̄zamānıla 

(9) ḳabūl olur, gümān ėtdi kim nā-gāh bu ḳalbi ġaddār kim (10) baḳırı30 altunla ḳaplamışdur ve daḫı şol 

yalanları (11) söyler kim göŋül ḳabūl ėder, ol daḫı aŋa inanur (12) kim ol Dimne issi sözlü ve datlı 

dillüdür ve dāyim (13) bu beyti kendüye vird ėdüp-durur: 

 ھر جا كھ سخن كویم موم كنم آھن          (14)

 جایى كھ ھنرورزم چون لعل كنم خارا     (15)

(16) Yüzün arslana dönderdi, eytdi: Düşmenüŋ sözün (17) diŋlemek aŋa rıżā göstermek gibidür, dėdi. 

Hemān (18) laḥẓa ḫışmıla ṭurdı gitdi. Arslan buyurdı (19) kim Dimne'[yi] baġlamaḳ gerekdür ve anuŋ 

ḥālin tefaḥḥuṣ [14b] (<6b) ėtmek gerekdür, ḳużātı cemʿ ėtmek gerek. Pes andan ṣoŋra (2) arslan anası 

gėrü geldi, arslana eytdi: Ben (3) hemı ̇ş̄e Dimne’nüŋ bü’l-ʿacebligin ėşidürdüm. Şimdiki (4) ḥālde 

muḥaḳḳaḳ oldı. Bu yalanları kim dürlü dürlü (5) ʿibāret ü dürlü temevvücātıla31 kim söyler ve ol defiʿ- 

(6) -ler kim ėder, çıḳacaḳ ve ḳurtulacaḳ yėrler kim ister. (7) Eger melik aŋa söze mecāl vėrürse, bir 

kelime[y]ile (8) kendözün ḳurtarır ve kendüyi bı ̇-̄cürüm ve bı ̇-̄cerı ̇m̄e (9) gösterür. Maṣlaḥat-ı rāḥat 

oldur kim anuŋ öldürmegine (10) olur kim anuŋ vücūdı māye-i mefsededür. Aŋa (11) hergiz müddet ve 

mühlet vėrmeyeler, dėdi. Arslan (12) eytdi: Pādişāhlaruŋ ḫidmetkārları dāʾimā biri (13) birin dilemez. 

ʿAle’l-ḫuṣūṣ birisi ʿaḳlıla, hünerle (14) taḳarrüb bulmış ola ve hünerle ilerü varmış ola, aŋa (15) yavuz 

ṣanıcı ve ḥasūd çoḳ olur. Dimne’nüŋ mertebesi, (16) bu ḳavm kim benüm ḳıtımdadur, bunlara aġır 

geldi. Hı ̇ç̄ beŋzemez (17) kim bunlaruŋ ictimāʿı benüm maṣlaḥatımçün ola ve anuŋ (18) düşmenlıġıçün. 

Dilemezem ki anuŋ ḥaḳḳında ive iş (19) işleyem, anlaruŋ aṣṣılarıçün ben kendü ziyānım isteyem. 

                                                             
30  Metinde baḳarı yazılmış. 
31  Metinde temevvühātıla yazılmış. 
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