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Tercüme Edenin Önsözü

YE DI YÜZ YÝLDAN be ri, bütün dünya da, ölmez eser ler arasýn-
da yer alan ve çe þit li dil le re tercüme edi len Mes nevî-i Þerîf’in 
bi lin di ði gi bi Türkçe’ye de yapýlmýþ man zum ve men sur bir çok 
tercüme le ri vardýr. Fa kat bu tercüme ler den ra hat ça ya rar lan mak 
ko lay ol ma mak tadýr. Çünkü hi kâ ye ler, bir kaç sa hi fe de bit me-
mek te, hikâye ler içi ne baþ ka hikâye ler de gir mek te, ve böyle ce 
esas hikâye uza yýp git mek te dir. Yanlýþ an laþýlmasýn, hâþâ ben 
bu nu ten kid mak  sadý ile yazmýyo rum. Bu ter tip ler, bu uzayýp git-
me ler bir hik me te da yan mak tadýr. Hz. Mevlâna fi kir le ri ni da ha 
iyi an lat mak için, ko nu ile il gi li çe þit li yer ler den hi kâye ler almýþ, 
çaðrýþým su re tiy le hatýrýna ge len bazý fýkra larý da ek  le miþ ve ko nu-
yu ken di müba rek görüþle ri ile süsle miþ tir. Fa kat zin cirvârî uzayýp 
gi den hikâye ler ara sýn da oku yu cu da esas hikâye yi ve do layýsýyla 
ko nu yu kay bet mek te dir.

Bugünün in sanýnýn ha yat þart larý ile ye di asýr önce si nin in saný 
arasýnda el bet te çok fark vardýr. Bu atom dev ri in  saný maddî 
imkânlar el de et miþ, zen gin leþ miþ, adetâ ma  ki ne leþ miþ, ken di ni 
bir çok hu sus lar da ra ha ta ka vuþ tur muþ tur. Fa kat mânâ yönün-
den fa kir düþmüþtür. Es ki in sanýn sabrýný, ilim aþkýný, ma nevî 
gücünü kay bet miþ tir. Çünkü bit mez, tüken mez ih ti yaç la rýnýn ve 
son suz is tek le ri nin esi ri ola rak çýrpýnýp dur mak ta ve do layýsýyla 
ha yatý ken di ne ze hir et mek te dir. Böyle bir in san oku mak için 
faz  la bir za man ayýrmadýðý gi bi, uzayýp gi den, bir bi ri ne ka rýþan 
hikâye ler için de sabrý da tüken mek te dir. Aslýnda Mes ne vi, bir 
hikâye ki tabý da de ðil dir. Mes ne vi, ha ki kat ler ki tabý, ir fan ki tabý-
dýr. Hz. Mevlâna, Mes nevî’nin I. cil di nin önsö zün de: “Mes nevî, 
ha ki ka te ulaþ mak ve Al lah’ýn sýrlarýna âgâh ol mak is te yen ler için 
bir yol dur. Mes nevî, te miz len miþ ki þi ler için gönülle re þifâdýr. 
Hüzünle ri gi de rir. Kur’ân’ý açýkça an la ma ya yardým eder. Huy-



Mes nevî-i Þerifin Bi rin ci Cil di ne 
Hz. Mevlâna’nýn Yazdýðý Önsöz

Bu ki tap, Mes ne vi ki tabýdýr. Mes ne vi, hakîka te ulaþ mak 
ve Al lah’ýn sýrlarýna âgâh ol mak, akýl er dir mek is te yen ler 
için bir yol dur. Mes ne vi, din asýllarýnýn asýllarýnýn asýlla rý
dýr. Al lah’ýn en büyük þaþ maz þerîati, hakîka te gi den nur lu 
yo lu dur. Mes ne vi, için de kan dil bu lu nan kan dil li ðe ben zer. 
Sa bah lar dan da ha nur lu bir su ret te par lar. Hakîka ti ara 
yan gönüller için bir cen net tir. Mes nevî’nin pýnar larý var, 
dal larý var, bu dak larý var, bu pýnar lar dan bir ta ne si ne “Sel
sebîl” der ler. Bu rasý ma kam sa hip le rin ce, kalp le ri uya nýk 
in san lar ca en hayýrlý du raktýr. En güzel din len me ye ri dir. 
Hayýrlý in san lar, iyi kim se ler, ora da yer ler, içer ler, ne  þe
le nir ler, fe rah lanýrlar. Mes nevî imanlýla ra þifâ, iman sýz la ra 
has ret tir. Ni te kim, Hakk: “Kur’ân-ý Kerîm ile ço ðu nun yo lu
nu azýtýr, ço ðu nun yo lu nu doð rul tur. Hidâye te eriþ ti rir.” 
de miþ ler dir. Þüphe yok ki Mes ne vi, te miz len miþ ki þi ler için 
gönülle re þifâdýr. Hüzünle ri gi de rir. Kur’ân ý açýkça an la
ma ya yardým eder. Huy larý güzel leþ ti rir. Gö nül le ri te miz 
in san lar dan, hakîka ti se ven ler den baþ ka la rýnýn Mes ne vi ye, 
do kun ma larýna müsâade yok tur.

Mes ne vi âlem le rin Rab bi’nden gönüle in miþ ha ki kat le ri 
ih ti va eder. Ger çek ten de Mes ne vi Rabbü’lâlemîn ta ra
fýndan il ham olun muþ bir ki taptýr. Bâtýl, onun ne önün den 
ge le bi lir, ne de ardýndan. Al lah onu ko rur.



HAZRETİ MEVLÂNÂ’NIN 
HAYATI

HazretiMevlânâ’nýnDoðumTarihiveYeri

Mevlânâ Ce la led din Mu ham med (6 Re biülev vel 609/ 
30 Eylül 1207) se ne sin de Belh þeh rin de dünya ya gel
miþ tir. Bu do ðum ta ri hi üze rin de görüþ ayrýlýklarý var dýr. 
Me nakýbu’l-Ari fin sa hi bi Ef lakî De de mer hum, yu karý da  ki 
ta ri hi göste rir ken Haz re ti Mevlânâ’nýn Fîhi Mâfih ese  rin de 
Se mer kand’da idik, Har zem þah, Se mer kand’ý ku þatmýþ, 
as  ker yýðmýþ, sa vaþýyor du. Bir ma hal le de pek gü zel bir kýz 
vardý. O kýz o ka dar güzel di ki, o þe hir de ona ben zer kýz 
yok tu. O kýzýn:

“Al lah’ým benî za lim düþman larýn eli ne býrak ma, bu nu ba na 
re va görme” di ye yal vardýðýný duy dum, di ye yaz masý bu 
ta ri hin yanlýþ ol du ðu nu göster mek te dir. Çünkü: Se mer
kand þeh ri Mevlânâ’nýn do ðum ta ri hi olan 1207 ta ri hin de 
Har zem þah ta rafýndan mu ha sa ra edil miþ ti. Bu mu ha sa ra 
va kasý, kýzýn güzel li ði ni hatýrla masý için Mevlânâ’nýn o yýl
lar da en azýndan beþ altý yaþýnda ol masý ge re kir. Her hal de 
bu se bep ten ola cak ki ta rih çi Will Du rant Mevlâ nâ’ nýn 
do ðum ta ri hi ni 1201 di ye göste rir ken, Ma uri ce Bar res de 
1203 ola rak kay det miþ tir. Belh þeh ri bugün Af ga nis tan’da 
bu lun mak tadýr. Belh þeh ri, o de vir ler de, ilim mer ke zi olup 
henüz Mo ðol is ti lasýna uð ra mamýþtý. Ca mi le ri, med re se
le ri, sa ray larý ile et ra fa ün salmýþtý. Ýpek yo lu üze  rin de 
tüccar larýn da kay naþtýðý, ik ti sa den ge liþ miþ bir baþ kent 
idi.



Ney’in ayrýlýktan þikâyeti1

(c. I, 1-18)

1 Þu Ney’in ne ler söyle di ði ni can ku laðý ile din le, o ay rý
lýklar dan þikâyet et me de dir. 

Ney ken di ne has bir dil le, hal di li ile di yor ki: “Be ni 
ka mýþlýktan kes tik le rin den be ri, fer yadýmdan, duy gu lu 
olan er kek de, kadýn da in le mek te, að la mak tadýr. Þu var ki 
be ni din le yen her in san, be nim ne ler de di ði mi an la ya maz,

Be nim fer yadýmý du ya maz. Be ni an la mak, be ni duy mak 
için, ayrýlýk acýsý çek miþ, gönlü ya ra lanmýþ, iç li bir in san 
is te rim ki, acýlarýmý, dert le ri mi ona an la tayým. 

Aslýndan, va tanýndan ayrý düþmüþ, ora dan uzak laþmýþ 
ki þi, ora da ge çir miþ ol du ðu mut lu za maný arar, o za maný 
tek rar ya þa mak is ter, ayrýldýðý sev gi li ye tek rar ka vuþ mak 
ar zu eder. 

Ben her mec lis te, her top lu luk ta, in le dim, að ladým, 
dur  dum. Ben, huy suz in san lar la da, iyi in san lar la da dü þüp 
kalktým. 

Her kes, ken di an layýþýna, zannýna göre, be   nim dos tum 
ol du. Ama, kim se be nim gönlümde ki sýr larý araþtýrmadý, 
öðre ne me di. 

1 Ney, nefsânî ar zu lar dan kur tul muþ, nef si ni yok et miþ, ilâhî sev gi ile 
dol muþ kâmil in sanýn sem bolüdür. Ney, kamýþlýktan ayrý düþtüðü 
için in le mek te dir. Ýnsan da, ezel âle min den, rûh âle min den dünya ya 
sürgün edil miþ tir. Hakk’tan ayrý düþtüðü için muz da rip tir. Dünya da 
ya þadýðý müddet çe, acýlar, has talýklar, belâlar için de çýrpýndýkça in san, 
rûh âle min de ki mut lu lu ðu nun özle mi ni du ya cak, ya bancý ol du ðu ve 
sürgün gi bi ya þadýðý dünya dan kur tu luþ yol larýný ara ya caktýr.
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Hal bu ki be nim sýrrým, fer yadýmdan uzak de ðil dir. 
Fa kat her gözde onu göre cek nûr, her ku lak ta, onu iþi te
cek, du ya cak güç yok tur.2

Ten can dan, can da ten den giz li de ðil dir. Fa kat kim se ye 
caný görmek iz ni ve ril me miþ tir. 

Ney’in þu se si, gönlü ya kan bir ayrýlýk, bir aþk ate þi dir. 
Kim de bu ateþ yok sa, o, maddî varlýðýndan kur tul sun, yok 
ol sun.3

10 Ney’in se sin de ki te sir, yakýcýlýk, onun içi ne düþen 
aþk ate þin den dir. Hakîkat þa rabýnda bu lu nan, in saný mest 
eden hal de, aþk coþ kun lu ðun dandýr. 

Ney, sev gi li sin den ay rýl mýþ olanýn ar ka daþýdýr, dos tu
dur. Onun yakýcý se si, bi zim Hakk’a ka vuþ mamýza en gel 
olan per de le ri mi zi yýrt mýþtýr. 

Ney gi bi bir zeh ri, ney gi bi bir pan ze hi ri, ney gi bi bir 
dos tu, ney gi bi bir âþýký kim görmüþtür?4

Ney, kan lar la do lu bir yol dan, aþk yo lun dan bah set
mek te dir. O, sev gi yüzünden çölle re düþen Mec nun’un aþk 
hikâye le ri ni an lat mak tadýr.5

Bi ze, hak yo lu nu göste ren ger çek aþkýn mah re mi, dos
tu, aklýný yi tir miþ âþýklar dan baþ kasý de ðil dir. Ko nu þan 
di le, ku lak tan gay ri müþte ri, tâlib yok tur.6

2 Yâni ken di cin sin den bir rûhý âri fi, yalnýz ârif olan an lar.
3 Yok ol sun, bir bed duâ de ðil dir. Ak si ne, mânen ya þasýn, var ol sun, yok

lu ðu arasýn, ben lik ten kur tul sunr, de mek tir. 
4 Kâmil in san, iyi nin de, kötünün de miyârýdýr. Günahkârlarýn kötü huy

larýnýn zeh ri dir. Kötü huy larý öldürür, yok eder. Kötü huy larýn te si ri ile 
mânen ze hir len miþ, ölmüþ bu lu nan iyi huy larý da di ril tir.

5 Aþk öyle bir alev dir ki par layýnca sev gi li den baþ ka ne var sa hep si ni 
ya kar. Mes nevî, c. V, 588. 

6 Ârif le rin hakîkat ten bah se den sözle ri ne, an cak Hakk aþkýyla mest 
olan larýn ku lak larý tâlib olur. Akýldan, an cak bu aklý yi tir miþ olan lar 
an lar. 
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Gamlý ge çen günle ri miz uzadý ve so na er me si ge cik ti. 
O günler, mut suz luk, acýlar ve ayrýlýk ateþ le ri ile ar ka daþ 
ol du da, yandý, git ti.15

Günler ge çip git ti ise varsýn geç sin. Gam ye me, on la ra 
de ki: “Ge çin, gi din... si zin gi diþ le ri niz den bi zim kor ku
muz yok tur... Ey mübârek, ey te miz dost... Sen kal, sen 
var ol.7

Hakk âþýklarý, mu hab bet deryâsýnýn balýklarýdýr. On lar 
vus lat su yu na kan maz lar, bu se bep le balýktan baþ ka her
kes su ya kandý, na si bi ol ma yanýn da günü, uzadýkça uza dý. 
Rûhen yüksel me miþ, ham kalmýþ ki þi, ye tiþ kin, ol gun ki þi
nin ha lin den an la maz. Öyle ise sözü kýsa kes mek ge rek tir, 
ves selâm.8

Allah
(c. III, 2905-2908)

Gökle ri ya ra tan da o, gökler de ki le ri ya ra tan da o; su yu, 
top raðý, yeryüzünü ve yeryüzünde bu lu nan larý da ya ra tan 
o.. 2905 

Gökle re dönme yi tak dir et miþ; ona saflýk ver miþ, su ya 
du ru luk, top ra ða bu lanýklýk, ka ra yüzlülük, bir to hu mu 
bi ti rip ge liþ tir me ka bi li ye ti ih san et miþ.

Bu du rum da nasýl olur da, gökyüzü ça mur laþýr, ça mur 
da, saf ve du ru bir hâl alýr?

Ýster sen bir ta þa yüz yýl bo yun ca “Lâl ol, da ha kýymet
li bir taþ ol de” es ki yip yýpranmýþ bir þe ye de, yüz se ne 
bo yun ca hiç dur ma dan, ye ni ol; ye ni ol du ðun o es ki gün
le re tek rar dön de sen.

7 Mübârek ve ter te miz dost sözünden bazý þârih ler, in saný kâmi li, 
mürþi di kas det miþ ler dir. Bazýlarý da Cenâbý Hakk’ý düþünmüþler dir. 

8 Mes nevî’nin I. cil di nin en baþýnda bu lu nan bu on se kiz bey ti Hz. Mevlâ
na ken di si yazmýþtýr. Bun dan son ra bütün cild ler de bu lu nan yir mi beþ 
bin altýyüz ondört bey ti Mevlâna söyle di, Hüsâmed din Çe le bi yazdý. 
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Top ra ða, Su hu yu nu al, su ya ben ze, onun gi bi ol; su ya 
da, Bal ol, Süt ol de sen ne fay da! 

Cenâbý Hakk, ya rattýklarýnýn her bi ri ne bir þey ih san 
et miþ, her bi ri ne ayrý bir yol çiz miþ tir. Nasýl olur da bir dað 
uð ra þa rak, çalýþa rak bir sa man çöpü olur?” Sa man çö pü de 
ko ca bir dað olur böyle bir þey mümkünmü?

Her þe yi Al lah ya ratmýþtýr
(c. VI, 365-367, 371)

Nasýl olu yor da ken di ken di ne; “Gündüzle ge ce bir 
sa hi bi, bir ge ti rip götüre ni ol madýkça, nasýl ge lir, nasýl 
gi der?” de mi yor sun.365

Ey za vallý, akýl ere cek þey le rin et rafýnda dönüp do la þý
yor sun, gel bir de þu akýlsýzlýðýný sey ret!

Ey düþünce siz ki þi, söyle ba kalým, evin bir yapýcýsý, bir 
mimârý ol masýný düþünmek mi da ha ak la uy gun dur, yok sa 
yapýcýsý ve mimârý ol ma dan evin ken di ken di ne mey da na 
gel me si ni düþünmek mi ak la uy gun ge lir? 

Güzel bir san‘at ese ri, kör bir ço lak adamýn elin den mi 
çýkar, yok sa ma ha ret li, gözü görür, duy gu lu bir ki þi nin mi 
ese ri dir?371 

O ol ma saydý, gökyüzü ne döner di, ne nûrlanýrdý, ne de 
me lek le rin yur du olur du. 

O ol ma saydý de niz ler hey bet li ol mazdý. Ýçle rin de ne 
balýklar yüzer, ne de pâdi þah la ra lâyýk in ci ler bu lu nur du. 
2105 

O ol ma saydý, yeryüzünün, ne için de kýymet li ma den ler, 
defîne ler bu lu nur du, ne de dýþýnda ya se min ler bi ter di. 

Rýzýklar bi le onun rýzkýný ye mek te dir. Mey ve ler de 
o nun yað mu ru na su samýþlar da onun için du dak larý ku ru
muþ tur. 
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Bütün varlýklar, onun çev ge ni nin önünde bir top gi bi
dir. Onun çev ge ni ne, yâni Hakk’ýn takdîri ne uyar, o çev ge
ne sec de eder ler. 926 

Ey gönül, sen de bu yüz bin ler ce varlýðýn bir par ça sý
sýn, nasýl olur da onun hükmüne karþý ka rarsýz bir hâle 
gel  mez sin? 

932 Her þey büyük ya ra dan’ýn aþký ile ka rarsýzdýr. Bu lu
ta da öyle git me, böyle git di ye ateþ ten (þim þek ten) kýrbaç 
vu rur lar da der ler ki: “Hay di, filân ova ya yað mur yaðdýr. 
Bu  ra ya yaðdýrma, ku laðýný aç, em ri din le!” di ye ku laðýný 
bi le büker ler.

 

Herkesgörünmeyeni,yâniCenâb-ýHakk’ý 
birsýfatlasýfatlandýrýr.

(c. II, 2924-2936)

Fi lo zof ken di aklýna göre O’nu ya ni Al lah’ý bir baþ ka 
türlü an latýr. Ko nu ile il gi le nen, bah se gi ren bi ri si fi lo zo
fun sözünü ret eder, ka bul et mez.

Baþ ka larý çýkar, her iki si ni de kýnar. Bir baþ kasý da, 
her  ke se bil gi li ol du ðu nu göster mek için, süslü laf lar eder, 
yýrtýlýr du rur. 2925 

Du yan lar ken di si ni o yöre nin bil gi li adamý sansýn di ye, 
her bi ri bu yo lun iz le ri ni söyler du rur.

Ey genç; Þu hakîka ti bil ki; bu çe þit li görüþle rin hep si 
de doð ru de ðil dir. Fa kat bu in san larýn hep si de yol larýný 
kay bet miþ sayýlmaz.

Çünkü Hakk ol mayýnca bâtýl mey da na çýkmaz. Ah mak 
ki þi sah te pa rayý, sah te ol du ðu için al maz, ger çek ümi di 
ile alýr.

Eðer dünya da el den ele do la þan ge çer ak ça ol ma saydý, 
sah te pa ra larý sürmek, har ca mak nasýl olur du?
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Doð ru söz ol mayýnca, nasýl olur da ya lan söz söyle nir? 
O ya lan, doð ru dan kuv vet alýr. 2930

Doð ru di ye ümi de düþer ler de o yüzden eð ri yi alýrlar. 
Ze hi ri þe ke re döker ler de öyle içer ler.

Eðer güzel ve tatlý buð day ol ma saydý, buð day göste rip 
ar pa sat mak is te yen hi lekâr ne ka zanýrdý.

Öyle ise; “Bütün bu sözler bâtýldýr.” de me! Bâtýllar 
Hakk’ý bul mak ümi di ile gönüle tu zak kur muþ lardýr.

Sakýn; “Bun larýn hep si de hayâl, hep si de sapýklýktýr.” 
Di ye düþünme; bu dünya da hakîkat siz hayâl de ol maz!

2935 Al lah, ge ce ler arasýnda giz len miþ “ka dir ge ce
si” gi bi dir. Böyle ol masý da rûhun her ge ce yi de ne me si, 
ibâdet le ge çir me si için dir.

Ey genç! Bütün ge ce ler ka dir ge ce si de ðil dir ama, her 
ge ce nin ka dir ge ce si ol masý ih ti ma li yok de ðil!

Filinnasýlbirhayvanolduðu 
veþeklihusûsundaihtilâfedilmesi.

(cilt.3.1259.)

Bir fil ka ranlýk bir ahýrda bu lu nu yor du. Hind li ler onu 
hal ka göster mek için ge tir miþ ler di.

1260 Fi li görmek için o ka ranlýk ye re bir çok ki þi top
lanmýþtý. 

Ka ranlýkta fi li gözle görme ye imkân ol madýðý için, her 
kes el le ri ni sürüyor, o þe kil de onu an la ma ya çalýþýyor du.

Me raklýlar dan bi ri nin eli ne fi lin hor tu mu geç ti. O 
adam; “Fil bir olu ða ben zi yor!” de di.

Baþ ka bi ri nin eli fi lin ku laðýna do kun du. Fil ona yel pa
ze ye ben zer zannýný ver di.

Bi ri si eli ni fi lin ayaðýna sürdü. O adam da; “Fi lin þek li
ni di rek gi bi gördüm.” de di.

1265 Bi ri si de eli ni fi lin sýrtýna koy du ðu için; “Bu fil taht 
gi bi dir.” de di.
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Böyle ce her kes fi lin bir ye ri ne do kun du; ne re si ne 
do kun du ise, onu nasýl sandý ise, fi li ona göre an lat ma ya 
ça lýþtý.

On larýn sözle ri; do ku nuþ larý, sanýþlarý yüzünden bir bi
ri ne aykýrý düþtü. Bi ri si ona “dal” de di, öbürü “elif” adý ný 
taktý.

Eðer on larýn her bi ri nin elin de bir mum, yâni hi da yet 
nûru bu lun sa idi, sözle rin de ki ayrýlýk, aykýrýlýk ol mazdý.

Duy gu gözü, elin avu cu na ben zer. Ýnsanýn avu cu, fi lin 
her ta rafýný bir den kav ra ya bi lir mi?

O’nuyaniAllah’ýara!
(c. III, 978-988)

978 Ýster ya vaþ git sin, is ter ace le koþ sun ara yan el bet te 
aradýðýný bu lur. 

Ey Hakk yo lu na düþen ki þi, is te ði ne iki elin le sarýl! 
Çünkü is tek, çok iyi bir kýla vuz dur.

980 To pal da ol san, sa kat da ol san, uyuk la san, edep siz ce 
bi le ol sa, yi ne O’nun yo lun da ol. O’na doð ru sürün, O’nu, 
yâni Al lah’ý ara!

Ba zen söz söyle ye rek, ba zen su sa rak, ba zen kok la ya rak 
her ta raf tan o hakîkat pâdi þahýnýn feyz ko ku su nu al ma ya 
çalýþ!

Yâkup (a.s.) oðul larýna; “Yûsuf’u, had din den faz la, 
yâ ni çok, çok arayýnýz!” de di.

“Her duy gu nu zu, yâni gözünüzü, ku laðýnýzý hep bu 
ara  ma ya ve rin ve ‘Onu bu la caðýz.’ di ye her ta ra fa ko þun, 
her ta raf ta onu arayýn!”

“Al lah’ýn rah me tin den ümit kes me yi niz!” Yâni “Umut
suz lu ða düþme yi niz!” de di. “Oð lu nu kay bet miþ bir ba ba 
gi bi her ta ra fa gi din, her ta raf ta onu araþtýrýn!

Onu aðýzla so rup so ruþ tu run; dört ya na ku lak ve rip, 
onun se si ni duy ma ya çalýþýn! 985 
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Ne re den güzel bir ko ku ge lir se, onu kok layýnýz; ne 
ta raf tan o tanýdýðýn, o bil di ðin ko ku su nu alýrsanýz o ta ra fa 
yürüyünüz!”

Ne re de bi ri sin den bir iyi lik, bir lûtuf görürsen se vin, 
te þekkür et! Böyle ce, bel ki sen o lûtfun aslýna, kay naðýna 
yol bu lur sun. 

Çünkü, bu dünya da gördüðün bütün bu hoþ luk lar, bu 
güzel lik ler, bu iyi lik ler; son suz bir deryâdan sýzýp gel mek
te dir. Sen bu küçücük fa ni sýzýntýyý býrak da, onun ma de
ni ne aslýna yüz çe vir; aslýný ara, aslýný bul!

ÝbrahimEdhemhazretlerinin 
tâcýný,tahtýnýterkedipgitmesi.

(cilt.4.76.)

726 Sen de ça buk Ýbra him Ed hem haz ret le ri gi bi pâdi
þahlýktan vaz geç de, onun gi bi son suz, ölümsüz bir pâdi
þahlýk bul. 

O pâdi þah ge ce vak ti se di ri ne yatmýþ uyu yor du. Bek çi
ler de dam üstünde bek li yor lardý.

Ama pâdi þah bek çi le rin hýrsýzlarý, kötü ki þi le ri uzak
laþtýrma ya çalýþma larýný is te mi yor du. 

Çünkü o ken di si nin adâlet sâhi bi bir hükümdâr ol du
ðu nu bi li yor du. O yüzden gönlü ra hattý. Bir þey ol ma ya
caðýndan, ken di si ne bir kötülük gel me ye ce ðin den emin di. 

730 Mu rat larýn bek çi si; is tek le ri, di lek le ri ko ru yan adâ
let tir. Ge ce le ri dam lar da so pa larýný vu ra rak do la þan bek çi
ler de ðil dir.

829 O adý, saný iyi pâdi þah ge ce le yin tahtý üze rin de iken, 
dam da bir takýrtý, bir hayhuy iþit ti.

Sa rayýn damýnda sert sert adýmlar atýldýðýný duy du. 
Ken di ken di ne “Bu na kim cesâret ede bi lir?” de di. 

Sa rayýn pen ce re sin den; “Kim o? Bu in san ola maz, bu 
sa at te pe ri ol malý.” di ye baðýrdý. 


