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Metin 9
Külliyât-ı Letâif
Hârun er-Reşîd‟in huzûruna bir cüce gelip, “Filan kimse beni dolandırdı.”
diye birinin aleyhinde ref‟-i rik‟a-i şikâyet eder. Hârûn, herifi bir kere
yukarıdan aşağı süzer. Yani, “Küllü kasîrin fitnetün.” muktezâsı üzere, “Hiç
sen aldanacak, dolandırılacak adama benzer misin?” demek ister. Herif
halifenin bakışından çarçapuk murâdına intikâl edip, “Efendim! Beni aldatan,
kulunuzdan daha alçak idi.” der. Cücenin bu ferâseti Hârûn‟un hoşuna
gitmekle derhal da‟vâsına bakılmasını emr eder.
***
Müşârün ileyhin hânendelerinden İbrahîm-i Mûsulî bir gün yeni bestelediği
bir güfteyi huzûr-ı halîfede okur. Halifenin zevkine gidip, “Güzel okudun,
Allah sana ihsân etsin.” der. İbrahim, “Yâ Emîre’l-Mü’minîn! Allahın bize
ikrâmı sizin vâsıtanızladır.” deyince halife birçok ihsan eder.
***
Müşârün ileyh Bağdad haricindeki nahlistanları gezerken bir ihtiyar Arabın
hurma fidanı dikmekte olduğunu görüp yanına gider. “Yâ Şeyh! Hurma ağacı
kırk senede yemiş verir derler. Sen ise ihtiyarsın. O hâlde intifâ
edemeyeceğin ağacı dikip de ne yapacaksın?” der. İhtiyar, “Bu ağaçları
bizden evvel gelenler mahzâ bizim için dikmişler. Ben de bunu kendim için
değil benden sonra gelecekler için dikiyorum.” cevabını verir.
Padişah bu cevabından haz edip ihtiyâra ihsân eder. Arab, ihsânı aldıktan
sonra elleriyle sakalını sığayıp, “el-Hamdü li’llâh!” der. Hârûn, “Hamd’e
sebeb nedir?” der. Arab, “Herkes diktiği ağacın yemişini kırk senede aldığı
halde, ben bugün diktiğim ağacın yine bugün meyvesini alıyorum da onun
için hamd ettim.” der. Hârûn tekrâr ihsân eder. Arab da tekrâr hamd ile
beraber der ki:
“Bu defaki hamdimin sebebi şudur ki: Başkaları ağaçlarının mahsûlünü
senede bir kere alırken ben bir günde iki kere alıyorum.”
Hârûn ihtiyârın edeb ve zerâfetini tahsîn ile geçer gider.
Fâik Reşad, Külliyât-ı Letâif, İstanbul, 1328, s. 14-15.
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Metin 9: Sözlük
Farsça kelime ve tamlamalar:
Hânende
Güfte
Nahlistan

Okuyanlar
Söylenmiş, eserin sözleri
Hurmalık

Arapça kelime ve tamlamalar:
Ref‟-i rik‟a-i şikâyet
İbrahîm-i Mûsulî
Huzûr-ı halîfe
Mahzâ
Müşârün ileyh
Muktezâ

Şikâyeti kaldırmak
Musullu İbrahim
Halifenin katı, yanı
Sırf, sadece
Adı geçen
Gereken şey
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Metin 10
Şeyhü’ş-Şuarâ Şeyhî
İsmi Sinan‟dır; Kütahyalıdır. Tabîb olmak münasebetiyle “Hekim Sinan”
derler idi. Kütüb-i tarihte tafsîl olunduğu üzere Çelebi Sultan Mehmed bazı
infiâlât-ı nefsâniyyeden dolayı düçâr olduğu maraz-ı hâilden bunun tedbîr-i
hekîmânesiyle kurtulmuş olmasına mükâfeten reîsü‟l-etıbbâ ta‟yîn etmişti.
Bilhassa fenn-i kehhâlîde üstâd idi.
Evâil-i hâlinde İran‟a gitmiş ulûm-ı edebiyye ve tıbbiyeyi orada tahsîl etmiş,
esnâ-yı tahsîlde fâzıl-ı meşhûr Şerîf Cürcânî ile şerîk olmuş, kibâr-ı
meşâyıhtan birçoklarıyla teşerrüf ve onlardan iktibâs-ı envâr-ı tasavvuf
eylemiş, Hacı Bayrâm-ı Ankaravîden ahz-ı dest-i inâbet etmiştir. Nazımda
asrının yegânesi ve kasîde ve mesnevî vâdîlerinin ferdânesi idi. Hüsrev ü
Şîrîn nâmındaki manzûmesi meşhûr ve makbûl-i cumhûrdur. Tezkirelerin
kavlince bunu Sultân Murâd-ı sânînin emriyle Nizâmî‟den tercüme sûretiyle
nazma başlayıp fakat ikmâle muvaffak olmaksızın vefat etmekle sonra
hemşîre-zâdesi Şeyhoğlu Cemâlî itmâm etmiştir.
Hurâfât kabîlinden bir takım kısas ve ahbârı hâvî seksen ciltten ibâret bir
manzûme olan Firdevsî-i tavîl ki Fâtih asrına yetişmiş ve binâen aleyh
Şeyhî‟ye tezkire-nüvîsânın cümlesinden daha yakın bir zamanda
bulunmuştur. Dîbâce-i kitabında Şeyhî‟nin Hüsrev ü Şîrîn‟inin
Germiyânzâdelerden Mustafa Çelebi nâmına nazma başlamış ise de itmâm
etmeden Çelebi vefât etmekle Sultan Murâd emriyle ikmâl ve müşârün ileyh
nâmına ithâf eylemiş olduğunu yazıyor. Hâlâ dergâh-ı Mevlânâ‟da postnişîn-i irşâd-ı urefâ-yı devrândan Veled Bahâî Çelebi Efendi hazretleri bir
vakit mütâlaa eyledikleri Hüsrev ü Şîrîn için âhir-i kitaba şunu yazmışlardır:
“Bu kitabın mütâlaasından tazâhür eder ki: Şeyhî Mesnevî-i şerîfe pek ziyâde
müntesip imiş. Derûn-ı kitapta birçok maârif-i Mesnevî var. Hattâ bazı ebyâtı
aynen tercüme etmiş. Hakîm Senâî‟nin dahi İlâhînâme‟sine vâkıf imiş elHâsıl Mevlânâ, Senâî, Attâr ve emsâlinden ibâret sûfiye-i sâfiyenin
mesleğine sâlik imiş. Meslekçe, îrâd-ı meselce Şeyh Sa‟dî‟yi dahi andırır.
Ondan da hayli iktibâsâtı vardır. Bu cihetlerle tercüme aslından daha
mükemmeldir.”
Şeyhî, tercümeden bir iki cüz yazıp padişâha takdîm ettikte gâyet makbûle
geçmekle kendisine bazı arâzi temlîk etmişti.
F. Reşad, Târîh-i Edebiyât-ı Osmâniyye,
(Tarihsiz), c. I, s. 80-81.
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Metin 10: Sözlük
Farsça kelime ve tamlamalar:
Düçâr
Yegâne
Hemşîre-zâde
Tezkire-nüvîsân
Dîbâce-i kitab

Tutulmuş
Bir tek
Kızkardeşin oğlu
Tezkire yazarları
Kitabın önsözü

Derûn-ı kitab

Kitabın içi

Arapça kelime ve tamlamalar:
İnfiâlât-ı nefsâniyye
Kütüb-i tarih
Maraz-ı hâil
Tedbîr-i hekîmâne
Reîsü‟l-etıbbâ
Fenn-i kehhâlî
Evâil-i hâl
Ulûm-ı edebiyye
Esnâ-yı tahsîl
Kibâr-ı meşâyıh
İktibâs-ı envâr-ı tasavvuf
Ahz-ı dest-i inâbet
Makbûl-i cumhûr
Âhir-i kitab
Îrâd-ı mesel

Nefsi tepkiler
Tarih kitapları
Ağır hastalık
Hikmetli tedbir
Başhekim, doktorların reisi
Göz hekimliği
İlk zamanlar
Edebi ilimler
Öğrenim sırasında
Şeyhlerin büyükleri
Tasavvuf nurlarından elde etme
Vekâlet elini alma
Herkesin kabul ettiği
Kitabın sonu
Atasözü gibi hikmetli söz
söyleme
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