NÂBÎ’DEN ERMENİ AŞUĞ HAKKÎ MOSİS’E
MİZAHÎ MEKTUP
Humorous Letter from Nabi to Armenian Minstrel Hakki Mosis
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ÖZ

Erzurumlu Ermeni hakkâk, kuyumcu, biblo ve mühür ustası Mosis aynı zamanda Hakkî
mahlâsıyla Türkçe şiir söyleyen bir 18. yüzyıl saz şairi, aşuğudur. Meşhur dîvân şairi Nâbî’nin sohbet
meclisine, muhtemelen bir ortak dost vasıtasıyla, Mosis’ten bir mektup gelmiştir. Nâbî de, hem kendi
hem de meclistekiler adına, o dönemde edebiyat dünyasına henüz girmiş, genç bir şair olan Mosis’in
mektubuna cevaben bir mektup kaleme almıştır. Nâbî’nin, şakalaşma görüntüsü altında Mosis’le inceden alay eden, haddini bilmesi için onu küçük düşüren, mizahî bir dil ve üslûpla kaleme aldığı mektupta Mosis’in meslekî, etnik ve dinî dünyasından pek çok kelime, terim ve özel isim yer almakta,
ayrıca hristiyan örf ve âdetlerine sıklıkla rastlanmaktadır. Üstad bir dîvân şairinin âşık tarzı Türk
şiiri geleneğine mensup, hristiyan Ermeni aşuğu ile kurmuş olduğu dostluğu belgeleyen bu mektupta,
hristiyan Ermeni şairlere bakışı etrafında Nâbî’nin poetikasıyla ilgili bazı küçük ipuçlarını yakalamak
mümkündür. Makale çerçevesinde bu mektubun muhtevası, dil ve üslûp özellikleri tahlil edildikten
sonra on nüshasının mukayesesi ile oluşturulmuş metni verilmiştir.
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ABSTRACT

Mosis who is an Armenian engraver, jeweller, knick-knack and stamp smith from Erzurum is also
an 18th century minstrel and ashik (bard) that recites poems in Turkish with the pen name Hakki. A
letter arrives from Mosis to one of the meetings of famous Diwan poet Nabi with his friends probably
by means of a common friend. And Nabi writes a letter on behalf of him and people in these meeting
in response to the letter of Mosis who is a young poet that newly joined the literary world. In the letter
that Nabi wrote in a humorous language and style in a way that mocks Mosis implicitly and humiliates
him in order to teach him his place as if he was just joking, there are many words, terms and proper names from the occupational, ethnical and religious world of Mosis and Christian customs and traditions
are often encountered. In this letter that provides evidence about the friendship established between
a master diwan poet and Christian Armenian ashik who is a member of ashik-style Turkish poetry
tradition, it is possible to find some minor clues related to the poetics of Nabi within the framework of
his approach to Christian Armenian poets. The content, language and style features of this letter have
been analyzed and the text created as a result of the comparison of its ten copies has been provided
within this article.
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a. Amaç
Türklerin Anadolu macerası başladıktan sonra yaklaşık on asırdır bu
coğrafyada bir arada yaşayan müslüman Türk ve hristiyan Ermeni halkları, diğer etnik ve dinî unsurlarla
birlikte, bu coğrafyanın ortak kültürünü oluşturmuşlardır. Âşık edebiyatı
*

dâiresinde yüzlerce Ermeni aşuğ kendi
dillerinin yanında, ortak yaşamın bir
getirisi olarak hâkim unsur Türklerin
dilinde de gerek kendi isimleriyle gerekse geleneğe uygun olarak edindikleri Türkçe mahlâslarla bu sözlü edebî
kültüre önemli katkılar sağlamışlardır (Türkmen 1992).
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Yazl bir geleneğe dayanan dîvân
edebiyat ile yaşam alan daha çok sözlü
kültür olan âşk edebiyat iki önemli
edebî mecra olarak Türk şiirini Osmanl
döneminde
yüzlerce
yl
temsil
etmişlerdir. Bu edebî geleneklere mensup
sanatkârlarn zaman zaman ayn edebî
muhitleri paylaştklar, üslûp ve tarz
yönlerinden etkileşimde bulunduklar da
ortaya çkan bilgiler arasndadr. Bu
makale çerçevesinde bir Ermeni aşuğ
olup Hakkî mahlâs ile şiir söyleyen
Erzurumlu hakkâk ve mühür ustas
Mosis’e çağdaş dîvân şairi Nâbî’nin
(1642-1712) yazmş olduğu hezlâmîz,
mizahî mektup üzerinde durulacaktr ki
hem iki ayr dinî-etnik kültür hem de iki
farkl edebî geleneğe ait şahslar
arasndaki samimi diyaloğu belgelemesi
özelliğiyle önem arz etmektedir. Mektup,
Nâbî’nin
Türk
âşk
edebiyatnda
Hakkî’den başka Mecnûnî ve Vartan
(Köprülü 2004: 389-399) gibi baz
kudretli Ermeni aşuğlar hakkndaki –az
da olsa– fikir ve değerlendirmelerini
göstermesi bakmndan da ayrca
önemlidir.
b. Giriş
Nâbî ağr ve ciddi bir tarz olan
“hikmet” ile ilk bakşta hafif ve
ciddiyetsiz bir üslûp olarak görülen
“mizah” şahsnda ve eserlerinde bir
araya getirebilmiş nadir kişilerdendir.
Dîvân şiirinde hikemî ekolün en mühim
mümessili olarak kabul edilen Nâbî’ye
ait hem nazm hem de nesir vadisinde
mizah dâiresine giren çokça metin
bulunmaktadr ki Nâbî’nin ayn zamanda
nitelikli bir mizah ustas olduğunun
işareti saylmaktadr (Kortantamer 2007:
38, Kaplan 2008). Yazma eserlerin yer
aldğ kütüphanelerde 100’ün üzerinde
nüshas bulunan (Gültekin 2007: 102106) –ve maalesef tamam üzerinde bir
ilmî
çalşma
yaymlanmayan–
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Münşeât’nda Nâbî’nin samimi olduğu
baz muhataplarna göndermiş olduğu
mizahî mektuplar da yer almaktadr.
Bazlar yaymlanan (Ün 2008, Dağlar
2011, Haksever 2011) bu mektuplar
arasnda Mosis’e yazlmş olan mektup
da yer almaktadr.
Agâh
Srr
Levend,
Millet
Kütüphanesi Ali Emîrî 663 numarada
kaytl mecmûadaki nüshasna göre “Arz Rum’da mühr-ken Musus’a” yazldğn
belirttiği (1989: 41-42) mektup Nâbî
Münşeât’nn incelenmiş olan ve metnin
tesbitinde esas alnan on nüshasnda şu
yedi farkl başlkla yer almaktadr:

“Erzenü’r-Rùmda säkin ~akkäk
Mosis-i Ermenì şäúir ≠arafndan gelen
mektùba ceväbdur”, “Ar◊- Rùmì Mosis
näm Na´ränìnüè müteşäúiräne vädì-yi
inşäda Näbì Efendiye irsäl eyledigi
mektùbnuè ceväbdur”, “Ar◊- Rùm
Mosis näm Na´ränìyedür”, “Erzenü’rRùmda ~akkäk Mosis-i Ermenì şäúir
≠arafndan gelen mektùbuè ceväbdur
hezl-gùne”, “Ar◊- Rùmì Mosis näm
Na´ränìnüè müteşäúiräne Näbìye irsäl
eyledigi mektùbuè ceväbdur”, “Ar◊-
Rùmì
Mosis
näm
Na´ränìnüè
müteşäúiräne vädì-yi inşäda Näbì
Efendiye irsäl eyledigi mektùbuè ceväb
ta≈rìrdür”,
“Erzenü’r-Rùmda
säkin
~akkäk Mosis-i Ermenì şäúir ≠arafndan
gelen mektùbuè ceväbdur ki beyän
olnur” .

Münşeât’n diğer baz nüshalarnda
da benzeri ifadelerle yer alan bu
başlklara göre:
Hakkâklik ile iştigâl eden Mosis
Erzurumlu ya da Erzurum’da oturan bir
Ermeni nasrânî/hristiyandr. Nâbî’ye
gûyâ şairâne ve münşiyâne bir mektup
göndermiştir. Nâbî de bu mektuba
hezlâmîz, mizahî bir cevabî mektup
yazmştr.
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Mektubun “Naøøäş- ´anem-∆äne-yi
heves-äräyì ≈akkäk-i nigìn-fersä-y
su∆an-pìräyì ´ùretger-i ´alìb-kede-yi
fu◊ùlì zünnär-perest-i meftùl-i näøabùlì
ser-ämed-i
zergerän-
´anúat-güŸär
engüşt-nümä-y mühr-kenän- ≠urfe-nigär
dostumuz Mosis…” şeklindeki elkab

bölümünde yer alan “sanem, zergerân”
kelimelerinden ve asl bölümünde yer
alan “böyle bir tersä-zäde-yi täze-sälde”
ifadesinden, henüz genç yaştaki Mosis’in
hakkâklik yannda bibloculuk ve
kuyumculukta da mahir bir sanatkâr ve
zanaatkâr olduğu sonucunu çkarmak da
mümkündür.
Hakkî’nin ad Nâbî’nin mektubuna
dâir bilgi veren kaynaklarda farkl
şekillerde
okuma
veya
telaffuz
tercihleriyle yer almaktadr. Fuad
Köprülü (1999: 262) ve Kaplan’da
(2008: 288) “Moses”, Levend’de (1989:
41-42) “Musus”, Haksever’de (2011: 35)
de “Musa” olarak geçmektedir. Nâbî
Münşeât’nn Süleymaniye Kütüphanesi
Serez 2791 ile Mehmed Zeki Pakaln
43’te bulunan nüshalarnda mektubun
içinde
–“…dostumuz
Mosis…”
ifadesinde– isim “ ”ﻣﻮﺴﻴسşeklinde
yazldğndan bu makalede “Mosis”
telaffuzu tercih edilmiş, mektupta
mahlâs Hakkî geçmediği için de
inceleme ksmnn genelinde Mosis
kullanlmştr.
1922 ylnda mektuba ilk kez dikkat
çeken Köprülü, Nâbî’nin bu mektubu
sâyesinde hakkâklikle uğraşan “Hakkî
( ”)ﺤآﻰmahlâsl Ermeni âşk Erzurumlu
Mosis’in varlğndan haberdâr olduğunu
ifade etmiştir. Köprülü, yaznn ilgili
yerindeki bir dipnotunda mektuptan
alntladğ “Erbâb- çöğürden Âşk

Vartan ile Mecnun halâvetine vâsl
olmak ihtimâli yoktur” cümlesini de

dayanak kabul ederek Mecnun ile
Vartan’n
Nâbî’den
daha
önceki
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dönemde meşhur olmuş Ermeni âşklar
olduğunu vurgulamştr. (1999: 262)
Köprülü, bu mektupla ilgili
dipnotunda (1999: 262) Mosis’in, kendi
devrinde dîvân şairleriyle mektuplaşp
şakalaşacak derecede edebî seviyeye
sahip bir âşk olduğu yolundaki
izlenimini paylaşmştr. Bu dipnotundaki
şu ifadeler de mektubun mahiyeti ile
ilgili
muhtemel
baz
ipuçlar
vermektedir:

“Husûsî
kütüphânemdeki
bir
mecmuada gördüğüm kayde göre,
Moses, Halep Muhassl Abdülbâkî Paşa
mühürdar Refî‘â Efendi’ye gönderdiği
bir mektupta Nâbî’ye nükte-âmiz selâm
yazmş; Nâbî buna karşlk cevab Refî‘â
ağzndan yazarak ona mukâbele
etmiştir.”

Bu nota göre Mosis’ten gelen
mektubun
muhatab
Nâbî
değil,
muhtemelen
Nâbî’nin
1687-1710
arasndaki Halep döneminde bir zaman
muhitinde/meclisinde bulunduğu Halep
Muhassl Abdülbâkî Paşa’nn mühürdar
Refî‘â’dr. Agâh Srr Levend’in gördüğü
mektup nüshasndaki başlkta mühür
ustas (kazcs) olarak görünmesi Mosis
ile mühürdar Refî‘â arasnda var saylan
diyalog ihtimalini kuvvetlendirmektedir.
Köprülü’nün aktardğ bilgiler doğru
kabul edilecek olursa, Mosis’ten gelen
mektuba cevab Refî‘â’nn yerine Nâbî
vermiş, mizah kabiliyetini kullanarak
duygu ve düşüncelere usta bir dille
tercüman olmuştur.
Ermeni hakkâk, mühür ustas ve
aşuğ Hakkî Mosis’e atfta bulunan snrl
sayda kaynakta onun hayat, şiiri ve
şairliğine
dâir
ciddi
bilgilere
rastlanmamaktadr; bu konuda en önemli
belgenin ise Nâbî’nin bu mektubu olduğu
anlaşlmaktadr. Köprülü’nün rivayetine
göre, Nâbî’nin Mosis ile tanşklğ da
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büyük bir ihtimalle mühürdâr Refî‘â
araclğ iledir.
Mehmet Bayrak’a göre halk şiirinde
“Hakkî” ile “Hâkî” mahlâsl Bektaşî
meşrepli âşk/şairler bulunmakta, bunlar
çoğu
zaman
birbirleriyle
karştrlmaktadr (2005: 315). Bayrak’n
Hakkî
mahlâsl
yedi
şairin
memleketlerini sralarken biri ile ilgili
“Aydoslu (Bursa’da tekke şairi)”
olduğunu söylemesi, onun “Hakk (”)ﺤﻗﻰ
ile “Hakkî (”)ﺤآﻰyi karştrdğn
göstermektedir, zira bahsettiği Aydoslu
ve Bursa’da tekke şairi olan kişi meşhur
Bursevî İsmâ’îl Hakk olmaldr.
c. Mektubun Muhteva Akş
Nâbî’nin mektubunu “muktezâ-y
hâl”
ve
“bağlam”a
göre
değerlendirebilmek için Mosis’ten gelen
mektup ile dil ve üslûbu hakknda
maalesef hiçbir bilgi bulunmamaktadr.
Ancak, Mosis’in muhatab Refî‘â ya da
Nâbî olsa da burada önemli olan
Nâbî’nin
mektubunun
üslûp
ve
muhtevasdr.
Mektup Mosis’in sanatkâr ve
zanaatkâr yönünü öven elkab tabirleri ile
başlamakta, onun kolayca müslüman ve
mümin olmas için dua edilmektedir.
Ardndan, onun mektubunu yazş
üslûbundaki ustalk dile getirilmektedir.
Mektup, sonraki bölümleri ile beraber
değerlendirildiğinde bu ksmlarda bir
istidrak (te’kîdü’z-zemm bimâ yüşbihü’lmedh)
sanatndan
söz
etmek
mümkündür.
Bu
giriş
ksmnn
devamnda zaten herkesin, Mosis’in
shhat ve afiyet haberlerini getiren
mektubunu beklediği ince alay yoluyla
ifade edilmektedir.
Mosis’in mektubunun Nâbî’nin de
hazr bulunduğu meclise ulaşmas ile
birlikte, mecliste müheyya olanlarn,
bilhassa da Nâbî’nin dikkatleri mektubun
kesesinden başlayarak mührü, kokusu,
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satr düzeni, hatt, mürekkebi, lafzlar,
mânâs, üslûbu, edebî yönü üzerine
toplanmştr. Gûyâ mektubun muhatab
(Refî‘â ya da Nâbî) bunlarla ilgili
meclistekilerin ve özellikle de üstadn –ki
bu üstad Nâbî’nin kendisidir– izlenim ve
fikirlerini sormuş, bu sorular ve
karşlğnda aldğ cevaplar bir araya
getirerek mektubun asl bölümünü
oluşturmuştur;
dolaysyla
mektuba
“dedim-dedi”li mürâcaa üslûbu hâkimdir.
Bu durumda mektubu ya gûyâ Refî‘â’nn
dilinden Nâbî’nin kaleminin ya da
tamamen Nâbî’nin mizahî muhayyilesi
ile kaleminin ürünü kabul etmek gerekir.
Mektubun zarf olan, gökyüzü
rengindeki atlas kesenin sanki Hz.
Îsâ’nn iğnesi ile Hz. Meryem’in ipliği
kullanlarak dikildiği (…kìse-yi a≠las-

felek-fäm gùyä rişte-yi Meryem ve
sùzen-i úÍså ile dù∆te…) izlenimi

aktarlmştr. Nitekim Hz. Meryem’in
yünden, çok ince iplik (rişte) eğirdiği,
Hz. Îsâ’nn göğe yükselirken bir iğneyi
(sûzen) yanna almş olmasndan –ki
cüz’î de olsa masivaya bir nevi
tamahkârlk saylmş– dolay Güneş
feleğinden, yani gökyüzünün dördüncü
katndan daha yükseklere çkamadğ
rivayetleri dîvân şiiri telmih geleneğinde
yerini almştr. Bu cümlede “kîse, felek,
sûzen, ‘Îsâ” kelimeleriyle de ayrca
tenâsüp yaplmştr.
Mektup
kesesinin
üzerindeki
mührün mumunun da –ölülere hayat
vermesi mucizesine telmihle– sanki Hz.
Îsâ’nn nefesinin scaklğyla yaklp
eritildiği (…mùm- mühri nefes-i germ-i
Mesì≈ä ile efrù∆te…) izlenimi verdiği
söylenmiştir.
Aslnda, mektup kesesi ve mührü ile
ilgili bu ifadeleriyle Nâbî, mektubun
Mosis’ten değil de sanki Hz. Îsâ’dan
gelmiş izlenimi vererek kutsiyet merkezli
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bir târizde bulunmuş, mektupla inceden
alay etmiştir.
Ardndan mektubun meclistekilerin
burunlarna kilisenin tütsü kokusunu
bulaştrdğ
(…räyi≈as
meşämm-

≈u◊◊är hem-≈äl-i kelìsä-y kündür-älùd
itdükden ´oèra…) söylenerek âdetâ

şikâyette bulunulmuştur.
Belki de mektubun kokusundan
bunalmş olan meclistekilere sanki
kvrml merdivenin basamaklarnda saf
düzeni almş, tozlu kervan andran
satrlarn
(…derecät-
nerdbän-

şikenberşiken üzre ´aff-beste-yi tertìb
olan kärvän- ubär-endùd su≠ùrndan…)

durumu sorulmuş, onlardan doyurucu bir
cevap alnamaynca bu edeb ve irfan
meclisinin her şeye vâkf üstadna

(…∆¥äce-yi bendergäh- úirfän ve
úalläme-yi kütüb-∆äne-yi däniş ü bürhän
yaúnì ∆red-i ∆urde-dän cenäbna…) arz

edilmiş, o da İncil’in lafznda şiirsel
mânâ aramann yanlş olacağ, Sâib ve
Urfî’nin
şiirlerindeki
mazmun
nakşlarnn dokunmuş olduğu böyle
değişik bir edebî kumaşn piskopos
kilisesi ve Batlamyus manastrnn
tezgâhlarndan çkamayacağn (…laf®-

İncìl kucä maúnì-yi eşúär kucä hìç bu äna
dek bìúa-y pisøoposì ve ´avmaúa-y
Ba≠lamyusì kärgählarnda eşúär- ™äõib ü
úUrfì nuøùşn muta◊ammn bu gùne bir
metäú- arìbü’n-nesìc ®uhùr øa≠úä
endäze-zede-yi sämiúa-y ta≈mìn ü øyäs
oldu yoødur…) dile getirmiştir.
Mosis’in mektubundaki gûyâ yoğun
mânâlar yüklü lafzlar Sebk-i Hindî’nin
iki önemli şairi Sâ’ib ve Urfî’nin
şiirlerine benzeten Nâbî bu cümlelerinde
de istidrak yoluyla alay etmektedir.
Bununla birlikte Nâbî, her ne kadar
hristiyan bir Ermeni de olsa, Mosis’in dil
ve üslûbuna İslâm imbiğinde damtlmş
edebî Türkçe’nin hâkim olduğu gerçeğini
de bu cümlelerin zmnna yerleştirmiştir.
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Gümüş varak gibi mektubun beyaz
sayfas üzerinde bir hakkâkin karartmal
ince kalem işlerini andran iç içe geçmiş
hat düzeni hakkndaki düşünceleri
sorulduğunda (…™a≈ìfe-yi sìm-gùne-yi

varaø
üzre
seväd-
øalem-kärì
menzilesinde rüsùm- ∆a≠≠- girih-gìr-i
≈akkäkänesine ne buyurursz…) meclisin

üstad, bunun bayram gününde manastr
avlusunda
toplanmş
hristiyanlarn
saflarna benzediğini (…nehär- úìd-i

´alìbde sä≈a-y deyrde müctemiú olmş
´ufùf- Na´ärädan farø yoødur…)

söylemiştir.
Harflerin
yazlş
ve
dizilişindeki geometrik düzenin inkâr
edilemeyeceği
(…Hele
hendese-yi

cevähir-i ≈urùf inkär olnmaz …)

söylendiğinde ise, üstad bu durumda
Hâkânî-yi Şirvânî’nin “Felek, hristiyann
hattndan
daha
eğri
gidişlidir.”
anlamndaki msran söylemenin yanlş
olacağn, her satrda harfler sarmaş dolaş
olmuş, karşmş durumdayken paralellik
ve uyumdan söz edebilmenin zor
olduğunu (…`äøänì-yi Şirvänìnüè felek

kec-revterest ez∆a≠≠- tersä m´raún niçe
eydelüm her ´a≠r silsile-yi aúnäø- en®är
iken i§bät- tenäsüb ü hemvärì øat
müşkildür…) belirtmiştir. Nâbî’nin,

şiirleri daha 13. yüzylda Ermenice’ye
çevrilen (Türkmen 1992: 8) 12. yüzyln
Farsça yazan meşhur Türk şairi Hâkânîyi Şirvânî’den örnek msra vermesi de
muhatab açsndan mânidardr.
Mektuptaki
sözde
münşiyâne
kelimeler ve belîğâne tabirler hakkndaki
izlenimleri istidrak yoluyla sorulduğunda

(…kelimät- münşiyäne ve taúbìrät-
belìänesine söz nedür…) kara yüzlü her

kelimeyi riyazet tekkelerini andran
satrlarda bornozlarn giymiş, başlar
dizlerinde, kendilerince sanki kalp
gözlerini mânâ âlemine açmş münzevî
brahman rahiplerine (…her kelime-yi

siyeh-rùy bir berehmen-i bornùs-pùş
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gibi zeväyä-y riyä◊at-kede-yi su≠ùrda
serbezänù-y inzivä kendi zuúmnca gùyä
úälem-i maúnä cänibine çeşm-güşä-y
süveydä olmşlardur…) benzeten üstad,

yine teşbih yoluyla kelimelerde şekille
mânânn ilişki içinde olduklarn ifade
etmiştir.
Mektubun
çekilip
uzatlmş
satrlarnn düzenine dâir düşüncesi
istenince
(…ni®äm-
su≠ùr-
memdùdesine ne diyelüm…) onlar
Nastûrâ’nn
manastrndaki
erganunun/orgun süregiden, yüksek
sesine
benzetmiştir
(…eranùn-

mehìbü’´-´adä-y
Deyr-i
Nas≠ùrä
kendisidür…). Hz. Hatice’nin ticaret

kervanlarn
idare
ettiği
gençlik
döneminde Hz. Muhammed’in Şam’a
giden kervan Busra beldesindeki
manastrn
önünde
konaklamş,
manastrn o dönemdeki rahip Nastûrâ da
zeytin ağacnn altna inip konaklayan
Hz. Muhammed’in son peygamber
olacağn bildirmiştir. Nâbî’nin, Deyr-i
Nastûrâ’nn erganunu hakknda bir
bilgiye sahip olup olmadğ kesin
değildir; ancak, teşbih amaçl bu ifadede
belirsiz ve başka bir manastrn adn
vermektense
Hz.
Muhammed’in
peygamber olacağn tahmin ve tespit
eden bir rahibin manastrn zikretmek
istenmiş olabilir.
Mektubun üzerindeki yazlarn
siyah mürekkebinin çok berrak olup
olmadğ
(…Midäd- ®ulmet-nihäd
∆aylice berräø degül midür…) sorusunu
bu mürekkebin Hz. Îsâ’nn eşeğinin
fşks, Sâmirî’nin buzağsnn sidiği ve
Ermeni
çamurunun
birleşmesiyle
oluştuğunun aslâ şüphe götürmeyeceğini

(…sergìn-i ∆ar- úÍså ve şäşe-yi gùsäle-yi
Sämirì ve gil-i Ermenìden mürekkeb
old cäy- noø≠a-y iştibäh degüldür…)
söyleyerek cevaplamş,
berrak
bir
siyahlkta

88

mürekkebin
değil
de

kahverengiye çalan, bulank bir renkte
olduğunu anlatmak istemiştir. Hz. Îsâ’nn
eşeği, İsrâiloğullar’ndan Sâmirî’nin altn
buzağs, eczaclkta kullanlan Ermeni
kilinin bir araya getirilmesi metnin
mizahî dünyasn zenginleştirmiştir.
Nâbî, mektubun şekliyle ilgili
unsurlar mizahî olarak değerlendirdikten
sonra Mosis’in edebî kişiliği üzerinde
durmuştur. Bir hristiyan çocuğunun genç
yaşnda şiir ve inşâ vadisinde gayret
göstermesinin övgüye lâyk olup
olmadğ (…böyle bir tersä-zäde-yi täze-

sälde vädì-yi şiúr ü inşäya bu gùne
tekäpùs sezä-y ta≈sìn ü äferìn degül
midür…) sorusu, şiir meyvesi az olgun,

inşâdan nasibi de tam olmamakla birlikte
“Külhan gülü, orta mal.” atasözünün
mânâs halk arasnda unutulmasn diye
ortaya çkmş değişik bir insan

(…şükùfe-yi gül∆an ∆a¬rä-y dimen
¬arb- me§elinüè maúnås beyne’n-näs
mensì olmamaø içün gùyä ®uhùr itmiş bir
nüs∆a-y arìbedür egerçi mìve-yi eşúär
nevúä nìm-∆äm ve neväle-yi inşäs bir
miødär näpu∆te vü nätemämdur…)
şeklinde hüsn-i tâlil merkezli alayc bir
üslûpla cevaplandrlrken, Mosis’in yaş
durumu da ortaya konmaktadr.
Mektuptaki lafzlarn mânâsna bir
söz söylenemeyeceği yolundaki cümle

(…Läkin maúänìsi mä-läkeläm degül
midür…) kilise çanndan tevhit ve iman

sesi yani ezan, krmz yumurtadan da
uçan tavuk ummak ile Mosis’in şiir ve
inşâsndan taze mânâlar beklemek
arasnda fark olmadğ (…eger näøùsdan

name-yi ìmän u tev≈ìd ve bey◊a-y
sur∆dan mäkiyän- perrän ümmìd
olnursa bunuè da∆ şiúr ü inşäsndan
maúnì-yi täze meõmùldür…) şeklinde

yorumlanmştr.
Uzun satrlar külfetli, gösterişli lafz
zinciri pek çok mânây birbirine bağlasa
da bu mânâlar letafeti yanstmak
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hususunda

nasipsiz

görünmektedir

(…zùr- zencìr-i tekellüfile ≠avìle-yi
su≠ùr ∆ayli maúänìyi rab≠ itse da∆ cilveyi le≠äfetden bìbehre görinür…) şeklinde

bir yorum, İbrânî esaslarnn ve Süryânî
lisannn da konuşulduğu bir ağzda şiir
ve inşânn, ister istemez kiliseye düşen,
duygu ve düşünceleri altüst olmuş
müslümann
durumuna
geleceği

(…mevrid-i uønùm- úİbrì ve mevøf-
Süryänì ola gelmiş dehän u zebända
´≠lä≈ät- şiúr ü inşä úayn ile käm näkäm
kelìsäya düşmiş ehl-i İsläm gibi perìşän≈äl ü berhem-zede-bäl olacan bilmez
misin…) ifadeleriyle teyit edilmiştir. Bu
cümleler Nâbî’nin şiir ve inşây ancak
müslümann
diline
ve
kalemine
yakştrdğn göstermektedir.
Mosis’in mektubunun, devrin münşî
ve şairlerinin inşâ ve şiirleri ile mukayese
edilebilirliği,
boy
ölçüşebilirliği

(…Münşiyän- zemän u şuúarä-y devrän
şiúr ü inşäs gibi muväzeneye şäyän
mdur…) durumuna dâir soru, tecâhül-i

ârifâne mahiyetindeki bu suâlin amacnn
herhâlde muhataplara sknt vermek
olduğu, burnunda azck irfan kokusu
olan kişinin anber ile günlük ağac
tütsüsünü ayn kefeye koyamayacağ,
Kumâme Kilisesi’nin kandili ve Îlyâ’nn
meşalesini güneşle karşlaştramayacağ

(…bu tecähül-gùne suõäl ile maø´ùduè
bizi i◊äb mdur hìç meşämnda cüzõì
räyi≈a-y úirfän olan úanber ile günlügi
teräzù-y tesävìde sencìde ider mi yä∆ud
şuúle-yi mihr-i cihän-täba çerä- Ílyä ve
øandìl-i æumämeyi muøäbil úadd ider
mi…)
şeklinde
cevaplandrlmştr.

Günlük ağac kabuklarnn kiliselerde
tütsü olarak kullanlmas âdetten
saylmştr.
Kumâme
Kilisesi,
Romallar’n Kudüs’te inşâ ettikleri,
Yortu günlerinde diğer hristiyanlarla
birlikte Ermenilerin de toplandklar
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önemli bir kilisedir (Klç 2011: 112).
Îlyâ da hristiyan azizlerinden biridir.
Üstadn Mosis’in mektubunun edebî
yönü, şiir ve inşâ üslûbu ile ilgili mizahî
eleştirilerinden sonra, Mosis’in şiir ve
inşâsnn olgunlaşmas için nasl bir çare
ve tedbire başvurulmas gerektiği
konusunda tavsiyeleri istenen (…úAcebä

bunuè şiúr ü inşäs pu∆telenmege ne
maøùle därù-y tedbìr mülä≈a®a
idersiz…) üstad, onun her şeyden önce

şiir ve inşâ vadisinden el çekmesi
gerektiğini,
kâfirlikle
svanmş
tabiatndan zedelenmiş şiir ve inşâsnn,
kâfirliğinin
soğuk
kokusundan
arnmasna hiçbir tedbirin yetmeyeceğini,
öğrenmeye çalşmadan şairlikle meşhur
olma
arzu
ve
iddiasyla
diğer
hristiyanlardan farkl olma sevdasndan
vazgeçmeyecekse de şiir ve inşâsnn
biraz tatllk kazanmas için garip terkipli
bir macunu kullanmasnn zorunlu
olduğunu (…evvelä vädì-yi şiúr ü inşädan

perhìz cümleden aødem mühimmätdur
zìrä her ne gùne tedbìr olnsa yine küfrendùd olan ≠abìúatdan ser-zede olmş şiúr
ü inşä räyi≈a-y bürùdet-i käfiriyyeden
muúarrä
olmaø
mu≈äldür
far◊ä
bermuøte◊ä-y ∆älif-i taúarrüf däúiye-yi
şöhret-i şäúiriyye ile säõir-i tersäyändan
imtiyäz sevdäsndan geçmez ise bärì şiúr
ü inşäs nevúä ≈alävet kesb itmegiçün bir
maúcùn- arìbü’t-terkìb istiúmäline ◊arùrì
mu≈täcdur…) belirtir. Nâbî burada da,
bir gayr- müslimin dilinde ve tabiatnda
şiir ve inşânn aslâ barnamayacağn
vurgulamaktadr.
Yukardaki
cümlelerden
sonra
üstad, Mosis’in şiir ve inşâsnn biraz
tatllk kazanmas için gereken macun
terkibinin tarifini vermektedir:
Heyâkil-i Seb‘a’da eski patriklerin
hazrladklar aforoz nüshalarn ezip
suyunu içtikten sonra haçn mezbaha
köpeklerinin dşks ile dövüp üzerine
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haç yaplan ud ağac ve buhûr-
Meryemden bir miktar ekleyip uzun
gecede haç attklar su ile mayalayp
Çanl Kilise’nin tuvaletinden domuz
boğazl, köftehor krk tane papazn
dşksn ekleyip yirmiyedi kadeh şarapla
sarhoş olmuş köse kâfirin kusmuğunu
karştrp
Şemmâs
ve
Yuhannâ
mezarlarnda yanan kandil paçavralarnn
yağn alp havarilerin eşeklerinin
neslinden gelen dokuz eşeğin fşksn
Moskof kralnn sidiği ile yoğurup Leh
reisinin sidik kabnda damtp Heykel-i
Rûm
çeşmesinin
pis
suyundan
mayalanmş hamur şeklinde bölüp kendi
iş yerindeki maddelerden bir miktar bûre
tuzu, yirmi dirhem nişadr ve iki yüz
dirhem kezzap ile slatp yüz dirhem
zmpara tozu ile bu birleşimi Kumâme
Kilisesi’nde patrikler reisinin oğlunun
sidik kabnda Mîlâd gecesinde yanan
odunlarn artklaryla kaynatp Deyr-i
Bahîrâ’da Yunan rahibin vakfettiği
zeytinyağ küpünde saklayp Paskalya
gecesi yanan mum parçasyla ağzn
mühürledikten
sonra
(…Heyäkil-i

Sebúada øudemä-y ba≠äriøanuè isti≈dä§
itdükleri aforoz nüs∆alarn ezüp ´uyn
içdükden ´oèra çelìpäsn gùh- seg-i sel∆äne ile beräber sa≈ø idüp üzerine
úùdu’´-´alìb ve ba∆ùr- Meryemden bir
miødär i◊äfe idüp şeb-i yeldäda ´alìbendäz olduølar äb ile ta∆mìr idüp Çaèl
Kelìsänuè äb-∆änesinden ørø nefer
øssìs-i kùfte-∆¥är- ∆ùk-girdäruè fa◊lasn
◊amìme idüp ve yigirmi yedi çepel
≠olusndan ser-∆oş olmş emred käfirüè
a§eyänn øarşdurup Şemmäs ve
Yu≈annä mezärlarnda yanan øandìl
paçavralar dühnin alup ~aväriyyùn
≈märnuè neslinden øalmş ≠oøuz
≈märuè sergìnin Mosøov øralnuè bevli
ile yourup Leh ∆a≠mannuè øärùresi
içinde taø≠ìr idüp Heykel-i Rùm
çeşmesinüè çirk-äbndan ∆amìr-i mäye
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şeklinde ≠ar≈ idüp ve kendi kärgäh
eczäsndan bir miødär bùre ve yigirmi
dirhem nişädur ve iki yüz dirhem tìz-äb
ile ´ladup yüz dirhem sümpäre ile bu
mecmùú æumämede reõìs-i ba≠äriøa
olnuè äb-rìzi içinde şeb-i Mìlädda
yanan odun baøyyesiyile øaynadup
Deyr-i Ba∆ìräda usøuf- Yunanuè vaøf
eyledigi zeyt küpi içinde ≈f® idüp
Pa´øalya gicesi yanan mùm päresiyile
azn mührleyüp…)…
Üstad tarifi verdikten sonra bu
macunun kullanm şekli ve –maksimum–
yararn açklamştr:
Her Pazar gününde onar dirhem
kullanmadkça çöğür şairlerinden Âşk
Vartan ile Mecnûnî’nin şiirlerindeki
tatllğa ulaşma ihtimali yoktur (…her

Bäzär güninde onar dirhem istiúmäl
itmedükçe erbäb- çögürden úÁşø Var≠an
ile Mecnùnì ≈alävetine vä´l olmaø
i≈timäli yoødur…).

Nâbî’ye göre kâfir olan Mosis’in
aslnda gerçek bir şair ve münşî olma
ihtimali yoktur; zengin mizah dili ve inşâ
üslûbuyla tarifini verdiği muhayyel ve
mizahî macunun maksimum derecedeki
yarar ise Mosis’in şiirini Ermeni çöğür
şairlerinden Vartan ile Mecnûnî’nin şiir
düzeyine yükseltmesidir. Dolaysyla
Nâbî’nin Âşk Vartan ile Âşk
Mecnûnî’yi de hakiki şair saymadğ
anlaşlmaktadr.
Nâbî macun tarifiyle ilgili bu
bölümde Hristiyanlkla ilgili uygulama
ve âdetlere değinmiş, baz özel şahs ve
yer
isimlerini
zikretmiştir.
Hz.
Muhammed’in çocukluk döneminde
amcas Ebû Tâlib ile birlikte Şam’a
gittikleri ticâret kervannn Busra
beldesinde bir manastrn önünde
konakladğ srada, baz işaretlerden
hareketle Hz. Muhammed’in peygamber
olacağn söyleyen kişi manastrn rahibi
Bahîrâ’dr (Ayn manastrn sonraki
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rahibi
Nastûrâ’dan
da
yukarda
bahsedilmişti.).
Nâbî’nin,
Hz.
Muhammed’in son peygamber olacağnn
işaretini veren bu iki rahibin isimlerini
zikretmesi de ayrca muhatabna üstü
örtülü bir mesaj olarak kabul edilebilir.
Nâbî yer isimlerinden Heyâkil-i
Seb‘a’y, macun terkibinin verildiği bu
bölümde
İmâm
Câfer-i
Sâdk’n
(ö.148/765) kimyâ, simyâ ve tlsmdan
bahseden
Heyâkilü’n-Nûr/Heyâkilü’sSeb‘a eserini hatrlatacak şekilde,
muhatabn da bu esere yönlendirme
niyetiyle, tevriyeli kullanmş olabilir.
Muş civarnda büyük bir Ermeni
kilisesi olan Çanl Kilise’ye dâir
Seyâhatnâme’de tafsilâtl bilgi veren
Evliyâ Çelebi, bu kilisenin mûskî
geleneğini
ve
âşk
edebiyatn
ilgilendiren yönünü “Ve nice müslim ve

gayr- müslimler tanbûr ve çeng, santûr,
nây, mûsîkâr, kara düzen, ve çögüri bu
deyrdeki ziyâret mahalline koyup irtesi
gün sazn ele alup üstâdâne bir fasl
iderler ki gûyâ fasl- Hüseyn Baykaradur.
Ekseriyâ tâ’ifeleri şâ‘ir-i mâhir olup bu
‘ilm-i şi‘r bize Çanl Kiliseden virildi
sevdâsnda bulunurlar.” (1314: 230)

sözleriyle açklamştr. Bu kiliseyi, ayn
bölgede bulunmasndan dolay, Mosis’in
de ziyaret etmiş olabileceğini düşünen
Nâbî, Evliyâ Çelebi’nin vermiş olduğu
bu mâlûmata da zmnen atfta
bulunmuştur.
Mektupta geçen diyaloğun bir
muhabbetnâme ile Mosis’e bildirilmesi
için izin istendiğinde (…iŸn-i şerìfüèüz

ile bu taúbìrät bir mektùb- ma≈abbet ile
kendüye iúläm idelüm mi…) üstad, böyle

bir mektubu ona göndermek ile yarasaya
gözleriyle güneşi seyretme teklifinde
bulunmak arasnda bir fark olmadğn

(…bu mektùb aèa irsäl itmek úayn ile
şeb-pereye teklìf-i temäşä-y ∆urşìd
itmekden farø yoødur…) belirterek
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Mosis’in
hakikatleri
görmezden,
duymazdan geleceğini ifade etmiştir.
Mosis’ten gelen mektubun dil ve
üslûbu üzerine kaleme alnmş bu cevabî
mektupta onun şiirine dâir tenkitlerin de
yer almas, Nâbî’nin Mosis’in şiirine
aşina olduğunu göstermekle birlikte,
Mosis’in, mektubunun mensur ksmlar
arasna kendi şiirlerinden yerleştirmiş
olabileceği veya mektubuyla birlikte
şiirlerinden
örnekler
göndermiş
olabileceği
ihtimallerini
de
akla
getirmektedir.
Mektubunun sonunda amacnn
şaire yakşr bir şekilde şakalaşmak
olduğunu, muhatabnn da şakadan
anlayacağn bildiren Nâbî, bu kadar
şakay Mosis’in iftihâr etmesi için
yaptğn söylerken aslnda tefahhurun
zirvesine çkmştr.
d. Mektubun Dil ve Üslûbu
Kinâye, târiz, istidrak gibi mizahî
ifade yollarnn yannda (Mengi 2000),
teşbih, istiâre, telmih, hüsn-i tâlil, tevriye
gibi beyan ve bedî unsurlar da –
muhtevaya dâir bölümde değinildiği
gibi– mektubun mizah dili ve üslûbunun
oluşturulmasnda fonksiyonel olarak
kullanlmştr.
Mektup başndan sonuna kadar
“muktezâ-y makâm”a uygun olarak
muhatap Mosis’in mesleği ile mensubu
olduğu etnik ve dinî kültürün unsurlaryla
örülmüştür. Bu unsurlar alay konusu
edilmemiş, sadece muhataba yöneltilen
latife ve ince alay amaçl hezel ve mizah
oklarnn
ustaca
süslenmesinde
kullanlmştr.
Nâbî mektubun çeşitli bölümlerinde

“‘akîk-pâre,
bûre,
dest-sâhte-yi
zergerâne, hakkâk, heykel, hurde, kâlb,
kvâm, kurâza, levh-i murassa‘-kâr-
mînâ-nakş, mîzâb, mühr, mühr-ken,
nakkâş, nigîndân, nigîn-fersâ, nişâdr,
pûte, sayrafî-yi cevher-şinâs, sebîke,
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sîmîn, sûretger, sümpâre, taktîr, tîz-âb,
zerger, zerrîn” kelime ve terkiplerini

eden kelime ve terkipler ihtiyaç duyulan
noktalarda yer almştr.
Mektubun
giriş
bölümünde
“mektuba koku sürülmesi (räyi≈as),
mektubun kese içine konmas (kìse-yi
a≠las- felek-fäm), mektup kesesinin
mumla mühürlenmesi (mùm- mühri),
mektubu
güvercin
kanatl,
hzl
postacnn getirmesi (∆aber-ber-i berìd-i
sebük-seyr-i kebùter-per birle), kvrlp
dürülmüş mektup kâğdnn işaret ve orta
parmağn makas hareketiyle düzeltilmesi

kullanarak oluşturduğu mizahî inşâ
cümlelerinde Mosis’in meslek ve sanat
ile ilgili zengin bir tenâsüp evreni
kurmuştur.
Mektup,
Hristiyanlkla
ilgili
Osmanl Türkçesi’nde yer alan kelime
kadrosunun önemli bir ksmn ihtiva
etmektedir. Kelimelerin Arapça, Farsça
eş anlamllar ile mecâz- mürsel yoluyla
oluşturulmuş ayn anlamda yeni kelime
ve terkipler kullanlmş, bu yolla ifade
alan zenginleştirilmiştir. Hristiyanlarn
ibadet yeri anlamnda “kelîsâ, deyr, bî‘a,
savma‘a, sanem-hâne (put, heykel, ikon
evi), salîb-kede (haç evi)”, hristiyan din
adamlar ile ilgili “kssîs, uskuf, batârika,
piskopos”, haç anlamnda da “salîb,
çelîpâ”
kelime
ve
terkipleri
kullanlmştr.
Mektupta
hristiyan
dünyasnda önem taşyan “‘Îsâ, Meryem,

mektuplaşma usullerine temas edilmiştir.
Nâbî, mektubun asl bölümünü
teşkil eden “dedim-dedi”li diyaloglar
bağlarken
üstadn
konuşmalarn
vermeden önce jest ve mimiklerini ara
söz mahiyetindeki “şaşknlk içinde
garipseyen
ağznn
hokka
gibi
dudaklarn parmağyla mühürleyerek

da yerlerini almştr.
Hristiyanlk geleneklerinden de
izler taşyan mektubun mizahî muhteva
örgüsü içinde “aforoz etme, günlük
ağacndan tütsü yapma, hristiyan
azizlerin mezarlarnda kandil yakma,
hristiyan din adamlarnn zünnar takmas,
kilisede biblo ve heykel bulundurulmas,
kilisede erganun/org çalnmas, kilisede
mum yaklmas, suya haç atma,
yortularda kilisenin avlusunda toplanma”
gibi uygulama ve âdetlere atflarda
bulunulmuştur.
Hristiyanlk dünyasnn dşndan
“gûsâle-yi Sâmirî, uknûm- ‘İbrî” gibi
Yahûdîlik, “berehmen” gibi kadim Hintİran (Brahmanizm) geleneklerine işaret

ifadeleriyle aktarp bu yolla üslûbuna
canllk katmştr.
e. Sonuç
Mektubun
muhteva,
dil
ve
üslûbunun incelenmesinin sonucunda
üstâd Nâbî’nin genç yaştaki Hakkî
Mosis’in şiir ve nesrini nükteli bir
şekilde
alaya
aldğ,
mâsumâne
şakalaşma kisvesi altnda muhatabnn
şairlik ve nâsirlik yönünü hor gördüğü,
âdetâ ona haddini bildirmek istediği
ortaya çkmştr. Bu özelliğiyle mizah üst
başlğ
altnda
hezl
üslûbunun
karakteristik bir örneği olan bu mektup

Îlyâ, Yuhannâ, Şemmâs, Batlamyus,
Bahîrâ, Nastûrâ, Havâriyyûn” gibi şahs
ve topluluk, “Kumâme Kilisesi, Deyr-i
Bahîrâ, Deyr-i Nastûrâ, Çanl Kilise,
Heyâkil-i Seb‘a, Heykel-i Rûm” gibi
mekânlar ile “Mîlâd, Paskalya” yortular
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(mørä◊- enämil ile pìç ü ∆amna güşäd
virildükde)” gibi günlük hayatta

(≈oøøa-y dehen-i istiräbn ∆ätem-i
engüşt-i taúaccüb iderek), iki kat şaşknlk
içinde (taúaccüb-i dü-bälä ile), alayc bir
şekilde başn sallayarak (ser-cünbänì-yi
istihzä ile), durmadan (bìtevaøøuf),
tebessüm ederek (tebessüm-künän),
gülerek (∆ande-künän), şaşranlara özgü
kahkaha
atp
(øahøaha-y
müteúaccibäneye
güşäd
virüp)”
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Nâbî’nin edebî kudretinin ve mizahî
karakterinin boyutlarn göstermesi,
ayrca geleneği çok iyi bilen, üstad bir
dîvân şairinin hem gayr- müslim şairlere
hem de saz şairlerine bakş tarz
hakknda, değerlendirilmesi gereken
poetik baz veriler ihtiva etmesi
bakmndan önemli bir metin saylabilir.
f. Metin
Mektubun metni hazrlanrken
müstensih
hatalar
ve
imlâ
müşkillerinden kaynaklanan okuma
problemleri şu on nüshann mukayese ve
tenkidiyle bertaraf edilmeye çalşlmştr:
Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi,
No: 1273/4, vr. 139b-141a (R); Konya
Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi, No: 2174,
vr.
87a-88b
(K);
Süleymaniye
Kütüphanesi, Esad Efendi, No: 3325, vr.
156b-159b
(E);
Süleymaniye
Kütüphanesi, Fatih, No: 4127, vr. 78a79b (F); Süleymaniye Kütüphanesi, Hac
Selim Ağa, No: 1000, vr. 152b-155b (A);
Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye,
No: 1204, vr. 166b-169a (H);
Süleymaniye Kütüphanesi, İzmir, No:
598, vr. 138a-140b (İ); Süleymaniye
Kütüphanesi, Mehmed Zeki Pakaln, No:
43, vr. 102a-103b (M); Süleymaniye
Kütüphanesi, Serez, No: 2791, vr. 107b109b (S); Süleymaniye Kütüphanesi,
Tercüman, No: 202, vr. 161a-164b (T).
Erzenü’r-Rùmda säkin ~akkäk
Mosis-i Ermenì şäúir ≠arafndan gelen
mektùba ceväbdur1
Naøøäş- ´anem-∆äne-yi heves-äräyì
≈akkäk-i nigìn-fersä-y su∆an-pìräyì
´ùretger-i ´alìb-kede-yi fu◊ùlì zünnärperest-i meftùl-i näøabùlì ser-ämed-i
zergerän- ´anúat-güŸär engüşt-nümä-y
mühr-kenän-
≠urfe-nigär
dostumuz
Mosis yesserellähu lehu’l-İslämi ve’lìmän2uè dükkänçe-yi istiúdäd u pùte-yi
øäbiliyyetine sebìke-yi sa∆t-øväm-
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mu∆ä≠abät- zerrìn ve øurä◊a-y tündfercäm- taúbìrät- sìmìn mìzäb- tìz-äbrìz-i øalemden midäd- fürùzende-yi
nefes-i vä-pesìn-i äteşìn ile bu øälb üzre
ifrä u icrä olnur ki úaøìø-päre-yi peyäm úäfiyetlerine her nigìndän- sämiúa
ämäde iken nägäh vesä≠at- delläl-i
muräd-engìz ∆aber-ber-i berìd-i sebükseyr-i kebùter-per birle mektùb-
serbemühr-i dil-äşùblar ki nümùne-yi
şemú-i kelìsä-fürùz- Na´ärädur resìde
olduøda kìse-yi a≠las- felek-fäm gùyä
rişte-yi Meryem ve sùzen-i úÍså ile dù∆te
ve mùm- mühri nefes-i germ-i Mesì≈ä
ile efrù∆te idi mørä◊- enämil ile pìç ü
∆amna güşäd virildükde evvelä bùy-
küfr mìäyed3 räyi≈as meşämm- ≈u◊◊är
hem-≈äl-i kelìsä-y kündür-älùd itdükden
´oèra derecät- nerdbän- şikenberşiken
üzre ´aff-beste-yi tertìb olan kärvän-
ubär-endùd su≠ùrndan istikşäf- beväúi§i a≈väl olnduøda beyän- ceväb- şäfìden
úaczleri
nümäyän
olup
∆¥äce-yi
bendergäh- úirfän ve úalläme-yi kütüb∆äne-yi däniş ü bürhän yaúnì ∆red-i
∆urde-dän cenäbna ilticä ve dest-sä∆te-yi
zergeräneleri olan lev≈-i mura´´aú-kär-
mìnä-naøş- her-heft-nümä ´ayrafì-yi
cevher-şinäs- øymet-fermälarna úar◊ u
inhä olnduøda ≈oøøa-y dehen-i
istiräbn ∆ätem-i engüşt-i taúaccüb
iderek sub≈änalläh ne münäsebeti var
laf®- İncìl kucä maúnì-yi eşúär kucä4 hìç
bu äna dek bìúa-y pisøoposì ve ´avmaúay Ba≠lamyusì kärgählarnda eşúär- ™äõib
ü úUrfì nuøùşn muta◊ammn bu gùne bir
metäú- arìbü’n-nesìc ®uhùr øa≠úä
endäze-zede-yi sämiúa-y ta≈mìn ü øyäs
oldu yoødur didiler. ™a≈ìfe-yi sìmgùne-yi varaø üzre seväd- øalem-kärì
menzilesinde rüsùm- ∆a≠≠- girih-gìr-i
≈akkäkänesine ne buyurursz didüm
taúaccüb-i dü-bälä ile nehär- úìd-i ´alìbde
sä≈a-y deyrde müctemiú olmş ´ufùf-
Na´ärädan farø yoødur didi. Hele
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hendese-yi cevähir-i ≈urùf inkär olnmaz
didüm ser-cünbänì-yi istihzä ile `äøänìyi Şirvänìnüè felek kec-revterest ez∆a≠≠-
tersä5 m´raún niçe eydelüm her ´a≠r
silsile-yi aúnäø- en®är iken i§bät-
tenäsüb ü hemvärì øat müşkildür didi.
Yä kelimät- münşiyäne ve taúbìrät-
belìänesine söz nedür didüm tebessümkünän her kelime-yi siyeh-rùy bir
berehmen-i bornùs-pùş gibi zeväyä-y
riyä◊at-kede-yi su≠ùrda serbezänù-y
inzivä kendi zuúmnca gùyä úälem-i
maúnä cänibine çeşm-güşä-y süveydä
olmşlardur didi. Yä ni®äm- su≠ùr-
memdùdesine ne diyelüm didüm
bìtevaøøuf eranùn- mehìbü’´-´adä-y
Deyr-i Nas≠ùrä kendisidür didi. Midäd-
®ulmet-nihäd ∆aylice berräø degül midür
didüm sergìn-i ∆ar- úÍså ve şäşe-yi
gùsäle-yi Sämirì ve gil-i Ermenìden
mürekkeb old cäy- noø≠a-y iştibäh
degüldür didi. Her ne ise böyle bir tersäzäde-yi täze-sälde vädì-yi şiúr ü inşäya bu
gùne tekäpùs sezä-y ta≈sìn ü äferìn
degül midür didüm ne úaceb ≈älüè vardur
şükùfe-yi gül∆an ∆a¬rä-y dimen6 ¬arb-
me§elinüè maúnås beyne’n-näs mensì
olmamaø içün gùyä ®uhùr itmiş bir
nüs∆a-y arìbedür egerçi mìve-yi eşúär
nevúä nìm-∆äm ve neväle-yi inşäs bir
miødär näpu∆te vü nätemämdur. Läkin
maúänìsi mä-läkeläm degül midür didüm
behey yäd-gär eger näøùsdan name-yi
ìmän u tev≈ìd ve bey◊a-y sur∆dan
mäkiyän- perrän ümmìd olnursa bunuè
da∆ şiúr ü inşäsndan maúnì-yi täze
meõmùldür didi. Ne arìbdür ki zùr-
zencìr-i tekellüfile ≠avìle-yi su≠ùr ∆ayli
maúänìyi rab≠ itse da∆ cilve-yi le≠äfetden
bìbehre görinür didüm ∆ande-künän be
cänum mevrid-i uønùm- úİbrì ve mevøf Süryänì ola gelmiş dehän u zebända
´≠lä≈ät- şiúr ü inşä úayn ile käm näkäm
kelìsäya düşmiş ehl-i İsläm gibi perìşän≈äl ü berhem-zede-bäl olacan bilmez
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misin didi. Münşiyän- zemän u şuúarä-y
devrän şiúr ü inşäs gibi muväzeneye
şäyän
mdur
didüm
øahøaha-y
müteúaccibäneye güşäd virüp behey yädgär bu tecähül-gùne suõäl ile maø´ùduè
bizi i◊äb mdur hìç meşämnda cüzõì
räyi≈a-y úirfän olan úanber ile günlügi
teräzù-y tesävìde sencìde ider mi yä∆ud
şuúle-yi mihr-i cihän-täba çerä- Ílyä ve
øandìl-i æumämeyi muøäbil úadd ider mi
didi. úAcebä bunuè şiúr ü inşäs
pu∆telenmege ne maøùle därù-y tedbìr
mülä≈a®a idersiz didüm ∆ande-künän
didi ki evvelä vädì-yi şiúr ü inşädan
perhìz cümleden aødem mühimmätdur
zìrä her ne gùne tedbìr olnsa yine küfrendùd olan ≠abìúatdan ser-zede olmş şiúr
ü inşä räyi≈a-y bürùdet-i käfiriyyeden
muúarrä
olmaø
mu≈äldür
far◊ä
bermuøte◊ä-y ∆älif-i taúarrüf däúiye-yi
şöhret-i şäúiriyye ile säõir-i tersäyändan
imtiyäz sevdäsndan geçmez ise bärì şiúr
ü inşäs nevúä ≈alävet kesb itmegiçün bir
maúcùn- arìbü’t-terkìb istiúmäline ◊arùrì
mu≈täcdur didi. Eczä-y terkìbden pürsän
olnduøda Heyäkil-i Sebúada øudemä-y
ba≠äriøanuè isti≈dä§ itdükleri aforoz
nüs∆alarn ezüp ´uyn içdükden ´oèra
çelìpäsn gùh- seg-i sel-∆äne ile beräber
sa≈ø idüp üzerine úùdu’´-´alìb ve ba∆ùr-
Meryemden bir miødär i◊äfe idüp şeb-i
yeldäda ´alìb-endäz olduølar äb ile
ta∆mìr idüp Çaèl Kelìsänuè äb∆änesinden ørø nefer øssìs-i kùfte-∆¥är-
∆ùk-girdäruè fa◊lasn ◊amìme idüp ve
yigirmi yedi çepel ≠olusndan ser-∆oş
olmş
emred
käfirüè
a§eyänn
øarşdurup
Şemmäs
ve
Yu≈annä
mezärlarnda yanan øandìl paçavralar
dühnin alup ~aväriyyùn ≈märnuè
neslinden øalmş ≠oøuz ≈märuè sergìnin
Mosøov øralnuè bevli ile yourup Leh
∆a≠mannuè øärùresi içinde taø≠ìr idüp
Heykel-i Rùm çeşmesinüè çirk-äbndan
∆amìr-i mäye şeklinde ≠ar≈ idüp ve kendi
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kärgäh eczäsndan bir miødär bùre ve
yigirmi dirhem nişädur ve iki yüz dirhem
tìz-äb ile ´ladup yüz dirhem sümpäre ile
bu mecmùú æumämede reõìs-i ba≠äriøa
olnuè äb-rìzi içinde şeb-i Mìlädda
yanan odun baøyyesiyile øaynadup
Deyr-i Ba∆ìräda usøuf- Yunanuè vaøf
eyledigi zeyt küpi içinde ≈f® idüp
Pa´øalya gicesi yanan mùm päresiyile
azn mührleyüp her Bäzär güninde onar
dirhem istiúmäl itmedükçe erbäb-
çögürden úÁşø Var≠an ile Mecnùnì
≈alävetine vä´l olmaø i≈timäli yoødur.
Yä iŸn-i şerìfüèüz ile bu taúbìrät bir
mektùb- ma≈abbet ile kendüye iúläm
idelüm mi didüm bu mektùb aèa irsäl
itmek úayn ile şeb-pereye teklìf-i temäşäy ∆urşìd itmekden farø yoødur didi.
Maø´ùd la≠ìfe-yi şäúiränedür ve øadr-i
la≠ìfeyi yine siz bilürsiz ve size ser-mäyeyi ifti∆är olmaø üzre mülä≈a®a olnup bu
mertebe la≠ìfeye ir∆ä-y úinän olnd.
Bunuè içün ∆ä≠r-mände olmayasz.
Mektùbuèuzda her kime irsäl-i seläm
itdièüz ise mu∆älif-i dìn olman
øabùlinde tereddüd itmişlerdür ammä
yine ta≈sìn ü äferìnleri kemäldedür.
æalem ìncä resìd ve ser bi’şkeste.7
NOTLAR
1
Ar◊- Rùmì Mosis näm Na´ränìnüè müteşäúiräne
vädì-yi inşäda Näbì Efendiye irsäl eyledigi
mektùbnuè ceväbdur R, E, A / Ar◊- Rùm Mosis
näm Na´ränìyedür İ / Erzenü’r-Rùmda ~akkäk
Mosis-i Ermenì şäúir ≠arafndan gelen mektùbuè
ceväbdur hezl-gùne M / Ar◊- Rùmì Mosis näm
Na´ränìnüè müteşäúiräne Näbìye irsäl eyledigi
mektùbuè ceväbdur S / Ar◊- Rùmì Mosis näm
Na´ränìnüè müteşäúiräne vädì-yi inşäda Näbì
Efendiye irsäl eyledigi mektùbuè ceväb ta≈rìrdür T
/ Erzenü’r-Rùmda säkin ~akkäk Mosis-i Ermenì
şäúir ≠arafndan gelen mektùbuè ceväbdur ki beyän
olnur K, H
2
Allah onun müslüman ve mümin olmasn
kolaylaştrsn.
3
Evvelâ küfür kokusu geliyor.
4
İncil’in lafz nerede, şiirlerin mânâs nerede.
5
Felek, hristiyann hattndan daha eğri gidişlidir.
6
Külhan gülü, orta mal.
7
Kalem buraya kadar ulaşt ve ucu kesildi.
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