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Önsöz

Osmanlıca öğrenmek, Osmanlı kültür ve medeniyetini anlama ve 
bilmede ilk ve en önemli adımlardan biridir. Bizler, atalarımızın altı 
yüzyıldan fazla bir süre kullandıkları ve tarih sahnesinden çekildik-
ten sonra arkalarında milyonlarca matbu ya da yazma kitap, risale, 
mecmua, gazete, arşiv belgesi, mezar taşı, kitabe vb. eser bıraktık-
ları bir mirasın sahipleriyiz. Bu büyük mirası değerlendirmek, yo-
rumlamak, yeni araştırma ve inceleme eserleri ortaya koymak, bizi 
geçmişimizle buluşturan köprüleri yeniden kurmak, hatta sağlamlaş-
tırmak Osmanlıcayı bilmekle mümkün. Bu yüzden de millet olarak 
tarih, kültür ve medeniyetimizle barışık olmak zorundayız. Çünkü 
millet olarak yaşamak, ayakta kalabilmek ve varlığımızı sürdürebil-
mek buna bağlıdır. Tarih boyunca referanslarını geçmişlerinden al-
mayan hiçbir değer ya da anlayış, varlığını devam ettirememiştir.

İşte bu gayelerle Osmanlıca öğrenenlere kolaylık sağlaması için 
hazırladığımız bu matbu çalışma, İslâm kültür ve medeniyetinde 
önemli bir yeri olan ve hepimizin yakından tanıdığı Mevlâna’nın 
Mesnevî’sinden seçilmiş bazı hikâyelerinden meydana geliyor. Mev-
lâna’nın kendine has üslûbu, hikmetli, öğütleyici ve düşündürücü 
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Okuyucularımıza şu hususu da kısaca ifade etmekte fayda var-
dır: Osmanlıca öğrenmek isteyenler, farklı bir alfabe ile karşı karşıya 
olduklarının bilincinde olmalıdırlar. Dil Türkçe, ama alfabe farklı-
dır. Bu yüzden alfabeye “göz alışkanlığı” son derece önemlidir. Za-
man zaman hikâyeler tekrar tekrar okunmalı, kelimelerin yazılış ve 
okunuşları hafızaya nakşedilmelidir. Bu sebeple bir kere okumakla 
yetinilmemelidir. Herhangi bir yabancı dil öğrenilirken de durum 
aynıdır. Kelimelerin okunuşları, yazılışları farklılık arz edebilir. Do-
layısıyla metinler alıştırma ve egzersiz yapmak gayesiyle birkaç kez 
okunmalıdır. Hatta metinler yazılarak çalışılırsa, çok daha verimli 
sonuçlar alınabilecektir. Nitekim Osmanlıca derslerimiz sırasında, 
metinleri yazarak çalışan öğrencilerimizin yazmadan çalışanlara göre 
daha başarılı oldukları görülmüştür.

Son olarak; tarih, kültür ve medeniyetimizle ilgili yayınladığı ki-
taplarla haklı bir şöhret kazanan Dün Bugün Yarın Yayınları’na bu 
eseri neşretmek lütfunda bulunmasından ve Osmanlıca çalışmala-
rına katkı ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, kitabın 
Osmanlıcayı öğrenmeye gönül vererek Osmanlı kültür ve medeni-
yetini anlamak için zevkli ve anlamlı bir yolculuğa çıkan okuyucula-
rımıza faydalı olmasını diliyorum.

Ahmet Zeki İZGÖER  
Başakşehir 2019  

azeki.izgöer@sbu.edu.tr
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bu hikâyeleri, Osmanlıca öğrenmeye yeni başlayanlar için son de-
rece kolay, anlaşılabilir bir düzeydedir. Osmanlıcayı hiç bilmeyen-
ler bile, metin ve transkripsiyonlarını karşılaştırmak suretiyle bu ki-
taptan pek çok şey öğrenebilirler.

Elinizdeki eser, Mesnevî’den Seçme Hikâyeler’in “Birinci Kita-
b”ını oluşturuyor. Bu eserde 20 adet hikâye bulunmaktadır. Daha 
sonra yayınlayacağımız “İkinci Kitap”ta da 20 hikâyeye yer verilecek-
tir. Her iki kitaptaki hikâyeler, orijinal Osmanlıca metinleri olmadı-
ğından “Kaynakça”da gösterildiği üzere Türkçede yayınlanan farklı 
kitaplardan günümüz dil kural ve imlâsına uygun olarak iktibas edil-
miş ve bilgisayarda dizilmek suretiyle hazırlanmıştır. Günümüz bil-
gisayar fontları ile eski metinlerdeki matbu harflerin dizgi özellikleri 
karşılaştırıldığında, az da olsa farklılık göze çarpmaktadır. Örneğin, 
harflerin birleşmeleri hususunda. Ancak bu çok önemli bir kayıp de-
ğildir. Bunun tek dezavantajı, Osmanlıca metinleri okumak ve bun-
lar üzerinde araştırma-inceleme yapmak isteyenlerin kütüphane ve 
arşivlerimize gittiklerinde eski metinlerle muhatap olacakları gerçe-
ğidir. Bu merkezlerde bilgisayarla dizilmiş metinler tabii ki yoktur.

Bu eseri yayınlamaktaki bir başka amacımız, Osmanlıca öğren-
mek isteyen her yaş ve gruptan kimseleri, rahat ve kolay okuyabile-
cekleri metinlerle tanıştırmak, onlara literatür bilgisi kazandırmak, 
kelimelerin transkripsiyon ve okunuşlarını tanıtmak ve nihayet on-
ları Mevlâna’nın güzel ve hikmetli anlatımıyla baş başa bırakmaktır.

Kitapta, karşılıklı olarak bir sayfada Osmanlıca metin, diğer say-
fada da transkripsiyona yer verilerek okumada kolaylık ve rahatlık 
sağlanmaya çalışılmıştır. Günümüzde pek kullanılmayan bazı keli-
melerin dipnotlarda açıklamalarına yer verilmiş, ayrıca bu tür keli-
melerin orijinal okunuş ve yazılışlarına dikkat çekilmiştir.
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آوه  كیدن  آوالنیر

اراضی،     یمیشیل    بوجاقسز    اوچسز    یانی    بر 
دیكر  طرفی  اورمانلق  آراسنده  قوریلی  خوش  بر  
وادیده  یاشایان  آو  حیوانلری،  آرسالنك  قورقوسندن  
حضورسز  اوالرق  خارجه  بیله  چیقاماز  حاله  كلدیلر.  
اندیشه لرنده  دوغریسی  حقسز  دخی  دكلدیلر.     بو 
زیرا  آرسالن  یاتدیغی  پوصودن  یرلی  یرسز  چیقدیغی  
كبی  ایچلرندن  برینی  آوالیوب  مغاره سنه  دونردی.  
ایچون     اونلر    وادی،     خوش  بو    سببله    بو    ایشته 

چوغی  زمان  كابوس  اولمش  ایدی.
آرسالنی     و    كلدیلر    آرایه    بر    كون    بر    حیوانلر 
توزاغه  دوشورمك  ایچون  حیله یه  مراجعت  ایتمكه  قرار  
ویردیلر.  فكرلرندن  جایمامق  ایچون  درحال  آرسالنك  
حضورینه  واروب  بر  آغزدن  اوكا  شونلری  سویلدیلر:
»- بز  سكا  هركون  كافی  مقدارده  یمكنی  كتوریرز.  
سن  یتركه  یرنده  دور.  بوندن  صوكره  نه  آوالنمغه  

]1[10

Ava Giden Avlanır

Bir yanı uçsuz bucaksız yemyeşil arâzî, 
diğer tarafı ormanlık arasında kurulu hoş bir 
vâdîde yaşayan av hayvânları, arslanın korku-
sundan huzûrsuz olarak hârice bile çıkamaz 
hâle geldiler. Bu endîşelerinde doğrusu hak-
sız dahi değildiler. Zîrâ arslan yatdığı pusudan 
yerli yersiz çıkdığı gibi içlerinden birini avlayıp 
mağarasına dönerdi. İşte bu sebeble bu hoş 
vâdî, onlar için çoğu zamân kâbûs olmuş idi.

Hayvânlar bir gün bir araya geldiler ve ars-
lanı tuzağa düşürmek için hîleye mürâca‘at et-
meğe karâr verdiler. Fikirlerinden caymamak 
için derhâl arslanın huzûruna varıp bir ağız-
dan ona şunları söylediler:

“-Biz sana her gün kâfî mikdârda yeme-
ğini getiririz. Sen yeter ki yerinde dur. Bun-
dan sonra ne avlanmağa 

[1]
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چیق  نه  ده  پوصویه  یات.  نه  اولورسك،  پیشیمزه  
دوشوب  ده  بو  كوزلم  وادییی  آرتق  بزه  دها  فضله  

زهر  ایتمه!«.
آرسالن  یله سنی  كبرله  شیشیروب  آزی  دیشلرینی  

كوستردكدن  صوكره  كوكره یرك  جواب  ویردی:
»-سزدن  حیله  دكل ده  وفا  كورسم  حقلیسكز.  
اما  بن  انسانلرك  توزاقلرندن،  ییالنلرك  ایصیرقلرندن،  

عقربلرك  زهرلی  قویروقلرندن  چوق  چكدم«.
كوكره ین     آرسالنك    طوتمش،    صولوقلرینی    حیوانلر 
سسینه  قوالق  ویرمشلردی.  اورمان  ایسه  آرسالنك  قورقونچ  

سسیله  چوقدن  زانغر  زانغر  تیتر مش  ایدی.  آرسالن:
»-ایچمده  بكا  پوصو  قوران  نفسه  كلنجه؛  كین  
كوتمكده  انسانلردن  دها  فجیعدر.  بری  طرفدن  بنم  
دفعه     ایكی    دلیكدن    بر    كیمسه    »اینانان    قوالغم، 
صوقولماز«  حدیثنی  ایشیتدی  و  بو  سوزی  جانله،  

باشله  قبول  ایتدی«  دیدی.
آرسالنك  فریاد  قوپاران  كوكرمه لری  قارشیسنده  
دیزلرینك  باغی  چوزیلن  حیوانلر،  صوك  بر  غیرتله  

اوكا  ینه  بر  آغزدن  شویله  سسلندیلر:

]2[12

çık ne de pusuya yat. Ne olursun, peşimize dü-
şüp de bu güzelim vâdîyi artık bize daha fazla 
zehir etme!”.

Arslan yelesini kibirle şişirip azı dişlerini 
gösterdikden sonra kükreyerek cevâb verdi:

“-Sizden hîle değil de vefâ görsem haklısı-
nız. Ama ben insânların tuzaklarından, yılan-
ların ısırıklarından, akreblerin zehirli kuyruk-
larından çok çekdim”.

Hayvânlar soluklarını tutmuş, arslanın kük-
reyen sesine kulak vermişlerdi. Orman ise ars-
lanın korkunç sesiyle çokdan zangır zangır tit-
remiş idi. Arslan:

“-İçimde bana pusu kuran nefse gelince; 
kin gütmekde insânlardan daha fecî‘dir. Beri 
tarafdan benim kulağım, «inanan kimse bir 
delikden iki defa sokulmaz» hadîsini 1 işitdi ve 
bu sözü cânla, başla kabûl etdi” dedi.

Arslanın, feryâd koparan kükremeleri karşı-
sında dizlerinin bağı çözülen hayvânlar, son bir 
gayretle ona yine bir ağızdan şöyle seslendiler:

1 Hadîs: Hz. Muhammed’in sözü.

[2]
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خدمتجی  درحال  قالین  بر  ایپ  كتوردی.  آدمی  
زور  بال  آغاچدن  ایندیروب  عینی  آغاجه  صیقیجه  

باغالدیلر.
باغ  صاحبی،  آدمك  صرتنه  و  بالدیرینه  صوپه  
ایله  سرتجه  اورمغه  باشالدی.  خرسيز  فریاد  ایتدی:
»- یاهو،  بو  كناهسز،  زواللی  قولى  ايكلته  ايكلته  

اولدوره جك  میسك؟«  دیدی.
باغ  صاحبی  جواب  ویردی:

»- اللهك  قولى،  اونك  باشقه  بر  قولنی  اللهك  
اللهك،     صوپه ده    دوكویور!    كوزلجه    صوپه سیله 
قولى،     اللهك    دوكولن ده    بالدير ده...    صرت ده، 
دوكن ده...  بن  آنجق  اونك  امرلرینك  بر  واسطه سى یم!
خرسيز  پیشمان  اولدی.  آوازی  چیقديغی  قدر  

باغیرارق:
»-  تمام،  حقلیسك.  توبه  ایدیورم.  سوزلريمی  
كرى  آلیورم.  البته  اهلل  بكا ده  اراده  ویرمش«  دیدی.

]101[210

Hizmetçi derhâl kalın bir ip getirdi. Adamı 
zor belâ ağaçdan indirip aynı ağaca sıkıca bağ-
ladılar.

Bâğ sâhibi, adamın sırtına ve baldırına sopa 
ile sertçe vurmağa başladı. Hırsız feryâd etdi:

“-Yâhû, bu günâhsız, zavallı kulu inlete 
inlete öldürecek misin?” dedi.

Bâğ sâhibi cevâb verdi:

“-Allah’ın kulu, O’nun başka bir kulunu 
Allah’ın sopasıyla güzelce dövüyor! Sopa da 
Allah’ın, sırt da, baldır da... Dövülen de Al-
lah’ın kulu, döven de... Ben ancak onun emir-
lerinin bir vâsıtasıyım! 1

Hırsız pişmân oldu. Âvâzı çıkdığı kadar 
bağırarak:

“-Tamâm, haklısın. Tövbe 2 ediyorum. Söz-
lerimi geri alıyorum. Elbette Allah bana da 
irâde vermiş” dedi.

1 Vâsıta: Araç.
2 Tövbe: Tevbe.

[101]
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