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        Özet 

        Uzun bir süre boyunca nazmın gölgesinde kalan ve ihmal edilen 
mensur edebiyatın önemli örneklerinden biri de hikâye külliyatlarıdır. Klasik 
Türk edebiyatındaki hikâye külliyatları üzerinde yapılan çalı�malar da çok az 
sayıdadır. Bu hikâye külliyatlarından biri de XVI. yüzyılın önemli edebî 
�ahsiyetlerinden Cinânî’nin Bedâyiü’l-âsâr adlı eseridir. 

       Bu yazıda Bedâyiü’l-âsâr hakkında geni� bir bilgi verilecektir. Klasik 
hikâye ürünlerinin daha çok masal karakteri ta�ıdı�ı �eklindeki genel yargıya 
ra�men Bedâyiü’l-âsâr modern hikâye ile birçok ortak özellik ta�ıyan 
hikâyelerden olu�maktadır. Bu külliyattaki hikâyelerin tekni�i de ça�ını a�an 
özelliklere sahiptir. 

       Anahtar Kelimeler: Cinânî, Bedâyiü’l-âsâr, klasik hikâye 

 

       Abstract 

      Through the long time, the collected story is the one of the most 
important example of prose literature which is neglected and has been 
remained under the shadow poetry literature. There has been little amount of 
workshops which are related with classical Turkish literature of story 
collection. One of those story collections is Bedâyiü’l-âsâr written by Cinânî 
who was a man of letter.  

       It will be given extensive knowledge related Bedâyiü’l-âsâr. People 
generally think that the classical story works have the fiction properties. But, 
Bedâyiü’l-âsâr is composed of stories which have a lot of common properties 
with story. The technics of story in these books have properties which are 
beyond their age. 

       Key Words: Cinânî, Bedâyiü’l-âsâr, classic short story. 
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Nazmın padi�ah, nesrin halk olarak algılandı�ı anlayı�ın hâkim 
oldu�u Osmanlı toplumunda mensur hikâyelere layık oldu�u de�erin 
verilmedi�i bir gerçektir. Adını bile �iirlerin toplandı�ı eserlerden alan bir 
edebiyat gelene�inde nazım, ön planda tutulmu�tur. Bu anlayı� ve dü�ünceler 
ne yazık ki edebiyat ara�tırmalarına yansımı�, yakın zamana kadar birkaç 
akademik çalı�ma ve antoloji dı�ında mensur hikâyeler üzerinde pek fazla 
durulmamı�tır. Klasik Türk Edebiyatının mensur ürünlerinden olan kısa hikâye 
külliyatlarının üzerinde yapılan çalı�malar neredeyse bir elin parmaklarının 
sayısını geçmez. �u anda yazma eser kütüphanelerinde el de�memi� birçok 
hikâye külliyatı bulunmaktadır. Konunun bir di�er acı yönü de Türk 
Edebiyatında hikâye türünün geli�iminin Tanzimat’la ba�ladı�ını dü�ünen 
edebiyat ara�tırmacılarının varlı�ının azımsanmayacak kadar çok oldu�udur. 
Hikâye türü hakkındaki bu önyargıları kırmanın en kısa yolu, Klasik Türk 
Edebiyatında yazılan hikâye külliyatlarının gün yüzüne çıkarmaktır.  

Bu çalı�mada, Klasik Türk Edebiyatındaki kısa hikâye 
külliyatlarından biri olan Bedâyiü’l-âsâr’ı ele alarak bu önyargıyı kıracak 
giri�imlere bir tanesini daha eklemek amaçlanmı�tır. Klasik Türk Edebiyatının 
mensur ürünlerinden olan hikâyenin modern hikâyeden pek de farklı 
olmadı�ının bu çalı�mayla daha iyi anla�ılaca�ını umuyorum.  

 

I. Cinânî: 

XVI. yüzyıl Osmanlı sahasının önde gelen edebî �ahsiyetlerinden olan 
Cinânî Bursa’da, Muradiye semtinde do�mu�tur. Cinânî’nin Mehmed adında 
birinin o�lu oldu�unu künyesinden anlıyoruz. Kaynaklarda babası hakkında 
herhangi bir bilgi bulunmamakta ve do�um tarihi birçok �âirde oldu�u gibi 
bilinmemektedir.  

Cinânî, küçük ya�ta e�itimine ba�lamı� ve Muallimzâde’nin yanında 
“mülazım” olmu�tur. Cinânî’nin mülâzımlı�ı H.966/M.1558’de aldı�ını 
divânında bulunan bir tarih kıtasından anla�ılmaktadır1. Bundan kısa bir süre 
sonra hocasının Anadolu Kazaskerli�ine getirilmesinden sonra onun kalem 
kâtipli�i görevine atanmı�tır. Daha sonra bir süre Karesi kassamlı�ında 
bulundu�unu bu �ehir hakkındaki bir hicviyesinden anlıyoruz.2 Fakat bu 
kassamlık görevinin hangi tarihler arasında oldu�u bilinmemektedir. 
Cinânî’nin H.993/ M.1585’te Bursa’da bulundu�unu ve ders-i âm olmak için 
imtihana girdi�i yine bir tarih kıtasından anla�ılmaktadır.3 H.994/M.1586 
yılında Hasan Çelebi, tezkiresinde ondan “hâlâ hidmet-i tedrîse kâimdir” diye 
bahsetmektedir.4 Cinânî yine bir tarih kıtasında aynı yıl içinde Köseler 

                                                 
1 Okuyucu: Cinânî Divânı, s. 410. 
2 Okuyucu: Cinânî Divânı, s. 149-150. 
3 Okuyucu: Cinânî Divânı, s. 378. 
4 Kınalı-zâde Hasan Çelebi. Tezkiretü’�-�uarâ(Haz. �brahim Kutluk), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989, 
C.I, s. 266. 
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Medresesine Çivizâde tarafından tayin edildi�ini söyler.5 Divanın mensûr 
dibâcesinde ise aynı tarihte �vaz Pa�a Medresesinde müderrislik yaptı�ını 
kaydeder.6 Fakat hangi görevinin daha önce oldu�unu kestirmek pek kolay 
görünmemektedir. H. 997/M.1588 tarihini gösteren Farsça bir tarih kıtasında 
da Ula’ya kadı olarak atandı�ını söylemektedir.7 H. 1000/M.1592 yılında ise 
ma’zulen �stanbul’da bulunmaktadır. O sırada Zekeriya Efendi, �eyhülislamlık 
makamına yeni oturmu�tur. Cinânî, bir istida ile daha önceden kendisine 
verilen yedi adet fetvanın üç tanesinin temyiz edildi�ini, durumunun 
düzeltilmesini ve fetvasının artırılmasını istemektedir8. Bu kıtadan o tarihte 
fetva tayini ile ilgili bir memurlukta bulundu�u anla�ılmaktadır. Cinânî, H. 
1001/M.1593’de ise Sultan Selim medresesine atanmı� olarak görünmektedir9. 
Cinânî, son olarak “kırkdan ma’zûl oldıkdan sonra binüç muharreminde 
Mevlânâ Muhyiddin yerine Brusa’da �vaz Pa�a medresesine pîrâye-bah�”10 
olur. Bu görevinde tam bir yıl kalan Cinânî, 12 Muharrem 1004/17 Eylül 1595 
günü ikindi zamanında vefat eder11 ve Bursa’da Hamza Bey Camii 
yakınındaki mezarlı�a defnedilir12. 

Cinânî’nin ilk dikkat çeken özelli�i hiç �üphesiz onun �akacı ve 
nüktedan ki�ili�i olmu�tur. Onun bazı fizikî özellikleri ve özürleri kaynaklarda 
latifeler �eklinde yer almı�, kendi �iirlerinde de bu özelliklerinden tebessüm 
ettiren bir üslûpla bahsetmi�tir. Kaynaklar onun en dikkat çeken yönünün 
�i�manlı�ı oldu�unu söylerler13. Cinânî de bu özelli�ini birçok �iirinde ya bir 
câize ümidiyle ya da �ikâyet tarzında ifade etmi�tir. �i�manlı�ı dolayısıyla 
kendine göre bir elbise bulmakta zorlanan Cinânî, devrin ilerin gelenlerine 
�iirler yazma yoluyla bu sıkıntısının üstesinden gelmeye çalı�mı�tır. 
Cinânî’nin hayatı sürekli olarak sıkıntılarla dolu oldu�u için de�i�ik 
çevrelerden ki�ilerle münasebetlerde bulunmu�, câize ve lütuf ümidiyle onlara 
kasideler sunmu�tur. Divanındaki kasidelerin büyük ço�unlu�u bir ihtiyacın 
kar�ılanması için yazılmı�tır. Tahminimizce divândaki tarih kıtalarının 
çoklu�u da bundan ileri gelmektedir. Çevresindeki insanlarla ilgili küçük 

                                                 
5 Okuyucu: Cinânî Divânı, s. 387. 
6 Okuyucu: Cinânî Divânı, s. 4. 
7 Okuyucu: Cinânî Divânı, s. 724. 
8 Okuyucu: Cinânî Divânı, s. 184-185. 
9 Okuyucu: Cinânî Divânı, s. 460. 
10 �smail Beli�. Güldeste, s.221; Nev’i-zâde Atâyî. Hadâiku’l-hakâyık fî Tekmileti’�-�akâyık(�akayık Zeyli) (Haz. 
Abdülkadir Özcan). �stanbul, 1989, s. 395. 
11 �smail Beli�: Güldeste, s. 221  
12 Mahmut �arlı, Riyazu’l-Cinân üzerinde yaptı�ı çalı�mada, eserin British Museum nüshasının son yapra�ında 
bulunan bir kayıtta, Cinânî’nin muharrem ayının üçüncü günü vefat etti�ine dair bir ibare bulundu�unu söyler. 
(�arlı Mahmut. Cinani’nin Riyazu’l-Cinân’ı: �nceleme-Metin(Doktora Tezi, 1994). Erciyes Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü.)  
13 Örne�in, Atâyî: �akâyık Zeyli, s. 397. Ayrıca bkz. Okuyucu: Cinânî Divânı, s. VII-IX. 
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olaylarda bile tarih dü�üren Cinânî’nin bunu bir ikram ümidiyle yaptı�ı 
dü�ünülebilir14.  

Cinânî’nin dört eseri bulunmaktadır. Bunlardan ikisi Riyâzu’l-Cinân15 
ve Cilâu’l-Kulûb16 adlarını ta�ıyan mesnevilerdir. Di�er iki eseri de Divân’ı17 
ile Bedâyiü’l-âsâr adlı mensur hikâye külliyatıdır. Bazı kaynaklarda 
Cinânî’nin hamse sahibi oldu�u ifade edilse de hem di�er kaynaklarda hem de 
Cinânî’nin eserlerinde böyle bir kayda rastlanmamaktadır18. 

 

II. Bedâyiü’l-âsâr: 

Cinânî’nin mensur olan tek eseri Bedâyiü’l-âsâr’dır. Bu eserin ismi 
konusunda kaynaklarda farklı farklı görü�ler bulunmaktadır. Eski kaynaklarda 
eserin adı Bedâyiü’l-âsâr olarak geçmekle birlikte elimizde bulunan nüshaların 
hiçbirinde bu isim zikr edilmemektedir. Eserin eldeki nüshalarında ismi Letâif-
i Cinânî,19 Kitâb-ı Letâif-i Cinânî,20 Târih-i �eyh Cinânî,21 Letaifnâme,22 
Nevâdir-i Cinânî23 olarak geçmektedir24. Fuat Köprülü de elinde bulunan 
hikâye külliyatının isminin belirtilmemesine kar�ın Cinânî’nin eseri oldu�unu 
ifade etmektedir. Köprülü’ye göre Cinânî’nin Bedâyiü’l-âsâr adlı eseri 
hakkında hiçbir bilgi yoktur. “Hatta Katip Çelebi bile bu eseri görmemi�tir”25 
Oysa hem Ke�fü’z-zünûn’da hem de Ke�fü’z-zünûn Zeyli’nde eserin adı ve 
müellifi açık bir �ekilde belirtilmektedir. Hatta eserin “nevâdirü’l-hikâyât”tan 
oldu�u söylenerek konusunun ne oldu�u bile ifade edilmi�tir.26 Edgar Blochet, 

                                                 
14 Örne�in Zeyrek A�a’nın yaptırdı�ı köprü için dokuz adet tarih dü�ürülmü�tür. Bunlardan birinin ba�lı�ında 
“Zeyrek Aganun köprisine Nev’i Efendi iltimâsıyle bir gicede dinmi�dür. Sultan Murad otuz sikke göndermi�dir” 
ibaresi bulunmaktadır. (Okuyucu: Cinânî Divânı, s. 422-423) 
15 �arlı Mahmut. Cinani’nin Riyazu’l-Cinân’ı: �nceleme-Metin(Doktora Tezi, 1994). Erciyes Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü. 
16 Özkan Mustafa. Cinânî: Cilâü’l-kulûb (Giri�-�nceleme-Metin-Sözlük), �stanbul Üniversitesi Basımevi, �stanbul, 
1990. 
17 Okuyucu Cihan. Cinânî (Hayatı-Eserleri-Divanının Tenkitli Metni), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1994. 
18 “Diyâr-ı Rûmda sâhib-i hamse olanlardan ma’dûd olup…” (Beli�. Güldeste, s. 222)  
Beli�, burada “Mahzenü’l-Esrâr u Riyâzu’l-Cinân” ifadesiyle bu iki eserin de Cinânî tarafından te’lif edildi�ini 
söylemi�tir. Bilindi�i gibi Mahzenü’l-Esrâr Nizâmî’nin eseridir ve Cinânî’nin eseri buna nazîre olarak yazmı�tır. 
Beli�, bu iki eseri de Cinânî’ye mal etmi� ve onun eser sayısını be�e çıkartarak onu hamse sahiplerinin arasına 
katmı�tır. Ayrıca bkz. Okuyucu: Cinânî Divânı, s. XV 
19 Paris Bibliothéque Nationale, Ancien Fonds Nr. 385 
20 Yapı Kredi Sermet Çifter Ara�tırma Kütüphanesi Yz.842 
21 Gotha Kütüphanesi Do�u Yazmaları Nr. 231 
22 Macaristan Bilimler Akademisi Türkçe Yazmalar Török. O.190 
23 Cambridge Kütüphanesi Or. 680 
24 Burada eserin genel bir yanlı�lık olarak letâifnâme türünün içine dâhil edildi�i dü�ünülebilir. Letaifnameler, 
bilindi�i gibi küçük fıkra veya anekdot gibi kısa metinlerden olu�maktadır. Fakat Bedâyiü’l-âsâr, bunlara göre 
oldukça uzun sayılabilecek metinlerden olu�maktadır. Zaten Cinânî de eserini olu�turan metinlere “hikâyet” 
ba�lı�ını koymu�tur. Metin içinde, bir hikâyeden sonra “latife” adını verdi�i bir fıkraya da yer vermesi, eserin 
isimlendirilmesi konusunda herhangi bir tereddüde yer bırakmamaktadır. 
25 Köprülü, M.Fuat. “Meddahlar”, Edebiyat Ara�tırmaları-I, �stanbul, 1989. s.389. 
26 Katip Çelebi. Ke�f el-Zünûn, C.I, �stanbul, 1972, s.229; Ba�datlı �smail Pa�a. Ke�f el-Zünûn Zeyli, C.I, �stanbul, 
1972, s.169. Ayrıca bkz. Okuyucu, Cihan: “Mustafa Cinânî ve Bedâyiü’l-âsâr’ı” �ÜEFTD Prof. Dr. �brahim 
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Paris Bibliothéque Nationale’deki Bedâyiü’l-âsâr nüshasıyla ilgili olarak 
eserin isminin di�er nüshalarda ba�ka �ekillerde geçti�ini, sadece bu 
kütüphanede bulunan nüshada eserin gerçek isminin geçti�ini söylemektedir.27 
Nüshanın elimizdeki mikrofilminde metin içinde eserin isminin 
zikredilmemesi, nüshanın zahriyesinde veya sonunda böyle bir ibarenin 
bulundu�u ihtimalini akla getirmi�tir. Bedâyiü’l-âsâr’ın tesbit edebildi�imiz 
nüshaları �unlardır: 

 

1. Paris Bibliothéque Nationale, Ancien Fonds Nr. 38528 

2. Yapı Kredi Sermet Çifter Ara�tırma Kütüphanesi Yz.842 29 

3. Almanya Gotha Kütüphanesi Do�u Yazmaları Nr. 23130 

4. Dr. Emel Esin Kütüphanesi Nr. 60131 

5. Dil ve Tarih-Co�rafya Fakültesi Kütüphanesi �. Saib-II No: 2873 

6. Ankara Milli Kütüphane Yz. A.2122  

7. Macaristan Bilimler Akademisi Türkçe Yazmalar Török. O.19032 

8. Paris Bibliothéque Nationale Supplement No:40133 

9. Cambridge Kütüphanesi Or. 68034 

10. Ahmet Vefik Pa�a Kütüphanesi 

 

Bu nüshalardan ilk altı tanesi bizzat görülmü�, bunları takip eden üçü 
katalog bilgilerinden yararlanılmı�tır. Son nüshanın ise nerede oldu�u 
bilinmemektedir. Tenkitli metin bu nüshalardan ilk ikisinin kar�ıla�tırılmasıyla 
meydana getirilmi�tir35. Bu nüshalardan ba�ka Hasan Kavruk’un36 Bedâyiü’l-

                                                                                                                            
Kafeso�lu Hatıra Sayısı, S.13,  Sene: 1983-1987, �stanbul, 1987, s.  362 ve Kavruk, Hasan. Eski Türk 
Edebiyatında Mensûr Hikâyeler, �stanbul, 1998, s.89. 
27 “Bu hikâye derlemesinin gerçek adı Sultan III. Murad’a ithaf edildi�i gibi “Bedâyiü’l-âsâr”dır. Letâifin bu 
gerçek ismi sadece elimizde bulunan örne�inde geçmektedir.” Blochet, Edgar. Catalogue Des Manuscrits Turcs de 
la Bibliothéque Nationale. Paris,1932, s. 162. 
28 Blochet, Edgar. Catalogue Des Manuscrits Turcs De La Bibliothéque Nationale,  Paris,1932, s. 162 
29 Da�lı, Yücel vd�. Yapı Kredi Sermet Çifter Ara�tırma Kütüphanesi Yazmalar Katalogu, �stanbul, 2001, s. 341. 
30 Pertsch, Wilhelm. Die Türkischen Handschriften der Herzoglischen Bibliothek zu Gotha, 1864, s. 194.  
31 Ayrıca bkz. Özen, Mine Esiner. Dr. Emel Esin Kütüphanesi Katalo�u (Yazma Eserler), �stanbul, 1995, s.232. 
32 Parlatır, �smail - Hazai György. Macar Bilimler Akademisi’ndeki Türkçe Yazmalar Katalo�u, Ankara, 2007, s. 
199-200. 
33 Blochet, Edgar. Catalogue Des Manuscrits Turcs, Paris,1932, s. 342-343. 
34 Browne, Edward G. A Supplementary Hand-list of the Muhammadan Manuscripts, Cambridge, 1922, s. 261. 
35 Nüshalar hakkındaki geni� bilgi ve tenkitli metnin olu�turulmasında izlenen yol için söz konusu tezimizin 138-
153. sayfalarına bakılabilir.   
36 Kavruk: age., s.95-96. 
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âsâr nüshaları arasında saydı�ı iki eser daha vardır ki bunlardan biri Cinânî 
Divânı,37 di�eri de Riyâzü’l-cinân’dır38. 

Bedâyiü’l-âsâr’ın ne zaman te’lif edildi�ine dair ne kaynaklarda ne de 
nüshalarında herhangi bir kayıt vardır. Eserdeki hikâyelerden de bir tarih 
çıkarılamamaktadır. Yalnız son bölümdeki “acîbe ve garîbe” kısmındaki bir 
acîbede, 998 senesi recep ayında Ayasofya’daki bir vaizden bahsederken kesin 
bir tarih vermektedir. Ayrıca Cinânî’nin divânındaki tarihler bölümünde 
Bedâyiü’l-âsâr’ın telifiyle ilgili bir kıta bulunmaktadır: 

Târîh berây-ı Kitâ-ı Bedâyîü’l-âsâr ve letâfet-�i’âr39 

Çün bu dürc içre derc olındı temâm 

Ey Cinânî garâib-ı âsâr 

 

Bu acebdür ki oldı hem târîh 

“Dindi nâmı Bedâyiü’l-âsâr”(999/1590) 

 

Bedâyiü’l-âsâr’ın oldukça ilginç bir te’lif hikâyesi bulunmaktadır. Bu 
hikâye gerek eski gerekse yeni kaynakların hemen hepsinde küçük farklarla da 
olsa yer almı�tır. Zevk ve e�lenceye dü�kün olan padi�ah III. Murad’ın 
sarayında bulunan meddahlardan biri olan Dervi� E�lence ile Cinânî arasında 
geçen bu olayı hem o tarihlere daha yakın olan hem de Cinânî’yi �ahsen 
tanımı� olan Nev’î-zâde Atâyî’nin40 ifadeleriyle a�a�ıya alıyoruz41: 

Mervîdür ki merhum Sultan Murâd Hân tevârih ve âsâr u nevâdir-i ahbâr 
istima’ına mâil olma�ın emr iderler ki nâ-�enîde hikâyât ile bir mecmûa-i 
hâtır-firib cem’ ü tertîb iyle ki leyâli-i �itâda eglenmege kâbil ‘iber ü ‘acâibi 
mü�temil ola. Cinânî Çelebi dahı mecmuâ-ı hizâne-i hâfızası olan nevâdiri 
derc ve deryûze-i harmân-ı yârân itdükden gayrı simyâ-hâne-i hayâlden harc 
idüp kitâbı itmâm itdükde Bedâyiü’l-âsâr diyü nâm u �ân idüp bir kâtib-i ho�-
nüvise yazdurur ve cedvel içün müzehhibe virür. Kıssahân-ı �âh-ı cihân olan 
Dervi� Eglence bu kıssadan âgâh olup müzehhib ile â�inâ olur ve her cüz ki 
cedvel içün gelür, bi-tamâmiha hikâyâtını hıfz idüp huzûr-ı pâdi�âhîde nakl 
ider. Bu vetire üzre nakl-i hikâyâtı tamâm oldukda kitâb dahı hilye-i hitâm 
bulup huzûr-ı pâdi�âhîye arz olınur. Cinânî derdmend cevâiz-i bî-girân üm�di 
ile bâb-ı âlide nigerân iken pâdi�âh-ı âli-cenâb nigâh-efken-i sahâif-i kitâb 

                                                 
37 Tornberg, C.J. Codicies Arabici, Persici et Turcici Bibliothecæ Regiæ Universitatis Upsaliensis, Upsaliæ, 1849, 
s. 129.  
38 Rieu, Charles. Catalogue of Turkish Manuscripts in the British Museum, London, 1888, s. 184. 
39 Okuyucu: Cinânî Divânı, s.459 ve Okuyucu: “Mustafa Cinânî ve Bedâyiü’l-âsâr’ı”, s. 360. 
40 Atâyî, �akâyık Zeyli’nde Cinânî’nin Riyâzü’l-cinân’ı bitirdikten sonra babasına imza için göndersi�ini söyler: “ 
tokuzyüz toksanbe� tarihinde itmâm iyleyüp imza içün vâlid-i merhûma gönderdikde…” (Atâyî. �akâyık Zeyli, s. 
396) 
41 Atâyî. �akâyık Zeyli, s. 396-397. 
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oldukda “biz nâ-�enîde hikâyât istedük, bu hod bizüm Eglence’nün 
mesellerinden ancak” deyü iltifât buyurmazlar. Kapua�ası Gazanfer A�a 
cüz’i ihsân ile hâtırını tatyîb idüp “Eglence’nün tekerlemelerine hil’at-i in�â 
ile revnak vermi�siz ve ol cevâhir-i galtanı silk-i ibrete çeküp hayli zahmete 
girmi�siz” dedükde Cinânî münfail olup “ol gül hod dürr-i �ükûfe-i ba�-ı 
idâ’um ve nev-bâve-i nahl-i ihtirâ’umdur” diyü yeminler ider. Bilâhare 
haram-zehebün gadri ayân ve bu nak�-i garîb dillerde destân olur. 

 

Cinânî’nin bu olaydan daha önce de padi�ahın çevresinde 
bulundu�unu ve çe�itli vesilelerle ona kasideler sundu�unu divanındaki 
kasidelerden de görebiliriz. Cinânî, bu kasideler dı�ında ara sıra “turfa turfa 
hikâyât in�â eylerdi”42. Zaten renkli bir ki�ili�i olan Cinânî, hantal ve komik 
olan vücut �eklini de kullanarak padi�ahın yakınında kalmayı ba�armı�tır. 
Padi�ahın yeni ve �imdiye kadar hiç duyulmamı� hikâyeler yazmasını 
istemesinin en önemli sebebi de Cinânî’nin bu hayâl gücü zenginli�i ve 
duyduklarını padi�aha sunmadaki kabiliyeti olmu�tur. Fakat Cinâni, padi�ahın 
sofrasında bulunan bir “kıssahân veya meddah” de�ildi. O di�er bütün �âirler 
gibi pâdi�ahın çevresinde her zaman bulunan edebî çevrenin bir ferdiydi. E�er 
Cinânî, padi�ahın meddahlı�ını ve kıssahânlı�ını da yapmı� olsaydı kaynaklar 
di�er meddahların yanında onun da ismini sayarlardı. Bu kaynaklarda Cinânî, 
zeki, nüktedan ve ho�sohbet bir �âir olarak yer almı�tır.  

Cinânî, eserini padi�ahın iste�i do�rultusunda, o zamana kadar 
duyulmamı� olan hikâyelerden seçmi�tir. Bu durumu eserin önsözünde de 
belirtmi�tir. Cinânî, önsöze di�er birçok eserde oldu�u gibi Allah’a hamd ile 
ba�lar. Daha sonra insanların ve cinlerin ba�larına birçok acaip olayların 
geldi�ini söyler. Hz. Peygamber, bu olayları ashabına anlatmı� ve insanlara 
örnek olmu�tur. Bu acaip hikâyeleri Arap ve �ran hikâyecileri o kadar çok 
anlatımı�lardır ki duyulmamı� ve anlatılmamı� hikâye bulmak artık imkânsız 
bir hale gelmi�tir. �imdiye kadar duyulmamı� olan hikâyelerden, kadınların 
hile ve kötülükleri, sava�lar ve insanların mücadeleleri ile acaip ve garip 
olaylardan bahseden bir kitap yazdı�ını, bu kitabın hem yazmasında hem de 
okumasında aklı yormaması için süslü üslûptan ve a�ır dilden uzak 
duruldu�unu da söyler: 
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42 Atâyî. �akâyık Zeyli, s. 396. 
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Cinânî, meydana getirdi�i bu eserinde dilinin sade ve anla�ılır 
olmasına özellikle dikkat etmi�tir. Eserin dilinin sadeli�i dolayısıyla ve 
mukaddimede özellikle belirtti�i mahallile�menin temsilcilerinden sayılabilir. 
Ayrıca yazar, eserindeki hikâyelerin konularını sınırlayarak belirli temalardan 
seçmi�tir. Cinânî, seçti�i bu temaları üç ana grupta toplamı�tır. Bu gruplar 
kadınlar, sava�lar ve acaip olaylarla ilgili hikâyeler olmak üzere üç ana 
ba�lıkta toplanabilir. Fakat yazarını tasnif etti�i bu hikâyelerin da�ılımında 
tam ve belirli bir düzen yoktur. Örne�in kadınlarla ilgili hikâyelerin arasına 
sava�larla veya acaip olaylarla ilgili hikâyeler karı�abilmektedir. Di�er 
hikâyelerde de küçük gruplandırmalar vardır ama hepsinde de tam bir düzen 
görünmemektedir.  

Eserdeki 79 hikâyenin yanı sıra son bölümde bulunan ve yazarın da 
ifade etti�i gibi esere sonradan eklenen bir fasıl ve bu fasılda 20 küçük latife44 
bulunmaktadır. Bedâyiü’l-âsâr üzerinde çalı�an ara�tırmacılar yazılarında 
kullandıkları nüsha aynı olmasına ra�men birbirlerinden farklı sayılar 
vermi�lerdir. Fakat her iki ara�tırmacının da verdi�i sayılar yanlı�tır. Eserde 

                                                 
43 Ünlü Osman. Cinânî’nin Bedâyiü’l-âsâr’ı –�nceleme ve Metin-, (Doktora tezi, 2008), Ege Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü. (Bundan sonraki alıntılarda sayfa numarası verilecektir). 
44 Hasan Kavruk ve �skender Pala, bu bölümü Letâif-i Cinânî adıyla müstakil bir eser olarak görmektedirler. 
(Hasan Kavruk-�skender Pala: “Divan Edebiyatında Hikâye” D�A, C.XVII, s.493. 
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Cihan Okuyucu’ya göre 7245 ve 7646, Hasan Kavruk’a göre ise 76 hikâye 
bulunmaktadır.47  

Eserin kime sunuldu�u ise hem kaynaklara da girmi� olan te’lif 
hikâyesinden hem de eserin son tarafında bulunan ibarelerden rahatlıkla 
görülmektedir. Eser, yeni ve �imdiye kadar hiç duyulmamı� hikâyeler 
dinlemek isteyen devrin padi�ahı III. Murad’a sunulmu�tur. Yazar eserin 
sonunda da bunu açıkça söylemektedir: 
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Cinânî, Bedâyiü’l-âsâr’da bulunan hikâyelere, birçok mensur hikâye 
külliyatında oldu�u gibi bazı yerle�mi� ifade kalıplarını kullanarak ba�lar. 
Hikâyeler, birbirlerinden sadece “hikâyet” ba�lı�ı ile ayrılırlar. Ayrıca metin 
içinde iki adet “fasl” ba�lı�ı bulunmaktadır. Eserin son kısmındaki “acîbe vü 
garîbe” bölümünün de ba�lı�ını sayarsak bunların sayısı üçe çıkar. Cinânî’nin 
hikâyelerine, klasik ba�langıç kalıplarını kullanarak ba�lar. “râvîler eyle 
rivâyet iderler ….” veya “nâkilân-ı hikâyât...” �eklinde genelle�tirebilece�imiz 
bu kalıpların en dikkat çekici özelli�i, yazarın bu kalıpları neredeyse hiç 
tekrarlamamı� olmasıdır. Az veya çok de�i�ikli�e u�rayan bu giri� kalıplarında 
çok az tekrar vardır. Bu da üslûp açısından önemli bir özelliktir. Ayrıca 
ba�langıç kalıplarında, okuyucu için hikâye hakkında bazı ipuçlarını da 
görebiliriz. Bazen ki�i, bazen de �ehir veya mekân tasvirleri yapılarak ba�lanan 
bu hikâyelerde okuyucu giri� ifadelerinden olay ve kahramanların özellikleri 
hakkında bilgi sahibi olurlar.  

Eserde anlatım açısından bir ba�ka dikkat çekici nokta da hikâyelerde 
sık sık anlatıcı de�i�imine ba�vurulmasıdır. Bu üslûp özelli�i, o dönem 
hikâyeleri için önemlidir. Anlatıcı, hikâyenin normal akı�ında üçüncü �ahıs 
anlatımıyla devam ederken “râvî eydür” kalıp ifadesiyle üçüncü �ahıstan 
birinci �ahıs anlatımına geçer. Yazarın bunu yapmaktaki amaçlardan birisi, 
akı�ın monotonlu�unu kırarak okuyucunun dikkat ve heyecanını taze ve canlı 
tutmaktır. Böylece okuyucu hikâyenin sıradan akı�ı içinde ses ve ifade 
farklılı�ını hissedecek ve dikkati yeniden hikâye üzerine yo�unla�acaktır. Bir 
di�er amaç ise hikâyenin gerçekli�ini veya ya�anmı� olabilirli�ini peki�tirmek 

                                                 
45 Cihan Okuyucu: “Bedâyiü’l-âsâr”, D�A, C.V, �stanbul, 1992, s. 297. 
46 Cihan Okuyucu: “Mustafa Cinânî ve Bedâyiü’l-âsâr’ı” �ÜEFTD Prof. Dr. �brahim Kafeso�lu Hatıra Sayısı, 
S.13,  Sene: 1983-1987, �stanbul, 1987, s.363 
47 “Eserde “hikâye” ba�lı�ıyla birbirinden ayrılan 76 müstakil hikâye ile 10 kadar “acîbe ve “garîbe” ba�lıkları 
altında küçük müstakil lâtifeler yer almaktadır.” (Kavruk, Hasan. Eski Türk Edebiyatında Mensûr Hikâyeler, 
�stanbul, 1998, s. 91) 
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olsa gerektir. Anlatıcı, hikâyeyi naklederken hikâyenin inandırıcılı�ını 
kuvvetlendirmek için olayı gerçekten ya�amı� veya o mekânda bulunup olaya 
�ahitlik yapmı� birisinin a�zından anlatmaya devam eder. Bu �ekilde 
okuyucuya sanki olayın içindeymi� gibi bir canlılık ve heyecan sunulur: 
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 “râvî eydür” kalıbının bir di�er kullanımı da anlatıcı de�i�tirmenin yanı sıra 
aynı ki�ide anlatım devam ederken araya sokularak dikkatin tekrar hikâyeye 
verilmesi ve tekdüzeli�in kırılmasına yöneliktir. Örne�in a�a�ıda oldu�u gibi 
anlatımdaki sıradanlı�ı bozmak için arada bir “uyarıcı” fonksiyonuyla 
yerle�tirilmi�tir. Bu tip kullanımlarla daha çok eski kitaplardan veya efsanevî 
kaynaklardan alınan hikâyelerde kar�ıla�ılır: 
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Modern hikâye teorilerinde “anlatı içinde anlatı”48 adı verilen bir 
tekni�i Cinânî’nin bazı hikâyelerde kullanması dikkat çekicidir. Bu teknikte, 
hikâyenin bir giri� niteli�inde bir bölümü ve asıl hikâye olarak iki farklı 
katman bulunur. Birinci katmanda zaman ve süre açısından daraltılmı� bir olay 
bulunur. �kinci katmanda yani asıl hikâyede zaman ve olay açısından geni� bir 
düzey söz konusudur. Bedâyiü’l-âsâr’daki bir hikâyede bu tekni�in uygulanı�ı 
�u �ekildedir: Hikâyenin anlatıcısı �stanbul’dan Mısır’a gitmek için bir gemiye 
biner. Yolda giderken gemide bulunan yolculardan birisiyle arkada� olur. Bu 
yolcunun bir baca�ının dizinden a�a�ısı yoktur. Söz sözü açarak sohbet, bu 
olayın meydana geli� �ekline gelir. Bundan sonra adamın hikâyesine geçilir: 
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48 Aktulum, Kubilay. Metinlerarası �li�kiler, Ankara, 2000, s.158-164; Öztokat, Nedret Tanyolaç. “XIX. yy Fransız 
Öyküsünde Anlatım Teknikleri”, Adam Öykü, S.22, Mayıs-Haziran, 1999, s.36.  
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Görüldü�ü gibi burada hikâyelerin ilk kısmı, asıl hikâyeye geçi� için bir 
basamak olarak kullanılmı�tır. �lk hikâyeler kısa birer özet gibi kullanılmı�, 
sözü bir yere getirerek asıl hikâyeye geçi� için uygun bir zemin yaratılmı�tır. 
Bu �ekilde okuyucunun ilgi ve merakının artırılması sa�lanmı�tır.  

Bedâyiü’l-âsâr’ın tahkiye özelliklerinden biri de anlatıcının anlatıya 
müdahale etmesidir. Cinânî, bazı hikâyelerde, anlatım sırasında araya girerek 
okuyucuya bilgi verir, bazı yerlerde ileride meydana gelecek olaylara ili�kin 
ipuçları vererek yönlendirir. Bir kahramanın farklı bir mekânda oldu�u 
durumda bir kahramanın durumu anlatıldıktan sonra di�er kahramanın hangi 
halde bulundu�unu söylerken “me�er öte cânibde”, “bu cânibden” gibi 
ifâdelerle mekânlar arasında ba�lantıyı sa�lamaktadır:  
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Alıntılardan da anla�ılaca�ı gibi Cinânî, mekân de�i�ikliklerinde, di�er 
kahramanın durumunu anlatmaya geçmeden önce okuyucuya bu �ekilde haber 
vermektedir. Bir di�er özellik de meydana gelecek olaylar hakkında bazı ipucu 
niteli�inde ifadeler kullanmasıdır: 
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Bir kısa hikâye külliyatı olan Bedâyiü’l-âsâr’da bulunan hikâyeler 
birbirinden “hikâyet” ba�lı�ı ile ayrılmaktadır. Bu hikâyelerde i�lenen 
konuların tasnifleri ise �imdiye kadar bu eserde bulunan hikâyelere bütüncül 
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olarak yakla�ılmadı�ı için tam anlamıyla yapılmamı�tır. Eser hakkında ilk 
bilgileri veren Fuat Köprülü, eseri olu�turan hikâyeleri bir tasnife tabi 
tutmamı�, sadece konuları hakkında kısa bilgiler vermekle yetinmi�tir: “… bu 
kitaptaki hikâyeler, mevzû bakımından muhteliftir: Kara ve deniz cenklerine, 
kadın fitnelerine, cadılara, cinlere, tılsımlara âit küçük hikâyeler… Eserin asıl 
ehemniyeti, yazılı Arap ve Acem eski kaynaklarından alınmı� hikâyelerin pek 
az olmasına kar�ılık, Anadolu ve Rumeli hayatını gösteren orijinal hikâyelerin 
çoklu�u ve XVI. asrın halk hayatını bütün samimiyeti, bütün kostümleri ve 
dekorları ile ya�atabilmesi dolayısıyledir.”49 Meddahlar hakkındaki bu uzun 
makalesinin bir bölümünü Cinânî’ye ayıran Köprülü’nün eser hakkında 
ayrıntılı bilgi vermemesini, makalenin hacmini de geni�letece�i göz önünde 
tutulursa do�al kar�ılamak gerekir.  

Bedâyiü’l-âsâr hakkında ikinci önemli çalı�ma, Cinânî Divânı 
üzerinde bir doktora tezi hazırlayan Cihan Okuyucu’ya aittir. Okuyucu, Paris 
Bibliotheque Nationale’deki ara�tırmaları sırasında, bu kütüphanede bulunan 
nüshalardan birisinden yola çıkarak ayrıntılı bir makale hazırlamı�tır.50 Bu 
makalede Cihan Okuyucu, hem eser hakkında geni� bir inceleme yapmı� hem 
de makalenin son kısmına örnek bir hikâye metni yerle�tirmi�tir. Hikâyeleri de 
konularına göre tasnife tabi tutmu�tur: “Eserdeki hikâyeler –ilk kısımdakiler 
müstesna- belirli bir tasnife tâbi tutulmadan sıralanmakta, birbirlerinden 
sadece “Hikâye” ba�lı�ı ile ayrılmaktadır. Biz bu incelemede eserdeki 
hikâyeleri belirli mevzû ba�lıkları altında toplayarak sunmaya çalı�aca�ız. 
Tabii bu tasnifin haricinde di�er hususiyetler gözönüne alınarak ba�ka 
sınıflamalar da yapmak mümkündür.”51 Cihan Okuyucu, yaptı�ı bu tasnifte 
hikâyeleri be� gruba ayırmı�tır: 

1. Kadınların fitne ve hileleri ve cinsî hikâyeler. 

2. Cin, peri, sihir v.s. ile ilgili hikâyeler. 

3. Dînî hikâyeler. 

4. Kara ve deniz harpleri, efsanevî hikâyeler. 

5. Acibe ve Garibe kısmı. 

 

Bedâyiü’l-âsâr üzerinde yapılan bir di�er çalı�ma Hasan Kavruk’a 
aittir. “Eski Türk Edebiyatında Mensûr Hikâyeler”52 konulu doktora tezinin bir 
bölümü Bedâyiü’l-âsâr’a ayrılmı�tır. Hasan Kavruk, ilgili kısımda Bedâyiü’l-
âsâr hakkında genel bir bilgi verdikten sonra hikâyelerin karı�ık olarak 

                                                 
49 Köprülü, M.Fuat. Edebiyat Ara�tırmaları-I, �stanbul, 1989, s. 390. 
50 Okuyucu, Cihan. “Mustafa Cinânî ve Bedâyiü’l-âsâr’ı” �ÜEFTD Prof. Dr. �brahim Kafeso�lu Hatıra Sayısı, 
S.13,  Sene: 1983-1987, s.  351-385, �stanbul, 1987. 
51 Okuyucu, Cihan. agm., s. 363. 
52 Kavruk, Hasan. Eski Türk Edebiyatında Mensûr Hikâyeler, �stanbul, 1998. 
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sıralandı�ını ifade etmektedir: “Eserdeki hikâye ve lâtifeler konu itibariyle 
tasnif edilmeden, karı�ık olarak sıralanmı� olmakla birlikte belirli konular 
çerçevesinde toplanıp gruplandırılabilirler.”53 Ara�tırıcıya göre Bedâyiü’l-
âsâr’ı olu�turan hikâyeler be� gruba ayrılabilir. Bu tasnif, temelde Cihan 
Okuyucu’nun yaptı�ı tasnife benzese de eserin sonundaki “acibe ve garibe” 
kısmı tasnif dı�ı bırakılmı�tır. Ayrıca bu bölüm, Letâif-i Cinânî adıyla ba�ka 
bir bölümde müstakil bir eser gibi tekrar ele alınmı�tır54. Buna göre hikâye 
grupları �u �ekilde sıralanmı�tır:55 

1. “Mekr ü hile-i zenân”a yani kadınların fitnelerine, hilelerine ait, bir 
kısmı oldukça müstehcen hikâyeler. 

2. Cinler, periler ve sihirle ilgili ola�anüstü unsurlar ta�ıyan hikâyeler. 

3. Dînî konuda yazılmı�, ahlâkî, didaktik hikâyeler. 

4. “Ahvâl-i ceng ü harb-i merdân”, kara ve deniz harpleriyle ilgili 
hikâyeler. 

5. Efsanevî hikâyeler. 

 

Bu tasniflerin yanında Cinânî’nin, eserin önsözünde yaptı�ı bir tasnif daha 
vardır. Bu tasnif, ilk elden yani yazarın elinden çıktı�ı için bizim için önemli 
olmaktadır. Eserin önsözünden ö�rendi�imize göre yazar, �imdiye kadar 
duyulmamı� olan nâdir hikâyeleri yazmaya karar vermi� ve bu hikâyeleri de 
belirli konularda toplamak istemi�tir: 
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Cinânî’nin yapmı� oldu�u bu tasnife göre eserdeki hikâyeleri üç ana grupta 
toplayabiliriz: 

:) Mekr ü hile-i zenân  

M) Ahvâl-i ceng ü harb-i merdân 

                                                 
53 Kavruk.age., s.93. 
54 Kavruk. age., s.150. 
55 Kavruk. age., s.93. 
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5) Acâ’ib-i umûr ve garâ’ib-i nezdîk ü dûr 

Cinânî’nin yaptı�ı bölümlemenin gerçekten bir tasnif mi yoksa sadece 
eseri olu�turan konuları mı belirtmek oldu�unu anlamak için eseri dikkatle 
incelemek gerekir. Eserin önsözünden sonra, Cinânî’nin ifadesiyle “Mekr ü 
hile-i zenân” konulu hikâyeler ba�lamaktadır. Bu hikâyelerin bitiminden sonra 
“fasl” ba�lı�ından sonra, I>	
� ���������� ����� ���� �	�����	�� ��� ��� ��%����
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	� �$� ������H�����”(s. 364-
365) ifadeleriyle di�er grup hikâyeye ba�lamaktadır.  

Bu fasıl ba�lıklarından yola çıkarak, Cinânî’nin eserini üç fasla 
ayırdı�ını önsözde belirtti�ini ve bu ayrıma göre hikâyeleri bilinçli bir �ekilde 
ve bilerek sıralandırdı�ı rahatlıkla görülebilir. Hikâyelerdeki bu tasnif ve 
sıralamayı Cinânî, �uurlu bir �ekilde yapmı�tır. Eserin sonundaki “acibe ve 
garibe” kısmı ise Cinânî’nin de belirtti�i gibi metne sonradan ilave edilmi�tir:�
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Bedâyiü’l-âsâr’da bulunan hikâyelerin tasnifi konusunda yazarın 
yaptı�ı sınıflandırmaya ba�lı kalmak ara�tırmacıların yapaca�ı en iyi i� 
olacaktır. Ara�tırmacının müdahalesi en fazla, bu tasnifin altgruplara ayrılarak 
yapılması olabilir. Biz burada, Cinânî’nin eserinde yaptı�ı tasnife ba�lı kalarak 
onu altgruplara ayırarak ayrıntılı bir sınıflandırma denemesinde bulunaca�ız. 
Buna göre Bedâyiü’l-âsâr’ı olu�turan hikâyeleri �u �ekilde tasnife tâbi 
tutabiliriz: 

1. Mekr ü hîle-i zenân  

 a. Kadınların kötülük ve hilelerinin i�lendi�i hikâyeler. 

 b. Erkeklerin çapkınlıklarının konu edildi�i hikâyeler. 

2. Ahvâl-i ceng ü harb-i merdân 

 a. Kara sava�ları 

 b. Deniz sava�ları 

 c. �çinde a�k hikâyesi de i�lenen sava� hikâyeleri 
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3. Acâ’ib-i umûr ve garâ’ib-i nezdîk ü dûr 

� a. Cinlerle ilgili hikâyeler  

 b. Sihir ve cadılarla ilgili hikâyeler 

 c. Efsanevî hikâyeler 

 d. Ola�anüstü yaratıklar ve olayların konu edildi�i hikâyeler 

 e. Dînî içerikli ola�anüstü hikâyeler 

 f. Meydana gelmesi mümkün olan sıradı�ı hikâyeler 

 g. Define aramayla ilgili hikâyeler. 

 

Eserdeki bütün hikâyeleri yukarıdaki listeye göre kesin çizgilerle 
ayırmak zordur. Çünkü bazı hikâyeler birden fazla kategoriye girebilmektedir. 
Bundan dolayı hikâyeler arasında kesin bir tasnif mümkün görülmemektedir. 
Bir hikâye hem kadınlarla ilgili hem de ola�anüstü türden hikâyeler sınıfına 
uyan özellikler ta�ıyabilmektedir. Ayrıca elimizdeki nüshalarda bulunan 
hikâyelerin sıralanı� �ekli, eserin önsözünde belirtilen düzene pek 
uymamamaktadır. Dü�üncemize göre eldeki nüshaların hiçbiri, yazarın elinden 
çıkmı� de�ildir. Çünkü özellikle iki “fasl” ba�lı�ı arasındaki hikâyelerde ortak 
bir tema yoktur. Bu iki ba�lık, B’de 23–27. hikâyelerin arasında, S’de ise 48–
52. hikâyeler arasındadır. Ba�lıklar arasındaki hikâyelerin sıralanı�ı iki 
nüshada da aynı �ekilde devam etmektedir. Ba�lıklar arasındaki bu be� 
hikâyenin aynı konuyu i�lemesi lazımdı. Fakat konular a�a�ıdaki �ekilde 
sıralanmı�tır: 

�lk hikâyede yılan �eklinde insanlara görünen cinin bir gencin aya�ına 
dolanması ve bunu takip eden olaylar konusu i�lenmi�tir. �kincide yardımsever 
bir insanın hacca gidece�i sırada hac parasını bir fakire vermesi ve sonrasında 
meydana gelen olaylar ele alınmı�tır. Di�er üç hikâyeden ilki Arap 
edebiyatından, di�er ikisi de �ran edebiyatından alınma hikâyelerdir. Bu son üç 
hikâyede de sava� konusu i�lenmi�tir.  

 

1. Mekr ü Hîle-i Zenân: 

Bedâyiü’l-âsâr’ın 1-7, 32, 33, 35, 38, 39, 41-47. hikâyeleri bu grupta 
bulunan hikâyelerdendir. Eserdeki bu 19 hikâyeyi kendi aralarında ise 
kadınların hile ve kötülükleri ile çapkın erkeklerle ilgili olanlar olarak iki alt 
gruba ayırabiliriz. Fakat bu ayrımı kesin çizgilerle yapmak pek mümkün 
de�ildir. Çünkü bu grupta bulunan birçok hikâye her iki kısmın özelliklerini 
birden ta�ımaktadır. Burada ön plana çıkan özelli�e göre bir ayrıma 
gidilmi�tir. Özellikle zevk ve hevesinin pe�inde ko�an çapkın erkeklerin 



  

Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi 
The Journal Of International Social Research 

Volume 1/4    Summer 2008 
 

 
 
 
 
 
 
          606                                                                               Dr. Osman ÜNLÜ 

ba�larına gelenler biraz da kadınların hilelerinin sonuçlarıdır. Bu kısma 
alınabilecek olaylar eserin 2, 5, 6, 7, 35, 38, 41 ve 42. hikâyelerinin konusunu 
olu�turur. Bunlardan 2. hikâyede hac için Mekke’ye giden adamın ba�ına 
gelenler konu edilmi�tir. Hikâyede anlatılan ki�i Mekke’ye gelince orada 
bulunan kızkarde�ine misafir olur. Buradayken karde�inin cariyesini görür ve 
çok be�enir. Dayanamayıp karde�inden onu kendisine satmasını ister. Karde�i 
de cariyesini ona satar. Ak�am olup herkes uyuyunca cariyenin yata�ına girer 
ve i�ini çabucak görür. Fakat daha sonra cariyenin, yata�ına evin hizmetini 
gören ya�lı kadını yatırdı�ını ö�renir. Ertesi gece yine aynı �ekilde cariyenin 
yata�ında hizmetçiyle kar�ıla�ır. Adamın bu �ekilde üzüldü�ünü gören cariye 
sonunda ona yakla�ır ve adam bu �ekilde muradına erer. Bu hikâyeye benzer 
�ekilde 6 ve 7. hikâyelerde de cariyeyle birlikte olmak isteyen fakat karısından 
bir türlü fırsat bulamayan iki adamın içine dü�tükleri komik durumlar anlatılır. 
Bir yolunu bulup cariyeye yakla�an adamlardan biri evdeki koçun tos 
vurmasıyla evde bulunan insanların önüne dü�er ve rezil olur. Di�er olayda da 
cariyenin yanına giderken güzel kokmak isteyen adamın karanlıkta gülsuyu 
yerine mürekkep sürmesi anlatılmaktadır. Her iki hikâyenin de motif yapısı 
birbirine çok benzemektedir. Her iki olayda karısına ra�men cariyesiyle 
birlikte olmak isteyen bir adam vardır. Adam bir yolunu bulup cariyeye 
yakla�ır fakat bir sebeble etraftaki insanlar bunun farkına varır ve adam orada 
bulunan insanlara rezil olur. Buna benzer bir olay da 35. hikâyede 
anlatılmaktadır. Kom�usunun karısında gözü olan bu kadın dü�künü, bir 
yolunu bulup derdini kadına açar. Kom�usu bu teklife çok üzülür fakat belli 
etmez. Onun da kom�usunda gönlü oldu�unu fakat kocasının da eve gelmek 
üzere oldu�unu söyler. Evlerinin arasında bulunan bir tahta duvar vardır. 
Zampara, kadına bu tahta duvarda bulunan bir budak deli�inin kar�ısına 
geçmesini ve aletini o deli�e soktuktan sonra birle�meyi teklif eder. Kadın bu 
arada bir çuvaldız alır ve adamdan aletini deli�e sokmasını ister. Zampara 
aletini delikten soktu�u sırada kadın elindeki çuvaldızı saplayıverir. Canı 
yanan adam ise aletini delikten çekemez ve o �ekilde kalır. Bir müddet sonra 
kom�usu evine gelir, karısı olanları kocasına anlatır, ona kom�usunu hadım 
etmesi gerekti�ini söyler. Fakat kocası, kom�usuna acır, “bu bile ona fazlasıyle 
ders olmu�tur” diyerek çuvaldızı çıkarır. Bu olay o beldede duyulur adam da 
rezil olur. 

Kadınların hile ve kötülüklerinin i�lendi�i hikâyeler ise 1, 3, 4, 32, 33, 
39, 43, 44, 45, 46 ve 47. hikâyelerdir. Bu kısım hikâyelerde kadınların 
di�iliklerini ve cazibelerini kullanarak erkeklerin para ve elbiselerini almaları 
ve onları kendi çıkarları do�rultusunda kullanmaları i�lenmi�tir. Bunun 
yanında kadınların cinselli�inin ne kadar kuvvetli oldu�unu örnekleyen 
hikâyeler de vardır. Bedâyiü’l-âsâr’ın ilk hikâyesinde, Mısır’da vali olan bir 
adamın nüfuzunu kullanarak bir kadının, �ehrin kadısının evini soyması 
anlatılır. Kadın öyle zekidir ki evi soymasına bilmeyerek yardım eden bu 
adamı ikinci bir hile ile �ehrin kadısının elinden kurtarır. 3. hikâyede bir 
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yahudi genci ile oyna�an kadının, meclisini basan Cemaleddin adındaki 
ki�iden â�ı�ını bir hile ile kaçırması anlatılır. 4. hikâyede bir fahi�enin yolda 
giderken gördü�ü bir adamla bo� bir evde birlikte olması, sonra da adamın 
para ve elbiselerini çalıp kaçması anlatılmı�tır. Çırılçıplak kalan adamı gören 
halk kovaladıktan sonra evine gider. Bu halini gören karısı da onu evden 
kovar. Arap diyarındaki altı fahi�e çe�idinin anlatıldı�ı 44. hikâye i�ledi�i 
konu ve dönemin sosyal hayatını yansıtması açısından da önemlidir.  

Kadınlarla ilgili bazı hikâyelerde onların cinselli�e dü�künlükleri 
çarpıcı örneklerle i�lenmi�tir. Bunlardan belki de en ilginci eserin 33. 
hikâyesidir. Bu hikâyede esir pazarından bir cariye alan bir kadının öyküsü 
anlatılmaktadır. Kadıyla cariye eve geldikten sonra ili�kiye girerler. Aradan bir 
müddet geçtikten sonra cariye kadıyı uyandırır ve tekrar ili�kiye girerler. Bir 
süre sonra cariye kadıyı tekrar uyandırır. Kadı güçlükle ili�kiye girdikten sonra 
tekrar uyur. Gecenin bir yarısında cariye kadıyı tekrar uyandırır. Bu kez elinde 
bir kılıç vardır. Kadıya ya il�kiye girmesini ya da onu öldürece�ini söyler. 
Kadı da çok yoruldu�unu, isterse öldürebilece�ini söyler. Bunun üzerine 
cariye dı�arıdan delikanlı getirmesini ister. Kadı buna �iddetle kar�ı çıkar. 
Sonunda kadı, sabaha dek elini cariyenin cinsel organına sokmayı kabul eder. 
Bunu yaparken kadı uyukladı�ında cariye dürterek onu uyandırır. Bu �ekilde 
sabah olur. Kadı do�ruca esir pazarına gidip cariyeyi aldı�ı fiyattan bin akçe 
daha ucuza satar. Kahire’de Verdan adlı kasabın ba�ından geçen bir olay da bu 
hikâyeye benzer niteliktedir. Eserin 47. hikâyesinde anlatılan olay kısaca 
�öyledir: Her gün kendisinden bir kuzu alan kızı takip eden Verdan, kızın 
kuzuyu bir ayıya yedirdi�ini görür. Ayı kuzuyu yedikten sonra genç kızla ard 
arda birkaç defa ili�kiye girer. Bu manzara kar�ısında deliye dönen Verdan 
ayıyı öldürdükten sonra kızı uyandırır. Böyle sapıkça bir hareketi neden 
yaptı�ını sorar. Kız da ili�kiye giremeden duramadı�ını, kendisine hiçbir 
insanın dayanamadı�ını söyler. Bu dertten kurtulmak için bir ayı yavrusu satın 
alıp onu bu �ekilde e�itti�ini anlatır. Buna dayanamayan Verdan ayıdan sonra 
kızı da öldürür. 

  

2. Ahvâl-i Ceng ü Harb-i Merdân 

  a. Kara sava�ları 

  b. Deniz sava�ları 

  c. �çinde a�k konusu da i�lenen sava� hikâyeleri 

Eserde bu sınıfa giren hikâyeler, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 36, 37, 63, 73, 74 
ve 76. hikâyelerdir. Bu hikâyelerin yanı sıra içinde sava� ve mücadele olan 
hikâyeler de bulunmaktadır. Sava� hikâyeleri de diyebilece�imiz bu 
hikâyelerde genel olarak tarihî �ahsiyetler olayın içinde bulunmaktadır. Bazı 
hikâyelerde de gerçekten ya�amı� olan ve di�er kahramanlara göre daha az 
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tanınan ki�ilerin ba�larından geçen olayların anlatıldı�ı görülmektedir. 
Bedâyiü’l-âsâr’daki bu tür hikâyelerin ba�langıç kalıplarında konuyla ilgili 
ipucu verilmesi di�er tür hikâyelerde de görülmektedir. Cinânî, hikâyede ele 
alınan olayın gerçek olabilirli�i ile ilgili olarak inandırıcılı�ı artırmak için 
ba�langıç kalıbında gerçek mekân ve gerçekten ya�amı� olan insanlardan 
rivayet edildi�ine dâir bilgiler verir. Örne�in 74. hikâyenin ba�ındaki kalıp 
ifade, okuyucunun olayın gerçekli�i ile ilgili herhangi bir �üpheye yer 
bırakmaz:  

ID�������� ����� ���� R#�
�  �(��
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Bu kalıp ifadede hem mekânın gerçek bir mekân oldu�u (hikâyenin ilerleyen 
kısımlarında Edirne ve �stanbul da yer almaktadır) hem de hikâyenin râvisinin 
vâiz ve nâsih bir kimse olup adının Suâlî oldu�u açıkça belirtilmektedir.  

Söz konusu hikâyede kahraman (Suâlî) amcasıyla beraber Edirne’ye 
ticaret için giderler. Gerekli alı�veri�i yaptıktan sonra yola çıkarlar. Fakat 
yanlarına bir adam takılır ve beraber yolculuk ederler. Yolda bir yerde 
dinlenirken bir grup harami onlara saldırır. Yanlarındaki adam bu harami 
grubunu öldürür ve liderlerini yakalar. Daha sonra kahramanla bu adam 
ayrılırlar. �stanbul’a geldiklerinde tesadüfen yine bu adamla kar�ıla�ırlar. Fakat 
bu sırada yanında maiyeti de bulunmaktadır. Etrafta bulunanlardan adamın 
Mihalo�lu beylerinden biri oldu�unu ö�renir. Görüldü�ü gibi hikâye ba�tan 
sona hem ki�ler hem de olaylar bakımından realist çizgiler ta�ımaktadır ve 
kahramanlar tarihî ki�ilerden olu�maktadır. Eserdeki birçok sava� konulu 
hikâyede de buna benzer �ekilde gerçek tarihle ilintili olaylar anlatılmaktadır. 
Örne�in Devlet Giray Han (9. hikâye) ve Sultan Halil’in (10. hikâye) kâfirlerle 
olan sava�ları, Rodos Beyi Cafer Bey’in sava�ta �ehit olması (8. hikâye), 
Turgud Pa�a’nın da içinde oldu�u bir deniz sava�ı (11. hikâye)  gerçek 
�ahsiyetlerle ilgili ve realist hikâyelerdendir. Bunun yanında di�er hikâyelerde 
de realist tarafların a�ır bastı�ı, ola�anüstü unsurlara çok az yer verildi�i 
görülmektedir. Bu hikâyelerden tipik bir örnek eserin 63. hikâyesidir: 

Yeniçeri oca�ındaki gençlerden birinin yüzü oldukça güzeldir. Bu 
güzelli�i kıskanan kötü niyetli insanlar yeniçeriye iftira atarlar. Bunun üzerine 
yeniçeriye suçsuz oldu�u halde di�er yeniçerilerin önünde seksen de�nek 
vurularak gözda�ı verilir. Bu hakareti sindiremeyen yeniçeri o gece kaçıp 
Mısır’a giden bir gemiye biner. Mısır’da bir kâ�ifin hizmetine girer. Birkaç yıl 
boyunca çöllerde Araplarla mücadele eder. O sıralarda bir Arap devlete kar�ı 
âsi olup Emir-i Kebîr adını alır ve gittikçe güçlenir. Bir gün yeniçeri ve kâ�if 
bir köyde oturuken Emir-i Kebîr’in onların bulundu�u köye yakın bir yerde 
oldu�unu ö�renirler ve yola çıkarlar. Bir meydanda iki grup kar�ıla�ırlar ve 
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sava�a ba�larlar. Yeniçeri bir atlının gruptan ayrıldı�ını görür ve onun pe�ine 
dü�er. Bir müddet sonra ona yeti�ir ve bir �ekilde onu öldürür. Kafasını kesip 
atını yanına alır ve geri döner. Bu sırada sava� bitmi� ve Araplar esir 
alınmı�tır. Esirler yeniçerinin elindeki ba�ı ve yanındaki atı görünce “bu, 
emirimizin ba�ı ve atıdır” diye feryada ba�larlar. Yeniçerinin Emir-i Kebîr’i 
öldürdü�ü anla�ılır ve Mısır valisinin huzuruna çıkarılırlar. Fakat vali, 
yeniçeriye vaktiyle ceza veren yeniçeri a�asıdır ve onu tanımı�tır. Devlete 
hizmetten kaçmı� olan bir ki�iye mükâfat verilemeyece�ini söyleyerek 
yeniçeriyi huzurundan kovmak ister. Fakat orada bulunan devlet erkânı,  
bunun yanlı� olaca�ı konusunda valiyi ikna ederler. Bunun üzerine hem 
yeniçeri daha önce yaptı�ı hareketten pi�man olur hem de vali onu 
ba�ı�layarak kendisine bir miktar ulufe ba�latılmasını emreder.  

Eserdeki 8 ve 11. hikâyeler deniz sava�ları olarak 
de�erlendirilebilirler. Bunlardan 8. hikâyede Rodos Beyi Cafer Bey’in Malta 
korsanlarıyla olan bir deniz sava�ında �ehit olması anlatılmı�tır. 11. hikâyede 
de bir ticaret gemisini korsanların hile ile ele geçirmesi, Turgud Pa�a’ya 
rüyasında bu gemiyi kurtarmasının telkin edilmesi ve sonunda geminin 
korsanların elinden kurtulması konusu i�lenmi�tir. 

Bedâyiü’l-âsâr’da içinde sava� konusu veya a�k i�lenen ba�ka 
hikâyeler de bulunmaktadır. Bu hikâyelerde efsanevî özellikler veya 
ola�anüstü unsurlar ön plana çıktı�ı için söz konusu hikâyeler bu konulara ait 
ba�lıkların altında ele alınmı�lardır. Zaten ço�u hikâyeyi tamamen belirli bir 
gruba veya tasnife sokmak mümkün de�ildir. Birçok hikâyede birden çok 
konuya dâhil olabilecek özellikler bulunmaktadır. 

 

5)�0"W(��5)�0"W(��5)�0"W(��5)�0"W(��������Z�[�����Q��W(����Z�[�����Q��W(����Z�[�����Q��W(����Z�[�����Q��W(��������\�,�]����C[���\�,�]����C[���\�,�]����C[���\�,�]����C[�����

a. Cinlerle �lgili Hikâyeler: 

Bedâyiü’l-âsâr’da bulunan hikâyelerden 48, 53, 54, 57, 16, 17, 18, 19, 
20, 25, 26 ve 28. hikâyeler bizzat cinlerle ilgili olaylardan bahsetmektedir. Bu 
hikâyelerden ba�ka birkaç hikâyede de cinler konu içinde yer almakla birlikte 
bunlar ya ikinci planda kalan konulardır ya da efsanevî bir konu içinde yer 
almaktadırlar. Ele alaca�ımız ve yukarıda sırasını verdi�imiz hikâyelerin esas 
özelli�i tamamen günlük hayattan alınmı� olmaları ve oldukça zengin 
etnografik ve folklorik bilgiler içermeleridir. Eserdeki cinlerle ilgili olan 
hikâyelere, genellikle halk arasında yaygın olan cin inanı�larının etkisi 
hâkimdir. Cinlerin �ekillleri, ya�ayı�ları, ya�adıkları yerler, cinlerin insanlara 
olan etkileri ve insanların onlardan korunma yolları ve bunlara benzer birçok 
olay hikâyelerde yer bulmu�tur. Bazı hikâyelerde cinlerin insanlarla 
u�ra�maları ve onlarla alay etmeleri i�lenmi�tir. Bursa’da ya�ayan iki arkada�, 
Hacı Murad ile Hacı Ahmed’in ba�ından geçenler, cinlerin insanlarla alay 
etti�i hikâyelere bir örnektir: Bir gün Hacı Murad ile Hacı Ahmed hamama 
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gitmek için sözle�irler. Zamanı gelince Hacı Ahmed, Hacı Murad’ın evine 
gelir ve beraberce hamama do�ru yola çıkarlar. Yolda giderken Hacı 
Ahmed’in boyu önce minare gibi olur, sonra birden boyu bir karı� olur. 
Hamama geldiklerinde orada bulunan Dellak Mahmud’la konu�urken onun da 
boyu bir uzalır bir kısalır. Bunu görünce Hacı Murad hamamdan dı�arı kaçar. 
Yolda caminin mumcusunu ve daha sonra da orta�ını görür. Her ikisinin de 
boyu uzayıp kısalır. Bunları görünce Hacı Murad, dayanamayıp dü�üp bayılır. 
Eserde bu hikâyeye benzeyen iki hikâye daha vardır. Bunlardan birincisinde 
Trabzon’da di�eri de Ahmim �ehrinde geçer. Bu hikâyelerin her ikisinde de 
gece geç vakitte evine gitmek için yola çıkan kahramanların kar�ısına de�i�ik 
�ekillerde cinlerin çıkması ve onlarla u�ra�maları konu edilir.56 Bununla 
ili�kili olarak gece geç vakitlerde dola�ılmaması gerekti�i konusunda halk 
arasında bir inanı�ın bulundu�u da göz önünde tutulmalıdır.  

Cinlerin �ekil de�i�tirip farklı �ekillerde insanlara görünmesiyle ilgili 
gerek dînî kaynaklarda57 gerekse halk kültüründe fazlaca bilgi bulunmaktadır. 
Bunların en dikkat çekenlerinden birisi, cinlerin en çok yılan �ekline girdi�i 
inancının i�lendi�i hikâyelerdir. Eserde de buna benzer �ekil de�i�tirme 
hikâyeler bulunmaktadır. 48. hikâyede, genç ve güzel yüzlü bir delikanlıya bir 
cinin â�ık olması anlatılır. Bu cin, geceleri çocu�un aya�ına alaca bir yılan 
�ekline girip dolanmaktadır. Fakat hiçbir �ekilde çocu�a zarar vermemektedir. 
Günün birinde çocu�un asker olan amcası evlerine gelir. Olayı ö�renince, bir 
gece yılanı baltayla ikiye böler. Ertesi gece cin, çocu�un rüyasına girer ve ona 
hiçbir zararı olmadı�ı halde amcasının kendisine zarar verdi�ini, aynısını ona 
yapaca�ını söyleyerek çocu�un aya�ını öper. Sabah çocuk aya�ındaki a�rıyla 
uyanır. A�rı öylesine artar ki cerrahlar çocu�un aya�ını kesmek zorunda 
kalırlar.  

Bir halk inanı�ına göre cinler, hayvan olsun bitki olsun her türlü 
canlının �ekline girebilirler. Fakat bazı hayvanlar, cinlerin dü�manlarıdır. 
Bunlar cinleri, hangi �ekilde olurlarsa olsunlar bilirlermi�. Bunla ilgili olarak 
67. hikâyede bir anekdot vardır. Bir büyü sonucu yıllarca kurt �eklinde 
ya�ayan Kurd Emin’in hikâyesinde, cinlerin kurtlardan gizlenemedi�inden 
bahsedilir: “0���������
�1����� ����(������"�
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%������%K8s. 433) Evliya Çelebi’de buna benzer bir bilgi dikkat çekmektedir. 
Seyahatnâme’nin cinlerle ilgili bilgi verilen bölümünde konumuzla ilgili �u 
ibareler bulunmaktadır: “yer yüzünde Hazret-i Muhammed Mustafâ’nın du’âsı 
berekâtıyla cümle kurd ve koyun ve deve ve sı�ır ve kelb cümle ecinneye 

                                                 
56 18 ve 28. hikâyeler. 
57 Ayrıntılı bilgi için Scognamillo, Giovanni & Arslan, Arif. Do�u ve Batı Kaynaklarına göre Cinler, �stanbul, 
1993, s.137-144. 
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hasımdır… Ve kurd oldu�u yerde ecinne olmadı�ı me�hûr u mücerrebdir. Zirâ 
sar’a dutan âdeme kurd yüre�i yedirseler bi-emrillah dutarıkdan �ifâ bulup 
ten-dürüst olur.”58 

�nsanların cinleri etki altına almaya u�ra�masının yanında cinlerin de 
insanlarla u�ra�ması ve onları etki altına almaları da eserdeki konulardan 
biridir. �ekil de�i�tirerek insanlarla alay etmeleriyle ilgili olarak birkaç hikâye 
yukarıda anlatılmı�tı. Bu hikâyelere benzer bir hikâye de Ankara’da, 
Karao�lanlı çar�ısında geçer59. Sarho� bir �ekilde bu çar�ıdan gece geçmeye 
çalı�an kahramanın kar�ısına bir cin kızı çıkar. Dans ederek zaten aklı ba�ında 
olmayan kahramanı etkileyip kendine â�ık eder. Bundan sonra kahraman her 
gece bu çar�ıya gelir. Kahramanın babası bu olayı duyup onu Karao�lanlı 
çar�ısına gitmekten men eder ve o da bu �ekilde cinin kötülüklerinden 
korunmu� olur. Bir di�er hikâyede, bir kâtibin kızını seven gencin ba�ına gelen 
olaylar anlatılır: Kahraman bir gece uyurken birden yanında bir gülme sesi 
duyar. Bakar ki sevdi�i kız. Bu, birkaç gün daha devam eder. Sevdi�i kızla 
bulu�tu�unda gece olanları anlatır. Kız da geceleri hiç dı�arı çıkmadı�ını 
söyleyince gerçek ortaya çıkar: Gence bir cin musallat olmu�tur. O günden 
sonra cin, sürekli olarak genci rahatsız etmeye ba�lar. Sonunda bir muazzim 
getirip çe�itli önlemlerle cini gençten uzakla�tırırlar.  

Bedâyiü’l-âsâr’da bulunan ve konusunu insan-cin ili�kilerinin 
ol�turdu�u hikâyelerin ortak noktası, tamamen günlük hayattan alınmı� 
olmaları ve sıradan insanların hayatlarının hikâyeye aynen girmesidir. Bu 
gruptaki hikâyelerde bulunan zengin folklorik ve etnografik bilgiler, XVI. 
yüzyıl günlük hayatı hakkında bilgiler edinmemize de yardımcı olmaktadır.  

b. Sihir ve Cadılarla �lgili Hikâyeler: 

Eserde bulunan 27, 52, 62, 67, 68 ve 69. hikâyeler cadılar, bunların 
yaptıkları sihir ve büyüler, büyülerin etkileri konularından olu�maktadır. Bu 
hikâyelerden bazılarında büyücüler hikâyenin yan kahramanları, bazılarında 
ise ana kahramanlardan olabilmektedir. �ran mitolojisi veya hikâye 
gelene�inden alınan ve �ehnâme’den motifler ta�ıyan 52. hikâyedeki yan 
kahramanlarından biri de �ehbâl adındaki cadıdır. Pîrûz �âh ile Cem�îd �âh 
arasındaki sava�ta Cem�îd �âh’a yardıma gelerek sihir kuvvetiyle �ekil 
de�i�tirir ve Pîrûz �âh’ın askerlerini etkilemeye çalı�ır. Bunun dı�ında, di�er 
hikâyelerde cadı ve büyücüler olayın akı�ına do�rudan etki eden kahramanlar 
arasındadırlar. Hikâyelerden ikisinde cadıların büyü ile kar�ılarında bulunan 
insanları hayvan �ekline çevirmeleri konusu i�lenmi�tir. Motif ve çatı 
bakımından oldukça benzer niteliklerde olan hikâyelerde cadılar kurbanlarını 
köpek ve kurt �ekline çevirirler. Bunlardan 67. hikâye, Bafra’da geçmektedir. 

                                                 
58 Evliya Çelebi b. Dervi� Muhammed Zıllî. Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, IV. Kitap, Topkapı Sarayı Kütüphanesi 
Ba�dat 305 numaralı yazmanın transkripsiyonu-dizini (Haz. Yücel Da�lı, Seyit Ali Kahraman), �stanbul, Mart, 
2001, s. 340. 
59 26. hikâye. 
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Hikâyenin râvisi bu �ehirde “Kurd Emin” olarak tanınan bir adamla kar�ıla�ır. 
Râvi, Kurd Emin’e bu lakabın kendisine nasıl verildi�ini sorar. Kurd Emin de 
ba�ından geçen olayı anlatır: Emin’i gençli�inde büyükleri evlendirmeye karar 
verirler. Fakat Emin’in yatıp kalktı�ı bir kadın vardır. Evlenmeden önce kadını 
son kez görmek ister. Kadın ise elindeki âsayla Emin’e vurur ve Emin, kurt 
haline döner. Bu haldeyken kasabanın köpekleri tarafından kovalanır ve da�a 
kaçar. Da�da ondört yıl boyunca di�er kurtlarla birlikte ya�ar. Bir gün 
kurtlarla beraber bir tay sürüsüne saldırınca insanlar da onlara kar�ılık verirler. 
Bir çoban ona kılıçla vurunca tekrar insan �ekline döner. Çobanlar onu alıp 
�ehre getiriler. �nanı�a göre büyülenen birine demir cinsinden bir �eyle 
vurulursa o ki�i büyüden kurtulurmu�. O günden sonra adama “Kurd Emin” 
lakabını koymu�lar. Di�er bir hikâyede, (78. hikâye) Rumeli taraflarında bir 
kadın tarafından köpek haline dönü�türülen bir adamın ba�ına gelenler 
anlatılır. Di�er hikâyede oldu�u gibi bir kadının sihri sonucunda adam köpek 
�ekline girer. Bir süre sonra bu kadının kızı tarafından tekrar insan �ekline 
getirilir. Kız, adama bir çubuk verir ve “bununla anneme vur, hangi hayvanı 
istersen onun isimin söyle” diye tenbihte bulunur. Adam da kızın dedi�ini 
yapar ve büyücüyü bir di�i katıra çevirir. Ba�ka bir hikâyede de (69. hikâye) 
Devlet Giray Han zamanında ya�amı� olan Kara Karı adındaki bir büyücünün 
�ekil de�i�tirmesi ve bir anda uzaktaki bir mekâna gitmesi anlatılır.  

Sihir, büyü ve cadılarla ilgili olan bu hikâyelerde daha çok �ekil 
de�i�tirme ve büyü yoluyla insanlara zarar vermeye çalı�an cadıların 
durumları ve sonunda ba�larına gelen kötü hallerle birer ders niteli�inde 
okuyucuya anlatılmı�tır.  
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Bu gruba giren hikâyelerde daha çok zamanın �slâm co�rafyasında 
bulunan Arap, �ran ve Hint efsanelerinden ve masallarından alınma hikâyeler 
bulunmaktadır. Eserde bulunan 31, 50, 51, 52 ve 72. hikâyeler bu gruba 
girmektedir. Bu hikâyelerin ba�larında bulunan-� � I �̂�
��� ��(����� �� ����
T�
���� ���� &��$���� ����� 7K-� I �̂�
��� %������� �� ���� E�",��7K-�
IJ�(����� �,��
���� �� ���� T�
���� ���� $���� �����+����7K-� IJ�(�����
�,��
�������������_�
��7K�-�I*������������ ����D�!�����7K��gibi hikâye 
kalıpları da bunların belirli efsanelerden ve hikâyelerden alındıklarını 
göstermektedir. Bu hikâyelerde daha çok hikâye kahramanlarının müslüman 
olmayan unsurlarla olan mücadeleleri i�lenmektedir. 8. hikâyede bir padi�ahın 
tahtını ve ailesini kaybetmesi, ba�ından birçok macera geçtikten sonra ailesini 
bulması ve tekrar tahta geçmesi anlatılmı�tır. 50. hikâyede Arap diyarının iki 
ünlü kahramanı Kâhir ile Tahir’in kâfirlerle olan sava�ları, 72. hikâyede yine 
Mâlik Dilâver adındaki kahramanın kâfirlerle mücadesi ele alınmı�tır. 52. 
hikâyede �ran �âhı Pîrûz’un Turan hükümdarı Cem�îd’le olan sava�ları biraz 
da destansı bir �ekilde anlatılmı�tır. 26. hikâyede iki �ehzadenin taht kavgaları, 
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bunun sonucunda birbirleriyle sava�a tutu�maları ve bunun sonucunda 
karde�lerden birinin ölmesi anlatılmı�tır. O�ullarından birinin ölümüne çok 
üzülen anne kendini dünyadan uzakla�tırır ve gece gündüz yas tutmaya ba�lar. 
�âh olan o�lu ise vezirlerinden annesini me�gul edecek bir oyun bulmalarını 
ister. Onlar da bir oyun icat ederler: iki �ehzade, yanlarına birer vezir, fil ve at 
koyarlar. Ön sıralarına da birer sıra piyade koyarlar ve belirli kurallar 
çerçevesinde bu �ekilleri hareket ettirirler. Anne de bu �ekilde ölünceye dek 
oyalanır. “Ba’zı râvîler satrancın te’lîfine bâ’is budur derler” 

�)�R��̀ �
	��	�a�������������R�� ����
�F'
��J����� �̀�T��W ����A�)�R��̀ �
	��	�a�������������R�� ����
�F'
��J����� �̀�T��W ����A�)�R��̀ �
	��	�a�������������R�� ����
�F'
��J����� �̀�T��W ����A�)�R��̀ �
	��	�a�������������R�� ����
�F'
��J����� �̀�T��W ����A 

56, 13, 14, 15, 29, 60 ve 71. hikâyeler bu gruba giren hikâyelerdir. Söz 
konusu hikâyelerde gerçek hayatta kar�ıla�ılması olanaksız olan olaylar ele 
alınmı�tır. Bu hikâyelerin bir kısmında masallarda da kar�ımıza çıkan 
ola�anüstü yaratık motifleri kullanılmı� ve hikâyede masal unsuru ön plana 
çıkarılmı�tır. Bazı hikâyelerde gerçek ki�i ve mekânların yer alması ise, olaya 
�ahit olan insanların hayal güçlerinin de etkisiyle kar�ıla�ılan olayın veya 
varlı�ın devler, canavarlar, ola�anüstü boyutlardaki hayvanlar olarak di�er 
insanlara nakledilerek abartılması olarak dü�ünülebilir. 15. hikâyede 
Kanunî’nin �ran seferlerinden birinde orduda asker olarak bulunan Ferâ�î 
adındaki �ahsın ba�ına gelenler bu konuya iyi bir örnek olarak gösterilebilir: 
Ordu sefere giderken bir yerde durup dinlenir. Ferâ�î ve birkaç arkada�ı 
gezmeye çıkarlar. Bu sırada Ferâ�î’nin ihtiyaç gidermesi gerekir ve bir 
a�açlı�ın arkasına geçer. Bu sırada orada bulunan ba�ı at ba�ı kadar olan bir 
yılan Ferâ�î’ye saldırır. Ferâ�î de can havliyle kılıcına sarılır ve yılanı öldürür. 
Bu olay orduda duyulur ve Ferâ�î, padi�ahın huzuruna çıkarılıp taltif edilir.  

Selanik’te yeraltındaki mahzen ve buradaki yılan (13. hikâye), 
Ba�dad’dan Nihâvend’e giden yolda ortaya çıkan canavar (14. hikâye), 
Sakarya nehrinde bulunan timsah (29. hikâye), 60 ve 71. hikâyelerde anlatılan 
ve Binbir Gece masallarından alınma motiflerle zenginle�tirilen olaylar eserde 
bu gruba giren hikâyelerde anlatılan ba�lıca konulardır.  

�)��)��)��)�C]
]C]
]C]
]C]
]�_3�������R��̀ �
	��	�T��W ����A�_3�������R��̀ �
	��	�T��W ����A�_3�������R��̀ �
	��	�T��W ����A�_3�������R��̀ �
	��	�T��W ����A����

Bu grupta 49, 55, 75, 77, 78, 22, 23, 24, 58, 59, 70 ve 79. hikâyeler 
bulunmaktadır. Burada i�lenen esas konular fakire yardım, sadakanın fazileti, 
zekât vermenin önemi, dervi�lere riayetin önemi, üçler ve kırklar, islamî 
kurallara kar�ı gelmenin zararları gibi konulardır. Ayrıca Harun Re�id’in veziri 
Cafer-i Bermekî’nin faziletleri, müslüman oldu�u halde bunu gizleyen bir 
ke�i� ile bir kralın hikâyeleri, iki divaneyle ilgili olaylar da eserde bulunan 
hikâyelerin konuları arasındadır. Bunlardan 77. hikâye, Cafer-i Bermekî’nin 
faziletleri eski dînî kitaplardan, 66. hikâye de Ravzu’r-Reyahîn adlı eserden 
alıntılardır. Bunun dı�ındaki hikâyelerde herhangi bir kaynak belirtilmemi�tir. 
Bunların birço�unda gerçek ki�i ve mekânların kullanılması, hikâyelerin 
mahalli yönünün kuvvetini gösterir. Örne�in 23 ve 24. hikâyelerde, sonradan 
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veli oldukları anla�ılan iki divanenin durumları ele alınmı�tır. �ehirde bulunan 
insanların alay ettikleri ve hor gördükleri bu iki insan da bir �ekilde 
çevrelerindeki insanlara öleceklerini söylemi�ler ve dedikleri gibi ölmü�lerdir. 
Bu durum üzerine �ehrin sakinleri bu insanların birer Allah dostu olduklarını 
anlarlar. Onlara hayatlarında göstermedikleri ilgi ve kıymeti öldükten sonra 
gösterirler. Halkın gösterdi�i bu ilgi öyle büyüktür ki mezarını evliya 
mezarlarının yanına yaparlar. Hayatta iken giydi�i elbiselerini de parça parça 
edip teberrüken payla�ırlar. 70. hikâyede, bir alı�veri� sırasında haksız oldu�u 
halde haklı çıkmak isteyen bir askerin �ehrin kadısını ve �eriatın kurallarını 
küçük dü�üren sözler sarf etmesi anlatılır. Olaydan birkaç saat sonra bu 
askerin yüzü gözü �imeye ba�lar. Asker kadıya giderek kendisini 
ba�ı�lamasını ister. Kadı da ona tevbe etmesini söyler. Adam tevbe edince 
sa�lı�ına kavu�ur. Eserin 78. hikâyesinde “kırklar”la, 79. hikâyesinde de 
“üçler”le kar�ıla�an adamların ba�larına gelen olaylar ele alınmı�tır. 

Bedâyiü’l-âsâr’da bulunan dînî içerikli hikâyelerde okuyucuya gözle 
görülür bir �ekilde nasihat verme yoluna gidilmemi�tir. Nasihatnâmelerde 
oldu�u gibi emir yollu “yap!” veya “yapma!” �eklindeki hitaplardan ziyade 
verilmek istenen mesaj hikâye metni içinde eritilmi� ve okuyucudan bir çe�it 
ibret gösterme yoluyla ders çıkarması istenmi�tir. 
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40, 12, 30, 34, 61 ve 66. hikâyeler bu gruba girerler. Hikâyelerin ortak 
özelli�i, hiçbirinde ola�anüstü unsurların bulunmayı�ıdır. Hepsinde de gerçe�e 
aykırılık yoktur ve gerçek hayatta herhangi bir insanın ba�ına gelebilecek 
olaylar i�lenmi�tir. Cinânî, eserini tasnif ederken bu tür hikâyeleri “acâ’ib-i 
umûr ve garâ’ib-i nezdîk ü dûr” olarak ifade etti�i gruba dâhil etmi�tir. Yoksa 
eserdeki “olabilirlik” yönündeki hikâyeler buradakilerle sınırlı de�ildir. 
Örne�in kadınların hile ve kötülüklerini konu alan hikâyelerin hemen hepsinde 
bu türden bir “olabilirlik” bulunmaktadır. Sava�larla ilgili hikâyelerde de 
gerçe�e aykırılık az görülen özelliklerdendir. 

Eserdeki bu gruba giren hikâyelerden 40. hikâyede yeniçerilerin bir ev 
baskınında ya�anan olaylar anlatılmı�tır: �stanbul’da bir evde e�lence meclisi 
kurulmu�tur ve kadınlı erkekli bir �ekilde e�lenilmektedir. Bu sırada 
yeniçeriler evi basarlar. Bir hengâme olur ve orda bulunanlar kıskıvrak 
yakalanırlar. Yakalananlardan biri de genç bir yeniçeridir. Bu genç, kendisini 
yakalayan yeniçeriye çok yalvarır fakat ba�arılı olamaz. Son bir çare olarak 
ona rü�vet teklif eder. Yakalanan yeniçerinin kesesinde kâfir altını da denilen 
de�ersiz bir çe�it altın bulunmaktadır. Keseyi yeniçeriye verir ve elinden 
kurtulmu� gibi kaçar. Kimse de ona yeti�emez. Parayı alan yeniçeri baskından 
sonra herkesden önce odasına gelir. Keseyi açtı�ında genç tarafından 
aldatıldı�ını anlar. Üzüntüsünden bu olayın etkisini uzun süre üzerinden 
atamaz.12. hikâyede ise hilekâr bir dalgıcın ba�ına gelenler ele alınmı�tır: 
Gazilerden birisi bir deniz seferinde bir bey kızını esir eder. Bu gazi kızı 
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kimseye satmaz. Bir gün �stanbul’da veba salgını olur. Kızın ölmesinden 
endi�elenen adam kızı birine satar ve aldı�ı parayı koynuna sokar. Kayıkla 
kar�ıya geçer. Kayıktan inece�i sırada para kesesi deniz dü�er. Bunun üzerine 
bir dalgıçla anla�ır. Dalgıç da, hilekâr bir adamdır. Keseyi denizin içinde bulur 
ve bir yere saklayarak adama yalan söyler. Ümitsizli�e dü�en adam çaresiz, 
evinin yolunu tutar. Adamın yanındaki arkada�ı dalgıcın yalan söyledi�ini 
anlamı�tır. Gece yarısı sahile gelerek dalgıcı beklemeye ba�lar. Bir süre sonra 
dalgıç gelir, denize girip altını çıkarır. Bu sırada adam gelip dalgıcı suçüstü 
yakalar. Yakalanan dalgıç adama yalvarır, bir daha böyle bir �ey 
yapmayaca�ına yemin eder. Adam da buna acır, �stanbul’u terk etmesi 
kar�ılı�ıyla dalgıcı serbest bırakır. Bu hikâyelerden ba�ka eserdeki 30. 
hikâyede Nil nehrindeki büyük timsahın öldürülmesi, 34. hikâyede bir adamın 
hamamda ba�ına gelen olaylar ve 61. hikâyede de eski bir mahkûmun 
maceraları ve konuları i�lenmi�tir.  

Verilen örneklerden de anla�ılaca�ı gibi bu hikâyelerde hem 
gerçekçilik hem de hikâye kurguları bakımından modern anlatıyla olan 
ortaklıklar dikkat çekicidir. Genel hatlarıyla denilebilir ki Cinânî’nin bu kısa 
hikâyeleri, modern kısa hikâyelerin öncülerinden sayılabilir. 

g. Define Aramayla �lgili Hikâyeler: 

Eserde bu gruba giren iki hikâye bulunmaktadır. Bu hikâyelerde 
define pe�inde ko�an insanların ba�larına gelen oldukça ilginç olaylar ele 
alınmı�tır. Bunlardan 64. hikâyede kör bir kuyuya inen bir grup 
maceraperestin ba�larına gelen olaylar anlatılır. Kuyuya inen bu grubun 
kar�ısına bir set çıkar. Seddin di�er tarafında ise bir hazine vardır ve ruhânîler 
tarafından korunmaktadır. Seddin bu tarafı insan cesetleriyle doludur. 
Kılavuzları, seddin öbür tarafına geçmemeleri konusunda onları uyarır. Orada 
bulunanlar da korkularından kılavuzun dediklerin yaparlar. Gruptakilerden 
birinin kula�ına “hazineyi sadece seyr edersen sana dokunmazlar” diye bir ses 
gelir. Adam kılavuzu dinlemeyip seddin öbür tarafına geçer. Oradaki 
meydanda ve odalardaki hazineyi, heykelleri ve resimleri seyr eder. Daha 
sonra “ey insan senin sözün do�ru de�il!” diye bir ses duyunca hızla seddin 
di�er tarafına geçer ve kuyudan çıkarlar. Dı�arıda kılavuzları, babasıyla bir 
ma�ribînin bir zamanlar bu kuyuya indiklerini, ma�ribînin hazinenin 
tılsımlarını birer birer açarken son tılsımda öldü�ünü anlatır. Bu olanları 
duyanlar bir daha mal sevdasına dü�üp böyle yerlere girmemeye yemin 
ederler. 65. hikâyede ise define pe�inde ko�an bir grubun ba�ına gelen komik 
bir olay anlatılır: Sandıklı’da bir grup insan otururken bir ma�ribî yanlarına 
gelir. Konu�urlarken orada bulunanlara “buralarda hazine olma ihtimali olan 
yerler var mıdır?” diye soru sorar. Onlar da ma�ribîye bir yer gösterirler. 
Ma�ribî oraya bir horoz getirip salıverir. Horoz biraz dola�tıktan sonra bir 
yerde durup ötmeye ba�lar. Oradakiler bu yeri kazmaya ba�larlar. �ki adam 
boyu kazı yaptıktan sonra kar�ılarına bir küp çıkar. Küpün a�zındaki kur�un 
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kapa�ı kaldırdıklarında küpün a�zına kadar darı ile dolu oldu�unu görürler. 
Büyük bir hayal kırıklı�ına u�rayan adamlar teselliyi darıyı pazarda satıp 
parasını payla�makta bulurlar. Bu olay çevrede duyulur ve alay konusu olurlar. 
Olayı duyanlardan birisi “bunda bir hikmet olmalı” diyerek küpün oldu�u yere 
gider ve orayı kazmaya ba�lar. Bir müddet sonra küçük bir sandık dolusu altın 
bulur. Bu durum etrafta duyulunca evvelki adamlar üzüntülerinden ve 
basiretsizliklerinden dolayı deliye dönerler.  

Bedâyiü’l-âsâr’da �ahıs, Mekân ve Zaman Özellikleri: 

�ahıs Özellikleri: 

Bedâyiü’l’âsâr’da birço�u günlük hayattan alınmı�, padi�ahlardan 
sıradan insanlara kadar çok çe�itli bir tip dünyası bulunmaktadır. Bu tiplerin 
içinde eserin yazıldı�ı dönemde ya�amı� olanlar, tarihî �ahsiyetler, efsanevî 
karakterler, masal kahramanları bulunmaktadır. Bazı hayvanların birer 
karakter olarak kar�ımıza çıktı�ı hikâyelere de rastlamamız mümkündür. 
Hikâyelerdeki bu tipler yazarın XVI. yüzyıl günlük hayatını eserine yansıtması 
açısından önemlidir. Kahramanların ba�larından geçen olaylar ve hayata bakı�ı 
aksettirilirken eserin yazıldı�ı dönemin bakı� açısı bazen açıkça bazen de satır 
aralarında kendisini belli etmektedir. Cinânî’nin eserindeki tip kadrosu 
oldukça geni�tir: Erkek dü�künü kadınlar, zeki ve hilebaz kadınlar, kadın 
dü�künü zamparalar, dilâverler, gemi kaptanları, yeniçeriler, cinler, define 
avcıları bu tiplerden bazılarıdır.  

Bedâyiü’l-âsâr’da ele alınan tiplerin dikkat çekenleri kadınlardır. 
Cinânî, kadınlara genel manâda iyi bir gözle bakmamaktadır. Kadınlarla ilgili 
olan hikâyelerin ço�unda onların hileleri ve erkekleri küçük dü�üren oyunları 
yer almaktadır. Kadınlar, bu hilelerinde onların kadınlara olan zaafından 
yararlanmakta ve kendi cinsî cazibelerini bu �ekilde kullanarak onlardan 
istedikleri �eyleri almaktadırlar. Bu tür kadınların anlatıldı�ı en dikkat çekici 
hikâyelerden birisi, “C� �����0���(����� �
�����������$�����$����	,���'��
�

�������������	��	�	�)K�ibaresiyle ba�layan 44. hikâyedir. Cinânî, bu hikâyede 
Arap ülkelerindeki kadınların erkekleri tuza�a dü�ürme yollarını anlatmakta ve 
bunlara örnekler vermektedir. Bu kadınların her biri ba�ka bir yol izleyerek 
erkekleri tuzaklarına dü�ürmektedir. Cinânî bu �ekilde hem bir devir 
panoraması çizmekte hem de erkekleri kadınların hile ve kötülüklerine kar�ı 
uyarmaktadırA�I_�����%���	��
�'��
������
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���	�)K8�)�5:B;�Bu hikâyede sözü edilen kadın tiplerinden birisi ayrıca eserin 4. 
hikâyesinin konusunu olu�turan olayda da yer almaktadır. Bir ba�ka hikâyede 
(39. hikâye) zamanının ünlü bir fahi�esinin, zühd ü salâhıyla tanınan bir �eyhi 
ba�tan çıkarmak konusunda yanındakilerle bahse tutu�ması anlatılır. Bu, öyle 
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bir kadındır ki birçok zâhidin takva kalesini yıkmı�, onları eziyet ve sıkıntıya 
dü�ürmü�tür:�I�	�
�	�"�����
�3��,������	1��	
 ������%���
��������� ����
��� ��
� �� �������
�� ����
��
�  �%�&� �����
�� �	����"����� ��%�� �� �����
����$���”(s.300) Hikâyenin kahramanı olan kadın, �eyhin bahçesinde geçece�i 
yol üzerine çıplak bir halde yatar. Kadını bu halde gören �eyh ona önce kızar, 
ba�ırıp ça�ırır. �eyhin ba�rı�larına aldırmayan kadın bu �ekilde yatmaya 
devam eder. Gittikçe yumu�ayan ve �ehvet duygusu kabarmaya ba�layan �eyh, 
sonunda bu duygusunun etkisinde kalır ve kadınla birlikte olur, olayın sonunda 
da gülünç bir duruma dü�er. �eyhin yıllarca yaptı�ı ibadetler, etti�i zikir ve 
dualar bir anda bo�a gider. 

Bedâyiü’l’âsâr’da rastladı�ımız kadın tiplerinden biri de erkeklere 
dü�kün, zevk ve �ehvetinin esiri olan kadınlardır. Bu kadınların en büyük 
dertleri erkeklerdir, bir yolunu bulup erkeklerle e�lenmektir. Bu tip 
hikâyelerden birisi, ili�kiye girmekten hiç sıkılmayan bir cariye 
hakkındadır(33. hikâye). Bir kadı, eline giren bir miktar para ile pazardan bir 
cariye almaya niyetlenir. Bundaki amacı hem hizmetini görmesi hem de gece 
yata�ında yatmasıdır: I*����	
�������������������,,���
������&�����"�� ��
����
����&�'��������	�	&�_���
���(��
�����
"�������,���'��
�������	������
���������"�� �������$����� ���)K8s.282) Kadı, pazarda gezerken bir cariyeyi 
görüp be�enir. Esirci, ben cariyemi “min külli ayb”satarım diyerek kadıyı 
uyarır. Kadı da cariyeyi evine getirir. O gece birkaç defa birlikte olurlar, 
sabaha kadar peri�an olan kadı ertesi sabah ilk i� olarak cariyeyi esirciye geri 
verir. Buna benzer bir olay da 47. hikâyede ele alınır.  

Kadınların erkeklerde hangi özellikleri aradıkları ve neleri tercih 
ettiklerini konu edinen 45. hikâyede, gençli�inde birçok evler, yuvalar yıkmı� 
hilekâr bir kadının ya�landı�ı zaman üç kızını birer birer evine davet edip 
onlara erkekler hakkında neler dü�ündü�ünü sorması ve kızlarının verdikleri 
cevaplar anlatılmı�tır. Bu hikâyeyi takip eden hikâyede yine gençli�inde 
I!�$��� �$�%��� ������
�Kolan bir kadının ya�lılı�ı anlatılmı�tır. Önceleri 
sevgililer arasında haber ta�ıyarak “niçe müdded pzeng” olur. �yice 
ya�landı�ı zaman ise bir çift keçi alıp onların çiftle�me seslerini dinleyerek 
eski günlerini yâd eder, bu �ekilde dünyadan göç eder.  

Kadınların akıllarını kullanarak erkekleri kendilerine esir etmeleriyle 
ilgili olarak eserin ilk hikâyesinin sonunda oldukça ilginç bir manzum bölüm 
bulunmaktadır. Burada Cinânî, kadınların akıl ve din yönünden eksik 
yaratıldı�ına dair bir hadisin bulundu�unu, ancak bazı kadınlarınsa bu hadisin 
dı�ında tutulması gerekti�ini söyler. Öyle kadınlar vardır ki erkeklerin aklını 
iki parça eder. Erkeklere akıllarını ba�larına alıp kadınların hilelerine 
kanmamayı ve kadınlara yenilmemelerini tavsiye eder: 

C���$�	��������3������
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�
���  �
�



  

Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi 
The Journal Of International Social Research 

Volume 1/4    Summer 2008 
 

 
 
 
 
 
 
          618                                                                               Dr. Osman ÜNLÜ 

\�� ��
%����	(����%����(����
�

�

2�������.�
����������� ��������

F����%��
�%����������
�1������3��

�

b�%�
��������'��&��������,�

��

<'1�"��� ������H,��	����
���

�

_�	&��������+����%��1���$�1�� ���

�̂
������������!����'����,�
��8�)�:G4;�

Eserin bazı hikâyelerinde kadınların zekâlarıyla erkekleri bir �ekilde 
mahcup bir hale dü�ürmelerinin mizahî bir dille anlatılması, Cinânî’nin bu 
dü�üncelerini isbatlama çabası olarak dü�ünülebilir. Örne�in eserin ikinci 
hikâyesinde i�i gücü kadınlarla zevk ve e�lence olan bir adamın Mekke’deki 
karde�inin yanındayken oradaki cariyenin pe�ine dü�mesi ve cariyenin bir 
oyunla kendi yata�ına evdeki ya�lı hizmetçiyi yatırması anlatılır: Bu kadın 
dü�kününün�I������������$���	"��
����������� $�	���$�������,�
���������� ��	�
�'�����'���$���)��c��	
��������
���������
�����%��
������
�����
����,	����
������
�����3	��	$���)K�Karde�inin cariyesiyle aynı yata�a girer. Fakat hiç 
sabrı yokturA� Id ����� �����
��
� ����� ��� �	
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��H���)K8s.166) Fakat 
adamın birlikte oldu�u, cariye de�il evin ya�lı hizmetçisidir. Cariyenin bir 
hilesi sonucu adam ya�lı kadınla birlikte olmu�tır. Kadının hilesi sonucu ya�lı 
cariyeyle birlikte olma motifi eserin 41. hikâyesinde de tekrarlanmaktadır.  

Kadın dü�künü saf zamparalara Cinânî’nin eserinde geni� bir yer 
ayrılmı�tır. Yazar, onların güzel kadınların ve �ehvet arzularının pe�inde 
ko�arken dü�tükleri bazen komik, bazen acıklı durumları birer ibret belgesi 
olarak okuyucuya nakleder. Bazen onların durumlarını ibret verecek durumda 
bırakır, bazen de kadın pe�inde ko�maktan vazgeçtiklerini söyleyerek 
okuyucunun bundan ders çıkarmasını sa�lar.  Bu tür hikâyelerden ikisi 6. ve 7. 
hikâyelerdir. Anlatı �eması olarak aynı yapıya sahip olan bu iki hikâyede de 
karısından korkan adamların evde bulunan cariyenin pe�ine dü�meleri anlatılır. 
�lk hikâyede adam cariyeyle birlikte olmak ister. Fakat karısı onlara göz 
açtırmaz ve hep takip eder. Bir gün adamın karısı do�um yapar ve kom�ular 
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ziyarete gelirler. Bu durumu fırsat bilen adam cariyeyle birlikte olur. Tam bu 
sırada adamın vaktiyle tos vurmaya alı�tırdı�ı koç geli adamın arkasına tos 
vurur ve adamla cariyeyi karısının bulundu�u odanın ortasına savurur, adam 
rezil olup evden kaçar. Di�er hikâyede de adam, karısı uyurken cariyenin 
yanına giderken yüzüne gülsuyu yerine mürekkep sürer. Cariye ile i�ini 
gördükten sonra karısı uyanır. Adamı yanında bulamayınca hemen cariyenin 
yanına gelir. Karısının geldi�ini gören adam ahıra girer ve devenin üstüne 
çıkar. Karısı adamın bu halini görünce “��"�� �����H$���
��
�����&��!���� �
�
����&� 	,�%�����!�����
	1��� ����������K�diyerek oradan ayrılır.  

Cinânî’nin eserinde kadınlar hilekâr oldukları kadar vefasızdırlar da. 
Bu vefasız kadınların bir örne�i 5. hikâyede sözü edilen kadındır. Yeni ölmü� 
kocasının taze mezarı üzerinde yas tutarken yanına gelen bekçiyle sohbete 
ba�lar. Bekçi, bu güzel kadınla birlikte olmak ister ve bu iste�ini kadına 
söyler. Kadın ise�I%�&�"�������	�	&�' 
���!����$����)�Ia�,����$���� � ����$�
���H���$�����
"��H���$� '%K��� 	&�������
����!�'���)�P�&�"�������
������
�'������ ��� ��
�� 3����� �3�
��� ��%��
��� ��� 	������ ������ ����
�� 	&�
�	"���������$!���'���)K8�):UU;�Bir di�er hikâyede (32. hikâye) bir yolunu 
bulup kocasının gözleri önünde sevgilisiyle birlikte olan bir kadın 
anlatılmı�tır. Çok saf olan kocasını kandıran kadın, sevgilisiyle i�ini gördükten 
sonra kocasının�I���
����
�����&����� ����������K�evlerine geri dönerler. Buna 
benzer vefasız kadın örne�iyle 38. hikâyede de kar�ıla�maktayız. Hikâyedeki 
söz konusu sahte �eyh, müridini uzak bir yere hizmet amacıyla gönderdikten 
sonra onun evine gelir. Niyeti, müridinin karısıyla birlike olmaktır. Müridin 
karısı �eyhe önce biraz direnir, fakat ba�aramayınca�I��������-�'��+�����������
	,���'��&� �$���� �$� �� 	���������$!��K8�)MBG;� olurlar. Cinânî’nin kadınların 
vefasızlı�ıyla ilgili olarak dü�ünceleri o kadar kesindir ki eserin 43. 
hikâyesinde, kumasını koruyan kadının bu davranı�ı yazarın ilgisini çeker ve 
onu �a�ırtır. Hatta böyle bir davranı�ın görülmesinin çok nadir oldu�unu 
söyler:� I�������� �������
��� �H ��� �������%� ������� %����
��
� ������
�
%��������%%�
����!����	���"�������"(���	�)K8�)5:M;�

Bedâyiü’l’âsâr’da bulunan erotik hikâyelerdeki kadın ve erkek 
tiplerinin belli ba�lı özellikleri bu �ekildedir. Eserin yakla�ık olarak dörtte 
birini olu�turan bu hikâyelerin dı�ındaki hikâyelerde kar�ımıza bamba�ka 
karakterlerde kadın ve erkek tipleri çıkmaktadır. Bu tiplerden bazıları 
tamamen idealize edilmi� tiplerdir. A�k hikâyesi karakteri ta�ıyan bazı 
hikâyelerde kahramanlar, sevdikleri u�runa ölümle burun buruna gelirler, 
olmayacak seyahatlere çıkarlar ve zorlu imtihanlardan ba�arıyla geçerek 
sevdiklerine kavu�urlar. Bu hikâyelerden bazıları masalsı unsurlar içerse de 
mahalli unsurlar ta�ıyan hikâyelerin sayısı az de�ildir. Sava� hikâyeleri olarak 
sınıflandırılan bu hikâyelerde a�k hikâyesi özelli�i de a�ır basmaktadır.  
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Eserdeki â�ık erkek tiplerinden birisi Mahmud adında bir gençtir. 
Dayısı ile birlikte Rumeli kasabalarından birinde ya�amaktadır. Bir gün kâfir 
köylerinden birine akın ederler. Bu akın sırasında Mahmud, bir bey kızını esir 
eder ve köyüne getirir. Köylüler bu kızı çok be�enirler ve Mahmud’la 
evlendirmek isterler. Fakat kızın bir ni�anlısı vardır ve kız bir gün kaçarak 
kâfir kasabasına geri döner, Mahmud da pe�indenonu takip eder. Mahmud 
kasabaya geldi�inde kızın dü�ününün oldu�unu ö�renir. Bir yolunu bulup 
gerdek odasına saklanır. Herkes da�ıldıktan sonra gelin ve damat odaya 
gelirler fakat damadın geline ilgisi yoktur. Çünkü ona göre gelin, 
müslümanlara esir dü�mü�tür ve bundan dolayı ona kırgındır. Sırtını ona 
dönüp yatar. Kız da bu davranı�a çok üzülür ve kendi kendine “ke�ke 
Mahmud’u bırakmasaydım” der. Bu sırada Mahmud saklandı�ı yerden çıkar 
ve damadın kafasını kesip �slam topraklarına do�ru yola çıkarlar. Ba�larından 
birçok olay geçtikten sonra köylerine varırlar, bir süre sonra da evlenirler. 
Bedâyiü’l’âsâr’da bulunan hikâyelerde, Mahmud’a benzeyen birkaç kahraman 
daha bulunmaktadır. Bu kahramanlar sevdikleri u�runa çok uzun mesafeleri 
bile gitmeye göze alırlar. Eserdeki â�ık tiplerinden birisinin dikkat çeken bir 
özelli�i, erotik özellik ta�ıyan hikâyelerdeki erkek tipleriyle taban tabana zıt 
olmasıdır. �

Cinânî’nin Bedâyiü’l-âsâr adlı eserinde bulunan tipler arasında 
oldukça farklı karakterler bulunmaktadır. �imdiye kadar verilen tipler birçok 
hikâyenin kahramanlarında bulunan ortak özelliklerdir. Bunlardan ba�ka 
birçok hikâyede, o hikâyeye özgü olan tipler de bulunmaktadır. Her mahallede 
bulunan müezzin, imam, vâiz, hamamcı, ayakkabıcı, eskici, sarraf, tüccar, 
köylü, asker, … gibi tipler aracılı�ıyla dönemin �stanbul, Bursa, Edirne gibi 
büyük �ehirlerinin ve di�er küçük kasabaların günlük hayatı ve küçük 
tela�larını sade bir anlatımla aktarmaktadır.  

Bedâyiü’l-âsâr’da yer alan genel insan tiplerinden ba�ka gerek tarihî 
gerekse ça�ında ya�amakta olan veya ya�amı� olan gerçek �ahsiyetlere sık 
rastlanmaktadır. Bu tiplerden bazıları isimleri verilerek bazıları da ismi 
verilmedi�i halde bazı ipuçlarından yola çıkılarak gerçekten ya�adı�ı 
varsayılan ki�lerden olu�maktadır. Harûn-ı Re�îd, Ca’fer-i Bermekî, Hâkim 
Bi-emrullâh, Baybars-ı Bındıkdârî, Devlet Girây Hân, Sltan Halil gibi tarihî 
�ahsiyetlerin yanında Ca’fer Bey, Turgud Pa�a, Piyale Pa�a, Fera�î, Hacı 
Murad, Enverî, Hasan Dede, Nakka� Mahmud, Ali Çavu�, Mevlânâ Gürânî, 
Ba�makçı Hasan, Celal Çelebi, Suâlî, Bistân-ı Tirevî, Ahmed Çavu�, Sâ’î, … 
gibi pa�alardan sıradan mahalle sâkinlerine kadar birçok gerçek �ahsiyet 
hikâyelerde küçük veya büyük birer yer bulmu�lardır. 

Bazı hikâyeler, konularını Arap, �ran ve Hint masal ve efsanelerinden 
aldıkları için bu hikâyelerin kahramanları da bu milletlerin efsanevî 
�ahsiyetlerinden olu�maktadır. Hikâyelerde, Türk edebiyatına da etki etmi� 
olan Cem�îd �âh, Piruzbaht �âh, Efrasiyab gibi efsanevî �ahsiyetlerden ismen 



 

Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi 
The Journal Of International Social Research 

Volume 1/4    Summer 2008 
 

 
 
 
 
 
 
         Klasik Hikâye Gelene�i �çinde Bedâyiü’l-âsâr’ın Yeri                                          621 

 
 

bahsedilmektedir. Eserdeki hikâyelerde insanüstü ve insan dı�ı varlıklar da yer 
alırlar. Bu varklıklardan olan cinler birçok hikâyede önemli kahramanlardan 
bir halindedirler. Cinânî’nin bazı hikâyelerinde yer bulan cinlerden bir kısmı 
kanlı canlı birer kahraman olarak kar�ımıza çıkar. Bu cinlerden bazıları birer 
dost ve arkada�, bazıları sevgili, bazıları da kendi bildi�ini okuyan dü�üncesiz 
birer karakter olarak hikâyelerde yerlerini alırlar.  

Hayvanların önemli rol aldı�ı hikâyelerde, onlara birer tip olarak 
bakmak yanlı� olmaz. Bu hikâyelerde bazı hayvanlar kritik anlarda sahneye 
çıkarak olayların gidi�atına etki ederler ve ço�unlukla hikâyenin kahramanına 
yardım ederler. Örne�in eserin 21. hikâyesinin kahramanı olan Mahmud, kızın 
arkasından giderken ormanda bir ejderhanın bir ayıyı yutmak üzere oldu�unu 
görür. Ayıya acır ve ejderhayı öldürürerek onu kurtarır. Hikâyenin ilerleyen 
bölümünde ise Sarı Arslan adlı kâfir Mahmud’un pe�ine dü�er ve tam onu 
öldürece�i sırada, Mahmud’un daha önce kurtardı�ı ayı Sarı Arslan’ın ba�ını 
gövdesinden ayırır: “'�� ������� �����
� �H���� 	,���
��� �������
� ���� $���� �
��
����
��
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Hikâyelerde yer alan bir tip de cadılardır. Bu cadılar genellikle sihir 
yardımıyla kar�ılarındakini etkilemeye çalı�ırlar. Hikâyelerde yer alan 
cadılardan sadece bir tanesinin insanlara zararı yoktur. Bunun dı�ındaki 
cadıları bazen bir adamı büyülerken, bazen bir sava�ta sihir gücüyle dü�manla 
mücadele ederken bazen de büyü yardımıyla insanları etkileyip onları ba�ka 
hayvanların �ekline sokarken kar�ımıza çıkarlar. Cadıların yanında ifritler, 
ejderhalar, dev yılanlar ve ku�lar, dev deniz canlıları, denizkızları gibi masalsı 
unsurlar da Cinânî’nin hikâyelerde kendilerine yer bulmu� olan tiplerdendir.  

Mekân: 

Bedâyiü’l-âsâr’da bulunan hikâyelerin hemen hepsinde, olayın geçti�i 
yerler hayalî bile olsa mutlaka bir mekân belirtilmi�tir. Bu mekânların büyük 
ço�unlu�u ise dönemin Osmanlı co�rafyasının birer parçalarıdır. Geriye kalan 
di�er mekânlar ise genellikle hayalî ve daha çok efsanevî veya masal 
unsurlarının ön planda oldu�u mekânlardır. Eserdeki hikâyelerden yakla�ık 
onbe� tanesinde olayın geçti�i mekân belirtilmemi�tir. Bu mekânların da her 
halinden Osmanlı ülkesi sınırları içinde oldu�u bellidir. Di�er yerlerin büyük 
bir ço�unlu�u gerçek mekânlardır ve onların tasvirleri de realisttir. Birçok 
hikâyede olay bir tek mekânda cereyan etmez. Kahramanlar sürekli olarak 
hareket ve yolculuk hallerinde oldukları için gittikleri yerler ve yolculuk 
sırasında geçtikleri yerler de hikâyede belirtilmektedir. Bu yerler genellikle 
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gerçek mekânlar oldukları için okuyucunun muhayyilesinde kolaylıkla yer 
etmektedirler. Örne�in bir hikâyede kahramanlar, Kahire’den yola çıkarlar, 
�skenderiye’de gemiye binerler. Gemide, Tatar vilayetinden gelen iki dervi�le 
kar�ıla�ırlar. Dervi�lerin amacı �stanbul’a girmektir. Denizde yolculuk ederken 
�irden Burnu denilen yerde korsanlarla kar�ıla�ırlar. Onlardan kaçarak 
Rodos’a gelirler.  

Hikâyelerde ismi geçen yer adlarının yeradıbilim(toponomi, 
toponomastik) açısından bir de�er ta�ıdı�ını da belirtmek gerekir. Eserdeki 
birçok yer adı günümüzden farklı bir imla ve �ekilde kullanılmaktadır. Bazı 
hikâyelerde, söz konusu yerle�im yerinin birden fazla ismi oldu�u belirtilir ve 
her iki ismi de okuyucuya aktarılır: IP��������0
%���(��
��������������
���
J
�	�������������$�������7K8�)�M9N;�

Hikâyelerin geçti�i mekânların arasında �stanbul, Bursa ve 
Kahire’nin önemli bir a�ırlı�ı vardır. Bu üç �ehir, hikâyelerin üçte birinden 
fazlasının geçti�i mekân olarak kar�ımıza çıkar. �ehirlerden Bursa, 
yazarımızın do�up büyüdü�ü �ehirdir. Orada birçok gördü�ü veya duydu�u 
olayları eserine almı� olma ihtimali yüksektir. �stanbul, yazarın daha sonra 
gidip yerle�ti�i �ehirdir ve imparatorlu�un ba�kentidir. Üçüncü �ehir olan 
Kahire ise bir kültür �ehridir ve birçok ticaret yolunun kesi�ti�i canlı bir ticaret 
merkezidir. Bu üç �ehrin yanısıra sadece ülke adlarının verildi�i hikâyelerden 
köy, semt ve mahalle isimlerinin geçti�i hikâyelere kadar birçok hikâyede yer 
adları belirtilmi�tir. Bu mekânlardan olan Rumeli, geni� bir co�rafya oldu�u 
için birçok hikâyede Rumeli yer adları kar�ımıza çıkmaktadır. Edirne, Selânik, 
Üsküp, … gibi �ehirleri Rumeli ba�lı�ı altında toplarsak onların da sayıları 
önemli bir yekûn olmaktadır. Eseri olu�turan hikâyelerdeki mekânların hemen 
hepsi Osmanlı ülkesi sınırları içinde olan yerlerdir. Ba�dad ve Kahire gibi 
yerlerde geçen hikâyelerin bazılarında olaylar Osmanlı yönetimi öncesindeki 
devirlerde geçmektedir. Efsanevî nitelikte olan hikâyeler hariç di�er 
hikâyelerde olaylar Osmanlı ülkesindedir. Bu hikâyeler, sıradan insanların 
günlük hayatı, duygu ve dü�ünceleri, âdet ve geleneklerinden pek çok unsuru 
ta�ımaktadır. Mekân, genel olarak bu sınırların dı�ına çıkmaya ba�ladı�ında bu 
özellikler daha az yer almaya ba�lamaktadır. Bu tür hikâyelerde anlatılan 
olaylarda genel �slam dünyasının duygu, dü�ünce ve anlayı� �ekillerini 
yansıtmaktadır. 

Hikâyelerin hemen hepsinde genel yerlerin yanı sıra küçük mekânlar 
da bulunmaktadır. Olayların geçti�i bu dar mekânlar olayların hızlı akı�ı 
içinde genellikle arka planda kalırlar. Ev, saray, kale, cami, çadır, zindan, 
bahçe, çar�ı, hamam, mezarlık, ye�illik, çöl, da�, tepe, derbent, deniz, gemi, 
ada, kervansaray, han, hazine odası, tekke, … gibi mekânların görevleri 
ço�unlukla olayların geçti�i dekor olmaktan öteye gitmezler.  
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Zaman: 

Klasik Türk Edebiyatındaki ço�u hikâyede oldu�u gibi Bedâyiü’l-
âsâr’da bulunan hikâyelerin hemen hepsindeki anlatı zamanı, geçmi� 
zamandır. Hikâyelerin geçti�i bu geçmi� zaman genellikle mevhum bir zaman 
olarak kabul edilir. Anlatıcı ço�u kez olaya ve ki�ilere yo�unla�tı�ından dolayı 
zamana ve mekâna pek yer vermez, bazen çok az üzerinde durur, bazen de bir 
dekor malzemesi olarak kullanır.  

Bedâyiü’l-âsâr’daki hikâyelerin bir ço�unda, Klasik Türk 
hikâyelerinde kullanılan bazı kalıp ifadelerle söze ba�lanmaktadır. “rivâyet 
ederler ki…”, “nakl ederler ki…” gibi kalıplarla hikâyenin, eski zamanlarda 
ya�amı� olan insanların ba�larına gelen olayların veya o insanların anlattıkları 
rivâyetlerin kaynak alındı�ı gösterilmek istenmi�tir. Bazı hikâyelerin ba�ında 
bu gibi kalıp ifadelerin yanı sıra yazarın dostlarından ve tanıdı�ı insanlardan 
duydu�u veya onların bizzat ya�adıkları olayları anlatarak gerçek zamanla bir 
çe�it paralellik kazandırmı� olmaktadır. Eserdeki ço�u hikâyede zamanın di�er 
hikâyelere göre daha gerçekçi odu�unu söyleyebiliriz. Eserdeki bazı 
hikâyelerde olayın hangi padi�ah devrinde geçti�ine dair bazı ifadeler 
görmekteyiz. Böylelikle bu tür hikâyelerdeki ifade edilen olayın vaka 
zamanını tahmin edebilme olana�ına sahip oldu�umuzu söyleyebiliriz. 
Örne�in 23. hikâyede anlatılan olay Sultan Süleyman’ın saltanatı zamanında 
Edirne �ehrinde geçmektedirA� I*��� ������� "�
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Eserin son kısmında bulunan bir “acibe”de yazar, Ayasofya 
Camii’nde bir vâizin ba�ından geçen olayları anlatırken� IO'%�, 	,� �'%��
�
����,���
������"��	(���	��""���
���������������������+…”(s. 505) diyerek tam 
bir tarih verir. Anlatı zamanı ve gerçek zaman arasında ba�lantı kurmak 
isteyen yazar, bu �ekilde hikâyenin okuyucuya daha gerçekçi bir �ekilde 
hissettirmeye çalı�mı�tır. Eserdeki ço�u hikâyede zamanın akı�ı kuvvetli bir 
�ekilde hissedilmektedir. Daha önce ifade etti�imiz gibi masalsı ve efsanevî 
karakterde olan hikâyeleri bir yana bırakırsak birçok hikâye, birkaç gün hatta 
birkaç saatlik zaman diliminde olup bitmektedir. Olayların akı�ı sırasında 
yazar, zamanı da bildirerek okuyucunun muhayyilesinin daha canlı tutmak 
istemi�, zamanı anlatırken de bazı kalıp ifadelerden de yararlanmayı bilmi�tir. 
Örne�in, güne�in hareketlerini do�u�unu, tam tepedeki halini veya batı�ını 
anlatırken genellikle aynı ifadeleri kullanır: I�0��(������������������������
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Yazar, zamanın akı�ını daha iyi hissettirebilmek amacıyla gün 
içindeki belirli durak ve dönemler üzerinde ayrıntıyla durarak okuyucuyu 
metnin akı�ı içine sürüklemek istemi�tir. Örne�in yazar, gece vakti geli�en 
olayları okuyucuya daha iyi verebilmek amacıyla gecelerin “ay aydını” 
olmasına özellikle dikkat etmi�tir: “'����"���� �����%��������)�a��
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�slam dininin hakim oldu�u devirlerde yazılan eserlerde, gün içinde 
zamanı tayin etmek amacıyla namaz vakitlerinin kullanıldı�ı bilinmektedir. Bu 
durum Bedâyiü’l-âsâr’da bulunan birçok hikâyede de geçerlidir. Yazar, 
zamanı bildirirken be� vakit namaz zamanlarının yanı sıra Cuma namazı 
vaktini de söyleyerek zamanı daha belirgin bir hale getirmi�tir: “*����	
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Hikâyelerde ele alınan zamanın bir özelli�i de anlatı zamanıyla 
yakınlı�ıdır. Hikâyelerin konuları genellikle o dönemde ya�ayan veya ya�amı� 
olan dervi�ten pâdi�aha kadar her sınıftan insanın ba�larına gelebilecek 
olaylardan olu�maktadır. Bu yönüyle Bedâyiü’l-âsâr, bir devir panoraması 
olarak da görülebilir.  

 

Bedâyiü’l-âsâr’da Metinlerarası �li�kiler: 

Edebî bir eserin, daha önce ba�ka bir eserde kullanılan kelime, motif 
veya olayı tekrar kullanması bizi “metinlerarası” veya “kar�ıla�tırmalı 
edebiyat” terimlerinin ilgilendi�i alana götürür. Metinlerarası (intertextualite) 
ili�ki, adı itibarıyla son yüzyılda ortaya çıkmı� bir yöntem oldu�u halde eski 
dönemlere ve kültürlere ait birçok eserde devrin okuyucusunun hatta 
günümüzdeki okuyucu ve yorumcunun ortaya çıkarabilece�i türden bir 
ili�kidir. 

Bedâyiü’l-âsâr’da metinlerarası ili�kileri tesbit etmek mümkündür. 
Bedâyiü’l-âsâr’ın genel olarak te’lif bir eser olması dolayısıyla 
metinlerarasılı�ın tesbit edilmesi oldukça güçtür. Cinânî, Bedâyiü’l-âsâr’ı 
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yazarken genellikle ya�ayan hikâyeleri ve etrafındaki insanlardan duydu�u 
hikâyeleri kullandı�ı için bunları hangi kaynaklardan aldı�ını belirtme ihtiyacı 
hissetmemi�tir. Hikâyelerin birço�u ilk olarak Cinânî’nin eserinde kar�ımıza 
çıkmaktadır. Ayrıca metin içinde çok az eser adının belirtilmesi, metinlerarası 
etkile�imlerin derecesini tesbit etmemizi zorla�tırmaktadır. Metinlerarası 
ili�kilerin boyutunu ortaya koymak açısından, eserin te’lif edildi�i dönemde ve 
daha önceki zamanlarda yazılan di�er eserleri gözden geçirerek varsa ortak 
hikâyeleri tesbit etmek �imdilik en do�ru yol olarak görünmektedir. Aynı 
durum Bedâyiü’l-âsâr’dan sonra te’lif edilen hikâye kitapları için de 
geçerlidir.  

Eserde bulunan hikâyelerin kaynakları de�i�iktir. Yazar, sadece bir 
hikâyeyi hangi kitaptan aldı�ını belirtmi�tir. Bu hikâyenin yanısıra kaynak 
olarak belirtilmedi�i halde Binbir Gece Masalları ve Kırk Vezir 
Hikâyeleri’nden aynen alınmı� hikâyeler bulunmaktadır. Bu hikâyelerle 
beraber sözü geçen eserler ve �ehnâme’den alınmı� bazı motifler Bedâyiü’l-
âsâr’daki hikâyelerde göze çarpmaktadır. Kendisinden sonra yazılan eserlerde 
de Cinânî’nin kullandı�ı motiflerin tekrar edildi�i görülmektedir. Nev’i-zâde 
Atâyî60 ve Süheylî gibi yazarların eserlerinde kullandı�ı motiflerle Cinânî’nin 
hikâyeleri ortaklık göstermektedir. Fakat bundan Cinânî’nin kendisinden 
önceki eserlerden etkilendi�i veya sonraki dönemlerde yazılmı� eserlerde bir 
etki bıraktı�ı gibi kesin bir yargıya ula�mamız yanıltıcı olabilir. Çünkü ne 
Cinânî’de ne de di�er eserlerde böyle bir ibare bulunmamaktadır. Kesin olan 
bir �ey varsa o da söz konusu eserlerin ortak kültür ürünlerini kullandı�ıdır. 
Sözlü kültürde ya�ayan motifler bu eserler tarafından farklı zaman 
dilimlerinde kullanıldı�ından dolayı, eserler arasında bir etkile�im oldu�u gibi 
bir dü�ünce meydana gelmi� olabilir. 

 

Sonuç 

Cinânî, XVI. yüzyılın renkli fakat bu özelli�i pek ön plana 
çıkarılmamı� ki�iliklerinden biridir. Yazarın Divân’ı, Riyâzü’l-cinân ve 
Cilâü’l-kulûb adlarında iki mesnevisi ve Bedâyiü’l-âsâr adlı mensur hikâye 
küllyatı bulunmaktadır. Renkli ve nüktedan ki�ili�iyle saraya kadar girmi� ve 
padi�ahın be�enisini kazanmı�tır. Cinânî, Bedâyiü’l-âsâr’ı da padi�ahın 
kendisinden yeni ve orijinal hikâyeler yazmasını istemesi üzerine kaleme 
almı�tır. Eserin, kadınların hile ve kötülüklerinin anlatıldı�ı bölümündeki 
hikâyeler, genellikle erotik mahiyettedir. Bu türden hikâyeleri içeren bir 
külliyatın hem de dönemin padi�ahına sunulmu� olması, XVI. yüzyıl Osmanlı 
toplumunun ahlâkî de�erlere bakı� açısı ile modern edebiyat ara�tırmacısının o 

                                                 
60 Cinânî, Atâyî ve Ömer Seyfettin’in hikâyelerinde kullandıkları ortak bir motif için bkz. Ünlü, Osman. “Ömer 
Seyfettin’in “Tos” Hikâyesinde Klâsik Kısa Hikâye Gelene�i Etkileri”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Ara�tırmaları Dergisi, S.13, Ocak, 2007, s.235-250. 
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döneme bakı�ı arasında açık bir farklılı�ın bulundu�unun bir göstergesidir. 
Dönemin tezkirelerinde, Deli Birâder Gazâlî’nin pornografik bir mahiyeti olan 
Dâfiu’l-Gumûm ve Râfiu’l-Humûm adlı eserinin “fâhi� fuh�iyyât” olarak 
nitelendirilmesi,  Bedâyiü’l-âsâr gibi erotik anlamlar barındıran eserler 
hakkında benzer herhangi bir ifade kullanılmaması bu görü�ümüzü 
desteklemektedir.  

Bedâyiü’l-âsâr’ın bir di�er orijinal yönü, daha önce ara�tırmacılar 
tarafından da ifade edilmi� olan yerli ve mahalli yönlerinin dikkat çekecek 
ölçüde fazla oldu�udur. Eserde bulunan birçok hikâyede dönemin günlük 
hayatı, a�kları, sava�ları, cinleri, büyücüleri, denizcileri, dalgıçları, sıradan 
mahalle esnafı, ev hanımları, haramileri, �eyhleri, kadıları, imamları, 
müezzinleri, hamamcıları, tellakları ve günlük hayatın birçok sıradan 
karakteriyle bize dönemin yazılmamı� tarihinden kesitler sunulmaktadır. 
Eserde, di�erlerine göre daha fazla sayıda olan cinlerle ilgili hikâyelerde, 
dönemin halk inançları ile ilgili ilginç bilgiler de verilmektedir. Bu yönüyle 
Cinâñî’nin eserinin bu yakla�ımla yeni bir okuması da yapılabilir.  

Eserdeki hikâyelerin oldukça sa�lam bir yapısı bulunmaktadır. 
Masalsı ve destanî özellik ta�ıyan hikâyeleri bir yana bırakırsak, modern 
edebiyatın soyut ve hayalci olduklarını öne sürdü�ü özelliklerden hiçbiri bu 
hikâyelerde bulunmaz. Ki�iler canlı ve hayatın içinden, olaylar günlük ve 
herkesin ba�ına gelebilecek türden, tasvirler canlı ve gerçekçi, mekân somut, 
zaman da akıp giden gerçek zamandır.  

Bedâyiü’l-âsâr’da bulunan hikâyelerin bir özelli�i de konularıdır. 
Hikâyelerin konuları arasında cinler, büyücüler, acaip yaratıklar, efsanevî ve 
masalsı karakterler bulunmaktadır. Bunlar klasik hikâyelerin de�i�mez 
konularıdır. Eserde ayrıca daha çok günlük hayat ve sıradan insanlarla ilgili 
olan hikâyeler de vardır ki bunlar eserin –bizce- en önemli hikâyeleridir. 
Büyük ço�unlu�u Cinânî’nin te’lifi olan bu hikâyler di�erlerinden büyük 
ölçüde ayrılırlar. Bu hikâyeler, konularını gerçek hayattan almaları dolayısıyla 
en çok ele�tirildikleri gerçekdı�ılık özelliklerinden sıyrılırlar. Gerçekle olan 
yakınlıklarının yanında hikâyelerin kurguları da sa�lamdır. Bu hikâyelerin 
olay, zaman, mekân gibi özellikleri de onları modern hikâyeye yakla�tıran 
özellikleridir.  

Sonuç olarak Cinânî’nin Bedâyiü’l-âsâr adlı mensur hikâye külliyatı, 
özellikle te’lif hikâyeleri bakımından; 

1. Külliyatın içindeki birçok hikâye, edebiyatımızın ilk telif hikâye 
ürünlerindendir. 

2. Sade bir dil ve anlatımı vardır ve bu yönüyle halk tarafından 
kolaylıkla anla�ılabilir bir eserdir. 

3. Mekânlar gerçekçidir ve olayla belirli bir ili�kisi bulunmaktadır. 
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4. Kahramanlar, “hep iyi yahut kötü” karakterler de�illerdir. Hikâye 
içinde kahramanların bu halleri de�i�ebilmektedir. 

5. Gerçeküstü olaylar ve masal unsurlarının yanısıra günlük hayattan ki�i 
ve olaylar da hikâyelerde önemli yer tutar. 

6. Tasvirler gerçekçi, mekân somut ve olayla ba�lantılı, zaman belirli ve 
hissedilir bir zamandır. 

�

�
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