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Öz 
Tasavvuf edebiyatında daha çok Kitâb-ı Kırk Sual adıyla yer eden eserler, Hz. Peygamber’in 40 suale verdiği cevapları 

içermektedir. Âlemlerin yaratılması, melekler, peygamberler, çeşitli mucizeler, kıyamet günü tasvirleri vs. bu türden eserlerde bir 
tahkiye havası içinde sunulmaktadır. Çalışmamıza malzeme teşkil eden ve Millî Kütüphane’de “06 Mil Yz A 8096” arşiv numarasıyla 
kayıtlı bulunan yazma, 40 sual kitaplarında da anlatılan Şeddâd bin ‘Âd adlı zalim bir hükümdarın hikâyesini içermektedir. Şeddâd; bu 
dünyada ilahlık iddiasında bulunmuş, kudretini göstermek için kendi cennetini inşa ettirmiş, bu asiliği yüzünden Allah tarafından 
yanındakilerle beraber helak edilmiştir. 

Bu çalışmada Şeddâd’ın ibretlik hikâyesi bugünün okurlarıyla yeniden buluşturulacak, 40 sual kitaplarında da yer alan bu 
hikâyenin bilinen en uzun varyantı gün yüzüne çıkarılmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Hz. Peygamber, Şeddâd bin ‘Âd, İlahlık. 

 
Abstract 
The literary works in Sufi literature, mostly named as Kitâb-ı Kırk Sual, include the answers of Prophet Muhammed gave to 

the 40 question. Creation of the universes, angels, prophets, various miracles, imageries of Day of reckoning, etc., are presented in a 
narrative style in these kind of works. The manuscript that is account for our work and reserved in National Library with the archive 
number “06 Mil Yz A 8096”, contains the story of a cruel emperor named as Şeddâd bin ‘Âd, that is told in also 40 question books. 
Şeddâd, advanced the claim that he was goddess of this world, constructed his own paradise to show his power, was perished with the 
people around him because of his this rebellion.  

In this work, Şeddâd’s sorry state is re-met with today’s readers, the declared longest version of this story which is included 
in 40 question books will be brought to light.  

Keywords: Sufism, Prophet Muhammed, Şeddâd bin ‘Âd, goddesshood. 

 
 
 
1. Giriş 
Tasavvuf, kısaca “İslam mistisizmi” olarak bilinen ve her şeyi “tek varlık” anlayışıyla açıklayan 

(Albayrak, 2010, 513) dinî-felsefi bir akımdır. Bu öğretinin temel kaynakları arasında Kur’an-ı Kerim, hadis ve 
sünnet yer almakta; tasavvufun ilk rehberi olarak Hz. Peygamber kabul edilmektedir. Tasavvuf yoluna giren 
kişi, Kur’an-ı Kerim’de anlatılan ve en mükemmel hali Hz. Peygamber’in hayatında görülen türden bir yaşam 
sürebilmek için uğraşmakta; zorlu manevi yolculuğu tamamlayıp insan-ı kâmil olmaya çalışmaktadır 
(Cebecioğlu, 2009, 634). Hz. Peygamber’in mutasavvıfların ilk kılavuzu olması, zaman içinde Hz. 
Peygamber’i konu alan veya onun sohbetlerini işleyen çok sayıda dinî muhtevalı anlatının yazılmasına kapı 
aralamıştır. Tahkiyeye dayalı bu eserlerde ayetlerden de iktibaslar yapılması, söz konusu eserlerin halk 
nezdindeki tesirini artırmıştır. Bu yolla, hem tasavvufun güvenilir ana kaynakları günümüze kadar taşınmış 
hem de halkın en ağır dinî meseleleri bir anlatı havası içinde keyifle öğrenmeleri sağlanmıştır. 
Edebiyatımızda Kitâb-ı Kırk Sual adıyla yazılan eserler, bu tür anlatılara örnek gösterilebilir. 

Kitâb-ı Kırk Sual adını taşıyan eserlerin olay örgüleri birbirine çok benzemektedir. Yemen ve 
Medine’de bulunan Yahudiler, insanların akın akın Müslüman olduklarını görünce meseleyi istişare etmek 
için büyük Yahudi âlimlerinden Abdullah bin Selam’a müracaat ederler. Mekke’de Muhammed adlı bir 
peygamber çıktığını ve herkesi İslam’a davet ettiğini söyleyip Muhammed’e dair Tevrat’ta bir bilgi bulunup 
bulunmadığını sorarlar. Abdullah bin Selam, Tevrat’ta Muhammed isminde bir peygamberden söz edildiğini 
ve onun dininin hak din olduğunu söyler. Bunun üzerine Yahudiler eski dinî kaynakları tarayıp kendi 
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âlimlerinin cevap vermekte zorlandıkları 40 sual bulurlar ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yanına gelerek 
bunları cevaplayabilirse İslam’a geçeceklerini söylerler. Bir bakıma onun peygamberliğini sınamak isterler. 
O esnada Cebrail, Hz. Peygamber’in gözüne görünür ve Yahudilerin bütün sorularının cevabını ona 
öğretmek için Allah tarafından gönderildiğini söyler. Cebrail’in gelişi, Hz. Peygamber’i iyice rahatlatır. 
Ardından Yahudiler sorularını sormaya başlarlar; Hz. Peygamber de hepsini layıkıyla cevaplar. Duydukları 
karşısında hayli tatmin olan Yahudiler, hemen Müslüman olurlar. Bu ana şahitlik ederek soruları ve 
cevapları dinleyen ashap da olup biteni bir bir yazıya aktarır (Mevlana Firaki, 1993, 11-15). 

Hz. Peygamber’in ağzından yazılan ve dinî meselelere dair 40 sualin cevaplarını içeren kitapların en 
meşhuru, Mevlana Firaki’nin kaleme aldığıdır (Mevlana Firaki, 1993). Bir Mevlevî olan Firaki’nin Kırk Sual 
adlı eseri âlemlerin yaratılmasından başlayıp meleklerden, peygamberlerden, çeşitli mucizelerden bahis 
açtıktan sonra kıyamet gününün tasviriyle son bulmaktadır. Anlatılanları desteklemek için eserde çeşitli 
ayetlerden iktibasların yapıldığı, Allah’a ve gelmiş geçmiş peygamberlere dua edildiği de görülmektedir. 

Çalışmamıza konu olan yazma, Millî Kütüphane’de “06 Mil Yz A 8096” arşiv numarasıyla ve 
“Risâle-i Es'ile ve Ecvibe mine'l-Îmân” adıyla kayıtlı olup yukarıda bahsi geçen Kitâb-ı Kırk Sual adlı eserlerle 
aynı olay örgüsüne sahiptir. Lakin içinde kırk değil sadece iki sual ve cevabı bulunmaktadır. Yazarı, bütün 
suallerin cevaplarını yazmak mümkün olamadığı için içlerinden sadece ikisini yadigâr olarak aldığını 
belirtmektedir. Bunlardan biri, dört kez ölüp Allah tarafından diriltilen Cercîs Peygamber hakkındaki 
sualdir. Bu sualin yer aldığı bölüm, daha önce Yusuf Ataseven tarafından yayımlanmıştır (Ataseven, 2017). 
Diğer sual ise, bu çalışmada metni yer alan ve ilahlık davası güderek kendi cennetini yaptıran Şeddâd bin 
‘Âd adlı hükümdarın hikâyesidir. Millî Kütüphane kayıtlarında hikâyenin yazarı, Kadı Asker Şerif Mehmed 
Molla Efendi (öl. 1308/1890) olarak geçmektedir; ancak yazmanın içinde bu isme dair hiçbir kayıt 
bulunmamaktadır. Toplam 86 varaktan oluşan yazmada, bizim çalışmamıza malzeme teşkil eden kısım 1b-
14b arasını kapsamaktadır. İlk sayfada 15, diğerlerinde 17 satır vardır. Son sayfada ise sadece 1 satırlık dua 
bulunmaktadır. Metin harekeli nesihle yazılmıştır ve mensurdur. 

2. Hikâyenin Genel Değerlendirmesi 
İncelememize konu olan hikâyenin başkahramanı Şeddâd’dır. Şeddâd; ‘Âd’ın oğlu, Şedîd’in 

kardeşidir. Metinde babası hakkında pek bilgi verilmez; kardeşininse -tıpkı Şeddâd gibi- zalim birisi 
olduğundan bahsedilir. Babasının ölümünden sonra ülkeyi kardeşi Şedîd ile birlikte yönetmeye başlayan 
Şeddâd, onun da ani ölümü üzerine ülkenin tek sahibi olur. Kısa sürede zulmüyle etrafına korku salar. Gün 
gelir kendisini bu dünyanın ilahı ilan eder ve kulları için Şam taraflarında bir cennet inşa ettirir. Cennetinin 
adını “Gülistan-ı Bağ-ı İrem” koyar. Lakin Şeddâd’ın bu tavrı Allah’ın gazabını üzerine çeker ve Allah 
tarafından kullarıyla birlikte helak edilir. Yaptırdığı cenneti ise Allah’ın emriyle insanoğlunun gözünden 
gizlenir.1 Hikâyenin ikinci kahramanı, Abdullah adlı bir Yemenlidir. Şeddâd’ın helak edilmesinden yıllar 
sonra bir tesadüf eseri onun kayıp cennetini bulur. Cennetin ihtişamı karşısında adeta büyülenen Abdullah, 
oradan iki harar/çuval dolusu mücevher alıp Yemen’de bulunan evine döner ve ömrünün sonuna kadar 
burada refah içinde yaşar. Yukarıda ismi anılanlar dışında hikâyenin anlatıcısı konumunda bulunan Hz. 
Muhammed (s.a.v.), Şeddâd’ın kayıp cennetinin bulunduğu dönemin halifesi Muaviye (ö. 680) ve devrin 
âlimlerinden Ka‘b el-Ahbar2 metinde adı geçen diğer kişilerdir. Bu arada metin boyunca şahısların 
tasvirlerine veya iç âlemlerine ilişkin herhangi bir detaya rastlanmamaktadır. 

Anlatının ana mekânları, Şam ve Yemen olarak karşımıza çıkmaktadır. Şam, Şeddâd’ın cennetini 
inşa ettirdiği yerdir. Metinde havası güzel, suyu yumuşak, kuşu bol, içe ferahlık veren bir yer olarak 
tanıtılmaktadır. Yemen ise, Şeddâd’ın kayıp cennetini bulan Abdullah’ın memleketidir. Bunlar dışında 
Bahreyn, Aden, Horasan, Hotan, Halep, Şiraz, Keşmir gibi şehirlerden Çin, Gürcistan gibi ülkelerden de 
ismen bahsedilmektedir. Buralar Şeddâd’ın cenneti için gerekli olan hazinelerin, güzel kokuların, maharetli 
mimar ve nakkaşların vs. temin edildiği yerler olarak sayılmaktadır. Metinde Şeddâd’ın hükmettiği 
ülkesinin adı ise hiç geçmemektedir. 

Anlatı boyunca pek çok dinî unsurun kullanıldığı göze çarpmaktadır. Metnin hemen başında 
Allah’ın mübarek isimlerinden Muhyî (can veren, dirilten) ve Mümît (can alan, ölümü tattıran) geçmektedir. 
Ayrıca Mülk suresinin 1 ve 2. âyetleri, Zuhruf suresinin 71. âyeti, Fecr suresinin 6, 7 ve 8. âyetleri, Yasin 
suresinin 49. âyeti, Nur suresinin 44. âyeti de hikâyede yer almaktadır. Hz. Peygamber’in hikâyenin 
                                                 
1 Şeddâd’ın başına gelenler, İbn Haldun’un Mukaddime’sinde de kısaca anlatılmaktadır (İbn Haldun, 2015, 172-173). 
2 Tam adı Ebû İshâk Kâ‘b b. Mâti‘ b. Heynû‘ el-Himyerî el-Yemânî’dir. Kimi kaynaklara göre geniş ilmi (hibr/habr, çoğulu ahbâr) 
dolayısıyla, kimi kaynaklara göre ise mürekkeple (hibr) yazı yazması sebebiyle Kâ‘b el-Ahbâr (Kâ‘b el-Hibr) diye anılmaktadır 
(Kandemir, 2001, 1-3). 
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anlatıcısı konumunda olmasının yanında âyetlerden de iktibaslar yapılması, anlatılanların 
dinleyenler/okuyanlar üzerindeki tesirini bir kat daha artırmaktadır. 

 
3. Hikâyenin Özeti 
Bir grup Yahudi, Hz. Peygamber’e gelip onunla sohbet eder ve şayet soracakları 40 suale cevap 

verebilirse onun dinine gireceklerini söylerler. Hz. Peygamber onların sorularının tamamını usulünce 
cevaplar; onlar da söz verdikleri üzere Müslüman olurlar. Yahudi grubun sorularından biri, Tanrılık davası 
güderek bu dünyada kendi cennetini inşa ettirmek isteyen Şeddâd bin ‘Âd ile ilgilidir. Şeddâd’ın hikâyesi 
kısaca şöyledir: 

‘Âd, büyük bir ülkenin padişahı olup iki oğlu vardır. Birinin adı Şedîd, diğerinin adı Şeddâd’dır. 
Gün gelir ‘Âd ölür. Oğulları, aralarında anlaşıp birlikte tahta geçerler ve ülkeyi idare etmeye başlarlar. İkisi 
de zalimlikte sınır tanımayan kimseler oldukları için kısa sürede etrafa korku salarlar. Babalarının 
hazinesiyle büyük bir ordu kurup civar ülkeleri işgal ederler, her yeri yakıp yıkarlar. Gün gelir Şedîd de ölür 
ve padişahlık tek başına Şeddâd’a kalır. Şeddâd zalimliğine zalimlik katarak ülkesini yönetmeye devam 
eder. 

Bir gün civardaki bütün âlimler toplanıp Şeddâd’a akıl vermek isterler. Yaptıklarının doğru 
olmadığını söyleyip bunların yerleri ve göğü yaratan Allah’ın zoruna gideceğini anlatırlar. Şeddâd ise “O 
göklerin Tanrısı, bense yerlerin Tanrısıyım.” diyerek Tanrılık davası güder ve onları dinlemez. Hatta Tanrı 
gibi öldürüp yaşatma vasfının kendisinde de olduğunu göstermek için huzuruna yüz kişi getirtir. Bunların 
ellisini öldürüp ellisini bağışlar ve kendince kudretini gösterir. Bu sözler ve davranışlar âlimlerin hoşuna 
gitmez. Onu bir kez daha uyararak her şeye gücü yeten Allah’ın cennet ve cehennemi yarattığını, 
Şeddâd’ınsa buna asla gücünün yetmeyeceğini söylerler. Bunun üzerine Şeddâd, kudretini göstermek için 
bu dünyada -tıpkı kitaplarda yazıldığı gibi- bir cennet inşa edilmesini emreyler. Âlimler, Şeddâd’a söz 
geçiremeyeceklerini anlayıp çaresiz durumu kabullenirler. 

Şeddâd’ın emri üzerine dört bir yana haber salınır ve bütün hünerli mimarlar/ustalar Şeddâd’ın 
ülkesine çağırılır. Seçilen mimarlar havası güzel, suyu yumuşak, kuşu bol, içe ferahlık veren bir yer bulup 
burada cenneti inşa etmekle görevlendirilirler. Uzun aramalar sonunda Şam taraflarında uygun bir yer 
bulunur ve hemen çalışmalar başlar. Lakin buraya bir cennet inşa edebilmek için hayli özel malzemeler 
gereklidir ve bunları elde etmek neredeyse imkânsızdır. Mimarların bu sözlerini duyan Şeddâd hayli 
öfkelenir. Bütün dünyanın kendisine râm olduğunu söyleyerek derhal adamlarını dört bir yana gönderir ve 
halkın ne kadar malı mülkü varsa zorla toplatıp inşaat alanına getirtir. Ayrıca dünya üzerinde ne kadar 
hazine, ne kadar güzel koku, ne kadar maharetli nakkaş varsa hepsini toplatıp mimarların emrine sunar. 
Bütün talepleri karşılanan mimarlar hemen işe koyulur. Tam 100 sene çalışıp dilin söyleyemeyeceği, kalemin 
yazamayacağı kadar şatafatlı bir yer inşa ederler. Adını “Gülistan-ı Bağ-ı İrem” koyarlar. 

Tanrılık davası güden Şeddâd, cennetinin hazır olduğunu haber alınca bununla yetinmeyip buranın 
yanına bir büyük şehir ve şehrin içine muazzam bir saray inşa edilmesini emreder. Mimarlar yeniden 
çalışmaya başlayıp Şeddâd’ın tarif ettiği gibi eşi benzeri olmayan bir şehir ve onun içine gösterişli bir saray 
inşa ederler. Ayrıca Şeddâd’ın cenneti için dünyanın dört bir tarafından huri, gılman ve sâzende olacak 
kişiler seçilip getirilir. 

Yaptırdığı cennetini görmek isteyen Şeddâd, kalabalık bir grupla buraya doğru yola koyulur. Gece 
bastırınca uygun bir yerde konaklarlar. Zalim Şeddâd’ı ve yanındakileri cezalandırmak isteyen Allah, o gece 
bir meleğini gönderip orada konaklayanların hepsini helak ettirir. Şeddâd’ın yaptırdığı cennetse olduğu 
yerde muhafaza edilir, lakin Allah’ın emriyle bütün insanlığın gözünden gizlenir. 

Hz. Peygamber, kendisi öldükten sonra Abdullah adında bir kişinin geleceğini, etrafı yüksek 
duvarlarla çevrili olan Gülistan-ı Bağ-ı İrem’i bulacağını söyler. Hz. Peygamber öldükten bir müddet sonra 
dediği gerçek olur. Abdullah adlı bir Arap, kaybettiği devesini yüksekçe bir duvarın yanında bulur. Duvarın 
etrafında dolaşıp nihayet kapıya ulaşır ve içeri girer. Burası, Şeddâd’ın yaptırdığı cennettir. Abdullah, 
kendini rüyada sanıp bir müddet gördüklerine inanamaz. İçerideki şatafatı hayranlıkla izledikten sonra 
devesine iki harar/çuval mücevher doldurup oradan ayrılır. Kapıdan çıktıktan sonra gördüklerinin hayal 
olmadığını teyit etmek için geri dönüp bir daha bakar ve hayretler içinde kalır. Zira biraz önce kapısından 
çıktığı cennet yerinde yoktur. 

Abdullah devesindeki iki harar mücevherle Yemen’deki evine doğru yola koyulur. Evine ulaştıktan 
sonra Abdullah’ın getirdiği mücevherlerin namı bütün Yemen’e yayılır. Bunun üzerine emir, onu çağırıp 
işin aslını öğrenmek ister. Abdullah da olup biteni bir bir anlatır. Duyduklarını hayli ilginç bulan emir, 
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durumu Şam’da halife olan Muaviye’ye bildirir. Muaviye’nin emriyle Abdullah ve getirdiği mücevherler 
Şam’a götürülür. Dinledikleri karşısında şaşkına dönen Muaviye, işin aslını öğrenmek için büyük bir âlim 
olan Ka‘b el-Ahbar adlı zata müracaat eder. Ka‘b el-Ahbar, Şeddâd’ın başına gelenlerden haberdardır. 
Muaviye’ye Şeddâd’ın yaptırdığı cennetin hikâyesini anlattıktan sonra, Hz. Peygamber’in bu cenneti 
bulacak kişi olarak Abdullah’tan bahsettiğini nakleder ve Abdullah’ın getirdiği mücevherlerin ondan 
alınmamasını tembih eder. Bunun üzerine Muaviye, Abdullah’ın elindeki mücevherlere hiç kimse 
dokunmasın diye emir verir ve onu evine gönderir. Abdullah bu sayede geri kalan ömrünü bolluk ve 
bereket içinde geçirir. 

Sonuç 
Söz ve eylemleriyle mutasavvıflar tarafından her daim örnek alınan Hz. Peygamber, pek çok 

anlatıya misafir edilmiştir. Tasavvuf edebiyatında Kitâb-ı Kırk Sual adıyla yer eden eserler, Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) bir anlatı kahramanı olarak yer aldığı kitaplardandır. Hz. Peygamber’in ağzından 40 
suale verilen cevapları içeren bu kitaplar, Kur’an-ı Kerim’e referansla pek çok dinî meseleyi açıklığa 
kavuşturmaktadır. 

40 sual kitaplarında anlatılan hikâyelerden biri, ilahlık davası güderek bu dünyada kendi cennetini 
inşa ettiren ve bu asiliğinin bedelini canıyla ödeyen Şeddâd bin ‘Âd adlı zalim bir hükümdara aittir. 
Şeddâd’ın kendisini yeryüzünün Tanrısı ilan etmesi ve Tanrılık alameti göstermek için zorbalıkla topladığı 
değerli madenlerle kendi cennetini inşa ettirmesi, ibretlik bir tasavvufi anlatı olarak edebiyatımızdaki yerini 
almıştır. Millî Kütüphane kayıtlarında rastladığımız “06 Mil Yz A 8096” arşiv numaralı yazma da, Şeddâd’ın 
meşhur hikâyesini konu edinmektedir. “Risâle-i Es'ile ve Ecvibe mine'l-Îmân” adıyla kayda alınan bu 
hikâye, tarafımızdan “Hazâ Hikâyet-i Şeddâd bin ‘Âd” adıyla yayımlanmıştır ve Şeddâd’a dair bugüne 
kadar ulaşılan en uzun anlatı olma özelliğine sahiptir. 
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METİN 
HAẔĀ ḤİKĀYET-İ ŞEDDĀD BİN ‘ĀD* 
Sulṭān-ı-enbiyā vü sened-i aṣfiyā Muḥammedü'l-Muṣṭafā ṣalla'llāhu Te‘ālā ‘aleyhi ve sellem ḥażretlerine 

zamān-ı sa‘ādetlerinde Ḳavm-i Yehūd su’āl cevāb buyurduḳlarıdır. 
Elḥamdüli'llāhi rabbi'l-‘ālemīn. Ve'ṣ-ṣalātü ve's-selāmu ‘alā ḥażret-i seyyidi'l-enām-ı Muḥammedü'l-Muṣṭafā 

ṣalla'llāhu Te‘ālā ‘aleyhi ve sellem ve çār-yār-ı ‘iẓām ve ṣaḥabe-i kirām rıżvānu'llāhi Te‘ālā ‘aleyhim ecma‘īn üzerine 
olsun ki cemi‘ ümmete rāh-ı dīn üzre hādīlerdir. 

Ammā ba‘dehu bu ḥikāyāt u rāviyānıñ aṣlı bu ki Muḥammed Muṣṭafā ṣalla'llāhu Te‘ālā ‘aleyhi ve sellem 
ḥażretleriniñ zamān-ı sa‘ādetlerinde ẟıḳletde meşhūr u müte‘ārif olan Yehūd ṭā’ifesi bir yere taḥayyür idüp eytdiler. 
“Yā Muḥammed eger Ḥaḳ peyġamber iseñ senden ḳırḳ su’āl ideriz. Eger cevāb virirseñ seniñ (2a) nübüvvetiñe īmān 
getürelim.” didiklerinde Ḥażret-i Sulṭānü'l-Enbiyā ṣalla'llāhu ‘aleyhi ve sellem daḫı cevāb buyurup eytdiler: “Su’āliñiz 
nedir?” didiklerinde ḳırḳ kāmil su’āl idüp cevāb aldılar ve İslāma geldiler. Bu faḳīr-i pür-taḳṣīr daḫı ol ḳırḳ su’ālden 
ikisin alup bu maḥalle ḳayd eyledim. Cümlesin yazmaḳ mümkin olmaduġı ecilden ol ṣarf güniniñ cevher vafīdesinden 
bu iki ḥikāyeti yādigār aldıḳ. Ḥaḳ Sübḥānehu ve Te‘ālā şefā‘atiyle mesrūr eyleye ve cemi‘ ümmet-i Muḥammed ile 
āḫir nefesde īmān ile göndere. Āmin. Yā Mu‘īn bi-ḥaḳḳ-ı seyyidü'l-mürselīn. 

Ḥikāyet: Nāḳilān-ı āẟār ve selef kütüb-i mu‘teberedeñ şöyle naḳl ü ḥikāyet eylediler ki dünyāda da‘vā-yı 
ulūhiyyet iden kimesneler dört kimesne idi. Biri Nemrūd biri Fir‘avn (2b) ve biri Buḫtü'n-Naṣır u biri Şeddād bin 
‘Ād’dır. Anlarıñ ḥikāyātı meşhūrdur. Nemrūduñ Ḥażret-i İbrāhim (a.s) Fir‘avnıñ Mūsā ‘aleyhi's-selām ile müte‘ārifdir. 
Ammā cennet yapan Şeddād bin ‘Ād’ıñ  hikāyeti budur ki bu ‘Ād didikleri kimesne pādişāh idi. İki oġlı var idi. Biriniñ 
adı Şedīd ve biriniñ adı Şeddād idi. ‘Ād ölüp Şeddād ile Şedīd ikisi me‘an ittifāḳ ile taḥta geçüp pādişāh oldılar. Ammā 
                                                 
* Başlık tarafımızdan verilmiştir. 
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ikisi daḫı kemāl-i mertebe ẓālimler idi. Atalarınıñ ḫazīnesin açup bī-ḥadd ü bī-ḳıyās ‘asker cem‘ idüp yeryüzünde olan 
pādişāhların vilāyetleriñ ve ḫazīnelerin berbād idüp maġribden maşrıḳa degin dünyāyı kendilere musaḫḫar eylediler. 
Ba‘dehu Şedīd geberüp pādişāhlıḳ müstaḳillen Şeddād’a ḳaldı. Cemī‘-i rub‘ u meskūna pādişāh olup ġurūr idüp ‘ālemi 
(3a) ḫarāb eyledikden ṣoñra ‘āḳıbet da‘vā-yı ulūhiyyet idüp dünyāya ḳol ṣaldı. Ol vaḳtiñ ‘ālimleri ve ‘āḳilleri her 
ṭarafdan dil uzadup Şeddād’a eytdiler: “Yā Şeddād bu yerlerin ve gökleriñ ḫālıḳı ve .........3 rūḥ olan ḳavmiñ rāzıḳı 
vardır. Anları ve seni yoḳdan vār eyleyen oldur. Muḥyī vü Mümīt4 oldur. Diledügin öldürür ve diledügin dirgürür. 
Tebārekellezi bi yedihi'l-mülk ve hüve ‘alā külli şey’in ḳadīr. Ellezi ḫalaḳa'l-mevte ve'l-ḥayātü li-yeblüveküm eyyüküm 
aḥsenü ‘amelen.”5 Şeddād eytdi: “Ol gök teñrisidür. Ben yer teñrisiyim. Ve ben daḫı öldürmege ve diriltmege ḳādirin.” 
deyüp emreyledi. Yüz ādem getürdiler. Ellisin öldürüp ellisini āzād eyledi. Ba‘dehu ol enbiyā vü mü’minīn eytdiler: 
“Ḥaḳ sübḥānehu ve Te‘ālā cennet yaradup envā‘i ḫūb ṣıfatlar ve envā‘i ni‘metler ile yārınki gün Cenāb-ı Ḥaḳḳıñ (3b) 
ṣāliḥ ü mü’min ḳulları aña girüp ‘ıyş u ‘işretler itseler gerekdir. Āyet: Ḳavluhu Te‘ālā ve fīhā mā teştehihi'l-enfüsü ve 
telezzü'l-a‘yūn ve entüm fīhā ḫālidūn.6 Ve daḫı sencileyin ‘āṣī ve ‘ādī ḳulları içün cehennem ḫalḳ idüp āteş ile envā‘i 
‘aẕāb olunsalar gerekdür.” Şeddād ‘aleyhe mā yesteḥaḳ eytdi: “Ol gök teñrisidir. Anuñ ḥükmi gökde geçer. Gökde olan 
maḫlūḳātı żiyāfet eylesün. Ben yer teñrisiyim. Yeryüzünde olan ḳullarıma ḥükmüm geçer. Anıñ va‘desi ḳullarına 
ḳıyāmetden ṣoñra ise ben dünyāda naṣīb eyledim.” deyüp emreyledi ki dünyāda cennet binā eyleye. Ḥaḳ Te‘ālānıñ ḫalḳ 
eyledügi cennet miẟālinde emr eyledi. Cemī‘-i rub‘ u meskūnda olan vilāyetlere ve şehirlere ādemler gönderüp 
mi‘mārlar ve binālar ki her biri fenn-i bināda māhir olalar. Bu üslūb (4a) üzre yetmiş biñ üstād cem‘ olup bunlardan 
daḫı ziyāde üstādların on biñ ḳadar ġāyet de iş görmüş fenn-i bināda üstād olanların cem‘ idüp emreyledi ki bir yer 
bulalar ki hevāsı ḫūb ve ṣuyı laṭīf bir mürġ-zār u dil-pezīr ü dil-keş yer ola ki anda cennet miẟālinde bir şehir bünyād 
ideler. Ol üstādlar daḫı tamām-ı eṭrāf-ı ‘ālemi keşf idüp bu ṣıfatlu bir maḳām bulamadılar. ‘Āḳıbet Şām-ı cennet-
meşām serḥaddinde bir münāsib ḫūb u dil-keş yir buldılar. Hevāsı nerm ve mu‘tedil ṭaġdan aḳar ırmaḳları ve aḳar 
çeşmeleri çoḳ ve ṣuyı laṭīf sebze-zār u mürġ-zārdır. Ol yeri ġāyet begendiler. Ve gelüp Şeddād’a ḫaber virdiler. Şeddād 
daḫı yetmiş biñ üstād ile ve yedi kerre yüz biñ dülger ve ırġād ile cennet binā olunmaġa emreyledi. (4b) Ol üstādlar 
eytdiler: “Ey yeryüziniñ [teñrisi] bu seniñ buyurduġuñ gibi cennet binā olunmaġa çoḳ māl ve miẟāl gerek. Nice yüz biñ 
kerre yüz biñ altun ve gümiş ve elmās ve la‘l ve zümrüd ve pīrūze ve zeberced ve mercān ve elvān dürlü cevāhir gerek. 
Ve nice kerre yüz biñ yük ‘ūd ve ‘anber ve ṣandal ve misk ve ġāliye ve lebbān ḥāvi bunlara beñzer buḫurlar gerek ve 
daḫı yüz biñ yük gül yaġı ve benefşe yaġı ve yāsemen yaġı ve zeytūn yaġı ve bābūnec ve erġuvān ve sūsen ve ḳaranfil 
ve nergis-i Hindī yaġları gibi ḫoş bu yaġlar gerek. Ve daḫı ruḫām içün envā‘i dürlü mermerler lāzım ve balçıġın 
yoġurmaḳ içün vefā idecek ḳadar küllāb gerek.” didiler. Şeddād eytdi: “Dünyā ser-te-ser ḳabża-ı taṣarrufumda iken bu 
ḳadar nesne (5a) nedir? Hemān siz işiñüz görün.” deyüp emreyledi. Ne ḳadar ẓālimler var ise dünyāya perīşān olup 
yeryüzünde olan ḫalḳıñ mālını cevr ü sitem birle alup göndermege başladılar. Ve daḫı Tevbe ve Ḥabeşe ve her bir 
zemīn vilāyetlerine ḥazīne içün gemiler irsāl olunup altun ve cevāhir ma‘denlerin tamām işledüp bu ṭarafa göndermege 
başladılar. Ve vilāyet-i Rūma ve Firengistāna ādemler ṣalup gümiş ma‘denlerin ve altun ma‘denlerin żabṭ eylediler. Ve 
Baḥreyne ve Dihleke ve Çalaḳana ve ‘Adene ve Ḳā’ile üstād-ı ġavvāṣlar gönderüp deryā dibinde olan ‘anber ve ṣadef 
ṣadrında incü ḳomayup çıḳardılar. Ve deryā-yı ‘Arabda mercān ḳomadılar. Şāhı vü ḳalemi ve tafṣīli żabṭ itdiler. Ve 
Ḥorasanda olan la‘l-i bedaḥşānda pīrūze ma‘denlerin (5b) żabṭ itdiler. Ve Ḫıṭā-yı Ḫotanda ve Çinde ve Maçinde ḥāṣıl 
olan envā‘i cevāhiri ve Çin diyārında ḥāṣıl olan faġfūrları ve misk nāfelerin ve ‘ūd ve ṣandal ve baḳḳam ve lübān cāvī 
ve ḳaranfil ve dārcını ve za‘ferān ve bunlara müte‘alliḳ ziyā buḫūrları żabṭ eylediler. Ve yeryüzünde olan elvān dürlü 
mermerleri ruḥām içün işledüp gönderdiler. Ve Firengistāndan daḫı elvān dürlü billur şīşeleri cāmlar içün işledüp 
gönderdiler. Ve Siyesde ve Ḥalebde āyine işledüp gönderdiler. Ve ṭaġlarda olan envā‘i aġaçları ḥikmet üzre teşrīn-i 
ẟānīniñ on üçünci güni kesdirdiler ki rūzigār ile çürüyüp żāyi‘ olmaya. Ve daḫı Şām ve Yemen ve Şirāz vilāyetlerinde 
ve baġlarında ve ṣaḥrālarında cem‘ā (6a) gül aġaçları dikilüp dört beş senede yetişüp gülüni ḳazġānlar ile ḳaynadup 
küllāb idüp nehirler gibi ol deryālara aḳıtdılar. Ve daḫı cemī‘ vilāyetlerde olan naḳḳāşları tamām cem‘ idüp 
gönderdiler. Bundan ṣoñra bināya mübāşeret olundı. Evvelā ṭaş ve kireç ve Ḫorasān ile mülemma‘ kārgīr ḳal‘a dīvārı 
gibi bir ‘aẓīm dīvār çevirdiler. Ve maḥal yerlerinden ḳapular ḳoyup ba‘dehu içine ḳaṣırlar ve köşkler ve şāh-nişīnler 
bünyād itdiler. Ve fereşlerin gümüşden ve dīvārların altun ile müzehheb ve münaḳḳaş ve muraṣṣa‘ eylediler. Balçıġı 
misk ü ‘anber ve za‘ferān ve küllāb ile yoġurdılar. Ve ol köşklerin her ṭarafında pencereler eylediler. Ve ol saraylarıñ 
saḳflarını altun ṣaḥīfeler ile ṭavanlar idüp cevāhirler ile muraṣṣa‘ idüp altun ve gümiş nerdübānlar eylediler. (6b) Ve ol 
ḳaṣırların ve köşklerin içinde taḫtlar eylediler. Elmās ve yāḳut ve zümrüd ve pīrūze ve incüler ile muraṣṣa‘ eylediler. 
Ve ol sarayların güngürelerine ‘ūd ve ‘anber ve misk ve bunlara münāsib her ne deñlü ḥūb rāyiḥalu nesneler var ise 
küllāb ile yoġurup ma‘cūn idüp ṭoldırup tā kim ḥūb rāyiḥadan dimāġlar mu‘aṭṭar ola. Ve daḫı ol saraylarıñ öñünde ve 
ol ḳaṣırların içinde altundan ve gümişden şadurvānlar ve fısḳıyyeler eylediler. Ve bunlarıñ içine cevāhir dökdiler ki 
güneş ṭulū‘ eyledikde ol saraylarıñ şaḳḳını münevver eyleye. Ve ol saraylarıñ ve köşkleriñ eṭrāfını baġlar ve bostānlar 
idüp ferşlerine altun ve gümüş taḥtalar döşediler. Ve üzerine altun ve gümişden aġaçlar düzüp yeşil zebercedden ve 
zümrüdden yapraḳlar idüp ve elmāsdan ve la‘lden (7a) ve incüden ve yāḳutdan yemişler gösterdiler. Ve ol baġçelerin 

                                                 
3 Mürekkep silik olduğu için okunamadı. 
4 Allah’ın mübarek isimlerinden ikisi. 
5 Mülk, 67/1-2 
6 Zuhruf, 43/71 
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içinde elvān dürlü cevāhirden ve altundan ve gümişden güller ve benefşeler ve nergisler ve sünbüller ve ḳaranfiller ve 
lāleler ve şaḳāyıḳlar ve yāseminler ve reyḥānlar ve arġuvānlar düzdiler. Ve ol aġaçların üzerinde altundan ve gümişden 
ve dürlü cevāhirden ḳuşlar düzüp içlerin mücevvef idüp rūzigār esdikçe her biri bir dürlü ṣadā ve āvāze virirdi ki 
istimā‘ idenler ḥayrān olurdı. Ve ol baġlarıñ arasında meydānlar eylediler. Ol meydānıñ zemīnine altun ve gümiş 
ferşler döşediler. Ve her meydānıñ kenārına altun ve gümiş taḥtalar baġladılar. Ve daḫı ol saraylarıñ aralarında olan 
ṣoḳaḳlarıñ iki ṭarafında şehirler ve ırmaḳlar yürütdiler. Ve ol şehirleriñ kenārları Raḥam mermerleri ve 
maṣṭabahlarından düzdiler. Ve ol maṣṭabahların kenārında ḥayātlar idüp iki (7b) ḳat serviler ve ṣatvirler ve şehşārlar 
dikdiler. Şöyle kim ol ırmaḳlar kenārında ol maṣtabahlarda oturalar. Ve o dıraḥtistān sāyesinde güneş ḥarāreti zaḥmet 
virmeye. Ḥāṣıl-ı kelām netice-i merām bu vech üzre itdiler ki diller ile taḳrīr ve ḳalemler ile taḥrīr olunmaz idi. 
Nitekim Ḥaḳ Te‘ālā kelām-ı ‘azīmü'ş-şānında buyurur: Ḳavluhu Te‘ālā Elemtere keyfe fe‘ale rabbüke bi‘ādin. İreme 
ẕātü'l-‘imādi. Elleti lem yuḫlaḳ miẟlühā fi'l-bilādi.7 Ḥaḳ sübḥānehu ve Te‘ālā Ḥażretleriniñ bu ta‘rīf ile ta‘rīf buyurduġı 
daḫı ḳıyās oluna ki ne mertebe olmaḳ gerekdir. Ve adını daḫı Gülistān-ı Baġ-ı İrem ḳodılar. Yüz senede tamām itdiler. 
Ve bāḳī emir nedir deyu müntaẓir oldılar. Ba‘dehu Şeddād emreyledi: “Baġ-ı İremiñ ṣaḥnında benim içün bir şehir binā 
eyleñ. Ḥiṣārı elvān riḥāmdan ola. Ol ḥiṣārıñ ortasında ḫām gümişden (8a) bir saray ola. Ve ol sarayıñ ortasında 
altundan bir ḳaṣır ola. Ve ol ḳaṣrıñ ortasında bir muraṣṣa‘ cevāhirden köşk ola. Ve ol köşkde bir ḳızıl yāḳutdan yeşil 
zümrüdden bir taḥt eyleñ. Ve ol taḥtıñ her köşesinde altundan ṭāvuslar ve hümālar ve ‘anḳālar taṣvīr olunup ve 
gözlerini mercāndan ve la‘lden ve ayaḳlarını ve boyuñlarını zümrüdden ve incüden eyleñ. Ve ḳarınlarını zībā buḫūrlar 
ile dolduruñ. Tā kim rūzigār ṭoḳunduḳça ol rāyiḥa-ı ṭayyibe ile dimāġlar mu‘aṭṭar ola. Ve daḫı ol taḥtıñ güngürelerini 
ḫāliṣ buḫūrlar ile ṭolduruñ. Ve dīvārlarına billūr āyineler idiñ. Tā kim billūruñ şa‘şa‘ası güneşe rast gelüp ikisiniñ 
ḥarāretinden āteş peydā olup ol buḫūrları yaḳup rūzigār ile ‘ālem ‘anber-şemīm ve benim taḥtgāhım olan şehriñ (8b) 
taḥtında ve eṭrāfında biñ köşk binā idesiz. Cümle altundan olup cevāhir ile müzeyyen ve muraṣṣa‘ ola. Ve daḫı 
vüzerām ve vükelām ve nüdemām ve ḥāṣakīlerim ve fillerim ve gergedanlarım anda olalar. Ve daḫı baḳırdan ve 
rıṣāṣdan on biñ muṭbaḫ binā idiñ. Tā kim cennetimde sākin olan ḳullarım içün envā‘i ṭa‘āmlar ve nefāyis ḥūnlara 
pişmek gerekdir.” deyu emreyledi. Ve bunları tamām emri üzre ‘ale't-tertīb binā idüp ḥāżır eylediler. Ve tezyīn idüp 
düşünüp müzeyyen ve mu‘aṭṭar oldı. Ba‘dehu emreyledi: “Ḫıṭā-yı Ḫotan ve Keşmīr ve Türkistān ve Gürcistān ve 
Firengistān ve Çerākise ve Rūm ve ‘Arab ve ‘Acem diyārlarına ādem gidüp ve şehristānlara ḳaṣabātında ne ḳadar 
maḥbūb dilber ve ne ḳadar maḥbūbe ḳızlar var ise cümle-i cem‘ ‘ilm-i mūsiḳī ile çengler ve ‘ūdlar ve ḳānūnlar ve 
şeştālar ve nāylar ve dā’ireler (9a) nevāḫat idüp ve raḳṣlar ta‘līm idüp tā kim cennetiñ ḥūrileri ve ġılmānları olmaġa 
liyāḳatları ola.” Ve bunları cem‘ idüp ta‘līm eylediler. Şöyle kim her biri Ferīdü'd-dehrī oldılar. Ba‘dehu Şeddād 
‘aleyhi mā yesteḥaḳ taḥt-ı revāna binüp ve üzerine cetr-i hümāyun ḳurılup nice yüz biñ ḥūri ve ġılmān ile ve niçe yüz 
biñ ‘asker ve sā’ir maḫlūkāt ile Baġ-ı İreme dönüp gitdiler. Menzil-i bi-menzil gidüp tā kim Baġ-ı İreme bir fersaḫ yer 
ḳaldıḳda Şeddād emreyledi. Ol maḥalle ḳonalar. Ol gice anda ḳalup irtesi Baġ-ı İreme neşāṭ-ı ‘aẓīm ile dāḫil olalar. Ol 
maḥalde ḳonup yandılar. Ol giceniñ içinde Cenāb-ı Rabbü'l-‘izzet bir ferişteye emreyledi ki ol gümrāh ‘asker üzerine 
bir ṣayḥa-ı ‘aẓīm ura. Hem eyle oldı. Ol ferişteh bir ṣayḥa-ı ‘aẓīme eyledi ki ol çemen (9b) ve lālezārda bir ẕī-rūḥ 
ḳalmayup cümle helāk itdiler, cümle bindikleri ṭavarlarıyla. Ḳavluhu Te‘ālā İllā ṣayḥaten vāḥideten te’ḫuzuhum ve 
hüm yaḫiṣṣimūn.8 Ba‘dehu Cenāb-ı Rabbü'l-‘izzet ol maḳāmı ḫalḳıñ gözinden pinhān idüp kimesneye görmek 
müyesser olmadı. Tā kim ḫālḳ-ı ‘ālemden bir kimesne görüp gümrāh olmaya. Yehūdlar eytdiler: “Yā Muḥammed ol 
zamāndan berü ben-i ādemden ol maḳāmı kimesne görmek olmadı mı?” didiklerinde Sulṭān-ı enbiyā ṣalla'llāhu Te‘ālā 
‘aleyhi ve sellem buyurdılar ki: “Benden ṣoñra ümmetimden ‘Abdu'llāh nām bir kimesne görmek naṣīb ola. Ol 
cevāhirden bir deve yüki yükledüp menziline getüre.” buyurdılar. “Ammā āḥir zamānda ḳıyāmete yaḳın Ḥaḳ 
Subḥānehu ve Te‘ālā ḫalḳıñ gözünden ḥicābı ref‘ idüp şehristān-ı Baġ-ı İremi mu‘āyinen āşikāre olup göreler. (10a) 
Cemī‘ ḫalḳ temāşā ideler.” deyu cevāb buyurdılar. Hem ṣaḥīḥen Sulṭānü'l-enbiyā ṣalla'llāhu Te‘ālā ‘aleyhi ve sellem 
buyurduḳları gibi sa‘ādetle āḫirete intiḳāl buyurduḳlarından ṣoñra Ḥażret-i Mu‘āviye Şām-ı şerīfde ḫalīfe iken 
‘Abdu'llāh nām bir ‘Arab yolda giderken devesin żāyi‘ idüp ararken nāgāh ḳarşusında bir ‘aẓīm ḳal‘a dīvārı göründi. 
‘Abdu'llāh ta‘accüb idüp “Bu maḥallerde ḳal‘a yoġıdı. Bu ḳal‘a ne olmaḳ gerek?” deyüp varup gördigi bir ḥiṣārdur ki 
ṭolana nihāyet yoḳ. Bir zamān gidüp ḥiṣārıñ ḳapusına vardı. Naẓar eyledi gördi ki bir altun ḳapu cevāhir ile 
müzeyyendür ki gözler görmiş degil. Ammā iki ḳanadı daḫı dil-i ‘uşşāḳ gibi küşāde lākin ne deñlü cüst ü cū eyledi ise 
kimesne görmeyüp deveyi sürüp (10b) ḳapudan içerü girdi. Gördü ki bir mu‘aẓẓam şehristāndır. Gözler görüp ḳulaḳlar 
işitmiş degil ve hiç anıñ gibi şehristān gözler görmiş degil. İçinde saraylar ve ḳasırlar ve maḳṣūreler ve köşkler vardur 
ki altundan ve gümişden ve elvān dürlü cevāhir ile muraṣṣa‘ ve müzeyyen ve müretteb ve mükemmel ve bu baġçeniñ 
zemīnine elvān zeyb ü zīver ile altun ve gümüş taḥtalar ile ferşler döşenmiş ve altun ferşler üzerine gümişden aġaçlar 
dikilüp altun yapraḳlar ve cevāhir şükūfe ile müzeyyen ve bu aġaçların üzerine ḳuşlar ki altun ve cevāhir ile muraṣṣa‘ 
her bir aġacıñ üzerinde oturup rūzigār ṭoḳunduḳça ḥareket idüp envā‘i āvāzeler virirler ki vaṣfa gelmez ve ol aġaçların 
yapraḳları (11a) yeşil zümrüd ile zebercedden ve incü mercān ile maḫlūṭ ve ol aġaçlarıñ her biriniñ taḥtında taḥtlar 
ḳurulmış kimi altun ve kimi gümiş ve ol aġaçlarıñ altında nehirler var, aḳarlar ki insāna ḥayāt virir. Ve bu saraylarıñ ve 
köşkleriñ ve şahnişīnleriñ içinde altundan ve gümişden şadurvānlar ve fısḳiyyeler var ki āb-ı kevẟer ve şarabān ṭahūrān 
miẟāli ṣular her ṭarafdan çaġ çaġ aḳarlar. Ve daḫı ol şehristān-ı Baġ-ı İremiñ tā ortasında bir saray var. Bir kerpici 

                                                 
7 Fecr, 89/6-8 
8 Yasin, 36/49 
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altundan ve bir kerpici gümişden ve köşkleriniñ pencereleri envā‘i cevāhirden muraṣṣa‘ ve müzeyyen ve güngüreleri 
içleri cümle zībā rāyiḥalu buḫūrlar ile ṭolmuş ve cāmlar ve ḳameriyyeler envā‘i cevāhir ile münaḳḳaş ve müzeyyen 
naẓar idenin gözleri ḳamaşur. Mezbūr ‘Abdu'llāh bu baġı ve ‘acāyibleri (11b) görüp ḥayrān ve ser-gerdān ḳaldı. Fikre 
varup “Eyā bu gördügim gerçek böyle bir baġ mıdır? Yoḫsa ḥayālet midir? Yoḫsa böyle bir maḳām dünyāda olmaḳ 
muḥaldir. Meger öldüm ola āḫiretim midür ki bu maḳām cennet ola.” deyüp cevā’ib-i erba‘asına naẓar ṣalup aṣlā 
kimesne görmeyüp eytdi. “İmdi bu benim vāḳı‘am mıdır yoḫsa?” Kendüye naẓar ider gördi ki yine uyumaz ki bildigi 
düşi ola. Ve aña daḫı ḳarār virdi ki vāḳı‘a şey degildir. Ve kendüñe uyumaz bildi ki vāḳı‘a daḫı degildir. Heman 
devesin çökerüp deve ḥarārlarına bu ḥavżıñ içinde olan ẕī-ḳıymet cevāhirden iki ḥarārı daḫı muḥkem ṭoldırup devesin 
yükledüp yine geldigi yola revāne oldı. Bayaġı ḳapuya gelüp ṭaşra çıkdı. Yola düşüp revāne oldı. Ba‘dehu tefekkür 
idüp (12a) eytdi: “ ‘Acabā bu baġ benim ḫayālim midir yoḫsa küçük baġım mıdır?” deyu döndi. Girü baḳdı gördi ki ne 
Baġ-ı İrem var ve ne ġayrı cümle ġāib olmuş bir nesne görünmedi. Eṭrāfına baḳdı gördi. Bir nesne görmek müyesser 
olmadı. Teftīş ve tefaḥḥaṣ idegördi. Eẟer ẓāhir olmadı. Döndi geldigi yola girdi. Biraz gitdikden ṣoñra bir maḥalde 
devesin çökerüp diñlendürüp ve hem kendi diñlenüp ba‘dehu deveniñ yükin açup baḳdı ne gördi? Elvān cevāhir ile 
memlūdur. Ḥayrān ḳaldı, Cenāb-ı Bār-ı Te‘ālāya bī-ḥad şükr ü sipās eyledi. Eytdi: “Ey Ẓü'l-Celāl ü Lā-Yezāl ü Lem-
Yezel Allāh celle şānehu ve ‘amme nevālühü ve lā ilāhe ġayruhu ḥażretleri bu faḳīr ḳuluna şuncılayın bir maḳām 
gösterdikden ṣoñra şu ḳadar in‘ām u iḥsān eyledi.” deyu devesin çeküp “Ḳanda Yemen?” deyüp gitdi. (12b) Günlerde 
bir gün mezbūr ‘Abdu'llāh Yemen’e geldi ve evine geldi. Ve ‘Abdu'llāhıñ bu ḫaberi şāyi‘ oldı ki “ ‘Abdu'llāh gelüp bu 
ḳadar māl getürdi.” deyu bu ḫaber emīr ḳulaġına girdi. ‘Abdu'llāhı da‘vet idüp aḥvāli su’āl eyledi. ‘Abdu'llāh daḫı her 
ne gördi ise cümle ḫaber virdi. Emīr daḫı min evvelehu ilā āḫire cümle aḥvāli Ḥażret-i Mu‘āviye’ye ‘arż eyledi. Ve 
‘Abdu'llāhıñ ḥikāyetin bir bir i‘lām eyledi. Hażret-i Mu‘āviye daḫı emreyledi. ‘Abdu'llāhı kendüye irsāl ideler. Emīr 
daḫı ‘Abdu'llāhı cemī‘ mālıyla Şam’a Mu‘āviye ḥażretlerine irsāl eyledi. ‘Abdu'llāh daḫı Şām-ı şerīfe girüp Ḥażret-i 
Mu‘āviye ile görişüp Mu‘āviye aḥvāli su’āl eyledi. ‘Abdu'llāh daḫı gördigi gibi aḥvāli Ḥażret-i Mu‘āviye’ye cümle 
taḳrīr eyledi. Mezbūr ‘Abdu'llāhıñ aḥvāli Ḥażret-i Mu‘āviye’ye muḥal ve müşevveş (13a) göründi. ‘Aẓīm ta‘accüb idüp 
eytdi: “Ben-i ādemde bunuñ gibi ‘imāret binā itmek mümkin ve müyesser degildir. Meger Ḥażret-i Süleymān ‘aleyhi's-
selām cemī‘ maḫlūḳāta ḥükm iderdi. Yine bu ma‘ḳūle nesne bināya ḳādir olmayaydı. Bu nice sözdür?” didi. ‘Abdu'llāh 
eytdi: “Ey Mu‘āviye! Bu söz ṣaḥīḥdir. Ol köşkleriñ ve ḥavżlarıñ bu faḳīrde nişānları vardır.” didi. Mu‘āviye eytdi: 
“Ḳanı görelim.” didi. ‘Abdu'llāh daḫı incüden bir ḫalḳa çıḳardı. Ḥażret-i Mu‘āviyeniñ öñine ḳodı. Mu‘āviye daḫı 
emreyledi. “Bu ḫalḳayı ḳıruñ görelim içinde ne vardır.” didi. Ḫalḳayı ḳırdılar. Meger içi misk ü ‘anber ile ṭolu imiş. 
Ḫalḳa ḳırıldıġı gibi ḥūb rāyiḥa cihānı ṭuṭdı. Ol maḥalde ḥāżır olanlarıñ dimāġları mu‘aṭṭar oldı. Şöyle kim anıñ gibi 
rāyiḥa ol güne gelince kimesne (13b) görmiş degil idi. Ḥażret-i Mu‘āviye ḥayrān oldı. Ammā ol incüler duraraḳ ṣarardı. 
Mu‘āviye vüzerāsına eytdi: “Eyā bunuñ ḥaḳīḳatin kimden su’āl eylesek?” Eytdiler: “Bunuñ aḥvālin bilürse yine Ka‘b 
el-Aḫbār bilür.” didiler. Mu‘āviye emreyledi. Ka‘b el-Aḫbār ḥażretlerin da‘vet idüp ḥāżır eylediler. ‘Abdu'llāhıñ 
gördügi aḥvāli taḳrīr eylediler. Ka‘b el-Aḫbār eytdi: “Yā ḫalīfe! Bu ḳażiyye ṣaḥiḥdir ve her ne kim ‘Abdu'llāh dir, 
gerçekdir. Ol ‘imāret Şeddād bin ‘Ād’ıñ bināsıdır kim da‘vā-yı ulūhiyyet idüp ya‘ni kendüye cennet binā eyledi. Ve ol 
‘imāretiñ ‘Abdu'llāh biñde birin ḥikāyete ḳādir degildir. Ẕīrā bu faḳīr sulṭānü'l-enbiyādan işidüp dururum ki “Benden 
ṣoñra benim ümmetimden bir kimse Baġ-ı İremi görse gerek, anıñ adı ‘Abdu'llāh (14a) olsa gerek. Şeddād’ıñ binā 
eyledigi şehristān-ı Baġ-ı İremi rast gelüp seyreylese gerek. Ve bir deve yüki cevāhir yükledüp menziline getürse 
gerek. Ol irişüp pādişāh olan kimesne ol cevāhiri andan almasun.” deyu buyurmışlar idi.” deyu cevāb virdi. Mu‘āviye 
ḥażretleri bu cevābı işidüp Ka‘b el-Aḫbāra taḥsīnler idüp ḫil‘at-i fāḫire giydürüp ta‘ẓīm ile maḳāmına gönderdi. Ve 
‘Abdu'llāhı daḫı ḫil‘at-i fāḫire ile evine gönderüp ve mezbūr ‘Abdu'llāhıñ eline temessük virdi ki elindeki māla 
kimesne daḫil ve ta‘arruż itmeye deyu ‘izzet ü ikrām tām eyler ve ol cevāhir ile ‘Abdu'llāhı menziline gönderdi. 
‘Abdu'llāh daḫı sālimen ü ġānimīn menziline gelüp bāḳī ‘ömrini refāhiyyet ile geçürdi. (14b) Ḳavluhu Te‘ālā İnne fī 
ẕālike le-‘ibreten li-‘uli'l-ebsār.9 
 
 

                                                 
9 Nur, 24/44. Metinde “uli'l-el-bāb” ifadesi yer almaktadır. Ancak âyetin aslı “uli'l-ebsār” şeklinde olduğu için burada zorunlu bir 
düzeltmeye gidilmiştir. 


