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hş.) tarafından yayımlanan eseri Edward 
Fitzgerald özet halinde İ ngilizce'ye (Lon
don 1856). Auguste Bricteux Fransızca'

ya (Paris ı 9 ı ı), Kemal S. Aini Rusça'ya 
(Douşanbe ı 977), Larnil Çelebi (ö. 938/ 
ı 532) ve Abdülvehhab Tarzi (İstanbul 
ı 944) Türkçe'ye tercüme etmişlerdir. 3. 
Tul).fetü'1-Al).rar. Nizarni-i Geneevi'nin 
Ma.l]zenü '1-esrar' ı ve Emir Hüsrev-i Di h
levi'nin Matla'u'1-envar'ının üsiQbunda 
yazılan eser dini, ahlaki ve edebi konuları 
ihtiva eden yirmi bölümden (makale) olu
şur. Cami bu eseri mürşidi Ubeydullah 
Ahrar'a armağan etmiştir. Mensur bir 
mukaddimen in ardından gelen dört mü
nacat, beş na't, Bahaeddin Nakşibend'in 
faziletlerine dair menakıbname mahi
yetinde bir kısım ve Ubeydullah Ahrar 
hakkında uzunca bir methiyeden sonra 
eserin bölümlerine geçilir. Burada Hz. 
Adem'in yaratılışı . namaz. zekat. hac, uz
let. sükQn, felekler, mutasawıflar, zahir 
uleması, gençlik. ihtiyarlık, iyilik, güzellik 
ve aşk gibi çeşitli konular işlenmiştir. 894 
(1489) yılında tamamlanan ve 171 O be
yitten meydana gelen eser "müfteilün 
müfteilün failün" vezniyle yazılmıştır. 

Tu]).! e tü '1-AJ:ırar ilk olarak Forbes Fal
coner tarafından yayımianmış (London 
ı 848), 1869'da Leknev'de taş baskısı ya
pılmıştır. Rahmi Mehmed Çelebi'nin ( ö. 
1000/1 592) Türkçe'ye çevirdiği eseri Şem'i 
Farsça olarak şerhetmiştir. 4. ŞubJ:ıatü'1-
ebrar. Ağır bir üslupla yazılmış mensur 
mukaddime, na't ve padişaha dua ile baş
layan eser dini. tasawufi. ahlaki konu
ların ele alındığı kırk bölüme ayrılmış
tır. Cami'nin bu eserde kullandığı "faila
tün failatün failat" veznini kendisinden 
önce sadece Emir Hüsrev-i Dihlevi Nüh 
Sipihr adlı mesnevisinin birkaç beytin
de kullanmış. Cami'den sonra bu vezinle 
başka mesnevi yazılmamıştır. 2700 beyit 
olan eser Sultan Hüseyin Baykara'ya it
haf edilmiştir. ŞubJ:ıatü'1-ebrar ilki Kal
küta'da (1818) olmak üzere birkaç defa 
basılmıştır. s. Yusuf u Zü1eyJ.:ıa. Niza
mi'nin Hüsrev ü Şirin'i, Gürgani'nin Vis 
ü Ramin'i üslübunda "mefailün mefai
lün feülün" vezniyle yazılan eser 889'da 
(1484) tamamlanmış olup 4000 beyitten 
meydana gelir. Cami'nin en tanınmış 
mesnevisi olan Yusuf u Zü1ey]]a'nın bir
çok baskısı yapılmış. V. E. von Rosenzweig 
tarafından Almanca'ya (Vienne ı 824), A. 
Rogers tarafından İngilizce'ye (London 
ı 889) ve Auguste Bricteux tarafından 
Fransızca'ya (Paris 1927) tercüme edil
miştir. 6. Leyld vü Mecnun. Nizami ile 
Emir Hüsrev-i Dihlevi'nin Leyld vü Mec-
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nun'larına nazire olarak yazılmıştır. 889 
(1484) yılında tamamlanan mesnevi 
"mefülü mefailün feQiün" vezniyle yazıl
mış olup 3760 beyittir. Eseri A. L. Chezy 
Fransızca'ya (Paris ı 805) ve Hartınann 
Almanca'ya (Leipzig 1807) çevirmiştir. 7. 
ljıredname-i İskenderi. Aristo , Efla
tun , Sakrat gibi filozofların İskender'e 
öğütlerini. İskender ile bu filozoflar ara
sındaki konuşma ve mektuplaşmaları an
latan eser Nizami'nin İskendername'si
ne nazire olarak yazılmıştır. "FeQiün feü
lün feülün feQI" vezniyle kaleme alınan 
ve Sultan Hüseyin Baykara'ya ithaf edi
len bu mesnevi Taşkent ( ı 9 ı 3) ve Lek
nev'de (ı 923) basılmıştır. 
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HEFTHAN 
(..;,!,_>~) 

Nev'izade Atili'nin 
(ö. 1045/1635) 

dönemin İstanbul hayatından 
izler taşıyan mesnevisi. 
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Başında "heft" (yedi) kelimesinin yer 
aldığı yedi bölümlük mesnevi yazma ge
leneği Türk edebiyatma Fars edebiyatm
dan girmiştir. "Heft han" ifadesi Firdev-

si'nin Şahname'sinde, Mazenderan'da 
esir olan Keykavus'u kurtarmaya giden 
Rüstem'in her birinde devlerle çarpıştığı 
yedi konağı ve Güştasb'ın Ercasb tarafın
dan esir edilen kızlarını kurtarmak için 
yola çıkan istendiyar'ın savaştığı yedi 
durağı anlattığı iki bahiste geçmektedir. 
Bundan dolayı Rüstem ve istendiyar'ın 
her savaştan sonra zaferlerini kutlamak 
üzere düzenledikleri ziyafet ve şöleniere 
"heft han" (yedi sofra, yedi ziyafet) denil
miştir. 

Fars edebiyatında yedi bölümlük ma
cera anlatımiarına "heft" kelimesiyle baş
layan isimler verilmiştir. Bu mesnevile
rin genel özelliği, esas çerçeveyi oluştu
ran bir hikaye içinde yer alan yedi küçük 
hikayeden meydana gelmeleridir. Bunla
rın ilk örneği, Nizarni-i Geneevi'nin binbir 
gece masallarından esinlenerek 593'te 
(1197) yazdığıHeft Peyker'dir (Behram
name, He{t Günbed) . Nizami, esas hika
yeyi Şahname'de Behram-ı Gür hakkın
da yazılanlardan almış (İiaydın. V 1 ı 9361, 
s. 275-290). bu çerçeve içine yedi hüküm
dar kızının Behram'ı avutmak için anlat
tığı yedi hikayeyi yerleştirmiştir. Nizami'
nin bu eserine iran şairlerinden Eşref-i 
Meragi Heft Evreng, Rai Hidayetullah 
Hett Peyker ve Hatifi Heft Manz;ar ad
larıyla nazireler yazmışlardır. Nizami'ye 
yazılan naiirelerde bu plana aynen sadık 

kalındığı söylenemezse de mesnevilerin 
kuruluşu genellikle birbirini andırır. 

Türk edebiyatında bu tür ilk mesnevi 
Ali Şir Nevai'nin, "yedi"nin Arapça karşılı
ğı olan "seb'a" kelimesini kullanarak ad
landırdığı Seb'a-i Seyyare'sidir. Anado
lu'da Sursalı Şah Ali Ulvi, Kudsi Çelebi ve 
Trabzonlu Ramazan 'ın bu yolda mesnevi 
yazdıkları kaynaklardan öğrenilmekte

dir. Anadolu'da yazılıp günümüze ulaşan 
en eskiHeft Peyker Aşki-i Kadim'in ese
ri olup 861 'de (1456-57) tamamlanmış
tır ( Kut. TDAY Be lleten 11973 ı. s. 12 7-
151 ). Bunlardan sonra Ahmed Rıdvan'ın 

Heft Peyker (Behram-ı Gür) adını taşı
yan mesnevisi gelmektedir (Ünver, Ul96 
119861. s. 84-97). Lamii'nin ölümünden 
sonra damadı RGşenizacte tarafından ta
mamlanan Heft Peyker tercümesi de 
aynı yolda yazılmış bir Türkçe mesnevidir 
(Kut, JNES, sy. 35 119761. s. 73-93) . 

Atai'nin Hamse'sinin dördüncü mes
nevisi olan Hett Han bu tür eserlerin 
Türk edebiyatındaki en başarılı örneğidir. 

Heft Han plan bakımından Nizami'nin 
eserine benzerse de konusu büyük ölçü-



de ondan farklıdır. 1 036'da ( 1627) altı ay 
içinde tamamlanarak o tarihte Rumeli 
kazaskeri bulunan Ahizade Hüseyin Efen
di'ye sunulan Heft Hô.n kendi türündeki 
eserlerle aynı vezinde (feilatün mefailün 
feilün) yazılmıştır. Şair eserinin yaklaşık 
3000 beyit olduğunu söyler, Turgut Ka
racan'ın on nüshayı karşılaştırarakyayım
ladığı tenkitli metne göre ise (bk. bibl.) 
mesnevi 2787 beyittir. 

Heft Hô.n tevhid, münacat, na't , mi'
raciyye, IV. Murad'a övgü ve sebeb-i te'lif 
manzumelerinden oluşan 456 beyitlik bir 
girişle başlar. Daha sonra İstanbul'da bir 
güzele gönül veren ve onun aşkı ile ken
dini kaybeden bir aşıkın hikayesi anlatı
lır. Bu aşıkın yedi dostu tarafından Gök
su'ya götürülmesi, Akbaba'nın suyundan 
şifa um u lması ve sandalla gezintiye çıka
rılması bir sonuç vermeyince arkadaşla
rından her biri onu teselli için birer hika
ye anlatmaya başlar. Gerek ana hikaye 
gerekse diğer yedi hikaye yerli hayata yö
nelik unsurlarla zenginleştirilmiştiL Özel
likle bazı vak'aları İstanbul ile Bursa ve 
Edirne gibi Osmanlı şehirlerinde geçen 
iki hikayede (ı ve 7. hikaye). eski mesnevi 
geleneğinde rastlanmayan gerçekçi rne
ktın ve çevre tasvirlerine yer verilmiştir. 

Bu hikayelerdeki bazı parçaların Osmanlı 
başşehrin e ve taşra hayatına yönelik bil
giler ihtiva etmesi, bunlarda İstanbul 
halkının dini ve içtimai hayatına dair un
surlarla halk hikayelerinden alınmış anek
dotlara yer verilmesi, eserdeki anlatırnın 
bazı atasözleri ve mahalli tabirlerle zen
ginleştirilmesi ve hikaye kahramanları 
arasında halk ve esnafın da yer alması 
Heft Hô.n' ı , konuları genelde hayali ülke
lerde geçen mesnevilerden ayırır. Türk
çe kelimelerle zenginleştirilmiş bir nazım 
diline sahip olan yedinci hikayeden sonra 
mesnevi, aşıkın kendine gelmesi ve o za
mana kadar sadakatini deneyen sevgili
sine kavuşması ile son bulur. 

Eserde yedi kişi tarafından anlatılan 

yedi hikayedeki başlıca olaylar Şam. Çin-i 
Maçin, Gazne, Bağdat, Rey, Belh ve İstan
bul'da geçer. Hakiki aşktan nasibi olma
yan Behram Şah'ı eserine kahraman ola
rak seçmesi ve aşka cinsi arzu karıştırma
sı yüzünden Nizami'yi tenkit eden Atai, 
kendisinden önceki Türk şairlerinin yap
tığı gibi Nizami'yi tercüme etme yoluna 
gitmemiş, eserini gerçeğe uygun mekan
lar içinde geçen ve yerli hayattan çizgiler 
taşıyan bir mesnevi şeklinde kaleme ala
rak ona kişiliğinin ve yaşadığı çağın dam
gasını vurmuştur. 
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Emin-i Ahmed-i Razi'n in 
(ö. 1002/1594'ten sonra) 

kaleme aldığı tezkire 
(bk. EMIN-i AHMED-i RAzi). 
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ı 

Malatya-Sivas yolu üzerinde 

L 
Selçuklu kervansarayı. 

_j 

Hekimhan'da bulunan ve buraya adını 
veren kervansaray halk arasında Taşhan 
olarak da anılır. Biri Arapça- Ermenice
Süryanice olmak üzere üç ayrı dilde yazı!-

Hekim Hanı ' nın üç dilde yazılmış kitabesi 

HEKiM HANI 

mış , diğeri yalnız Arapça olan iki inşa ki
tabesinden. Malatyalı hekim Ebu Salim 
b. Ebü'I-Hasan tarafından yaptınldığı ve 
615 (1218) yılında başlayan inşaatının ı. 

Alaeddin Keykubad döneminde (ı 220-
ı 237) tamamlandığı, üçüncü bir kitabe
den de 1 071 Muharreminde (Eylül 1660) 
Osmanlı mimarı Hasan Ağa tarafından 
tamir edildiği öğrenilmektedir. 

Sultan hanları karakterinde olan yapı. 
çevresinde sivri tonozlu derin eyvanlar 
dizili geniş bir avlu ile (29 x 30 m.). bura
dan geçilen iki sıralı on kesme taş sütun 
üzerine oturtulmuş sivri tonozlarla örtü
lü, uzunluğuna üç nefli büyük bir kapalı 
mekandan (19 x 29 m.) meydana gel
mektedir. Yazılı kaynaklarda mescid. ha
mam ve çeşme gibi mimari yapılara da 
sahip olduğu belirtilen kervansaray bu
gün büyük ölçüde harap durumdadır ve 
bu sebeple bazı bölümlerinin işlevi kesin 
biçimde tesbit edilememektedir. Eyvan
lar değişik boyutlarda olup kullanılır du
rumdakilerinin önü yakın zamanlarda ca
mekanla kapatılmıştır: köşe mekanları 
ise oda şeklindedir. Avlunun orta eyva
nından , depo olarak kullanıldığı anlaşılan 
kapalı mahallin sütunlar arasında kalan 
orta nefine geçilir. 7,1 O m. genişliğinde
ki bu nefte, dikdörtgen kesitli sütunların 
üst taraflarında konsol şeklinde öne doğ
ru çıkıntılar yer almakta ve orta tonozu 
tutan kemerler buralara oturmaktadır. 
Aydınlatma. arka duvardan neflere açı
lan yüksekçe üç mazgal pencere ile sağ
lanmıştır. Özellikle bu kısmın batı ve arka 
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