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Farsça nesrin seçkin örneklerinden biridir. Kitapta işlenen konular ayet ve hadisler. hikayeler. hikmetli sözler. ata sözleriyle daha anlaşılır hale getirilmiştir.
Eser ilk olarak Rıza Kulı Han Hid ayet tarafından neşredilmiş (Tahran 1285 h ş ). daha sonra çeşitli tarihlerde yirmiye yakın
baskısı yapılmıştır.

Birçok dile çevrilen Kabusnilm e, XIV.
itibaren Türkiye Türkçesi'ne beş
defa tercüme edilmiştir. Tek nüshası sahaf Raif Yelkenci'de iken daha sonra ToFARUK SüMER
ronto 'da Eleazar Birnbaum'un eline geçen ilk çevirinin XIV. yüzyılın ilk yarısında
KEYKAVUS b. İSKENDER
gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir.
Kabusn dm e'nin ikinci çevirisini Şeyhoğ
(y.W:....! 0-1 ._,.,~ q)
lu Sadreddin Mustafa, Germiyan Beyi SüEm!r UnsCırü ' l-m eall Keykavus
leyman Şah adına yapmıştır. Bu çevirinin.
b. İskender b . KabCıs b. Veşmg!r
Baba
Ali b. Salih b. Kutbüddin ei-Meren(ö . 475/ 108 2 'de n sonra)
di tarafından hareketi ve güzel bir nesihlfabiisnfime adlı eseriyle tanınan
le istinsah edilmiş 107 yapraktan oluşan
Ziyari hükümda n .
_j
L
nüshası Kahire Hidiviyye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Nüshanın baştan ve
sondan on beş sayfalık bir kısmının foKabCısnilme'yi yazdığı47S (1 082) yı
lında altmış üç yaşında olduğuna göre
toğrafı Türk Tarih Kurumu Kütüphane412'de (1 021) doğmuş olmalıdır. Eserinsi'ndedir. Eserin. Yıldırım Bayezid'in oğlu
den iyi bir eğitim gördüğü anlaşılmakta
Emir Süleyman ' ın haslarından Hamza
Bey'in emriyle Akkadızade ' nin yaptığı çedır. İran' ın Taberistan ve Gürgan eyaletlerinde hüküm süren Ziyari hanedanına
virisinin 1079'da ( 1668) Hasan b. Ali tamensup olan Keykavus, hükümdar olmarafından istinsah edilen bir nüshası İstan
dan önce Sultan I. Mesud'un kızı ile eviebul Belediyesi Atatürk Kitaplığı yazmalanerek Gazneliler'le akrabalık kurdu. Sekiz
rı arasında (Muallim Cevdet . nr. 187). bir
yıl Sultan MevdOd b . Mes'Qd'un sarayın
diğeri Ankara Cebeci Halk Kütüphanesi'nda hükümdarın nedimi olarak bulundu,
de (nr. ı . 3/ 3). üçüncü bir nüshası da Brit onunla Hint seferlerine katıldı. Hacca giish Museum ' da (Or., nr. 732 0) kayıtlıdır.
dip döndükten sonra da Şeddadiler'den
KabCısname'yi 830 (1427) yılında MahEbü'I-Esvar Şavur b. Fazi ile (Fa zlun) birlikmud b. Mehmed (Bedr-i Dilşad ) manzum
te Anadolu akıniarına iştirak etti. Sultan
olarak tercüme etmiştir. ll. Murad'a suMevdOd'un 441 ( 1049) yılında ölümü üzenulduğu için Muradnam e adıyla anılan
rine Ziyari tahtına oturdu . Ancak emirlieser kısmen telif özelliği taşımaktadır.
ğin i Tuğrul Bey ve Alparslan'a tabi olarak
Eserin en son ve en tanınmış çevirisi ll.
sürdürebildL Oğlu Gilan Şah için 47S'te
Murad adına Mercimek Ahmed b. İlyas
(1082) yazdığı Kabusndme'yi tamamlatarafından gerçekleştirilmiştir. Hem Türk
nesrinin hem de çevrildiği dönemin badıktan bir kaç yıl sonra vefat etti.
şarılı ve güzel bir örneğ i olan t ercüme çeKeykavus'un. devlet in başına g eçti ği n 
virenin de belirttiği gibi biraz genişletile
de nasıl davranacağı konusunda oğluna
rek serbest tarzda yapılmıştır. Mercimek
bilgi vermek amacıyla kaleme aldığı KaAhmed
kitabın çevirisini 83S'te ( 1431 busnilme Enderzndme, Pendnilme, Kitamamladığını
belirtmektedir. Bu çe32)
tdbü 'n-Naşi]J.at, Naşi]J.atnam e isimlevirinin
Türkiye
ve
dünya
kütüphanelerinriyle de bilinir. Bir önsöz ve kırk dört bölümden meydana gelen eser Moğol isti- . de birçok yazma nüshası vardır (mesela
bk. Ankara M illi Ktp ., nr. H . 941 ; TSM K.
!ası öncesi İslam medeniyetinin bir özeti
Hazin e. nr. 1153; N uruosmaniye Ktp., nr.
olup bu dönemin siyasi, içtimai, iktisadi,
4096;
British Mu seum. Or., nr. 1181.321 9,
ilmi, hukuki durumu, eğitim öğretim. sa4130;
Bibliotheque
Nationale. Suppl. Turc. ,
nat ve meslekleri hakkında güvenilir bir
nr. 530) .
kaynaktır. Nasihat, görgü kuralları, eği
yüzyıldan
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tim ve ahlak. ilimler, meslekler, devlet
adamları ve görevleri hakkında bilgi veren Kabusnilme, Nizamülmülk'ün Siydse tndm e'siyle aynı çağda yazılmıştır ve

Mercimek Ahmed'in çevirisin i. N azmizade M urtaza Efendi 1117'de ( 1705) Bağ
dat Valisi Hasan Paşa' nın emriyle o günün
diline göre yeniden kaleme almıştır (yaz-

m a l a rı için bk. iü Ktp., TY. nr. 1773, 2739.
9705). Eserin başı ve sonu eksik bir de Çağatayca tercümesi bulunmaktadır ( British M use um . Or. . nr. 9661 ). MercimekAhmed tercümesi Abdülkurun Şirvani vası
tasıyla 1298'de (1880) Kazan'da yayım
lanmıştır. Ayrıca Kayyum Nasır1 tarafın
dan Kazan lehçesine çevrilip iki defa basılmıştır (Kazan 188 4, 1898) . Kabusn dm e'yi H. F. von Diez Almanca'ya (Busch
des Kabus, Berli n 18 11 ). A. Querry Fransızca 'ya (L e Cab ous Name, Pari s 1866) .
Re u ben Levy İngilizce'ye (Th e Nasiha tnama Known as Kab us name, London 1951 ).
E. Bertels Rusça 'ya (Kabu Na Me, Moscow
1953). Emin Abdülmecid Bedevi Arapça'ya (Kitabü 'n-Naş if:ıa t el-ma'rüf bi'smi f)a büsname, Kahire 1378/ 1958 ) çevirmişti r.

Kabusndme'nin Mercimek Ahmed çevirisi Orhan Şaik Gökyay tarafından yayı
ma hazırlanmıştır (i stanbull964. 1966.
1974) . Orhan Şaik Gökyay neşrini , Atilla
Özkırımlı Tercüman 1001 Temel Eser serisinde kısmen sadeleştirerek iki cilt halinde yeniden yayımlanmıştır (ist anbul . t s.).
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