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Leblebiler Altın Oldu 

 

 Her ŧaraf da bir derebeyiniñ icrâ-yı ĥükūmet eylediġi śıralarda Malaŧya beyi 

olan Yaĥya bey Ǿilim ve Ǿirfâna olan muĥabbeti, Ǿadâlet ve istiķâmeti, śoñ derece 

seħî ve cömertliġi ile bütün Anadolu’da dillerde destân olmuş ve şöhreti her ŧarafı 

ŧutmuştu. Eñ uzaķ yerlerden erbâb-ı Ǿilim ve kemâl Malaŧya’ya gidiyor, onuñ 

sâyesinde raĥat ediyorlardı. Ķapısına varan bir faķîr, ömrünüñ śoñuna ķadar derd-i 

iĥtiyâçdan vâreste ķalacak ķadar nâǿili iĥsân ve ikrâm oluyordu. 

 Yaĥya beyiñ bir raķîbi vardı, o civârda bulunan Źülfiķâr nâmında diġer bir 

derebeyi mūmâileyhiñ şöhretini ķıśķanıyor, onu dünyâdan ķaldırmaġı kendine 

emel edinmiş bulunuyordu. Nihâyet adamlarından bir ġaddâr ħâǿin vâsıŧasıyle onu 

zehirletip şehît ettirdi. Faķaŧ o zamânlarda şimdiki telġraflar; muntažam postalar 

olmadıġı gibi bir memleketde vuķūǾ bulan aĥvâle diġer bir memleketde ehemmiyet 

bile verilmediġinden bu mesele de ötede beride duyulup şâyiǾ olmadı. 

 

Kelime anlamları: 

icrâ-yı ĥükūmet:  hükümetin çalışmaları. 

erbâb-ı Ǿilim:  İlim sahipleri (alimler).  

vâreste:   Kurtulmuş, halâs olmuş. 

nâǿil:    Erişmek, elde etmek, ulaşmak. 

mūmâileyh:  Adı geçen, sözü edilen (kimse). 

telġraf:  Kararlaştırılmış işâretlerin elektrik yoluyle bir merkezden diğer 

bir merkeze gönderilmesi sûretiyle yazılı haber ve belgelerin 

iletilmesini sağlayan haberleşme sistemi. 

vuķūǾ:   Olma, meydana gelme, husûle gelme. 

şâyiǾ:   Herkesçe duyulmuş, yayılmış, bilinmiş, halkın diline düşmüş. 

muntažam:   Düzgün. 

seħî:   Cömert, eli açık, sahâvetli (kimse). 
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Perîler Diyârında  

 Zamân-ı ķadîmde Erżurum şehrinde ġâyet nâmdâr ulu bir bey vardı. Mâl ve 

mülkü ŝervet ve sâmânı pek çoķ olup bunlarıñ ĥesâbını daħi kendi bilmezdi. 

Sürülerle ķoyunu, ķatar ķatar devesi, yüzlerce śıġırı, ĥesâpsız at ve ķıśraķları, 

müteǾaddit çiftlikleri vardı. Ķonağı âdetâ bir saray gibi olup śabaĥtan aķşama 

ķadar biñlerce ħalķıñ bütün erbâb-ı ictimâǾ ve faķîriñ mürâcaǾatgâhı idi. 

 Śoñ derece cömert ĥüsn-i aħlâķ śâĥibi ħayırħâh, herkese iyilik etmeyi sever, 

fuķarâ ve żuǾafâya merĥamet ve muǾâvenet eder źât olmaķla berâber dâr-ı dünyâda 

bir evlâdı yoķtu. Gece ve gündüz endişesi bu mâl ve mülke vâriŝ olacaķ kendinden 

śoñra bu debdebeyi yaşatacaķ bir evlâda mâlik olmaķtı. Bir ŧarafta duǾâsı maķbūl 

bir şeyħ, mâǾnevî ķuvveti meşhūr bir ziyâretgâh işitse derĥâl oraya ķoşar, Cenâb-ı 

Ĥaķ’tan kendine bir evlât iĥsânı için duǾâ eylerdi. 

 Bir gün bey ķonaġınıñ baġçesinde oturmuş gelen geçeni temâşâ eylemekte 

Kelime anlamları 

Perî Tabiat üstü bir güce sâhip bulunduğuna inanılan cin tâifesinin çok alımlı ve çok 

güzel olanlarına verilen isim 

nâmdâr:  Ünlü, meşhur. 

ulu:  (Eski Türk. uluġ; kökü belli değildir), Çok üstün niteliklere sâhip, çok büyük, 

yüce. 

daħi:   (Eski Türk. takı, tak-mak’tan zarf-fiil ekinin kalıplaşmasıyle tak-ı > dakı > daġı > 

daḫı > dahi) “Fazla olarak, üstelik, daha, bile, de” anlamlarına gelen 

kuvvetlendirme sözü. 

ķıśraķ (Eski Türkçe’den beri kullanılır, kısır’dan küçültme ekiyle kısır+ak) [Başlangıçta 

henüz yavrulamamış genç atlara kısrak denilirken kelime daha sonra 

genelleşmiştir] Dişi at. 

müteǾaddit   Çok sayıda, birçok. 

erbâb-ı ictimâǾ   İnsanları bir araya getiren veya toplayan kimseler. 

mürâcaǾatgâh   Müracaat olunacak, başvurulacak yer. 

ħayırħâh (Ar. ḫayr ve Fars. ẖāh “isteyen” ile ḫayr-ẖāh) Herkesin iyiliğini isteyen, iyilik 

sever (kimse). 

debdebe  (Ar. debdebe “gürültü, patırtı”) [Kelime Farsça’da “şevket ve haşmet” anlamında 

kullanılmaktadır] Göz alıcı gösteriş, şatafat, tantana, haşmet, ihtişam. 

derĥâl (Fars. der- eki ve Ar. ḥāl “an, zaman” ile der-ḥāl) O anda, hemen, hiç vakit 

geçirmeksizin, süratle, âcilen 

ziyâretgâh Ziyaret edilecek mekan ya da yer. 
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iken Buħâra ŧaraflarından gelen bir seyyâĥ dervîş bu Ǿazîzim diyerek ĥużūruna 

geldi. Bey Ǿâdet-i vechile misâfirini fevķalǾâde ĥüsn-i iltifât ile ķabūl eyleyerek 

iǾzâz ve ikrâm ettikten śoñra nezdinde bir müddet ķalıp istirâĥat etmesini teklîf 

etmekle seyyâĥ eyvallah Ǿazîzim diyerek ķaldı. Ĥażır cevâp, hoşgū, nedîm olan 

dervîşi bey gece ve gündüz yanından ayırmıyordu. Beyiñ bu ķadar ŝervet sâmânı, 

bu derece saǾâdet ve refâh içinde olduġu ĥâlde dâǿimâ maĥzūn ve mükedder 

durması misâfirin nažar-ı diķķâtini celp eylediġinden bir gece yalñız oturup śoĥbet 

eyledikleri śırada dervîş sözü bu vâdîye dökerek sebebini śordu ve dedi:  

- Ĥamd olsun ĥâl ve vaķtiñizin yerinde vücūdunuzuñ śıĥĥat ve Ǿâfiyette 

ħidem ve ħışmıñızıñ vefrette olduġunu görüyorum. Bu ķadar lütuf ve Ǿinâyet-i 

mevlâya nâǿil olduğuñuz için mesǾūd olmañız îcâb eder. Ĥalbuki sizi dâǿimâ 

maĥzūn ve mükedder görüyorum. Bunun sebebi nedir? Eġer bir merâķ ve 

endişeñiz var ise baña söyleyiñiz. Onlarıñ ehemmiyetle çâresine baķarız. Bey 

dervîşiñ bu suǿâli üzerine bir âh çekti ve dede ki:  

 - Ey muĥterem dervîş baba vâķıǾa dünyâda eśĥâb-ı saǾâdet ve refâhtan 

hiçbir şeyim noķśân deġildir. Mâl ve mülküm ŝervet ve sâmânım śoñ derecedir. 

Ancaķ dâr-ı dünyâda bir evlâdım yoķtur. Bir ŝemere-i ĥayâta nâǿil olmaķ 

saǾâdetinden maĥrūm bulunuyorum. Dâǿimâ ĥüzün ve kederimiñ sebebi budur. 

Artıķ sinn ü sâlim kemâle erdi. Bir emr-i ĥaķķ vâķiǾ olur ise bütün bu ŝervet ve 

sâmân yâd ellerde ķalacaktır. İsmim unutulacaķ, yerimi ŧutacaķ bir maĥśūl-i 

ĥayâtım olmadıġı cihetle muǾâvenet eylediġim fuķarâ ve żüǾafâ ĥimâyesiz 

ķalacaktır.  

Kelime anlamları 

maĥśūl-i ĥayât  Hayat eseri, hayatta elde edilenler 

Ǿinâyet-i mevlâ  Allah’ın lütfu 

eśĥâb-ı saǾâdet  Mutlu olanlar, huzur içinde yaşayanlar 

vâķıǾa Olmuş olan şey, geri çevrilmesi mümkün olmayan olay, 

olgu 

nažar-ı diķķât ilgi odağı olan konu veya görüşler  

vâdî    İki dağ arasında uzanan arâzi 
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 Seyyâĥ beyiñ bu sözleri üzerine dedi: 

 - Beyim merâķ buyurmayıñız. Cenâb-ı Ĥaķ kerîmdir. Elbette bir çâresini 

buluruz.  

 Seyyâĥ ehli ĥâlden ve erbâb-ı ħavâśtan olduġu cihetle ertesi gün beye bir 

elma vererek dedi:  

 - Beyim bu gece elemanıñ yarısını siz ve yarısını ħanım hemşirem yeyiñiz 

baǾdehu yatıñız. Meǿmūldur ki Cenâb-ı Ĥaķ size bir evlât iĥsân eder.  

Bey bundan pek ziyâde memnūn oldu. Dervîşiñ taǾrîfi vechile elmayı yarı yarıya 

yiyerek yattılar. Ĥikmet-i Ħüdâ ile ħanım o gece ĥâmile ķaldı. Beyiñ artıķ sürūruna 

nihâyet yoķtu. Seyyâĥa pek büyük ikrâmda ve iĥsânda bulundu ise de dervîş 

bunları ķabūl etmedi ve dedi: 

 - Beyim! mâǾlūmuñuzdur ki biz seyyâĥ-ı Ǿâlemiz dâǿimâ yollarda her gün 

bir köy ve ķaśabadayız. Üstümüzde mâl ve naķit götürmek Ǿâdetimiz deġildir. 

Rızķımızı Allâhu TeǾâlâ gönderir. Bizim paraya ve mâla iĥtiyâcımız yoķtur. Baña 

verdiġiniz bu mâlı fuķarâya iĥsân ediñiz.  

 Bir ķaç gün Ǿazîmete ķarâr vererek bir gece beye dedi: 

Yarın Ǿale’ś-śabâĥ bize buradan yolculuk göründü. MâǾlūmuñuzdur ki bizim bir 

maĥalde ķalmamız, oradan Ǿazîmetimiz hep žuhūrâta tâbiǾdir. Bir kere ĥareket 

emri verildi mi orada bir daķîķa ķalmaķ mümkün deġildir.  

 Bey dervîşi, hareminiñ vażǾı ĥâmline ķadar alıķoymaķ istedi ise de bunuñ 

ķâbil olmayacaġını añlayaraķ ibrâm ve ıśrârdan vazgeçti. Yalñız dedi: 

Kelime anlamları 

žuhūrât  Ortaya çıkan, zuhur eden şeyler 

sürūr   Sevinç 

seyyâĥ-ı Ǿâlem Dünyayı gezen. 

erbâb-ı ħavâś Özel bir yere, seçkin bir sınıfa ait olan kimseler 
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- Pek aǾlâ seyyâĥ baba! naśıl arzu ederseñiz öyle olsun. Allâh selâmetler 

iĥsân buyursun. Yalñız bizi araśıra ziyâret etmeñizi rica ederim. Baħuśūś yolda 

bulunan evlât siziñ ŝemere-i himmetiñiz olduġundan onu görmeñizi pek arzu 

ediyorum. 

 - Erenler ŧarafından müsâǾade buyrulurda yolumuz yine bu ŧarafa düşer ise 

ziyâretinize müsâraǾat edeceġim şüphesizdir. 

 - Evlâdımıñ ismini siziñ koymañızı arzu ediyor idim. Mâdem ki buraya 

gelmeñizi žuhūrâta bırakıyorsuñuz. Bârî ismini ne tesmiye edeceġimizi emir 

ediniz. 

 - Ben usŧurlâba baķtım. Evlâdıñız erkek olacaķtır. Cenâb-ı Ĥaķ bunuñla 

siziñ murâdınızı verdiġi cihetle onu ``Murât`` tesmiyeniz münâsip olacaķtır.  

 Ŧoķuz ay on gün śoñra beyiñ ĥaremi nūr ŧopu gibi bir oġlan doġurdu. Beyiñ 

sürurūna ve memnuniyetine ĥadd ü pâyân yoķtu. Hemen yüzlerce ķurbânlar 

kesilerek eti fuķarâya tevzîǾ olundu. Kiselerle aķçeler muĥtâcîn ve żüǾafâya 

dağıtıldı. CâmiǾlere ve tekyelere gönderildi. Yedi gün yedi gece śabâĥ ve aķşam 

sofralar ķurularaķ bütün şehir ħalķına daǾvetler ve żiyâfetler çekildi.  

 Yedinci günü küçük beyiñ merâsim-i maħśūśa ile dervîşiñ tavśiyesi 

Kelime anlamları 

usŧurlâb Eskiden bir yıldızın ufuk çizgisinden yüksekliğini 

ölçmekte kullanılan yarım dâire şeklinde tahtadan âlet 

(mikroskop)   

żüǾafâ   Zayıflar 

Baħuśūś   Özellikle 

ŝemere-i himmetiñiz Gayretin, yardımın eseri veya meyvesi 

ĥadd ü pâyân  Son derece, sınır   
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vechile ismi Murât konuldu ve bu münâsebetle de bir çoķ ķurbânlar kesildi. 

MüteǾaddit dâyelar, dadılar taǾîn edildi.  

 Beyiñ artıķ bir merâķı bir endişesi ķalmamıştı. Dâǿimi ĥüzün ve kederi zâǿil 

olmuştu. Murât bey beş yaşını ikmâl eylediġi zamân şehriñ eñ Ǿâlim ve muķtedir 

bulunan ħocasını celp ile onuñ taĥt-ı taǾlîm ve terbiyesine verildi ise de babasınıñ 

yegâne evlâdı ve tek vâriŝi olduġu cihetle pek ziyâde yüz verildiġinden taĥśîl-i 

Ǿilime heves etmiyor, ħoca da onu tażyîķ edemiyordu. Çocuķ on yaşına geldiġi 

ĥâlde henüz kâfî derecede oķumayı bile bilmiyordu. Buña muķâbil türlü türlü 

oyunları pek aǾlâ öġrenmişti. Peder ve vâlidesiniñ kendine ķarşı gösterdiġi żaǾaf 

cihetiyle ķonaķta pek müstebidâne ĥareket ediyor, bütün ħizmetkâranı ķaśıp 

ķavuruyordu. Onbeş yaşına vâśıl olduġu zamân pek güzel ata biniyor, śoñ derece 

mükemmel silâĥ ķullanıyordu. 

 Pederi Murât beyiñ taĥśîl ve kemâle raġbeti olmadıġını gördüġü ve çocuġu 

śıķmaķ istemediġi cihetle ħoca efendiye izin vermiş ve küçük beyi kendi kendine 

serbest bıraķmıştı. Bunuñ netîcesi olaraķ mūmâileyh uçarı bir çapķın ve sefîh 

olmuştu. 

 Çocuķ on yedi yaşına girdiġi vaķit pederi ħasta olaraķ ecel-i mevǾūdıyla 

vefât etti. O ķadar mâl ve mülküñ, milyonlarca ŝervetiñ başında ķalan Murât bey 

babasınıñ irtiĥâlinden bir hafta śoñra bütün bütün Ǿâlem-i sefâhata daldı. Kendi 

yaşında birçoķ arķadaş ve refîķ bularaķ bunlarla pek sefîhâne bir ĥayât geçirmeye 

başladı. İşine ve gücüne 

Kelime anlamları 

Ǿâlem-i sefâhat  Eğlence alemi 

İrtiĥâl   Göçme, göç etme 

sefîhâne   Zevk ve sefâhata, eğlenceye düşkünce yaşamak  

taĥt-ı taǾlîm   Eğitim altında tutmak  

yegâne   Yalnız, sadece  

tażyîķ    Sıkıştırmak 
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hiç bakmıyor, mâl ve mülküñ idâresine kulak asmıyor, gece ve gündüz Ǿiyş u 

nūşta, źevķ ve sâfâda vaķit geçiriyordu. Murât beyiñ bu laķayıdlıġını ve 

teseyyubünü gören ħizmetkârlarda bir ŧaraftan çalıp çarpmaġa başlamışlardı. 

Oġlunuñ bu hayât-ı sefîhânesinden śoñ derece müteessir olan ve için için aġlayan 

vâlidesi de yataġa düşerek zevcinden birķaç ay śoñra vefât etti. 

 Artıķ Murât bey dünyâda yapayalnız ķalmıştı. Bütün bütün sefâhet girdâbına 

daldı, sefâlet ve ħarâbî uçurumuna ŧoġru yıldırım surǾatiyle gidiyordu. Baba 

dostlarınıñ sözlerine, Ǿâķilâne naśiĥatlerine ehemmiyet vermedikten başķa bunları 

taĥķîr ederek gücendirdiġinden herkes bir ŧarafa çekilerek seyirci olmuşlardı. 

 Babasınıñ vefâtından beş sene śoñra Murât bey śoñ çiftliġini de śattı. Aldıġı 

parayla üç dört ay daha idâme-yi sefâhet etti. El ve avucunda bir şey ķalmayınca 

eŧrâfındaki dalķavuķlar, iyi gün dostları birer birer yanından çekildiler. Dâǿimâ ah 

beyim, sensiñ paşam diye eŧrâfında dört dönenler artıķ görünmez oldular. Murât 

bey yirmi iki yaşında olduġu ĥâlde o milyonlarca ŝerveti bitirmiş, filis-i aĥmere 

muĥtâç ķalmıştı. İķâmet eylediġi ħânesini de alacaķlılar żabŧ ile kendisini soķaġa 

attılar.  

 Murât bey o zamân yaptıġı işleriñ ne fenâ şeyler olduġunu añladı ise de iş 

işten geçmişti. Hiçbir Ǿilim ve hüneri olmadıġından, bir  

 

Kelime anlamları 

Ǿiyş u nūş:  Yiyip içme, zevk u safa 

filis-i aĥmer: Beş kuruşa muhtaç olmak  

laķayıtlık  Lâkayt olma durumu, ilgisizlik, kayıtsızlık   

teseyyub  İhmalkârlık, kayıtsızlık 

girdâp  İçinden çıkılmaz tehlikeli veya zor durum 

ħarâbî  Haraplık, harâbiyet 

taĥķîr   Hakaret etme. 

dalķavuķluķ Yaltakçı, yağcı, 


