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Öz
Halk edebiyatında çoğunlukla büyük hacimli halk hikâyeleri üzerinde çalışmalar yapılırken
küçük hacimli halk hikâyeleri üzerine yeterli çalışmaların yapılmadığı görülmektedir. Bu
bakımdan küçük hacimli bu tarz eserlerin günümüz alfabesine aktarımı, Türk halk hikâyesi
geleneğinin zenginliğini ortaya koyması bakımından oldukça önem taşımaktadır.
Bu çalışmada; bugüne kadar yayımlanmamış ve üzerinde çalışma yapılmamış olan “Hikâye-i
Mansûr” adlı eserin metin neşri yapılmıştır. Öncelikle hikâyenin kısa bir özeti verilmiştir. Daha
sonra ise eserin nüshaları hakkında bilgi verilmiş ve hikâyenin türüyle ilgili çeşitli
değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışmanın sonunda Latin alfabesine aktarılmış olan eserin
aktarılmış metni yer almaktadır. Küçük hacimli bir hikâye olan Hikâye-i Mansûr’un iki el
yazması ve üç matbu olmak üzere beş nüshası vardır. Matbu nüshalar, el yazması nüshalardan
aynen istinsah edilmiştir. Nüshaların aynı olması ve el yazması nüshada görülen bazı okuma
güçlüklerinden dolayı Latin alfabesine yapılan aktarımda matbu nüsha esas alınmıştır. Hikâye;
tek bir olay etrafında gelişen ve Mansur adlı kahramanın başından geçen çeşitli maceraları konu
alan realist bir hikâye niteliği taşımaktadır. Hikâye kahramanı Mansur, olayları kendi dilinden
anlatmaktadır. Hikâye, Hindistan’ın Mahe ve Kalikut gibi bazı şehirlerinde geçmektedir. Bu
hikâyedeki Mansur, tasavvufi bir kişilik olan Hallac-ı Mansur değildir. Zira metnini
neşrettiğimiz bu hikâye dini bir nitelik taşımaz.
Anahtar Kelimeler: Halk Hikâyesi, Hikâye-İ Mansûr, Realist Hikâye, Tür, Nüsha.
A REALISTIC FOLK TALE: HİKÂYE-İ MANSÛR
Abstract
It is seen in folk literature that while it is generally worked over the studies on large volume
folk tales, there are no sufficient studies on small volume folk stories. Within this respect, the
transfer of such small-volume works to the present alphabet is very important in terms of
revealing the richness of the tradition of Turkish folk story.
The text of the “Hikâye-i Mansur”, which has never been published and studied, is published in
this study. First, a brief summary of the story is given. Afterward, information is given about
the copies of the work evaluating differently in terms of genre. At the end of the work, the
transcripted text of the work transferred into the Latin alphabet is submitted. This small-volume
story called Hikâye-i Mansûr has five copies, two of which are manuscript and three of which
are printed. The printed versions were copied exactly from the same of the manuscripts.
Because these versions are completely the same, during the transfer from the Arabic alphabet
into the Latin alphabet, it is based on the printed version regarding the some reading difficulties
of the manuscripts. This story is a realistic story evolving around a single event and in which
various adventures that Mansur experiences are narrated. Mansur, the protagonist, narrates the
events in his own language. The story is lived in some cities of India such as Mahe and Calicut.
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Mansur in this story is not Hallac-ı Mansur who has a mystic personality. This story, whose text
that we published, does not have religious characteristics.
Keywords: Folk Tale, Hikâye-I Mansûr, Realistic Story, Genre, Version.

Giriş
Halk edebiyatında üzerinde en fazla durulan türlerden biri de halk hikâyeleridir. Halk
hikâyeleri göçebelikten yerleşik hayata geçişin önemli ürünlerinden biridir. Kahramanlık
destanlarından sonra ortaya çıkan bu anlatılar, çoğunlukla âşıklar ve meddahlar tarafından
anlatılmıştır. Bir anlamda göçebe toplumlarda görülen destanların işlevini, yerleşik
toplumlarda hikâyeler üstlenmiş ve destanlardan sonra yeni şartlara uygun bir edebî tür olarak
ortaya çıkmışlardır (Boratav, 2002: 46). Halk hikâyeleri üzerine birçok çalışma yapılmıştır.
Ancak yapılan bu çalışmaların daha ziyade büyük hacimli halk hikâyeleri ile ilgili olduğu
görülmektedir. Türk halk hikâyesi geleneğinin zenginliğinin ortaya konulması noktasında
küçük hacimli hikâyeler üzerine de çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu bakımdan
üzerinde duracağımız küçük hacimli bir hikâye olan Hikâye-i Mansûr’un önemi büyüktür.
Bu çalışmada; tarafımızdan Osmanlıca matbu nüshadan Latin alfabesine aktarılmış
olan “Hikâye-i Mansûr” adlı hikâyede gelişen olayları şöyle özetleyebiliriz: Mansur, Basra’da
928/1521-22 yılında dünyaya gelir. Mansur babasının tek çocuğudur. Mansur babasıyla
beraber ticaret yapmak amacıyla Hindistan sahilinde bulunan Mahe şehrine yerleşir.
Mansur’un babası oldukça zengin bir tüccardır. Yazları çiftlikte, kışları ise şehirde yaşayan
Mansur, ava ve ata çok meraklıdır. Babası, kendisine zarar verir endişesiyle onun ava
gitmesine bir türlü izin vermez. Babasını ikna edemeyen Mansur, ondan izin almadan ava
çıkar. Kış mevsiminde kardan tipiden dolayı yolu üzerinde bazı köylere misafir olur ve çeşitli
zorluklardan sonra ormana ulaşır. Mansur ormanda on sekiz yaşlarında Metab adında güzel
bir delikanlıya rastlar. Bu genç bir kaç aydan beri ormanda bir mağarada yaşamaktadır.
Mansur ormanda bir süre avlanır, Metab ile beraber mağarada yemek yer, uyur. Mansur’un
karşılaştığı gencin babası oldukça zengin bir kişidir. Babasının ısrarlarına rağmen kötü
arkadaşlarından bir türlü ayrılmamıştır. Babasının ölümü üzerine tüm mirasını kötü
arkadaşlarıyla bitirmiş olan ve arkadaşları tarafından yalnız bırakılan Metab, ölmek için
ormanda hayvanların arasında yaşamaya başlamıştır. Mansur ve arkadaşı on beş gün boyunca
ormanda mağarada kalır. Daha sonra iki arkadaş şehre gitmek için bir gemiye biner ve yolda
birtakım maceralar yaşadıktan sonra Mahe şehrine ulaşırlar. Mansur arkadaşını da yanına
alarak evine döner. Anne ve babası Mansur’un geri dönüşüne çok sevinir. Mansur bir daha
böyle bir şey yapmayacağına dair söz verir ve babasının isteğiyle ilim öğrenmeye başlar.
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Hikâye-i Mansûr’un iki el yazması, üç matbu olmak üzere beş nüshası vardır. Bu
nüshaların hiçbirinin müellifi belli değildir. El yazması nüshalardan biri; Milli Kütüphane
yazmalar koleksiyonunda, diğeri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi’nde yer
almaktadır. Matbu nüshaların ise biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi’nde, diğeri
ise, Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde yer almaktadır. Üçüncü nüsha, bir sahaftan
satın alma yoluyla elde ettiğimiz nüshadır. Bütün nüshalarda olaylar aynı biçimde
anlatılmıştır. Bu nüshaların aynı olması ve el yazması nüshalarda görülen bazı okuma
güçlüklerinden dolayı Latin alfabesine yapılan aktarımda, künye bilgileri aşağıda 5. sırada
verilen elimizdeki matbu nüsha esas alınmıştır. Hikâye-i Mansûr’un el yazması ve matbu
nüshalarının künye bilgileri şöyledir:
1. Eser Adı: Hikâye-i Mansûr
Yer Numaras: 06 Mil Yz A 1841
Ölçüleri: 212x150 - 125x90 mm.
İstinsah Tarihi : 1284 (1867)
Yaprak Sayısı: 18
Satır Sayısı: 17
Koleksiyon: Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu
Yazı Türü: Rik’a
Kâğıt Türü: Samanlı kâğıt
Konu: İslâm Dini-Ahlak ve İçtimaiyat
Dil: Türkçe
El yazması, ciltsiz ve yaprakları lekeli olan bu eser, Ahmet Halit Yaşaroğlu tarafından
satın alınmıştır.1
2. Eser Adı: Hikâye-i Mansûr
Yayın Bilgisi: [İstanbul] : [m.y.], Zilhicce 1284/1868
Fiziksel Nitelik: 35 s. 19x14 cm.
Konu Başlıkları: Arapça Hikâye
Notlar: El yazması bu eser Arapça’dan tercüme edilmiştir.
Kütüphane: İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar
Koleksiyon: Kemal Salih Sel Osmanlıca Koleksiyonu
Oda: İstka 2
3. Eser Adı: Hikâye-i Mansûr
1
2

http://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/manuscripts/catalog/details/334788 (Erişim Tarihi: 10.11.2017)
http://katalog.ibb.gov.tr/yordambt/yordam.php?dilsecim=0&-vt=YordamBTSYS& (Erişim Tarihi: 11.11.2017)
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Yayın Bilgisi: İstanbul: [Mekteb-i Sanayi Matbaası], 26 Şevval 1285/9 Şubat 1869
Fiziksel Nitelik: 40 s.15x11 cm.
Konu Başlıkları: Türk (Osmanlı) Romanı ve Hikâyesi
Notlar: Edebiyat-ı garbiyeden nakildir.
Kütüphane: İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar
Koleksiyon: Talat Bayrakçı
Oda: İstka
Matbu bir eser olan bu nüshanın ilk iki sayfası eksiktir.3
4. Eser Adı: Hikâye-i Mansûr
Bulunduğu Yer: Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
Bölüm: Seyfettin Özege Salonu
Demirbaş: 0112390
Yer Numarası: 5293 SÖ 1285; 1869
Kopya/Cilt: k.1
Fiziksel Nitelik: 40 s.
Basıldığı Yer: İstanbul
Basım Evi: Mekteb-i Sanayi Matbaası
Sağlama Şekli: Bağış Seyfettin Özege
Eser matbu metindir ve tamdır.4
5. Eser Adı: Hikâye-i Mansûr
Fiziksel Nitelik: 40 s. 15x11 cm. (kırmızı ciltli)
Satır Sayısı: 19
Basıldığı Tarih: 26 Şevval 1285/9 Şubat 1869
Basıldığı Yer: İstanbul
Basım Evi: Mekteb-i Sanayi Matbaası5
Hikâye-i Mansûr tür itibariyle halk edebiyatında yapılan tasniflerde onu belli bir
kategoriye yerleştirmemizi sağlayacak niteliklere sahip değildir. Halk hikâyesiyle ilgili bazı
özelliklerin verilmesi Hikâye-i Mansûr adlı anlatı hakkında verilecek hükümlerde bize bazı
veriler sağlayacaktır. Halk hikâyeleri nazım-nesir karışımı bir yapıya sahiptir. Manzum
bölümler daha çok saz eşliğinde söylenmektedir. Hikâyelerin girişinde masallarda olduğu gibi
3

http://katalog.ibb.gov.tr/yordambt/yordam.php?dilsecim=0&-vt=YordamBTSYS& (Erişim Tarihi: 05.11.2017)
http://kutuphane.atauni.edu.tr/yordambt/yordam.php? (Erişim Tarihi: 01.11.2017)
5
Ankara’dan bir sahaftan satın almış olduğumuz matbu nüshadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Sayısal
Arşiv ve e-Kaynaklar bölümünde bulunan matbu nüshanın ilk iki sayfasınının eksik olması ve ayrıca Atatürk Üniversitesi
Kütüphanesi’nde bulunan matbu nühanın elimizdeki nüsha ile aynı olmasından dolayı Hikâye-i Mansûr metni, elimizdeki
matbu nüshadan okunarak transkribe edilmiştir.
4
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kalıplaşmış ifadeler vardır. Hikâye bir dua ile bitirilir. Hikâyelerin dili sade ve anlaşılır bir
yapıya sahiptir. Bu anlatılarda yapılan tasvirler, kahramanların hareketleri, bir yere gidişgelişleri, olaylar arası geçişler kalıplaşmış sözlerle ifade edilir. Konularını aşk ve
kahramanlıktan alan halk hikâyeleri gerçek ya da gerçeğe yakın olayları anlatır. Ancak bu
olayların içinde kahramanların başından geçmiş gibi görünen çeşitli olağanüstülükler vardır.
Kahramanların dünyaya gelişleri de genellikle olağanüstüdür. Kahramanların doğumundan
başlayarak onların yanında olan, sıkıştıklarında yardımlarına yetişen aksakallı bir ihtiyar
(Hızır) vardır. Hızır’dan sonra kahramanların en büyük yardımcılarından biri de atdır. Halk
hikâyelerinin mekânı dünyadır ve bu anlatılar çoğunlukla mutlu sonla biter (Alptekin, 2005:
22-40). Bu özelliklere bakıldığında Hikâye-i Mansûr anlatısının halk hikâyesi özelliklerini
tam olarak taşımadığı görülmektedir. Hikâye-i Mansûr nesir olarak yazılmıştır. Giriş
bölümünde kalıplaşmış ifadelere rastlanılmayan bu anlatıda tamlamalarla dolu, ağır bir dil
kullanıldığı görülmektedir. Kalıp ifadeler anlatının diğer bölümlerinde de çokça
kullanılmamıştır. Olaylar gerçek hayatta rastlayabileceğimiz şekilde anlatılmakta ve
olağanüstü olarak nitelendirilebilecek bir olay da görülmemektedir. Hızır ve at gibi
kahramana yardımcı varlıklar anlatıda yer almamıştır.
Boratav, eski hikâyeciliğimizde yüksek edebiyata mal edemeyeceğimiz, gerek konu
gerek şekil ve üslupları bakımından halk hikâyeciliği ile sıkı ilgisi olan ve realist halk
hikâyeleri olarak adlandırdığı hikâye tiplerinden söz eder. Boratav’a göre bu hikâyelerin en
önemli özelliği, realist olmalarıdır. Bu hikâyelerde hiçbir olağanüstü unsur yer almaz. Bu
hikâyelerin teması hemen hemen birbirinin aynıdır. Boratav realist halk hikâyelerinin
özellikleri şöyle ifade eder:
“Tâlî birtakım vakalardan sonra hikâye esas vakaya girer, hikâyenin erkek kahramanlından biri,
bazen genç, bazen de yaşlı, azılı bir kadının işlettiği batakhaneye düşer; birçok tehlikeler
atlattıktan sonra, bir arkadaşının yardımı, padişahın da müdahalesiyle kurtarılır. Batakhane sahibi
kadın cezasını bulur… Bu hikâyelerde İstanbul’un zengin muhitlerine mensup kimselerin işleri,
güçleri, eğlenceleri, başlarından geçen tehlikeli maceralar anlatılır; vakaların zeminini bedesten,
sahaflar çarşısı gibi işyerleri; paşa ve bey konakları teşkil eder. Esas temaları itibariyle bunlar
bizim halk hikâyelerimizden tamamiyle ayrılır. Halk hikâyelerimizde maceraların geniş ve
değişik sahalarda geçmesine karşılık, burada İmparatorluğun merkezi biricik sahnedir. Halk
hikâyelerinde, kahramanın, aramaya çıktığı ve binbir güçlüğü yendikten sonra elde ettiği sevgilisi
maceralarının mihverindedir. Bunlardaki kadın maceraları ise çapkınlık maceralarıdır; halk
hikâyelerinde görmediğimiz gulamperestlik burada yer alıyor” (2002: 82-84).

Boratav tarafından burada özellikleri verilen realist halk hikâyelerinin özelliklerini tam
olarak göremesek de Hikâye-i Mansûr; realist çizgiler taşıması bakımdan realist halk hikâyesi
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olarak nitelendirilebilir. Ancak bu adlandırmayı yapılırken Boratav tarafından verilen realist
halk hikâyelerinin özellikleri üzerinde yeniden düşünmemiz gerekmektedir. O halde realist
halk hikâyelerinin konuları, olayları ve mekânları, Boratav’ın açıklamalarını genişletecek
şekilde, bu tarz anlatılardan hareketle yeniden tanımlanmalıdır. Bu bakımdan Hikâye-i
Mansûr’un realist halk hikâyelerinin tanımlanmasında bizlere gerekli malzemeyi sağlaması
bakımından önem taşıdığını söyleyebiliriz. Pakize Aytaç realist halk hikâyelerinden
Tayyarzâde Hikâyesi ile Hançerli Hanım hikâyelerini incelerken bu hikâyeleri “geleneksel
hikâye türünün gelişerek romana açılabileceği bir dönemin” (2011: 5) ürünleri olarak
değerlendirmektedir. Bu noktada hikâyenin sonlarına doğru karşımıza çıkan “Ancaḳ işbu
sergüzeştimi muṭālaʿaya raġbet buyurup ḥālime vākıf olan iḫvānımıñ maʿlūmu olacaḳdır”
ifadesi eseri; Ahmet Midhat Efendi’nin eserlerinde olduğu gibi halk hikâyesi ile modern
romanın arasında bir yere oturtmaktadır.
Hikâye-i Mansûr, Osmanlı Türkçesinin özelliklerini taşımaktadır. Osmanlı Türkçesi,
Eski Oğuz Türkçesinden hemen sonra XVI. yüzyıldan itibaren Osmanlı’nın hâkim olduğu
tüm sahalarda edebî bir dil olarak kullanılmıştır. Bu dil XX. yüzyılın başlarına kadar devam
eder (Ercilasun, 2010: 457). Hikâye-i Mansûr’da halk dilinde kullanılan kelime ve kelime
grupları çokça geçmektedir. Anlatıda kullanılan dilin dönemin halk diliyle karşılaştırıldığında
ağır, yüksek zümre edebiyatına göre de sade olduğu görülmektedir. Dil, Osmanlı Türkçesinin
Türkiye Türkçesine ait bazı özellikleri almaya başladığı bir dönemin niteliklerine sahiptir.
Anlatıcının belli bir eğitim gördüğü de kullandığı dil ve uslûbundan anlaşılmaktadır. Eserde
hikâyenin yazılış amacı ve dili hakkında şu bilgilere yer verilmiştir: “İşbu ḥikāyenin
müṭālaʿasıyla teleẕẕüẕ olunur. Naṣiḥat-āmīz ḥikāyāt-ı ġarībeden oldıġı cihetle açıḳ ifādāt u
ʿibārāt ile lisān-ı letāfet-resān-ı ʿOŝmāniye naḳl u tercüme olunaraḳ āḫīrine dahi baʿż-ı
ḥayvānātıñ aḥvāl u ḥareketleriyle ḫaṣṣaları derc ü ʿilāve ḳılınaraḳ ismi dahi ḫikāye-i Manṣūr
tesmiye olunmuşdur.”
Hikâye-i Mansûr’da hikâye kahramanı Mansur olayları kendi dilinden anlatmaktadır.
Mansur hem anlatıcı hem de anlatılan kişidir. “Kahraman-anlatıcı” (Tekin, 2003: 53) adı da
verilen bu teknik ile anlatı sistemini oluşturan her şey, merkezî karakter konumunda bulunan
Mansur’un bakış açısıyla okuyuculara/dinleyicilere sunulmuştur. Hikâye, Hindistan’ın Mahe
ve Kalikut gibi bazı şehirlerinde geçmektedir. Hikâyenin ilk paragrafında anlatılanların garip
hikâyelerden oluştuğu ve tercüme olduğu ifade edilmiştir. Bu bakımdan Hikâye-i Mansûr’un
Arapça’dan çeviri yoluyla dilimize kazandırılmış olduğunu söyleyebiliriz. Hikâyede olayların
sonuna hayvanlardan söz eden bir bölüm de yer almaktadır. Bu bölüm, hikâye ile doğrudan
ilgili olmadığı için bu çalışmada metne alınmamıştır. Olayların geçtiği mekânlar bakımından
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bu hikâyenin Binbir Gece Masalları’ndan ilham alınarak oluşturulduğunu da belirtmekte
fayda olduğunu düşünüyoruz. Zira hikâyedeki coğrafi mekânlar ve kahramanın başından
geçen deniz maceraları, Binbir Gece Masallarını hatırlatmaktadır.
Burada; Hikâye-i Mansûr’un, halk hikâyesi ile ortak yönlerine de dikkat çekmek
gerekir. Halk hikâyelerinde kahramanın bireyleşme/erginleşme sürecine girmesi için bir
maceraya çağrılması gerekir. Ayrılık aşaması içerisinde gerçekleşen bu çağrı, kahramanı
zaman içerisinde bir erginlenme sürecine iter ve kahraman erginleşmek için bir yolculuğa
çıkar (Irmak ve Ava, 2017: 19). Bahar mevsiminin insanın yeniden doğuşu, yazın olgunluğu,
sonbaharın ihtiyarlığı ve kışın ise ölümü simgelemesi, insanda olduğu gibi tabiatta da bir
döngü olduğuna işaret etmektedir. Zira doğadaki bu yeniden doğuş halk anlatılarında,
kahramanın sıradan yaşamından uzaklaşıp, erginlenerek geri dönmesi şeklinde vücut
bulmuştur (Abalı, 2016: 206). Joseph Campbell’in (2010) “kahramanın sonsuz yolculuğu”
adını verdiği ve “yola çıkış-erginlenme-dönüş” şeklinde kavramsallaştırdığı bu sembolik
yolculuk, kahramanın olgunlaşması açısından önemlidir. Nitekim Hikâye-i Mansûr’da
Basra’da doğmuş olan Mansur, ailesinden ayrılmış, bir çeşit kendini bulma yolculuğuna
çıkmış, ormanda ve denizde birçok maceradan ve tehlikeli bir yolculuktan sonra tekrar
ailesinin yanına, kişisel gelişimini, erginleşmesini tamamlamış olarak dönmüştür.
Hikâye-i Mansûr [Transkripsiyonlu Metin]
[2] İşbu ḥikāyenin müṭālaʿasıyla teleẕẕüẕ olunur. Naṣiḥat-āmīz ḥikāyāt-ı ġarībeden
oldıġı cihetle açıḳ ifādāt u ʿibārāt ile lisān-ı letāfet-resān-ı ʿOŝmāniye naḳl u tercüme olunaraḳ
āḫīrine dahi baʿż-ı ḥayvānātıñ aḥvāl u ḥareketleriyle ḫaṣṣaları derc ü ʿilāve ḳılınaraḳ ismi dahi
ḫikāye-i Manṣūr tesmiye olunmuşdur. Ṭokuz yüz yigirmi sekiz sene-i hicriyesinde Baṣrada
tevellüd edüp pederiyle berāy-ı ticāret Hindistān sāhilinde kā’in Māhe şehrine hicret iden
Manṣūr-nām şaḫṣ ser-güẕeştinde şöyle beyān ider ki pederim gāyet [3] zengin olmaġla şehr-i
meẕkūrda güzel ḳonaḳ ü civār ḳara vü ḳaṣabātda müteʿaddid çiftlikler tedārik edüp yaz
mevsimlerinde çiftliklere gidüp ḳışları şehirde olan ḫānemize gelirdik. Faḳaṭ ben ol mertebe
ava vü ata vü silāḥa mecbūr olmuş idim ki bundan beni geçirmek muḥāl idi ancaḳ on altı
yaşında bulundıġım cihetle pederimiñ benden başḳa oġlu olmayup ziyāde sevdiġinden tüfenk
ile kendine saḳatlık verirsin diyerek ava gitmeme rażı olmayup dāʿimā terbiye için okuyup
yazmaġa teşvik yollu her ne ḳadar naṣīḥat ider ise de baña ḳatʿā teʿŝīr etmeyüp yine zihnimde
nasıl edebilsem de pederimden izn alaraḳ bir müddet uzaḳ maḥallere gidip av için ṭolaşmaġı
ziyādesiyle ḳurmuş idim. Lākin pederimden izn alamayacaġımı lāyıḳıyla bildiġimden bir gün
ḫāṭırıma geldi ki vālideme yalvarıp pederimden izn almasını ricā edeyim. Ḳaldı ki vālidem ise

8

Manas Journal of Social Studies

buna hiç rāżı olmayacaġı āşikār ise de belki rāżı olur ümidiyle vālidemin yanına gelip aman
vālideciġim ava gitmek için pederimden baña izn alıver der demez aġlamaya başlayup ey
oġlum sen kendini tüfenk ile telef edip beni deli ve dīvāne mi edeceksin. Pederini bilmem
benim iznim yoḳdur [4] dimesiyle yanından ḳalkıp oṭama geldim. Vālidem aḫşām pederime
bu sözü aġlayarak söylediġinde pederim beni yanına çaġırup çehresini deġişdirip ḥiddet ü
ġażab ile saña bu ḳadar etdiġim naŝīḥatlar kulaġına girmemiş sen adam olmayacaḳsın yazıḳ
saña yazıḳ her gün ḳoyun u ḳuzu etlerini ṭoya ṭoya yemekdesin eġer murâdın av eti yemek ise
onu dahi tedārik edelim sen ava gider isen tüfenk ile veyāḫud vaḫşī hayvanlar pençesinde
telef olursun senden başka evlādım yokdur. Peder ü māderine acı ve bir de peder ü māderiniñ
izn ü ruḥṣatı olmadıḳça bir yola gidilmek kār-ı ʿāḳıl deġildir ve gidildiġi ḥalde istediġi
mahalle varılmaḳda suʿūbet ü meşaḳḳat çeker ve yolda ḳalır ve mehālik ü muḫāṭarāta giriftar
olunduġu bedīhīdir. İşte oġlum buralarını düşün de şu sevdādan vazgeç ʿaḳlını başına al
oḳuyup yazmaġa çalış zīrā taḥṣil-i ʿilm ü maʿārif eden dünyāda ʿazīz ü muḥterem olur der idi.
Lākin bu naṣīḥatlarından ḥiṣṣe-mend olmadıġımı söylediġi sözleriñ ḳulaġıma girmediġini
sāde koyun ḳaval dinler gibi dinlediġimi görünce aġlamaya başlayıp ey oġlum hiç saña
naṣiḥat kār etmeyecek var nereye gidersen git [5] dimesiyle yanından ḳalḳup oṭama gelüp
düşünmeġe vardım lākin bu sevdādan vazgeçemeyeceġimden babamdan gizli avcılara maḥṣūṣ
ʿahādan yapdırmış oldıġım elbisemi ve tüfenk ü hegbemi giceden ḥażırlayup ṣabaḥā dört sāʿat
ḳalaraḳ ḳalḳıp kimse uyanmadan ḥayvānımı eġerleyip vālidemin rıżāları olmadıġı ḥalde ata
binip yalñızca yola revān oldum. Ḥalbuki ḳış ol derece ziyāde ki yolda ḳar atımın ḳarnına
çıḳardı ve gice ḳaranlıḳ ve yol dahi bilmediġimden kör körüne sabāḥa ḳadar taġ tepe aşaraḳ
gitmekde isem de yolum nereye çıḳacaġını bilmez idim. Ṣabāh olup ḳar ziyāde yaġdıġından
uzaġı görmek şöyle ṭursun öñü dahi göremez idim o ḥāl ile aḫşāma ḳadar giderek bir ṭaġıñ
tepesinden aşaġısında āteş yanmaḳda olduġunı görünce gice olmadan oraya varmaġa ġayret
eyledim. Ancaḳ ḥayvānım ziyāde yorulmuş oldıġından aḫşām bir sularında güç ile
varabildim. Gördüm ki bir ufaḳ köy hemān bir ḫāneniñ yanına varup ṣaḥibine bu gice
ḥānesinde misāfir ḳalmaḳlıġımı niyāz eylediġimde beni ḫānesine alup aḫūr gibi bir maḥalle
ḥayvānım ile koyup gitdi. Biraz geçerek bir çanaḳ süd ile biraz ekmek getürüp önüme ḳoydu
ise de bu ekmekden ziyāde bu gice beni ḳabul ettiġine teşekkür iderim. Lākin babacıġım
ṣoġuḳ çoḳ ziyāde üşüyorum eġer āteş olmaz ise gice ṭonar ḳaṣ ḳatı kalurum baña ateş tedarik
ve ḥayvānıma biraz arpa luṭf u ihsān eyle dimemle gidüp bir ḫayli oṭun yüklenmiş ve elinde
bir ṭorba arpa gelüp āteş yaḳdı. Arpayı ḥayvāna verüp āteşiñ karşısına oturdum vücudum
ısınmaġa başlayınca ʿaḳlım başıma gelip biraz [6] süd ile ekmek yedim ve ḫāne sahibi daḫi
yanıma oṭurup ḥāl u ḫāṭırımı ve nereden gelip nereye gideceġimi su’āl eyledi ava çıḳdıġımı ve
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yaḳınlarda av maḥalli orman var mıdır diye ifāde-i merām eyledim. Buraya taḫminen dört beş
sāʿat mesafede bir küçük orman vardır dāʿimā oṭun getürmek içün giderim orada baʿz ufaḳ
tefek avlar görür idim lākin bir büyük orman varmış orada pek güzel av olduġunu işitmişim
ben gitmedim buradan ḳaç günde varılır bilmem faḳaṭ evlādım sen genç ve ġāyet güzelsin
uzaḳ maḥallere gitme saña yazıḳdır. Vaḫşī ḥayvānlar söyle ṭursun sāʿir avcılara güzel av [7]
olursun dediyse de uzaḳ orman sözünden başḳa sözleri ḳulaġıma girmeyüp söylediġi büyük
ormana gitmeġi ḳalbimden niyet eyledim. Babacıġım ben ṣabāhleyin erken gider seni
göremez isem ḳuṣuruma baḳma inşāllahü’l-kerīm buradan ʿavdet etmek ḳısmet olursa yine
görüşürüz dedim bir miḳdār aḳçe vermeġi istemiş isem de ḳabul itmeyerek vedā edüp
yatmaġa gitdi ben dahi yorġun olduġumdan yatup uyumuşum titreyerek uyanup ocaġı
ḳarışdırdım ḫayli āteş bulup ısındım ʿacaba ṣabāh yakın mıdır ancaḳ uykumu almış
olduġumdan mutlaḳa yakın olmalıdır diyerek ḳalkup aḫşāmdan ṣaḳlamış oldıġım arpayı
ḥayvāna verip ben dahi bir mikdār ekmek yedim. Atımı hażırlayup ṭışarı çıkup hevā açık ḳar
aydınlıġı ile yola revān oldum. Lākin ḳardan yol izi göremedim ne tarafa gideceġimi
bilemeyüp aḫşām ḫāne sahibinden dahī suʿāl etmediġime pişman olaraḳ taḫminen iki saʿāt
ḳadar gittim. Henüz ṣabāḥdan eŝer olmadıġını görünce ḳalbime ḳorḳu gelmeġe başladı bir
ḫayli dahī giderek ṣabāḥıñ olduġunu görünce gūyā bir ḳuvvetli arkadaş bulmuş gibi ḳalbim
ferāḥlanup yol [8] izi aramaġa başladım. Bir dürlü iz göremedim ne ṭarafa gideceġimi
bilemeyüp şaşkın şaşkın giderek ḳar yine yaġmaġa ve ögle vaḳtı olunca ḳarnım dahi
acıḳmaġa başlayup o hāl ile aḫşāma ḳadar gidüp köy şöyle ṭursun aġaç dahī göremeyerek
karanlık olduġunu görünce ʿaklım başımdan gidüp telāşa düşdüm belki yakında köy bulurum
ümidiyle biraz daha giderek yolum uzadı ve aḫşām dahī olup ortalıḳ ḳarardı ḥayvānım aç ben
aç elḥāsıl aç bî-ʿilâç ḳaranlıḳda ḳorḳa ḳorḳa ṣabāḥa ḳadar gidüp şafaḳ atmaġa başlayınca
tamam bir gün bir gice yolda vaḫşī ḥayvāna teṣādüf itmediġime ḥamd iderek yine gitmekde
olduġum ḥālde uzaḳdan bir ḳaraltı görünmesiyle köy ẓān iderek sevindim. Yaḳlaşdıḳça
aġaçlıḳ olduġunu anlayınca ormana geldüm diyerek sevincim artaraḳ sürʿatle oraya varup
ġāyet cesāmetli bir kaç aġaçdan ʿibāret bir maḥal olduġunu gördüm mahzūn olaraḳ ḥayvāndan
inüp aġācın dibinde nereye gideyim ve ne yapayım diye düşünmeġe başladım hegbeden bir
mikdār ekmek çıḳarup yedim ise de ḥālimi düşünmekden boġazımdan geçmeyüp ḫayretde
iken ḥayvān terli olduġundan [9] ziyāde üşümüş titrediġini gördüm. Hemān üzerine binüp
terlemek içün dönerek ṣıkışdırdım ise de ḥarekete mecāli olmadıġını añlayınca ol vakit ne
yapacaġımı bütün bütün şaşırdım. Aġlamaga başladım lākin ben dahi fenā ḥālde üşüyüp
ṭonma ḥāline geldim artıḳ ḥayvānıñ ḥālini bırakup kendi vücūdumuñ ḳaydına düşerek
ḥayvāndan inüp öteye beriye ḳoşmaġa başladım biraz vücūdum ısınaraḳ hayvānıñ yanına
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gelüp gördüm ki ṭonmaġa başlamış ölünceye ḳadar başı ucunda ḥayḳıra ḥayḳıra aġladım
aḫşām olmadan başımıñ çāresini görmek için hemān silāḥlarımı ve terkide bulunan hegbemi
yüklenerek yola revān oldum. Bir ḫayli gidüp ileride gözüme bir köy göründi memnūn olaraḳ
oraya varmaġa ġayret ederek saʿāt yarım ṣularında varabildim. Faḳat köyün içinden bir
kimseye teṣādüf idemediġimden ne yapacaġımı düşünerek bir kapuyı çaldım ṣakallı uzunca
boylu bir adam çıkup misāfir olacaġımı beyān eyledim ise de ḥālimi perişān görünce içerü
almaġa istemeyüp ḳapuyı ḳapayınca ol ḳadar gücüme gitti ki taʿrif idemem. Bir kere ah çeküp
aġlamaġa başladım içeriden ah u fiġānımı işidüp [10] tekrār kapuyı açup istemeyerek beni
içerüye aldı ve ṭopraḳ bir oṭaya girüp ocāk başında berāber oṭurduḳ evvelā ḥālimden suʿāl
eyleyip ben daḥī başıma gelen ser-encāmı beyān eylediġimden ziyāde esef iderek ḳalḳup birāz
ekmek ü bāl getürüp önüme koydı. Onları yedikden ṣoñra ẕihnimde olan büyük ormanı suʿāl
iderek yolunu taʿrīf itmesini dahi ricā eylediġimde dünkü çıḳdıġın köyden sāġ ṭarafa gitmiş
olaydın daha yaḳın idi ancaḳ buradan on sekiz saʿāt ḳadar olmalı faḳaṭ köy yoḳdur diyerek
yolunı güzelce taʿrīf eyledi. Kendisine iẓhār-ı memnūniyet iderek ziyāde yorġun olduġum
cihetle yatacak maḥallimi göstermesini niyāz eyledim. Üzerime bir kilim ü başıma bir yasdıḳ
getirüp verdi ocaḳ başında yatdım kendisi dahi ocaġın öte tarafına yatdı yorġunluḳ ḥālī ile
hemān uyumuşum uyanıp ḳaranlıḳda ṣabāḥ yaḳīn olup olmadıġını bilemediġimden ḫāne
ṣāḥibini uyandırsam şāyed erken ise darılır ḫavfiyle cesāret edemeyüp ormana gitmeniñ
çāresini düşünmeġe başladım. Ḥayvānsız yayan oldıġım ḥālde yollar ḳar naṣıl gidebilir ve bir
günde on sekiz saʿāt [11] yol gidemeyeceġimden ve ileride köy dahi olmadıġından gice
nerede ḳalırım ormana gitmeyip buradan şehre ʿavdet eylesem geldiġim yolu ḥesāb edip
tamām elli altı sāʿat yol gelmişim. Bu kadar yolı dahi naṣıl gidebilirim bu başıma gelen ḥaller
nedir diyerek düşünmekde iken peder ü māderimiñ naṣīḥatleri ve şimdi bulunduḳları ḥalleri
ḫāṭırıma gelüp maḥzūniyet gelerek aġlamaġa başladım ḫāne ṣāḥibi uyanıp ḳalḳmış olduġumu
görünce ḳalkıp ocaġı yaḳdı ve aġladıġımı görüp sebebinden suʿāl eyledi. Başıma gelen ḥāl ile
vālidemiñ ḥāllerine aġlarım dedim bu sözümden ḥālime acıyup bu köy şehriñ caddesi ṣapadır
ancaḳ köyüñ ṣol ṭarafında altı sāʿat mesāfede Hanûbâr karye şehr[i] caddesi üzerinde
olduġundan oradan şehre yolcu geçer o köye götüreyim yolculara refiḳ iderek seni şehre
götürsünler peder ü māderine ḳavuş ve yanlarında oṭurup naṣiḥatleri üzre ḥareket eder
duʿālarını alırsın dünyāda refāh-ı ḥāl ile yaşarsın yoġ ise böyle onlarıñ bedduʿālarını alaraḳ
kendi başına gezersin pek çoḳ zaḥmet ü meşaḳḳat çekdikden başka muṭlaḳa telef olursun
diyerek [12] naṣīḥat eylemiş ise de yine göñlüm ormana gitmeklik ṭarafından ayrılmadıġından
elini öpüp babacıġım bu naṣīḫatlerinden ve haḳḳımda olacaḳ iyiliklerinizden memnūn oldum
ancaḳ buraya ḳadar gelmiş iken ormana gidüp göreyim yine buraya ʿavdet ideyim ḥakkımda
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bu ideceġimiz luṭf u ʿināyeti ol vaḳit icrā buyurmañızı ricā ederim dedim. Oġlum seniñ
ḥaḳḳında elimden bu ḳadar iyilik etmek gelse bilirsin dedi. Ṣabāḫ dahi olmuş olduġundan
ḳalḳıp ḥāżırlanup ḫāne ṣāḥibiyle vedālaşarak taʿrīf etmiş olduġu yola revān oldum otura ḳalḳa
giderek aḫşām ḳarīb olmaġa ve ḳalbime maḥzūniyyet çökmeġe başladı. Ancaḳ yol nıṣf olup
olmadıġını bilemeyerek birāz dahā ileri varıp uzaḳdan tek tük aġaçlık olduġu gözüme
göründü ġayret edip ol maḥalde bir büyücek aġacıñ altına vardıġımda arḳamdan hegbemi
indirüp içinden ekmeġi çıkarıp heġbeniñ üzerine oṭurdum ve bir miḳdār ekmek yiyüp bu
giceyi naṣıl geçirebileceġimi düşünmeġe vardım ve gice dahi olup burada oṭurmaḳdan ise
aġaç üzerinde oṭurmaḳ elbet dahā muḥāfażalıdır diyerek ḳalḳıp aġacıñ üzerine güç ḥāl ile
çıḳup [13] tüfengimi dala aṣup hegbemin üzerine oṭurdum. Şāyed uyuḳlar da düşerim ḫavfiyle
belimden ḳuşaġı çıkarup kendimi baġladım. Mücerred cenāb-ı ḥāḳḳın lutf u iḥsānı olaraḳ ḳar
yaġmayıp havā dahi kesb-i mülāyemet eyledi ḥālimi tefekkür ederek derūnuma birāz ḳorḳu
geldiyse de şimdiye ḳādar yollarda ḫāfıż-ı muṭlaḳ olan bārī teāʿlā hażretleri muḥāfaża eyledi
bundañ ṣoñra dahi eyleyeceġine şüphe olmadıġını ḫāṭırıma getirerek raḥāta vardım. Ziyāde
yorġun olduġum cihetle uyḳuya dalmışım uyanup ṣabāḥ oldugunu ve güneşiñ toġduġunu
görünce böyle ṣoġuḳ havāda ṭonmadıġıma ve bir tehlikeye uġramadıġıma ḥamd ederek
aġaçdan aşaġı inip yola revān oldum. Nıṣf-ı nehār ḳadar giderek uzaḳdan bir ṭaġ göründü
tahminen üç dört sāʿat daha giderek yaḳlaşınca başıma bu ḳadar belā getiren orman gözüme
göründü memnūn oldum ise de baḳalım bu ormān içinde dahi başıma neler gelecek deyüp
aḫşāma ḳadar güç ḥāl ile varabildim. Ancaḳ bir tarafı göremeyecek derece ḳaranlıḳ
baṣdıġından başımıñ ḳaydına düşerek dün gice gibi yine aġaç üzerine çıkup [14] ṣabāḥ olsa da
av ursam diyerek oṭurmaḳda iken yorġunluḳdan tāb u tüvānım kesilmiş olduġundan hemān
uyḳuya varmışım. Uyanıp ṣabāh olmamış ḳaranlıḳ faḳaṭ uzaḳdan ara sıra dehşetli ḥayvān
sesleri ve yerlerde irice ḥayvān gezindisi ḳulaġıma gelmeġe başlayınca gözüme uyḳu girmek
şöyle ṭursun ḳorḳudan vücūduma titreme yapışdı. İḥṭiyāten tüfeng ü ṭabancalarımı ṭoldurup
ḥāḳḳa tevekkül olaraḳ ṣabāḥa muntażır oldum bir ḫayli vaḳt mürūrundan ṣoñra ṣabāh olmaġa
ve aġaçlar seçilmeġe başladı hegbeden bir miḳdar ekmek çıḳarıp yedim ortalıḳ lāyıkıyla
aydınlıḳ olduġundan aşaġı inip ormānın içine ṭogru iki ṭarafına şaşḳın şaşḳın baḳınaraḳ vaḫşī
ḥayvān çıḳar ḳorḳusuyla bir ḥayli gidip gözüme bir ufaḳ ḳaraca görünmeyle hemān tüfengi
atıp urdum yanına varıp ġāyet semiz ü körpe olduġunu görünce yüzüp etini yemek istemiş
isem de āteş yaḳacak yanımda ḳav çaḳmak olmadıġından naṣıl edeceġimi bilmeyüp
bıraḳmaġa dahi ḳıyamayıp arḳama yüklenerek gitmeġe başladım ileride aġaçlar arasında bir
adam ḳaraldısı gözüme ilişince bu civārda köy yoḳ burada adam olmayacaḳ bu kimdir ʿacabā
anam babam [15] beni aramaḳ içün adam çıḳarup o olmasun diyerek taʿaccübde ḳalıp
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ḳorḳmaġa başladım ise de ḫānemden çıkalı ṭoḳsān iki sāʿatdir ḳar içinde yollarda muhāfaẓa
eden ḫāfıż-ı muṭlaḳ bundan dahi muḥāfaẓa eder diyerek o ṭarafa ṭoġru gidip yanına varıp
uzunca böyle ġayet genç ve güzel taḥminen on yedi on sekiz yaşında faḳat saçları uzamış ve
eṣvābı ʿacīb omuzunda tüfeng ve arḳasında oṭun bir adam oldugunu gördüm selām
verdigimde selāmım alup kim olup burada ne sebebe mebni’ ṭolaşmakda olduġumu suʿāl
eyledi av içün şehrden çıḳup başıma gelen ḥālleri muḫtaṣarca beyān eyledim. Ben dahi
kendiniñ aḥvālinden ve ismini suʿāl eyledim seyāḥata çıkmış ve ismi Metâb bu orman içinde
bir maġara bularaḳ birḳaç aylardan beri ve o maġarada iskān eylemekde olduġunu beyān u
beni dahi maġaraya götürmesini ifāde eyledi ben memnūn olaraḳ berāberce maġaraya geldik.
İçeriye girüp geniş bir maġara ve bir eski kilim ve dīvārda bir ṭuġrācıḳ aṣılı oldıġını gördüm
arḳamdan hegbe ile ḳaracayı indirüp Metâb āteş yaḳmaġa başlayup ben dahi ḳaracayı
yüzmeġe başladım tekmīl olduḳda bir parça [16] pişirüp birlikde yedik. Ṭuz olmadıġından
lezzetini bulamadım ise de ḳarnım ṭoyup vücūdum dahi ıṣındıġından ʿaḳlım başıma gelerek
Metâb ile ṣoḥbete başlayup başıma gelen ḥāliñ ibtidāsından intihāsına kadar naḳl ü hikāye
eyledikden ṣonra Metâb’ın dahi aḥvālinden suʿāl eyledim. O dahi hikāyeye başlayup der ki
memleketim buraya elli altmış sāʿat Kâlîkût şehri olup pederim ġāyet zengin ü māldār ve
müteʿaddid ḥāne vü dükkānlarımız var idi faḳat okuyup yazmaġa heves etmediġimden
pederim oḳuṭmaġa pek çoḳ çalışıp naṣīḥatler etmiş ise de bir dürlü başa çıḳamayaraḳ kendi
hevā vü hevesime bıraḳup dāʿimā terbiyesiz ve yaramaz adamlar ile gezip eġlenmekde
olduġum ḥālde pederim vefāt eyleyip ḳalmış olan hesābsız ne ḳadar aḳçeyi başıma bir ṭakım
ādam ṭoplanup onlar ile telefe başlayınca vālidem naṣīḥate başladı aman oġlum ʿaklını başına
al bir dahi baban gelüp akçe kazanıp saña bırakmaz baban gibi oḳuyup yazaraḳ ticāret ile
meşġūl olup adam ol zirā yanında bulunan adamlar dost bilirsin ancaḳ aḳçe tükenüp faḳr-ı
ḥāle düçār olduġun vaḳt onlar yanından gider ve saña selām vermedikden başḳa ḥāline dahi
gülerler. Sen dahi [17] pişmān olursun ama fāʿide itmez diyerek naṣīḥat eylerdi bunuñ gibi
babamıñ dostları dahi naṣīḥatler ederlerdi aṣlā birisi kulaġıma girmeyip bir sene geçerek
vālidem dahi vefāt eyledi. Bütün başım boş ḳalınca akçe tükenmez ve dāʿimā ḥālim böyle
ḳalır ẓannederek bir seneniñ içinde ne ḳadar aḳçeyi bitirdikden ṣoñra eşyā vü ḫāne vü
dükkānları ṣataraḳ onların aḳçelerini dahi bitirdim elḥāṣıl bir paraya muḥtāc olunca
aḥbāblarımıñ birisi semtime uġramayup yolda teṣādüf etdikçe āşinālık etmediklerinden başḳa
belki bizden para ister diyerek yüzlerini çevirirler idi ol vaḳt vālidemiñ sözleri ḫāṭırıma gelüp
aġlar idim bu ḫāl ile şehrde oṭuramadıġımdan böyle yaşamaḳdan ise ṭaġlarda vaḫşî ḥayvānlar
elinde bir gün evvel helāk olayım diyerek başımı alup seyāḥate çıḳdım ise de ḥālā helāk
olamadım deyüp bir ah çekip aġlamaġa başladı. Ey Metâb arḳadaşım şimdi aġlama fāʿide
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etmez bundan soñra güzel ḥāl ile yaşamaḳ için çāre ve tedbîr arayıp bulmalı ancaḳ seniñ bu
ḫāliñ beni güzel terbiye eyledi burada bir kaç gün av urarak eġlenüp birlikte Māhe şehrine
pederimiñ yanına [18] gidelim oḳuyup yazmaġa çalışalım ve dāʿimā seni yanımdan ayırmam
cenāb-ı ḥāk güzel yapar dedim. Bu sözlerimden aşırı memnūn olup benden ayrılmayacaġına
yemîn eyledi. Biraz daha ṣoḥbet edüp uykumuz dahi geldiġinden berāber yatdıḳ. Ṣabāḥ olup
ḳalḳaraḳ ateş yaḳıp ḳarnımızı ṭoyurduḳdan soñra tüfenklerimizi alaraḳ ava çıḳdıḳ bir ḫāyli
gidüp bir keçi gördük urmasını Metâb baña teklîf eyleyince tüfengi atdım ise de uramayup
keçiyi ġāʿib eyledik birāz daha giderek bir geyik görüp hemān tüfengi atdıġım anda uruldu
yanına varup kesdim faḳaṭ götürmekde zaḥmet çekeceġimizden Metâb ile berāber geyigi
yüzüp bir miḳdar etinden ve derisinden Metâb yüklenip maġaraya geldik gündüzleri ava ve
aḫşāmları maġaraya gelerek on beş gün ḳadar böylece vaḳt geçirdik ve ḳar dahi yaġmayup
havaya sükūnet ve mülāyemet geldi ve av urmakdan dahi usanup canım sıḳılmaya başladı bir
ṣabāḥ ey Metâb arkadaşım artık Māhe şehrine gitmemizin vaḳti geldi çaresini düşünelim
dedim. Māhe şehriniñ yolunu ve buraya kaç saat olduġunu bilmem dedi ṭoksan iki saatde bu
ormana geldim ise de [19] bu yoldan başḳa kestirme yolu var imiş onu ben de bilmem dedim.
Faḳaṭ Māhe şehri gibi Kâlîkût şehri de sahilde olup ekŝer kimler Māhe şehrine gider gelirler
buradan Kâlîkût şehri taḫminen otuz sāʿat olmalı ve yolları bilirim ve yatacak köyler vardır.
Oraya gidildiġi halde gemi ile Māhe şehrine kolaylıkla gideriz dedi. Fi’l-ḥaḳiḳa bu yol
kesdirme olduġu cihetle az vaḳt ẓarfında peder ü māderime kavuşurum diyerek memnûn olup
bu yoldan gidilmesine ḳarar verdik. O gice dahi maġarada ḳalaraḳ ṣabāḥ olduḳda yola ġāyet
çamur olmaḳ ḥasebiyle ziyāde zāḥmet ve meşaḳḳat çekdik ise de gice ḳaranlıḳda köye dāḫil
olduḳ. Ateş yanar bir mahal gördüġümüzden oraya varıp bir iḫtiyār adam ne istersiniz
demesiyle selām verüp ḫālimizi ifāde vü beyān eyledik bizi içeri alup karnımızı ṭoyurduḳdan
soñra iḫtiyār adam ile sohbete başlayup Kâlîkût şehri buraya kaç sāʿatdir ve oradan gemi ile
Māhe şehrine gidilir mi diye suʿal eyledim. Kâlîkût şehri buradan yigirmi beş [20] saat olmalı
ve oradan Māhe şehrine gemiler gider ancaḳ denizi ziyāde serd olduġundan her vaḳt
gidemezler ve gitdikleri ḫālde otuz sāʿatde varabilirler demesiyle bu ḳadarca almış olduġum
malumātdan memnūn olup yatıp uyḳuya vardıḳ. Uyanıp ṣabāḥ olduḳda yola revān olup
aḫşāma ḳadar gidilerek bir köye daha vasıl olduḳ. Bir ḫānede ḳalaraḳ ertesi gün yola çıḳılaraḳ
o aḫşām dahi bir köye dahil olduk oradan hareket aḫşām olmadan bir köye varılaraḳ oraya
Kâlîkût şehri üç sāʿat olduġunu hāber aldıḳ ise de aḫşām ḳarīb ve ziyāde yorġun olduġumuz
cihetle orada ḳalaraḳ ferdāsı günü ṣabāḥleyin çıḳılıp bir ḥayli gidilerek Kâlîkût şehri
gözümüze görününce Metâb aġlamaya başladı. Birāz teselli vererek şehre yaklaşdıġımızda
ancak ahibbāsına teṣādüf etmemek içün ḫāric-i şehirde aḫşāma ḳadar eġlenüp gice girilmesini
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niyāz eyledi. Ben dahi razı olup aḫşām bir sularında derūn-ı şehre girip deniz kenarında bir
ḫāneye dāhil olduḳ. O gice orada kalıp ṣabāḥ olduḳda Metâb ḫāndan tışarı çıkmayup ben
yalnızca deniz kenarına Māhe [21] şehrine gidecek gemi aramaḳda oldum ise de o günü
bulamayup ertesi gününe taḥarrî eyledim. Faḳaṭ Kûşen şehrine oradan ʿavdetle Māhe şehrine
uġrayacak bir gemi ḫaber aldım ḫāna gelüp Metâb’a ḥaber verdim o gice ḫānda kalup ṣabāḥ
olduġunda ṭoġru deniz kenarında ḳahve dükkānında gidecek geminin reisini bulup Māhe
şehrine bizi her kaç kuruşa götürür ise orada kendisine verilmesini rica eyledim ise de
üzerimizde yolcu ḥāli olmadıḳdan başḳa perişān ḥālde olduġumuz cihetle sözümüze kulak
vermeyüp yalnız ben götürmem sözünden ġayrı bir şey söylemedi çaresiz ḳalaraḳ ey Metâb
utanma ve ṣıḳılmanıñ vaḳti deġil bir aḥbāb bul da bize kefil olsun dedim ol vaḳt dedi ki bu
reis pederimiñ iḥsānını görmüş bir adamdır faḳaṭ beni bilemedi diyerek hemān reisin yanına
varup kendini bildirdiġi anda eteġine sarılıp ḫālinden sual eyledi. Gemide bir tafṣîl söylerim
gidelim dimesiyle reʿis bizi ṣandal ile gemiye götürdü ve ḫayli ikrām edüp aḥşām üzeri
Kûşen’e gitmek üzere feg-i lenger ʿazîmet eyledik iki gün iki [22] gice gāh muḫālif ve gāh
müsāʿid hevā ile gidilüp Kûşen’e vaṣıl olduḳ yükünü çıḳarmaḳ münāsebetiyle dört gün
lenger-endaz ikāmet etdikden ṣonra beşinci gün ṣabāḥleyin oradan hareket bir ḥāyli açıldıkdan
ṣonra hevā serdlenmeġe ve denizde ṭalġalar büyümeġe başlayup reʿisiñ dahi telāşını görünce
yanına varup telāşından suʿāl eyledim ileride Lakrîv aṭaları önünde dökündü ṭaşlar vardır hevā
ḳalmaz böyle gider ise ḥālimiz fenādır demesiyle ʿaḳlım başımdan gidüp daʿimā insan
bulunduġu ḥāle teşekkür itmeli zirā ormana gider iken başıma gelen ḥāllere şükr itmeyüp
şikāyet ider idim ḥālbuki şimdiki ḥāliñ üzerine o ḥālim zevḳ ü ṣafā imiş aman yā rab bu
ḥālimin beterinden dahi saña ṣıġındım diyerek aġlamaġa başladım. Gice olup ḳaranlıḳ baṣdı
havā ise bir yandan serdleşüp geminin direkleri ve yelkenleri ḳalmayaraḳ ṭalġalar arasında
yuvarlana yuvarlana ḳaranlıḳda ne olduġumuz ve ne olacaġımızı bilemeyerek Metāb ile
beraber geminin ḳıç ṭarafında kenarına ṣıḳıca ṣarılup nihāyet ḥālimiz münṭazır olmaḳda iken
bir çatırdı ḳopdu ondan ṣonra gemi yalnız ṣallanmaġa başlayınca ṭaşa çarpmış olduġunu
ḥissederek bütün bütün ṣu içinde [23] ḳaldıḳ. Üzerimizden ṭalgalar aşdıḳça ḳollarımızda
dermān ḳalmadı ṣabāḥ olup aydınlıḳ oldu ise de hevāya sükūnet gelmediġinden üzerimden
aşan ṭalġalardan gemide adam olup olmadıġını ve nerede bulunup ḳara yakın mıdır
göremediġimden ṭalġadan ḳurtulup diġer ṭalġa gelinceye ḳadar gemide kimse can ḳurtaran
yok mu diyerek çok baġırdım. Bir ṭarafdan sese ẓuhūr itmediġinden gemide kimse olmadığını
ve ḳara uzaḳ olduġunu bildim artık ḥayātımdan dahi meʿyūs olup ḳollarımda ise ḳatʿā dermān
ve vücūdumda ṭāḳat ḳalmadıġından geminiñ kenarı elimden ḳurtulmaġa başlayınca Metāb
arkadaşım ben dahi gitdim der demez bütün bütün denize ġarḳ oldum. Ancaḳ can tatlı
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olduġundan dermansız bulunduġum ḥālde bile çabalamaya başladım ṭalġadan ḳurtulduġum
anda elime bir şey işleyince hemān can ḥavliyle ṣarılup ṣandal devrilmiş olduġunu ḥissederek
ṣıḳıca ṣarıldım. Bir ḫayli vaḳt ṭalġadan ṭalġaya yuvarlanmada iken yanıma bir büyücek ṣandāl
yanaşup beni aldı. İçinde üç nefer gemi tāʿifesi gördüġüm anda Metāb’ı suʿāl eyledim ise de
bunlar lisānımı bilmediklerinden ġarḳ olan gemi ṭarafını işaret ile gösterir hem aġlardım
bunlar dahi o ṭarafa gidüp gemiyi görünce [24] üzerine vardılar. Metāb arkadaşım diye
baġırdım hiç ses ve eŝer yoḳ geminin yanından ayrılup ol derece maḥzūn oldum ki telef
olmayup kurutulduġuma teʿessüf eyledim orada ṣandāl beni gemilerine götürmekde ve benim
gözüm ġarḳ olan gemi ṭarafından ayrılmayup baḳmaḳda iken denizde bir ḳaraldı gözüme
ilişince hemān ayaġa ḳalḳup üzerine gitmek üzere tāʿifelere işaret ile yalvarmaġa başladım.
Onlar dahi sürʿatle üzerine varup adam olduġunu bildiklerinden ben ise Metāb olduġunu
anladıġım ḥālde kendimi denize atmaḳ derecesinde çabaladıġımı gördüklerinde hemān ġayret
edüp acele ṣandāla alup lakin ḥayātdan eŝer ḳalmamış ḥālde batırdılar. Baʿde çabalaya
çabalaya gemiye varduḳ kapūdan beni içeri alup Metāb’ı ölmüş diyerek ḳabul etmeyüp denize
atmaḳ istedigini görünce vücūdu biraz sıcak olduġunu göstererek kabūl itmesini ricā ve
ayaġına kapandım ol vaḳt onu dahi aldı yatırup gemici uṣūlu üzere ilāç eylediklerinden ṣonra
bir sāʿat ḳadar o ḥālde yatup kendisine bir ufak ḥareket gelerek gözünü açup yüzüme
bakdıġını gördüġüm anda cenāb-ı ḥakka şükürler eyledim. Bir müddet ṣonra [25] sen kendini
denize bırakdıġıñ anda ben dahi kendimi bıraḳdım biraz yüzme bildiġimden ḫayli müddet
denizde ṭayanabildim ise de ḳurtulmayacaġımı bildiġimden kendimi ġāʿib eylemişim o aralıḳ
gelüp beni ḫalās eyledin dedi. Ben dahi ṣūret-i ḫalāsımı beyān eyledim baʿde kapūdana ikimiz
birlikde ziyāde teşekkür eyledik her ne ḳadar lisānımızı bilmiyor ise de ḥareketimizden
anlayup memnūn oldu faḳaṭ biz bu ḥālde iken gemi ḫayli yol almış ʿaḳlım başıma gelüp biz
ne ṭarafa gidiyoruz diyerek eṭrâfa naẓar eyledim geldiġimiz ṭarafa gitmekde olduġumuzu
gördüm amān Metâb arkadaşım naṣıl idelim biz geri gidiyoruz dedim. Bunlara işaret ile
Kûşen iskelesine bizi bıraḳmalarını ricā eyledim dedi lakin Kûşen’den ġāyet açıḳ gittiġinden
ve görüp gösteremediġimizden bir dürlü anladamadıḳ. El-ḥāsıl çaresiz kalup başımıza daha
neler gelecek diyerek gitmekde ve havā limanlıḳ olmaḳ ḥasebiyle gemi aġır gidüp bu ḥāl ile
iki gün iki gice gidilüp üçüncü güni ṣabāḥleyin gözümüze bir burun göründü tāʿiflerden
ismini suʿāl eyledim. Kamerîn burunu olduġunı söylediler faḳaṭ ince bir rüzgār çıḳdıġından
tāʿifeler ve kapūdan telāşa düştüklerinden aḳlım [26] başımdan gidip ne olacak deyip Metâb
ile ḫayretde ḳaldıḳ hele ḥamd olsun rüzgār artmayup ḳorkacaḳ kadar denizde ṭalġa
olmadıġından Kameriye burunu geçilüp bir gün bir gice daha gidilerek nıṣf-ı nehārda gözüme
bir aṭa görünmesiyle ismini suʿāl eyledim. Seylân aṭası dediler ve gemi dahi oraya ṭoġru
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gitmesiyle ḳaraya yaḳlaşdıḳ diyerek memnūn oldum ise de memleketimden uzaḳ düşdüġüme
maḥzūn oldum. Aḥşām bir sularında mezḳūr aṭaya varup gemi temirledi. Ṣabāḥ olduġunda
önünde bulunduġumuz şehriñ ismini suʿāl eyledim Kalûnbû şehri dediler geminiñ içinde
bulunan ḳırḳ elli ḳadar ṣandıḳları bu şehre çıḳarup ṣandāl ile tāʿifeler ve ḳapudan şehre gidüp
geldiler faḳaṭ ben çıkmayup Metâb ile gemide oturdum o gice yine orada ḳalıp ṣabāḥ olduḳda
kapudan ṣandāl ile şehre gitti. Bir müddet geçerek yanında bir adam ile gemiye geldi getirdiġi
adam lisānımızı bilüp bizim için getirilmiş olduġundan yanıma gelüp nereye gideceġimizi
suʿāl etti ben dahi memleketim Māhe şehri olup oraya gideceġimi beyān şimdiye ḳadar
başımıza gelen ḫāli ifāde eyledim kapūdan [27] eḥl-i insāf adam olduġundan ḥālime
merḥamet edüp kendisi buradan Bengâle körfezine gideceġinden memletimiz ṭarafına gidecek
gemi bulup bizi göndereceġini ifāde ve beyān eylemesiyle Metâb ile beraber kapudan elini
öptük tekrar kapudan getirmiş olduġu adam ile ṣandāla binüp gitdiler. Bir sāʿat geçer geçmez
ḳapudan gelip bizi alarak diġer bir gemiye çıḳardı ve vedā edüp gitdi. Girdiġimiz geminiñ
kapudanı Amerikanlu bir ihtiyār adam olup lisānımızı bildiġinden bizi yanına alup ḥālimizden
suʿāl eyledi. Ben dahi başımıza gelen ḥāli beyān iderek Māhe şehrine götürmesini ricā
eyledim. Kendisini Bûnbây şehrine gideceġinden Māhe şehrine uġrayup bizi bıraḳacaġını
vaʿd eylemesiyle onuñ dahi elini öpüp teşekkürler eyledik. O gice orada yatup ferdāsı temir
olaraḳ oradan hareket hareket eŝnā-yı rāhda hevā muḫālif oldı ise de ekŝer müsā‘id hevā ile
gice ve gündüz gidilüp yedinci günü ṣabāḥleyin kapūdan beni çaġırup uzaḳdan Māhe şehrini
göstermesiyle ne derece sevindiġimi tāʿrif idemem. Ancaḳ işbu sergüzeştimi muṭālaʿaya
raġbet [28] buyurup ḥālime vākıf olan iḫvānımıñ maʿlūmu olacaḳdır. Aḥşāma ḳadar gidilüp
ġurūb-ı şemsde Māhe şehrinin önüne geldim ve hevā müsāʿid olduġu cihetle yolundan
ḳalmamaḳ içün hemān bir iki yelkenlerini indirüp bizi ṣandāl ile şehre çıkarmasını tāʿifelere
söyledi biz dahi ʿazīm teşekkür ederek vedā edüp ṣandāl ile sāʿat bir iki sularında şehre
muvāsalat eyledik ṣandālda bulunan tāʿifelere dahi teşekkür iderek vedā edüp yola revān
olduḳ. Ḫānemiñ önüne gelüp ḳapuyı çaldım içeriden birisi ne istersin demesiyle kapuyı açdı
ḳaranlıḳ olmaḳ ḥasebiyle birbirimizi göremeyüp faḳaṭ sesinden lālām olduġunu bildim ise de
kendimi bildirmeyüp Mansûr efendiyi isterim dedim. Ol vaḳit bir āh çeküp biz de isteriz ama
üç ay oluyor ġāʿib oldı. Pederi ve anası ḫasta yatarlar sen de derdümiz[i] tazeleme def‘ ol
buradan bizi deli ve divāne mi ideceksin dedi. Hele bir mum getir Mansûr efendiyi
göstereyim dememle ol dahi bu sözümden ve sesimden anlayup hemān ḳoşaraḳ mum getirüp
beni görmesiyle ḳucaklayup nerdibenden yukarı çıkup içeri babamıñ [29] oṭasına girdim.
Babam bir yataḳda vālidem bir yataḳda ḫasta yatdıḳlarını gördüm evvelā babamıñ ve soñra
vālidemiñ ayaklarını öpdüm babam dahi beni sīnesine baṣup iki gözlerimden aġlayaraḳ öpdü.
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Vālidem ise sevincinden iki gözlerinden seyl gibi yaş akar ben aġlayaraḳ başıma gelen ḥālleri
ve arkadaşım Metâb’ıñ ḫālini ve berāber getirmiş olduġumu beyān eyledim. Onu dahi
yanlarına çaġırup aḫiret evlādı etdiler bir dahi izn ü ruḫṣatları olmadıḳça bir maḥalle
gitmeyeceġime

ḥużurlarında

yemîn

ü

ḳasem

eyledim

onlarıñ

dahi

baña

olan

muḥabbetlerinden ḳabaḥatimi ʿafv edüp nevāziş ü iltifat eylediler ben dahi bi’s-ṣıḥḥatihi ve’sselāmetihi cenāb-ı vācibüʿl-vücūd ḥażretlerine teşekkür eyleyip Metâb ile berāber oḳuyup
yazmaġa çāre ve tedbīr ile meşġūl oldum.
Sonuç
Bu çalışmada; bugüne kadar yayımlanmamış ve üzerinde çalışma yapılmamış olan
“Hikâye-i Mansûr”un nüshaları ve dili hakkında bilgi verilmiş, ayrıca eserin türüyle ilgili bazı
değerlendirmelerde bulunulmuştur. Matbu nüshadan metin neşrini yapmış olduğumuz bu
hikâyenin; tek bir olay etrafında gelişen ve Mansur adlı kahramanın başından geçen çeşitli
maceraları konu alan realist bir hikâye niteliği taşıdığı görülmektedir. Ancak şunu da
belirmek gerekir ki; halk hikâyesinin birçok özelliğini taşımayan Hikâye-i Mansûr’un,
Boratav’ın realist hikâye tanımını da tam olarak karşılamadığı anlaşılmaktadır. Bu bakımdan
bu tür halk hikâyeleri üzerine yapılan çalışmaların sayısındaki artışla beraber, realist halk
hikâyeleri üzerine yeni tanımlamaların yapılacağını düşünüyoruz. Hikâye-i Mansûr’dan
hareketle realist halk hikâyelerini; geleneksel hikâye türünün gelişerek romana açılmaya
başladığı bir dönemin ürünleri olarak değerlendirmek mümkündür. Nitekim hikâyenin
sonlarına doğru karşımıza çıkan “Ancaḳ işbu sergüzeştimi muṭālaʿaya raġbet buyurup ḥālime
vākıf olan iḫvānımıñ maʿlūmu olacaḳdır” ifadesi eseri; Ahmet Midhat Efendi’nin eserlerinde
olduğu gibi halk hikâyesi ile modern romanın arasında bir yere oturtmaktadır.
Burada Hikâye-i Mansûr’un halk hikâyesi ile ortak yönlerine de dikkat çekmek
yerinde olacaktır. Halk hikâyelerinde kahramanın bireyleşme sürecine girmesi için bir
maceraya, yolculuğa sürüklenmesi gerekmektedir. Joseph Campbell’in “kahramanın sonsuz
yolculuğu” adını verdiği ve “yola çıkış-erginlenme-dönüş” şeklinde kavramsallaştırdığı bu
sembolik yolculuk, kahramanın olgunlaşması açısından önemlidir. Nitekim Hikâye-i
Mansûr’da Basra’da doğmuş olan Mansur, ailesinden ayrılmış, bir çeşit kendini bulma
yolculuğuna çıkmış, ormanda ve denizde birçok macera ve tehlikeli bir yolculuktan sonra
tekrar ailesinin yanına, kişisel gelişimini, erginleşmesini tamamlamış olarak dönmüştür.
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