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ÖZET
Türk edebiyatında manzum ve mensur olarak binlerce eser yazılmıştır. Bunlardan bir
kısmı gün yüzüne çıkarken bir kısmı da hâlen araştırılmayı beklemektedir. Üzerinde
çalışılması gereken ve bu alanda eksikliği ziyadesiyle hissedilen konulardan biri de
mensur hikâyelerdir. Fakat Klasik edebiyatta manzum eserlerin mensur eserlere göre
daha çok ilgi görmesi bu konu üzerine gereği kadar durulmamasına neden olmuştur.
Bu makalede, Hüdâyî’nin Begzâd ile Ebû Seyf Hikâyesi adlı eseri incelenmiştir.
Hikâye, Türk Edebiyatı nesrinin en önemli özelliklerinden biri sayılan manzummensur bir yapıda oluşturulmuştur; mensur metnin içerisinde pek çok şiir
bulunmaktadır. Hikâyenin konusu Şekâyî ile Selvi Hân arasındaki beşerî aşka
dayanmaktadır. Eserin elimizdeki nüshası İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Kütüphanesinde bulunmaktadır. Mensur hikâyeler alanındaki çalışmaların azlığı ve
bu boşluğun bir nebze de olsa doldurulması amacıyla bahsi geçen eser üzerinde bir
inceleme yapılmış ardından da hikâyenin transkripsiyonlu metni sunulmuştur.
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HÜDÂYÎ’S STORY OF BEGZÂD AND EBÛ SEYF
ABSTRACT
Thousands of works have been written in verse and prose in Turkish literature. While
some of them are exposed to the day, some are still waiting to be investigated. One of
the most important issues that need to be studied and which is felt in this field is
prose stories. The fact that verse works in our literature attracted more attention than
prose works led to the lack of emphasis on this subject.
In this study, Hudayi’s written story with Begzad and Ebu Seyf was examined. The
story, which was one of the most important features of Turkish folk literature, prose is
formed in a structure of verse and prose; there are many prose poems in the text. The
subject of the story, is based on the love story between Şekayi and Selvi Han. This
work is available in the Istanbul University Rare Books Library. Our research shows
that this story has not been the subject of any scientific studies so far. In order to fill
this gap, a study was carried out on the aforementioned work, and then the
transcribed text of the story was presented.
Keywords: Hüdayi, Begzad, Ebu Seyf, Selvi Han, Şekayi, prose story.

GİRİŞ
Edebiyat mahsulleri genel olarak nazım ve nesir şeklinde ikiye ayrılır. Bununla
beraber nazım ve nesir karışık yazılmış eserler de vardır. Nazmın sözlük
anlamı “dizme, tertip etme, sıraya koyma, sıra, dizi”; nesrin anlamı ise
“saçmak, dağıtmak”tır. “Bu münâsebetle manzûm olmaksızın derli toplu söz
söylemeye ve tabiî konuşma tarzındaki söze nesir denilmektedir.”(Tâhirü’lMevlevî,1984:116) Türk edebiyatında sanatkârane nesir yazıcılığı, sırf edebî
eserlere mahsus kalmamış, tarih, siyaset vb. türdeki eserleri de içine almıştır.
Klasik Türk Edebiyatında esas türün nazım olduğu ve sanat göstermek, hüner
sergilemek için en uygun alanın manzum eserler olduğu düşüncesi hâkimdir.
Ancak Türk edebiyatında mensur eserler de en az manzum eserler kadar
araştırılmaya değer niteliktedir. Mehmet Kaplan, bu noktaya işaret ederek
şunları kaydetmektedir: “Eski Türk edebiyatı divanlardan ibaret değildir. (...)
Eski edebiyat, (...) en kültürlü milletlerin edebiyat tarihlerinde yer alacak
çapta nesir ustaları yetiştirmiştir. Bugün biz bu geniş edebiyatı pek az biliyor
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ve anlıyoruz. Türk kültür tarihinin geniş deposunda el değmedik nice
yazmalar, hazineler vardır.” (Karaalioğlu,1980:738).
Geçmiş kültürel değerlerimiz ve toplumsal hayatımızın aynası olan Osmanlıca
yazma eserler Türk kültürü için önemli kaynaklardandır. Eski edebî metinler;
klasik Türk şiiri ve nesri, dil bilgisi, edebiyat tarihi, edebiyat bilgi ve teorileri
gibi konularda önemli bilgiler içermektedir. Bu eserlerin günümüz harflerine
aktarılarak bilim dünyasına kazandırılması kültür ve edebiyat açısından
büyük bir kazanç olmaktadır. Gün ışığına çıkarılan her eser dönemin sosyal,
siyasal, kültürel, ekonomik, dini, sanatsal, vb. yaşantısını yansıtarak kültürel
zenginliğimizi tanımamıza yardımcı olmaktadır.
Makelenin konusu olan Begzâd ile Ebû Seyf Hikâyesi manzum-mensur karışık
olarak yazılmış aşk hikâyesidir. Konu bakımından özel bir yelpazeye sahip
olan bu nazım şeklinin çalışma konusu olarak ele alınması, edebî
zenginliğimizi geliştirme amacına dayanmaktadır. Eserin incelediğimiz nüshası
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde Begzâd ile Ebû Seyf
Hikâyesi adıyla kayıtlıdır.
Çalışmamızın giriş bölümünde klasik edebiyatta mensur hikâye hakkında bilgi
verilmiştir. Devamında ise Begzâd ile Ebû Seyf Hikâyesi hakkında genel
bilgiler verilip eser incelenmiştir. Bu bölümde Hikâyenin içeriğini oluşturan
çeşitli unsurlar: olay örgüsü, dil, imla ve üslup özellikleri, nazım şekilleri ve
nüsha tavsifi üzerinde durulmuştur. Makalenin sonunda ise transkripsiyonlu
metin sunulmuştur.
1. Klasik Türk Edebiyatında Mensur Hikâyenin Yeri
Dünyada yer alan tüm edebiyat sahalarında hikâye, en geniş ifadesiyle “bir
olayın anlatımı” şeklinde düşünülmüştür. Klasik Türk Edebiyatında da ister
manzum ister mensur olsun bir olayı anlatan tarih, masal, efsane, latife,
destan, menkıbe, vs. gibi tahkiye esasına dayanan bütün eserler genel olarak
“hikâye” olarak adlandırılmıştır. Aynı zamanda hikâye türünden bir eserin de
destan, kıssa, efsane, menkıbe, latife, tarih, nevâdir vs. gibi isimlerle de
adlandırıldığı görülmektedir. Bunun yanında bir hikâye değişik terimlerle de
ifade edilebilmektedir (Kavruk,1998:2).
Bilindiği üzere Türklerin geçmişi çok eskilere dayanmaktadır ve bu bağlamda
hikâyecilik geleneğinin İslâmiyet öncesi dönemde de mevcut olduğu
bilinmektedir (Mazıoğlu,1985: 19). Hikâyelerin ilk örnekleri Uygur Türklerinde
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görülmüştür. Dîvânü Lügati’t-Türk’te “ötkünç, ötükünç” Dede Korkut’ta ve
Karahanlı Dönemi eserlerinde “sav” gibi kelimeler hikâye yerine kullanılan
kelimelerdendir.
Klasik Türk edebiyatının mahsullerinden olan hikâye, genel olarak nazım ve
nesir şeklinde ikiye ayrılır. Bununla beraber nazım ve nesir hâlinde karışık
yazılmış eserler de vardır. Uzun bir olay örgüsüne sahip olan manzum
hikâyeler için genelde “mesnevî” nazım şekli tercih edilmiştir. Mensur
hikâyeler ise bu edebiyatta sade, orta ve süslü nesir olarak ortaya
konulmuştur.
Eski Türk Edebiyatında esas olan nazım yani şiirdir. Sanat göstermek isteyen
kişinin sanatını en iyi şekilde manzum eserlerde gösterebileceği görüşü nesre
ilgiyi azaltmıştır. Fakat bu duruma rağmen Türk edebiyatında nesir, nazım
kadar olmasa da gelişimini sürdürmüş tarih, seyahat-nâme, hikâye, menâkıbnâme, tefsir, hadis, fıkıh, siyer vb. alanlarda pek çok kıymetli eserler kaleme
alınmıştır. Bu eserler içerisine en az ilgiyi de dilinin ve konusunun sade, açık
ve anlaşılır olması sebebiyle hikâye türü almıştır. Türk edebiyatının en önemli
kaynaklarından olan tezkirelerde şairlerin mensur eserlerinden söz edilmiş,
ancak şair olmayan nesir yazarlarından ve eserlerinden bir takım eser ve yazar
dışında hemen hemen hiç bahsedilmemiştir. Hatta hikâye yazmak veya
tercüme etmek bazı tezkirelerde alay konusu bile edilmiştir. Bundan dolayıdır
ki bu tür eser yazanların büyük bir kısmı eserlerine imzalarını atmaktan
çekinmiştir. Buna rağmen Türk edebiyatında hikâyecilik gelişmiş, bu türde
pek çok eser kaleme alınmıştır. Hatta Cinânî, Vahdî, Veysî, Nergisî gibi devrin
meşhur şairleri yüzyıllarca unutulmayacak mensur hikâye kitapları telif
etmişlerdir (Kavruk,1998:6).
Mustafa Nihat (2017:42), hikâyeyi bir bütün olarak ele almış ve
sınıflandırmıştır. Klasik Türk edebiyatında hikâyeleri; mensur hikâyeler, halk
arasında yazılı olarak okunan hikâyeler, halk arasında ağızdan ağza aktarılan
hikâyeler ve zümrelerin kendi amaçlarına uygun şekillere soktukları hikâyeler
olmak üzere beş gruba ayırmıştır.
Başlangıçta Arapça, Farsça ve diğer dillerden çeviri yoluyla meydana getirilen
hikâyelerin konusunu zamanla yerli motifler almıştır. “Eski Türk Edebiyatında
hikâye şiir gibi amaç değil, bir araç, okuyucuyu eğitmek, ona belli bir mesaj
vermek için bir vasıta olarak kullanılmıştır. Hikâyeler “kıssadan hisse”
çıkartılacak tarzda kaleme alınmıştır. Her hikâyeden okuyanın mutlaka bir
pay çıkarması hedeflenmiş, bazı hikâyelerde başta ve sonda yazar tarafından
bu “hisse” açıkça belirtilmiştir. Hikâyelerinin en büyük gayesi okuyucuyu
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eğlendirirken onlara belli konularda bilgi vermek; onları, dinî, ahlakî yönden
eğitmek, olgun birer insan olmalarını sağlamaktır.” (Kavruk,1998:8).
Sonuç olarak, bir milletin kültürel ve sanatsal kodlarının örneklerini çok rahat
görebileceğimiz türlerden olan; müellifi bilinen veya bilinmeyen birçok
“mensur hikâye” olduğunu belirtmemiz gerekir. Bu eserlerin yazarı veya
dönemin belirsizliği metinlerin edebî değerini hiçbir şekilde düşürmemektedir.
Aksine bu eserler üzerine çalışmalar yapılarak hem kültür dünyamıza hem
edebiyat dünyamıza önemli katkılarda bulunulacağı kanaatindeyiz. Mensur
hikâyeler, klasik edebiyatın da sade ve anlaşılır diliyle halktan tamamıyla
kopuk olmadığının kanıtı mahiyetindedir. Çünkü değişik dönemlerde yazılmış
hikâyeler bir milletin hayatını, âdetlerini, yaşam tarzını ve bakış açılarını
yansıtabilmektedir. Bu nedenle hikâyelerin incelenmesi önemli olup gerekli
çalışmalar ve araştırmalar ile bu eserlerin değeri ortaya konulmaktadır. Bu
bağlamda mensur klasik hikâyelerin bir örneği olan Hüdâyî’nin Begzâd ile Ebû
Seyf Hikâyesi tarafımızdan seçilmiş ve üzerine incelemeler yapılmıştır.
BEGZÂD İLE EBÛ SEYF HİKÂYESİ’NİN İNCELENMESİ
1.Begzâd ile Ebû Seyf Hikâyesi’ne Genel Bir Bakış:
Makalemizin konusu olan Begzâd ile Ebû Seyf Hikâyesi’nin müellifi
Hüdâyî’dir. Hüdâyî ilk bakışta Begzâd ile Ebû Seyf Hikâyesi’ni kaleme almış
biri gibi görünmektedir. Ancak bizim kanaatimiz var olan ve halk arasında
anlatılan bir hikâyeyi kendi yorum ve üslubuyla yazıya geçirdiği şeklindedir.
Yazarın hayatı hakkında gerek biyografik eserlerde gerekse tezkirelerde ve
daha pek çok kaynak eserde doğrudan bilgi bulunmamaktadır. Bahsedilen
kaynak eserlerde Hüdâyî adlı birkaç şair ve yazar vardır. Ancak bunların bizim
tezimize konu olan müellif olduğuna dair kesin bir kanıt yoktur. Begzâd ile
Ebû Seyf Hikâyesi’nin eldeki nüshasının katalog bilgilerinde de yazarla ilgili
malumat yetersizdir. İncelediğimiz metnin “temmet” bölümünden sonra yer
alan şiirde Hüdâyî mahlası geçmektedir. Bu da eserin Hüdâyî’ye ait olduğunu
göstermekedir.
Ey Ḫüdāyì óÀãıl oldı her kelām
Aòfādan beyāne çıúardıú bir nām
Òoş getürdiñ vezin eyledim temām
Şeúāyì de Selvi ḪÀna úavışdı (77b)
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Klasik hikâyeler arasında karşımıza çıkan bu hikâyenin ne zaman, nerede ve
nasıl yazıldığı bilinmemektedir. Ancak dil ve üslup özelliklerinde eserin 19.
yüzyılda yazıya geçirildiği düşünülmektedir. Yazar ve eser hakkında bilgi
sahibi olamayışımızın en büyük sebebi ise Klasik edebiyatta nesre karşı
bilhassa hikâye türüne karşı önyargı ve küçümseyiş olması sebebiyle
yazarların büyük bir kısmı eserlerine imzalarını atmaktan çekinmeleri, böylece
tenkit edilmekten ve alaya alınmaktan kendilerini kurtarmak istemeleridir.
Eserin
bilinen
tek
nüshası
İstanbul
Üniversitesi
Nadir
Eserler
Kütüphanesi’nde yer almaktadır.
Kaynağı hakkında bilgi sahibi olamadığımız Begzâd ile Ebû Seyf Hikâyesi’nin
konusu beşerî aşka dayanmaktadır. Eser klasik nesrin en önemli
özelliklerinden biri olan manzum-mensur karışık bir yapıda oluşturulmuştur.
Genellikle hikâyenin anlatım ve olay kısmı mensur, duygu ve heyecanı ifade
eden bölümleri ise manzum olarak söylenmiştir. Manzum kısımlardaki şiirler
bazen âşıkâne bir üslupta olup nesirdeki ifadeleri pekiştirir niteliktedir. Bu
şiirler parçadan çıkarıldıkları zaman olay örgüsü bağlamında metinde hiçbir
anlam kaybına yol açmazlar. Bazen de şiirler bir olay anlatarak nesri
tamamlayıcı konumdadır ve parçadan çıkarılmaları hâlinde metinde anlam
eksikliğe neden olabilmektedirler. Genel muhteva olarak şiirler kahramanların
duygu, heyecan ve düşüncelerini anlatır niteliktedir.
Şiirler, başkahramanlar olan Şekâyî ve Selvi Hân’ın ağzından söylenmiş olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu şiirler ya iki âşığın birbirlerine karşılıklı şiir
söylemesi şeklinde ya da kahramanların yaşadıkları olaylar sonucunda
hissettikleri duyguların yoğunluğunu anlatması şeklindedir. Hikâyede mensur
kısımdan manzum kısma geçilirken genellikle; “aldı oğlan, aldı kız, görelüm ne
söyledi, bakalım ne yazmış, bakalım ne söyledi…” şeklinde kalıplaşmış
ifadeler kullanılır.
“Aldı oàlan:
Gizli derdim size birbir söyleyem
èAceb biñde biri beyÀn olur mı
Başıma geleni ifÀde iylesem
Ùoàrı sözden bilmem ziyÀn olur mı” (75a)
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“Baúalım orada ne söyledi:
DiyÀr-ı àurbete yolı uàrarsa
Neden perìşÀn olur óÀli àarìb
Tìà-ı miónetle baàrın doàrarsa
Bükülür ol zamÀn beli àarìbiñ” (51a)
Eser genel olarak aşk kategorisinde bir konuya sahipken bu hikâyenin başlığı,
geleneğin dışına çıkarak başkahramanların adlarını taşımamaktadır. Bu
bakımdan hikâyenin başlığı, hikâye boyunca aşk ve maceraları anlatılan
Şekâyî ve Selvi Hân değil bu kahramanların babalarının isimleri olan Begzâd
ile Ebû Seyf Hikâyesi olarak adlandırılmıştır. Begzâd, Selvi Hân’ı Ebû Seyf ise
Şekâyî’nin babasıdır. Sade, açık ve anlaşılır; halk diline yakın bir dil ile yazılan
bu metin:
“BegzÀd ile Ebÿ Seyf HikÀyesidür” (1b)
üst başlığıyla başlayıp,
“NişÀbÿr ŞÀhı bunlar içün dügün yapdırup birbirlerine evlendirüp muradlarına nÀéil
eyledi. MevlÀ-yı müteèÀl óaøretleri cümle diñleyenleri murÀdına úavışdıra Àmìn.
Oúuyanı yazanı raómetinle yarlıàÀgıl yÀ áanì.” (75a)
şeklinde bir dua ile bitmektedir.
Hikâyede dua bölümünden sonra bir de dokuz dörtlükten oluşan bir şiir
bulunmaktadır. Yazar bu şiirde edebiyattaki aşk hikâyelerine konu olan Leyla
ile Mecnun, Şirin ile Ferhat, Aslı ile Kerem, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber…
gibi birçok âşk hikâyesi kahramanını yâd ettikten sonra Şekâyi’nin de Selvi
Hân’a kavuştuğunu ve o âşıklar zümresine ulaştığını söylemektedir.
Hikâyede vak’a tipi tek bir zincir hâlinde ilerlememektedir. Metinde iki
başkahraman üzerinden işlenen aşk hikâyesinin yanı sıra macera, gurbet,
dostluk, zenginlik, yoksulluk ve kahramanlık ögeleri de yer almaktadır.
Hikâyede her olayın merkezinde Şekâyî ile Selvi Hân ve aşkları yer almaktadır.
Hikâye metninin içerisinde dua, beddua, deyim, atasözü vb. örneklerine
rastlanmaktadır. Ayrıca yazarın yaşadığı bölge ve dönemle ilgili örf ve âdetlere,
kültürel özelliklere rastlanmaktadır.
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Hikâyede olağanüstü unsurlar bulunmaktadır. Kahramanlar ailenin tek
çocuğu olup bir dua veya bir simge vesilesiyle dünyaya gelmektedirler. Bu
durum hikâyenin sonuna kadar değişik şekilde devam etmektedir. Hikâyede
kahramanlara en çok yardımcı olan karakterler Hızır, Nişabur Şahı ve Şah
Behvâc’dır.
Hikâye ilk olarak Begzâd ile Ebû Seyf’in tanıtılması ve aralarında geçen
hadiselerin aktarılması ile başlamaktadır. Daha sonrasında hikâye ilerlerken
olay akışı Begzâd ile Ebû Seyf’in bir dervişin duası vesilesiyle çocuklarının
doğması ve bu çocukların sekiz-dokuz yaşlarında başlayan karşılıklı aşk
maceraların anlatılması olarak devam etmektedir. Asıl tema bu ikilinin
başından geçen hadiselerle ilgilidir.
Olaylar araya başka karakterlerin girmesi ile canlılık kazanmaktadır. Bu
canlılık, dil ve anlatım teknikleriyle dışa yansıtılarak hissettirilmektedir. Bu da
okuyucuda ilgi uyandırmaktadır. Hikâyede ana olay örgüsüne bakıldığında
diğer vak’a zincirlerinin halkalarıyla bir bütünlük arz ettiği görülmektedir. Bu
durum anlatımda bir ahenk sağlayarak dikkati toplu tutmaya yaramakta ve
metne bir akıcılık vermektedir.
Metin boyunca mücadele unsuru çok belirgindir. Şekâyî’nin Selvi Hân’a
kavuşmak için girdiği mücadele hem maddî hem de manevîdir. Maddî kısmı
kendisinden istenilen malların temin edilmesi noktasında çektiği zorluklarla
açıklanabilmektedir. Manevî kısmı ise bu uğurda katlandığı gurbetlik ile
ailesine, memleketine, sevdiğine duyduğu özlem ve ayrılık acısıyla
açıklanabilmektedir. Şekâyî, engeller ve tehlikelerle dolu olan yolculuğunda
bazen kendine yardımcı olan tiplerle bazen de kendine engel olan tiplerle
karşılaşmaktadır. Bu yardımların ve engellerin haricinde o, büyük bir azim ve
cesaret göstererek bütün zorlukları atlatabilmektedir. Selvi Hân’ın da benzer
süreçlerden geçtiği gözlemlenmektedir. Onun da anne ve babasına karşı
verdiği mücadele dikkat çekmektedir. Hikâyenin baş kadın kahramanı olan
Selvi Hân’ın son derece cesur, vefakâr, sabırlı ve fedakâr olduğunu söylemek
mümkündür. O, aşkı uğruna yurdundan, babasından ve zenginliğinden
vazgeçecek kadar korkusuz bir karakterdir. Uzun süre sevdiğinden haber
almamasına rağmen ümidini hiç kesmeden onun dönmesini bekleyen bir âşık
olarak hikâyede yer almaktadır.
Begzâd ile Ebû Seyf Hikâyesi’nde olayların nakledilmesi ve aktarılması bir
anlatıcı tarafından sağlanmaktadır. Bu anlatıcı, hâkim bakış açılı üçüncü tekil
anlatıcıdır. Yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak olan her şeyi bilip, görüp,
duymaktadır ve kahramanların gönlünden geçenleri okumaktadır. Olayların
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dışında olmasına rağmen kahramanlardan daha çok bilir. Her olaya hâkim
olmakla birlikte kendi dilediği gibi kahramanları konuşturur ve onları istediği
gibi hareket ettirir. Anlatıcı, meydana gelen olayların akışına da zaman zaman
müdahalelerde bulunmaktadır. Kendi görüş, düşünce ve bilgilerini okuyucuya
istediği yerde ve istediği şekilde aktarmaktadır. Anlatıcı metinde “görelüm ne
söyledi, bakalım ne yazmış, bakalım ne söyledi, hâsılı sözi uzatdık, gelelim
hikâyenin evvelinde…” gibi ifadeler kullanarak direkt okuyucuya hitap
etmektedir. Nitekim bu ifadelerin hikâye boyunca kullanılan birer kalıp ifade
olduğunu da söylemek gerekir.
Anlatıcı, hikâyeyi anlatırken bir hadisenin mekânını veya zamanını belirterek
ara sıra hikâyenin akışını durdurup başkahramanların diliyle onların
duygularını, acılarını ve çektiği zorluklardan şikâyetlerini aktarmaktadır.
Hikâyede bu çoğu zaman şiir (manzume) şeklinde kendini gösterir. Tüm
bunların yanı sıra anlatıcı uygun bulduğu yerlerde okuyucuya bilgi vermeyi
açıklayıcı ibarelerle anlatımını desteklemeyi de bir yöntem olarak
kullanılmıştır.
Bu tarz hikâyelerin temel özelliklerinden biri de eserde zaman ve mekân
kavramının genel ve belirsiz olmasıdır. Olayların geçtiği yerlerin ve zamanın
çoğu, hayal ürünü ya da bilinmeyen mekân ve zamandır. Hikâyenin bünyesini
teşkil eden motifler oldukça klasik ve umumi unsurlar içermektedir. Begzâd
ile Ebû Seyf Hikâyesi’nde çocuğu olmayan şah, elma, ilk görüşte âşık olma,
hayvanlarla konuşma, zindana atılma, cansız varlıklarla konuşma,
mektuplaşma gibi pek çok motif bulunmaktadır. Klasik eserlerde sıklıkla
karşılaşılan ve çoğu mazmunlaşmış olan bu motifler, çalışmamızın motif
inceleme kısmında değerlendirilmiştir.
Hikâyedeki olaylar kahramanın memleketi olan Nişabur’da başlayıp ve orada
bitmektedir. Nitekim hikâyede belirgin olarak verilen tek mekân Nişabur’dur.
Nişabur İran’da bir şehirdir. Bugün hâlen varlığını sürdürmektedir. Hikâyenin
sonunda yaşanan türlü maceradan sonra kahraman kendi memleketine geri
dönmektedir. Âşıklar birbirine kavuşmaktadır. Böylece hikâye mutlu bir sonla
bitmektedir.
Genel itibariyle hikâye, klasik mensur hikâyelerinin yaygın özelliklerini
taşımakla birlikte oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Ayrıca hikâyede sosyal ve
kültürel hayatın etkileri de bariz bir şekilde kendini göstermektedir. Bunun
yanı sıra dini unsurlara, gelenek, görenek ve âdetlere de sıklıkla
rastlanmaktadır.
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2. Olay Örgüsü
Nişabur şehrinde Begzâd ile Ebû Seyf adında iki kimse yaşamaktadır. Bu
kimselerden Begzâd zengin ve Ebû Seyf ise fakir biridir. Yaşları bir hayli
ilerleyen Begzâd ve Ebû Seyf’in çocukları olmaz ve bu duruma çok üzülürler.
Begzâd, mala mülke değer veren biridir. Ebû Seyf ise mahzun ve güçsüz
biridir. Begzâd bir gün evinde davet verir. Bu davete katılan Ebû Seyf,
Begzâd’ın evine gider ve bir köşeye oturur. Begzâd kendi gibi nüfuzlu zengin
arkadaşlarına yakınlık gösterip muhabbetle muamele ederken Ebû Seyf ile
alakadar olmaz ve ona hürmet göstermez. Ebû Seyf bu durumu fark edince
üzülüp hemen oradan kalkıp kendi evine doğru yol alır. Eve geldiğinde
karısına tüm olup bitenleri anlatır.
Ebû Seyf ve karısı böyle konuşmaktayken kapıdan ansızın biri gelir. Selam
verip oturur. Derviş olduğu anlaşılan bu kimse Ebû Seyf’e neden ağladığını
sorar. Üzüntüsünün sebebini öğrenmek ister. Ebû Seyf tüm olup bitenleri bir
de dervişe anlatır. Söylenenleri işiten derviş göğsünden bir elma çıkarıp Ebû
Seyf’e verir. Verdiği bu elmayı yiyip hatunuyla bir araya gelmesini tembihler.
Ebû Seyf’in evinden çıkıp hemen Begzâd’ın yanına gelir. Ona da bir elma verip
verdiği tembihleri tekrarlar. Allah’ın izniyle çocuklarının olacağını söyler.
Ebû Seyf’in yanına gelip ona elmayı veren derviş oradan ayrılırken Ebû Seyf’e
Allah’ın izniyle bir erkek çocuğu olursa ismini Şekâyî koymasını söyler.
Begzâd’a ise bir kız çocuğu olursa ismini Selvi Hân koymasını söyleyerek
gözden kaybolur. Ebu Seyf de Begzâd da dervişin tembihini yerine getirirler.
Bir süre sonra vakti saati tamam olunca Begzâd’ın bir kızı ve Ebû Seyf’in bir
oğlu dünyaya gelir. İsimlerini dervişin söylediği gibi verirler.
Aradan yıllar geçip çocuklar büyüyüp sekiz-dokuz yaşlarına gelirler. Begzâd
kızını bol armağan vererek eğitim alması için hocaya(mektebe) gönderir. Selvi
Hân tez vakitte okumayı öğrenir. Selvi Hân, yine bir gün mektebe giderken yol
üstünde oğlanı görünce kız, oğlandan; oğlan da kızdan hoşlanır. Selvi Hân ve
Şekâyî birbirine ilk görüşte âşık olurlar. Fakat oğlan fakir bir ailenin çocuğu
olduğu için çok utanarak bir şey söylemeden öylece bakakalır. Hâl böyleyken
kız aşkını dindiremeyip oğlana bir şiir söyler. Şiirinde evvela oğlanın adını
sorar. Ardından oğlana âşık olduğundan ve bu aşkın kendisini etkilediğinden
bahseder. Oğlanın da sevdasına karşılık vermesini diler. Kız oğlana böyle
söyleyince oğlan da kıza cevap olarak bir şiir söyler. Şiirinde gönlünü kıza
kaptırdığını, kendi hâlinde aheste gezerken aşk derdiyle ateşlerde yandığını
ifade eder. Böylece oğlan ile kız bir vakit konuşup sohbet ederler. Kız oğlanla
beraber mektebe gitmek ve beraber okumak ister. Oğlan ise babasının fakir bir
Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [ESTAD]
Cilt: 2 Sayı: 2 Ağustos 2019 ss. 1064-1133

1073

1074

Yakup POYRAZ – Büşra AZGUN

kimse olduğunu bu nedenle de bunun pek mümkün olmayacağını belirtir. Kız
bunun üzerine başındaki altınları çıkartıp oğlana verir ve babasına vermesini
söyler. Oğlan da altıları alıp babasına verir ve filan hocaya okumak için gitmek
istediğini söyler. Bundan sonra oğlan ile kız birlikte okumaya başlarlar.
Hikâye devam ederken kız bir gün babasından izin alıp hocaya giden
arkadaşlarını hem dua hem de sohbet etmek için içi güllerle dolu bahçelerine
davet eder. Selvi Hân ile bahçıvanın kızı Kamile’nin gayet iyi bir arkadaşlıkları
vardır. Selvi Hân Kâmile’den bu davetini Şekâyî’ye haber vermesini ister.
Kâmile oğlanın yanına giderken Selvi Hân, bahçede gezinerek güllerin
arasında bir şiir söyler. Şiirde bahçedeki güller, bülbüller ve ağaçlarla
konuşan Selvi Hân, Şekâyî’nin geleceğini duyunca çok mutlu olur. Öte yandan
Kâmile, oğlana gidip kızın selamını götürüp onu bahçeye çağırır. Oğlan baş
göz üstüne diyerek Kâmile’yi geri yollar. O da bir şiir söyler. Selvi Hân’ın
yanına gideceği için mutlu olur.
Oğlan arkadaşlarını toplayıp tarif edilen bahçeye gelir. Bahçenin ortasında
döşenmiş bir havuz vardır. Varıp üzerine otururlar. Bir müddet istirahat
ettikten sonra diğer çocuklar bahçe içine doğru dağılırlar. Şekâyî havuzun
başında yalnız kalır. Selvi Hân’ı göremeyen Şekâyî mahzun olarak bir şiir
söyler. Bu arada bahçenin içinde tenha bir yer vardır. Selvi Hân ve Kâmile
orada misafirler için hazırlıklar yapıp ziyafet hazırlarken bunların
geldiklerinden haberi olmaz. Selvi Hân bahçeye geldiğinde görür ki arkadaşları
bahçe içine dağılmışlar. Nitekim Şekâyî havuz başında oturur. Selvi Hân
hemen yanına varıp selam verir. Oğlan kızı göremediğinden ve aşkının
şiddetinden ağlamaya başlar. Kız göğsünden bir elma çıkarıp oğlana verir ve
oğlanın gözlerindeki yaşları silerken bir şiir söyler. Geldiğinden haberi
olamadığını ve aşkına sadık olduğunu ifade eder. Kız böyle deyince oğlan
mutlu olur. Gizlice oturup bir vakit sohbet ederler. Öte yandan Kamile, Selvi
Hân’ın gecikmesinden endişelenip yanlarına gider. Diğerleri görüp söz olmasın
diye Selvi Hân’ı yanına çağırır. Bunun üzerine oğlan Kamile’ye bir şiir söyler.
Kızı götürmemesini ister. Bu esnada diğer arkadaşlarının geldiğini gören Selvi
Hân ve Kâmile ziyafethâneye giderler. Selvi Hân yere bir döşek koyup
otururken bir bülbül karşı ağaca konup ötmeye başlar. Bülbülü gören Selvi
Hân bir şiir söyler. Bülbül ile dertleşir. Bir süre sonra bülbül uçup gider. Kız
ise firakından uykuya dalar. Kâmile ziyafeti hazırlar misafirleri ağırlar.
Cümlesi dağılıp giderler. Fakat bir tek Şekâyî havuzun başında kalır.
Kâmile gezerek havuzun başına gelir. Şekâyî, Selvi Hânı sorup uyuduğunu
öğrenince bir şiir söyler. Melül ve mahzun olur. Kâmile’den kızı yavaşça
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uyandırmasını ister. Oğlan böyle söyleyince kız uykusundan uyanır. Bakar ki
kimse görünmez. Oğlanın dahi gittiğini düşünür. O da bir şiir söyler. Uyuduğu
için kendisine kızar. Selvi Hân böyle söylenerek sersem gibi havuz başına
doğru yürürken Kâmile ve Şekâyî’nin orada oturduğunu görür. Oğlan, Selvi
Hân’ın geldiğini farkeder. Şekâyî’nin sevinçten dilinden şiirler dökülür. Selvi
Hân havuzun başına varıp Şekâyî’nin dizinin dibine oturur. Oğlan Kâmile’den
utanarak yüzünü çevirir. Kız onun yüz çevirmesine gücenir ve kalkıp karşısına
oturur. Oğlan bir şiirle Kâmile’den utandığını ve bağışlamasını söyler. Şekâyî
böyle deyip Kâmile özür dileyince kız affedip oğlanın yanına tekrar oturur. Bir
şiir söyleyerek Kâmile’den bu aşkı sır olarak saklamasını ister. Kâmile de bu
sırrı canı gibi saklayacağını söyler. Kalkıp dağılırlar.
Ertesi gün hocaya gittiklerinde Selvi Hân Şekâyî’ye kendisini babasından
istemesini söyler. Oğlan kendi babasının fakir, onunkinin ise zengin olduğunu
söyler. Kız ne kadar gizli altını varsa vereceğini söyleyerek oğlanı ikna eder.
Oğlan babasına söyler. Babası ise kendisinin fakir Begzâd’ın zengin olduğunu
bunun pek mümkün olmadığını ifade eder. Bu sevdayı terk etmesini öğütler.
Bir zaman sonra Şekâyî’nin ısrarına dayanamayıp gidip ister. Nitekim Begzâd
kızını vermez. Bununla da kalmayarak azarlar. Bu olaylardan haberi alan
Şekâyî bir arzuhâl yazıp yardım istemek için doğru Nişabur Şahı’nın huzuruna
gider. Arzuhâli şahın eline verip aman diler. Bir şiir söyleyerek şânının
yüceliğinden, kendi acziyetinden, sevdasının ateşinden bahsederek şahtan
yardım talep eder. Oğlanın bu müşkül durumunu gören şah onun hâline acır.
Begzâd’ı çağırıp Allah’ın emri ile kızı ister. Begzâd, şahın hatırını kıramayıp
kızını vermeyi kabul eder. Fakat meyl etmesin diyerek tarif edilemez değerde
kıymetli eşyalar ister. Oğlan çaresiz kabul eder ama istenen eşyaları bulmak
için biraz mühlet ister. Bir sene kadar izin alır. İstenen malları karşılamak için
başka bir şehre gitmeye karar verir. Gitmeden evvel vedalaşmak için Kâmile’ye
söyleyip Selvi Hân’ı çağırtır.
Sevgililerin buluşmaları ve ayrı düşmelerini konu edinen bu kısımda, Şekâyî
ve Selvi Hân karşılıklı şiirler söylerler. İki âşık buluşup selamlaşır ve
birbirlerine çektikleri sıkıntıları anlatırlar. Bir süre sohbet ettikten sonra
Şekâyî, Selvi Hânı Allah’a emanet eder. Nasibini gurbet ellerde aramak için
yollara düşer. Kız ise bu firkatin acısıyla dert üstüne dert ekler. Aldığı bu
habere hiç memnun olmaz. Bir hayli konuşup sohbet ettikten sonra kız
oğlanın eline ayağına düşüp ağlayarak vedalaşıp eve geri gelir. Âşıklar ayrılık
derdiyle yanmaya devam ederler.
Öte yandan oğlanın annesi tüm olup bitenleri öğrenir. Ağlayıp inleyerek gelip
oğlanın boynuna sarılır. Oğlan validesini teskin etmek için orada bir şiir
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söyler. Annesinden hakkını helal etmesini arzular. Kötü talihine üzülerek
validesinin elini öpüp yola çıkar.
Hikâyeye bu kısımdan sonra yeni bir metin halkası eklenir. Şekâyî gurbete
çıkarak başka bir şehre gider ve orada türlü olaylarla karşılaşır. Kızın bahçesi
yolunun üzerindedir. Son bir kez bakmak için içeri girer. Havuzun başına
varır ki bahçe adeta melül ve mahzun durmaktadır. Eski günleri hatırlar.
İçinden bir şiir söyleyerek duygularını ifade eder. Başka kimsenin bu bahçeye
girmemesini güllerine dokunmamasını ister. Oğlan böyle yanmakta iken
Kâmile bahçede onu görür. Oğlan da Kâmile’yi görünce hislerine hâkim
olamayıp ağlayarak bir şiir söyler. Böylece yola devam eder. Kâmile ise
ağlayarak Selvi Hân’a yaşanan hadiseyi anlatır. Kız saçlarını yolup dövünerek
o da hislerini teskin edemeyip bir şiir söyler. Hem aşkının şiddetinden hem de
Şekâyî’nin gidişinden dolayı çok etkilenir aklı başından gider.
Kız bu hâl ile yanmaktayken oğlan yol alıp ilerler. Yolda giderken bu esnada
gökyüzünde bir bölük turna uçmaktadır. Oğlan, görür ki Nişabur şehrine
doğru uçmaktadırlar. Aklına Selvi Hân gelir ve bir şiir söyler. Sevdiğine selam
götürmelerini ister. Ayrılığın ateşi şimdiden onu helak etmiştir. Bir süre daha
yola devam eder. Turnalar sıra sıra dizilerek Nişabur şehrinin üzerinde
dönmeye başlarlar. Aynı vakitlerde kız da gökyüzüne bakıp düşüncelere
dalmaktadır. Turnaların dansını fark eder. Bunun üzerine o da Şekâyî’yi
düşünüp bir şiir söyler. Turnalardan medet umar.
Kız ve oğlan böyle söylenip yanmakta iken aradan zaman geçer oğlan yollarda
gezerken kış mevsimi gelir. Kar bastırır. Şekâyî düşüp kalkarak bir açık kapı
bulamayıp dolanırken bir kahvehane görüp oraya gider. Bakar ki kapısı
kapalıdır. Açmak için uğraşır. Ne kadar çalsa da kahveci kapıyı açmaz. Oğlan
bu hâl ile yalvararak kahveciye bir şiir söyleyip hâlini anlatır. Dışarıda çok
üşür. Hâline acımasını ister. Yalnız başına gurbette kaldığını söyler. Oğlanın
bu hâline üzülen kahveci dayanamayıp kapıyı açar. Şekâyî içeri girip bir
köşeye oturur. Kahveci ile sohbet etmeye başlar. Kahveci ona neden böyle
seyyah olduğunu sorar. Şekâyî ise bir şiir ile cevap verir. Kimsenin kendisini
ayıplamamasını ister. Aşk derdiyle bir zalim yüzünden yollara düştüğünü
anlatır. Oğlan bunları söylerken acısından gözlerinden yaş yerine kan dökülür.
Kahvehanede kahveciden başka oturan insanlar vardır. Onlar da Şekâyî’nin
bu hâline üzülüp ağlarlar. Derdinin sebebini sorarlar. Bunun üzerine oğlan
başından geçenleri bir şiir ile anlatır. Kimsenin kendisini kınamamasını ister.
Bir dermansız dert ile gurbet illerde gezmektedir. Olan biteni öğrenen
kahvehane halkı Şekâyî’ye bu dertten kurtulup muradına ermesi için
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kendisine yardım edecek bir âdil şah bulmasını tavsiye ederler. Her biri bildiği
şahların adlarını söylerken içlerinden birisi Şah Behvâc hazretlerinin ismini
söyler. Oturanların hepsi bu ismi onaylayarak Şekâyî’ye o tarafa doğru gidip
Şah Behvâc’dan yardım istemesini tembih ederler. Ertesi gün Şekâyî
dostlarıyla vedalaşıp bahsettikleri yöne doğru yola çıkar. İçi umutla dolar.
Yolculuğu boyunca ıssız ve tehlikeli yerlerden geçer. Giderken yol üstünde bir
büyük ağaç görür. Bu ağacın gölgesinde biraz dinlenmek ister. Ağacın yanında
bir pınar vardır. İhtiyaçlarını gidermek için burada duraklar. Otururken
düşüncelere dalıp bakar ki birçok sahra geçer. Artık Nişabur dağları
görünmez. Aklına Selvi Hân, ailesi ve memleketi gelir. O zaman üzülerek bir
şiir ile duygularını anlatır.
Biraz dinlendikten sonra tekrar yola devam eder. Nihayet bir şehre varır.
Nitekim Şekâyî’yi kimse evine kabul etmez. Çünkü o şehirde misafir
sevilmezmiş. O geceyi bir virane evin bahçesinde geçirir. Yaşadığı bu garipliğe
ve kendi hâline üzülerek bir şiir söyler. Sonraki gün bu şehirden ayrılıp yoluna
devam eder. Bir nice yol gittikten sonra en sonunda Şah Behvâc’ın şehrine
ulaşır. Biraz dinlendikten sonra Şah Behvâc’a başından geçenleri anlatmak
amacıyla bir arzuhâl tertip eder. Şah’ın huzuruna çıkar. Ağlayarak hâlini
anlatır. Çektiği aşk derdiyle yollara düştüğünü kendisinden altından
kalkamayacağı değerde eşyaların istendiğini söyler. Böyle ağlarken aşkını
teskin edemeyip nihayetinde Şah Behvâc’ın ayaklarına sarılır. O zaman Şah,
Şekâyî’nin bu hâlini görünce etkilenir ve ona yardım edeceğini söyler.
Huzurundan yollar. Oğlan bu olay üzerine sakinleşir ve şehirde bir süre vakit
geçirir. Bayram günü gelir. Böyle bir günde yalnız kaldığından son derece
üzgün olur. Uzun süredir görmediğinden memleketi, sevdiği ve ailesi aklına
gelir. Duygulanıp ağlayarak bir şiir söyler.
Oğlan hislenip ağlarken daha fazla dayanamayıp Şah Behvâc’ın huzuruna
tekrar çıkar. Kendisine verdiği yardım sözünü tutmasını ister. Ağlayarak
ayağına sarılır. Şah ise merhamet ederek oğlanın istediği eşya, mal ve altınları
bir misli daha üzerine ekleyip hazırlar. Yanına da birkaç güvenilir kişi verir.
Şekâyî pek memnun olup bahşedilen hediyeler ve ona eşlik edecek adamlar ile
Nişabur şehrine doğru yola koyulur.
Yolda gitmekte iken bir süre ilerledikten sonra önlerini haramiler keser.
Haramiler Şekâyî ve arkadaşlarının ellerinde olan eşya mal ve altınların
tamamına el koyarlar. Şekâyî’nin de ellerini bağlayıp zindana atarlar. Oğlan
zindanda derdinden bir şiir söyleyerek hâline ağlar. Zindandan kurtulmak için
çok dua eder. Bu arada haramibaşının bir kız kardeşi vardır. Oğlan öyle dertli
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ağlayıp söylenirken kız bunları işitir. Oğlanın hâline üzülür ve ona yardım
etmeye karar verir. Şekâyî’ye onu zindandan kurtaracağını söyler. Şekâyî
kızdan bu sözü alınca sevinerek bin minnet ile Allah’a şükreder. Kız fırsatını
bulduğu bir gece gelip oğlanı zindandan çıkarır. Şekâyî zindandan çıkıp gece
gündüz demeden hiç dinlenmeyerek tekrar Şah Behvâc’ın yanına gelir. Olup
biten her şeyi bir bir anlatır. Olanları işiten Şah Behvâc hemen haramileri
dağıtıp el konulan eşya, mal ve altınları geri almak için o bölgeye adamlarını
gönderir. Adamları gidip haramileri dağıtır. Çalınan eşya, mal ve altınları geri
alıp gelirler. Şah Behvâc, Şekâyî’ye bağışladığı malların üzerine haramilerin
mallarını da ekleyerek tekrar Nişabur şehrine gitmesine izin verir. Yanında da
birkaç adam gönderir.
Şekâyî ve arkadaşları yolda gelmekteyken Nişabur’da kızın ailesi tarafından
Şekâyî’nin öldüğü şeklinde yalan haber çıkartılır. Niyetleri Selvi Hân’ı şehrin
zengin kimselerinden başka biri ile evlendirmektir. Selvi Hân’ın annesi ve
babası hemen kızı şehrin varlıklı ailelerinden birinin oğluna verirler. Sözünü
kesip düğün hazırlıklarına başlarlar. Buna rızası olmayan Selvi Hân’ın
ağlamaktan gözlerinden kanlı yaşlar gelir. Bir şiir söyleyerek yüzünü secdeye
döner. Şekâyî ile kavuşmak için dua eder. Elinden yapacak bir şey gelmez.
Selvi Hân tarafında bunlar olurken Şekâyî de Nişabur şehrine yaklaşmaktadır.
Aradaki mesafe azalmaya başladığında Şekâyî, Selvi Hân’a mektup yazıp sadık
bir dostu ile kıza gönderir. Mektup kızın eline ulaşınca çok şaşırır aklı
başından gider. Kendine geldiğinde sevinçle mektubu açıp okur. Şekâyî
mektupta başından geçen maceraları anlatır. Çok yakında geleceğini müjdeler.
Kız mektubu okuyunca sevinçten kendinden geçip bayılır. O da bir şiir ile
karşılık verir. Şiirde bu müjdeli haber ile yeniden umutlandığından bahseder.
Kız Şekâyî’den gelen mektubu gizleyerek göğsüne koyar. Kimselere göstermez
ve saklar. Bu arada Selvi Hân başkası ile sözlenmeye rıza göstermediği için
annesi ve babası her fırsatta gelip onu ikna etmeye çalışırlar. Şekâyî’nin fakir
birisi olduğunu, zengin ailenin evladını daha çok seveceğini bunun ile
evlenmesi gerektiğini söylerler. Selvi Hân bir şiir ile aşkının büyüklüğünden
Şekâyî’ye verdiği sözün gerçek olduğundan bahseder. Kızın annesi oğlanı
beğenmez ve küçümser. Selvi Hân’ın itibarlarını yere düşürdüğünü söyler.
Aradan zaman geçer Selvi Hân yakın arkadaşı Kâmile’yi çağırıp Şekâyî’den
gelen mektubu gösterir. Düğün hazırlıklarını sorar. Dertlerini paylaşır. Kâmile
kıza ihtiyatlı olmasını tavsiye ederek onlara hayır duaları eder.
Şekâyî ile Nişabur şehri arasında on beş günlük bir mesafe kalmıştır. Onlar
yoldayken hızlıca kızın düğünü kurulur. Acele ederek iki gün içinde kızı almak
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isterler. Hikâyenin en başında Begzâd ve Ebû Seyf’e elmaları verip Şekâyî ve
Selvi Hân’ın doğmalarına vesile olan derviş ortaya çıkar. Tebdil-i kıyafet
oğlanın yanına gelip kızı başkası ile sözlediklerini, düğününün kurulduğunu
iki güne kadar evleneceğini haber verir. Şekâyî bu haberi duyunca kan başına
sıçrar. Feleğin bir tuzağından kurtulup başka bir tuzağına yakalandığı için
üzülür. Oğlan bir şiir ile duygularını dervişe anlatır. Sonra uyuyan yol
arkadaşlarını uyandırır. Haberin şaşkınlığı ile ne yapacağını bilemez bir
hâldedir. Dervişten yardım ister. Oğlanın bu çaresiz hâlini gören derviş ona
yardım edeceğini söyleyerek sakin olup gözlerini kapatmasını söyler. Derviş
gözünü kapa deyince oğlan kapatır. Aç dediğinde de açar. Birden Nişabur
şehrine gelir.
Oğlan yüzünü Hakk’ın dergâhına dönüp şükreder. Doğruca evine gider.
Annesi Şekâyî’yi görünce ağlamaya başlar. Biraz hasret giderdikten sonra
oğlan annesine Selvi Hân’ın nasıl olduğunu sorar. Selvi Hân’ı başka biri ile
sözünü kestiklerini, düğün hazırlıkları yaptıklarını bir de annesinden duyar.
Şekâyî, Selvi Hân’ı görmek ister. Evlerinin yakınına gider fakat onu göremez.
Yerine Kâmile’yi görür. Kâmile sevinçle Selvi Hân’a haber verir. Bunun üzerine
bir mektup yazarak oğlana gönderir. Mektupta hoş geldin diyerek
memnuniyetini gösterir. Verdiği söze sadık olduğunu aşkının bitmediğini
söyler. Şekâyî mektubu okuyup Selvi Hân’ın kendisini unutmadığını hâla
sevdiğini öğrenince o da sevinir. Mektubun üzerine bir şiir yazıp geri gönderir.
Karşılıklı birbirlerine söz verirler. Aşklarının devamını bildiriler.
Selvi Hân’dan sözü alan Şekâyî hemen Begzâd’ın yanına gider. İstediği
eşyaların hepsini getirdiğini söyler. Selvi Hân’ı kendisine ister. Begzâd ise
oğlanı tekdir edip yollar. Kızının sözünü başka birine kestiğini kısmetini başka
yerde araması gerektiğini söyler. Oğlan bakar ki yine çaresi yok. Bir arzuhâl
tertip edip Nişabur Şahı’nın yanına gider. Bir şiir ile olan biteni anlatır.
Begzâd’ın istediği değerli eşyalar yüzünden gurbete çıktığını, yabancı
şehirlerde başına gelen hadiseleri, şimdi ise Begzâd’ın sözünden dönüp kızını
başka birine verdiğini bir bir söyler. Nişabur Şâhı bu sözleri işitip hemen
Begzâd’ı yanına çağırır ve ondan olup bitenin hesabını sorar.
Begzâd, Şah’ın karşısında ne yapacağını ne söyleyeceğini bilemez. Evine
döner. Hatunuyla konuşur. Kızın sözlendiği taraftan birini çağırıp durumu
anlatır. O zaman her iki taraf da davacı olur. Nişabur divanına gelirler. Durum
konuşulup görüşülür. Son olarak Nişabur Şahı sözü kıza bırakır. Kız kimi
isterse onunla evlenmesine karar verilir. Her iki tarafta da perdeler asılıp
mahkeme kurulur. Şah, Şekâyî ile Selvi Hân’ın bir araya gelip konuşmasını
ister. Böylece aralarında bir muhabbet olup olmadığını anlayacaktır. Bu kararı
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diğerleri de münasip görürler. Oğlan kıza kız oğlana karşılıklı şiirler söyleyerek
konuşurlar. İlk oğlan başlar ve aşkını ikrar ve ispat eder. Bu sohbeti kurulan
meclistekiler de dinlerler. Bunları ayırmanın ahlakî olmayacağını anlarlar.
Selvi Hân’ı Şekâyî’ye vermeye karar verirler. Hikâyenin sonunda Nişabur Şâhı,
Selvi Hân ve Şekâyî’nin düğünlerini yapar. Âşıkları evlendirip muratlarına nail
eyler.
3. Hikâyede Dil, İmlâ ve Üslûp Özellikleri
Begzâd ile Ebû Seyf Hikâyesi’nin en belirgin özelliklerinden biri diğer klasik
hikâyelerde olduğu gibi yazarın yaşadığı dönemdeki halkın konuştuğu dile
yakın, açık, sade, samimi ve anlaşılır bir dil ve üslûp kullanmasıdır. Metnin
giriş ve son kısımları ile manzum ve mensur kısımları arasında dil bakımından
farklılık görülmemektedir. “BegzÀd ile Ebÿ Seyf HikÀyesidür” şeklinde kırmızı
paranteze alınmış bir başlıktan sonra “Zamān-ı evvelde NişÀbÿr şehrinde iki kimse var
idi.” cümlesi ile başlanır. Hikâyede ayrı başlık altında bir bölüm
bulunmamaktadır. Metin tek parça ve akıcı bir şekilde devam etmektedir.
Hikâyede mensur kısımlar daha sade ve sanatsız yazılırken manzum kısımlar
daha betimleyici ve sanatlı bir dil ile yazılmıştır.
Hikâyenin ne zaman yazıldığı bilinmemekle beraber Eski Anadolu Türkçesi’ne
ait dil özelliklerine ve kelime yapılarına sahip olduğu gözlemlenmektedir.
Eklerde yuvarlaklaşma söz konusudur ve yer arkaik Türkçe unsurlara
rastlanır.
Bu bölümde metinde tespit ettiğimiz başlıca dil ve imla hususiyetleri
değerlendirilmiştir:
1.Metinde imlada tutarsızlıklar görülmektedir. Aynı kelimelerin farklı yazılış
şekilleri bulunmaktadır. Örneğin; “Begzâd” kelimesi hem ze ( )زhem de zel( )ذile
yazılmıştır. “Ebû” kelimesi “eb” şeklinde de yazılmıştır. Bu ikili kullanımlar
hikâyenin genelinde de devam etmektedir. Biz standart oluşması amacıyla
sözlükte yazan doğru şekillerini esas alarak metni oluşturmayı uygun gördük.
2.Kelime başında “d>ù” değişimi görülmektedir.
ùoúuz (3a/5), ùuran (8a/2), ùur (9b/8)
3.Eklerde ve kelimelerde belirgin bir yuvarlaklaşma söz konusudur.
Kendü, altun, berü, bellü, görelüm, belürsüz, gelsün, adlu, úarşu, gelelüm, vb.
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4.Metinde çok sık görülen bir imla hususiyeti olarak kelimelerin yazımında
ünlü harf için hem harf hem de hareke kullanılmıştır.
5.Yazar, Arapça ve Farsça tamlamalarda izafet kesresini bazen belirtmiş bazen
de belirtmemiştir. Belirttiği kelimelerde izafet kesresi olarak bazen ye ( )ىbazen
de esre (ِ) kullanmıştır.
6.Metinde Arapça ve farsça birçok tamlama bulunmaktadır. Kelimelere gelen
Farsça ekler tarafımızca “-“ işareti ile ayrılmıştır. Burada İsmail Ünver’in tespit
ettiği esaslara uymaya çalışılmıştır.
Áòir-kÀr (72b/1), hem-rāh (4b/1), bì-çāre (76b/8)
7.Metinde Arapça ve Farsça kelimeler (  ث,  ح,  خ,  ذ,  ص,  ض,  ) قgibi harflere
dikkat edilmeden Türkçe telaffuzuna göre bazen yanlış yazılmıştır. Bunlardan
tespit edilenleri düzeltilerek dipnotlarla belirtilmiştir.
8.Kelimelerin birkaçı yarım bırakılarak eklerle tamamlanmamıştır.
9.Metin transkribe edilirken büyük, küçük harf kullanımına dikkat edilmiştir.
Mensur kısımlarda noktalama işaretleri uygulanmış, manzum kısımlarda
uygulanmamıştır.
10.Metinde “e” ve “i” harfleri birbiri yerine kullanılmıştır. Kelimelerde bu
duruma çok sık rastlandığı için dipnotlarda belirtilmeyip burada örnek vermek
tercih edilmiştir.
Tìz (61a/9), emkân (41a/6), geyen (19a/3), engil(54b/8), Àhiste(5a/8), vb.
11.Yazar “ç” (  ) چharfini bir kaç kelime dışında hiç kullanmamış yerine “c” ()ج
harfini kullanmıştır. Metin transkribe edilirken tarafımızca günümüz
Türkçesine göre düzeltilmiş ve bu şekilde yazılmıştır.
12.Metinde yönelme hâl eki olan “-a, -e” eklerini metinde “-àa -àe” şeklindedir.
Oúumaàa (6b/8), aàlamaàa (12a/1)
13.Metinde olumsuzluk ekinin yalnızca “-ma, -me” şekli kullanılmış ve
günümüz Türkçesinde var olan “-mı, -mi, -mu, -mü” biçimlerine
rastlanmamıştır. Bu ifadeler transkribe edilirken düzeltilerek imlaya uygun
biçimde yazılmıştır.
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14.Metinde “nazal n” (ñ) kullanımında tutarsızlık bulunmaktadır. “Gönül”
kelimesi hem ñ ile hem normal n ile yazılmıştır. Aynı şekilde “senin” kelimesi
hem ñ ile hem normal n ile yazılmıştır.
15.Metinde bazı kelimelerde “b” ( )بve “p” (  )پharfleri yanlış imla olarak birbiri
yerine kullanılmıştır.
Heb (12b/6), meútub(61a/2), mihrüpÀn(9b/5), bunar(49b/4), pÿs (37b/7)vb.
16.Bazı kelimelerde şimdiki zamanın “-eyor” ve “-ayor” biçimleri kullanılmıştır.
Bunlar trankripsiyonda imlaya uygun şekilde çevrilmiştir.
Geleyor(7b/2), oturayor (11b/7)
17.Metinde harekelerin çok fazla ve gereksiz yere kullanılması okuma hatasına
yol açabilmektedir.
4. Hikâyedeki Nazım Şekilleri:
Begzâd ile Ebû Seyf Hikâyesi manzum-mensur karışık şekilde yazılmıştır.
Mensur kısımlar asıl olayın anlatıldığı bölümler, manzum kısımlar ise duygu
ve heyecanı anlatan kısımlardır. Metin içerisinde geçen şiirler müellif
tarafından yazılmış, muhtemelen halk arasında anlatılan hikâyelerden
derlenmiştir. Yine şiirler yazma eserin orijinalinde “beyit” başlığı/adı ile
verilmiş ve beyit biçiminde ikişerli şekilde yazılmıştır. Fakat şiirlerin kafiye
şeması incelendiğinde nazım biriminin dörtlük olduğu anlaşılır. Biz de
transkribe ederken dörtlük şeklinde yazmayı uygun gördük. Nazım şekilleri ise
birer halk edebiayatı ürünü olan koşma ve semai olarak karşımıza çıkar.
Kafiye şeması genel olarak: “baba, ccca, ddda……” şeklindedir.
Metin belirli bir redif ve kafiye düzenine sahiptir. Metinde yarım, tam, zengin,
tunç ve cinaslı kafiye örneklerine rastlanmaktadır. Kafiye çeşitlerine örnek
olarak şu dörtlükleri verebiliriz:
“Açılmış mı baàçesinin gülleri
Ùomırcıúdan direr mi ola elleri

“-leri” redif, “-l” yarım kafiyedir.

èAndelìb-veş yaúar şìrìn dilleri
Õì-úıymetdür güher-gÀnıñ istemiş” (9b)
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“Áteş-i hicrÀne düşüp yananlar
“-lar” redif, “-an” tam kafiyedir.

Dökmez mi çeşminden yaş ile úanlar
äıdú ile ùÀlib-i èaşıú olanlar
Derÿnında nÀr-ı sÿzÀn gezdirir” (46)

“áonca olmayınca bülbül zÀr itmez
“ –itmez” redif, “-Àr” tunç kafiyedir.

Daldan dala pençesini òÀr itmez
èAşúa düşen nÀmÿs çekmez èÀr itmez
Coşar yürek úaynar dolar aàlarım” (32b)

Şiirlerin geneli beş dörtlükten oluşur. Dört, dokuz ve on dörtlükten oluşan
şiirler de mevcuttur. Bazı şiirlerde bir veya iki mısra eksiktir. Bunlar metinde
dip notlar ile belirtilmiştir. Kırk sekiz şiirden iki tanesi sekizli hece ölçüsü ve
“semai” nazım şekliyle kalan şiirler ise on birli hece ölçüsü ile “koşma” nazım
şekli ile yazılmıştır. Metinde 2 semai 46 koşma olmak üzere toplam 48 şiir
mevcuttur.
Şiirlerin tablosu şu şekildedir:
Sıra

Varak

Dörtlük

Nazım

Hece

Nazım

No

Numarası

Sayısı

Birimi

Ölçüsü

Biçimi

1

3b

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

2

5a

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

3

7b

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

4

8b

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

5

10a

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

6

12a

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

7

13b

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma
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8
15a
5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

9

16b

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

10

18a

5

dörtlük

8’li hece ölçüsü

Semai

11

19b

5

dörtlük

8’li hece ölçüsü

Semai

12

21a

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

13

22a

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

14

25a

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

15

26a

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

16

28a

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

17

29a

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

18

30b

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

19

31b

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

20

32b

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

21

34a

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

22

35a

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

23

36b

5

dörtlük

11’l hece ölçüsü

Koşma

24

38a

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

25

39a

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

26

40b

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

27

42a

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

28

43a

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

29

44b

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

30

46a

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

31

47b

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

32

49b

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma
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dörtlük
11’li hece ölçüsü
Koşma

33

51a

5

34

52b

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

35

54a

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

36

55b

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

37

57a

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

38

59a

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

39

60a

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

40

61b

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

41

63a

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

42

64b

4

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

43

66a

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

44

68a

4

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

45

69a

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

46

70b

5

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

47

73a

10

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

48

76a

9

dörtlük

11’li hece ölçüsü

Koşma

5. Nüsha Tavsifi4
İncelenen eserin bilinen tek nüshası NECTY 01181 numaralı İstanbul
Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde “BegzÀd ile Ebÿ Seyf HikÀyesi” adıyla
kayıtlıdır.
Cilt: Sırtı kahverengi meşin, kapaklar vişneçürüğü renkli kâğıt ile kaplıdır.
Kâğıt: Aharlıdır.
Filigran: Suyolu filigranlıdır.
Mühür: Eserin muhtelif yapraklarında kütüphane mührü vardır.
Yazı: Harekeli nesihtir.
4

Bu bilgilerin aktarılmasında eserin kütüphane katalog bilgilerinden faydalanılmıştır.
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Satır Sayısı: Her sayfada 9 satır bulunmaktadır. Ancak giriş kısmın 1b
varağında 7 satır; son kısmın 75b varağında 5 satır bulunmaktadır.
Yazarı: Hüdâyî’dir.
Müstensih ve istinsah tarihi: Belli değildir.
Varak: 77 yapraktır.
Yüz elli dört sayfadan oluşan eser yüz ellinci sayfada bitmektedir. 151-154
sayfaları arasında ek bir şiir bulunmaktadır. Bu şiirde şair (Hüdâyî) hem
kendisine dua isteğinde bulunmuş hem de edebiyatta aşk hikâyeleri ile bilinen
âşıkların adlarına yer vermiştir. Yazma eserde yer yer nemden ve güveden
dolayı tahrifatlar oluşmuş olmakla birlikte eser okunaklıdır.
Hikâyede yazar yedi kelimeyi yazarken kırmızı mürekkep kullanmıştır. Bunlar:
hikâyenin ilk kelimesi olan zaman, hikâyenin ana karakterleri olan Begzâd,
Ebu Seyf, Şekâyî, Selvi Hân ve başlık şeklinde yazılan Beyt ve İsm-i Begzâd’ın
kızı’dır.
Baş:
[1b]

BegzÀd ile Ebÿ Seyf HikÀyesidür

“Zamān-ı evvelde NişÀbÿr şehrinde iki kimse var

idi. Birine Begzād ve birine Ebÿ
Seyf dirlerdi. Begzād zengin ve Ebÿ Seyf faúìr idi. Bunlarıñ (4) evlÀdları olmayup ãon
kemāle gelmişler idi.(5) EvlÀd içün bunlar āh u enìn ile geçmekde idi.(6) Bir gün Ebÿ Seyf,
BegzÀd’ın odasına varup (7) bir köşeye çıúup oturdı. Begzād kendü [2a] ve emåāli
mālidārlarıyla ülfet ve āşinālıúlar çoú (2) eyleyüp Ebÿ Seyf’e hiçbir iltifÀt itmedi.”
(2)

(3)

Son:

“(5)Bunları oùuran meclis birbir diñleyüp (6) “Bunları birbirinden ayırmaú mümkin
degildür. Eyüsi (7) birbirlerine virüp murÀdlarına yitürelüm.”(8) deyüp NişÀbÿr ŞÀhı bunlar
içün (9) dügün yapdırup birbirlerine evlendirüp [75b] muradlarına nÀéil eyledi. MevlÀ-yı
müteèÀl óaøretleri (2) cümle diñleyenleri murÀdına úavışdıra Àmìn.(3) Oúuyanı yazanı
raómetinle (4) yarlıàÀ gel yÀ áanì. (5) Temmet.”

SONUÇ
Begzâd ile Ebû Seyf Hikâyesi manzum-mensur şekilde yazılmış aşk
konulu te’lif bir hikâyedir. Metinde 48 adet şiir bulunmaktadır. Bu şiirler
müellifin kendisi tarafından yazılmıştır. Mensur kısımlarda daha çok olay
akışı, şiir kısımlarında ise duygu ve heyecan anlatılmaktadır. 77
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varaktan oluşan hikâyenin nerede ve nasıl yazıldığı bilinmemektedir.
Ancak 19. yüzyılda yazıya geçirildiği düşünülmektedir.
Metinde adı geçen Hüdâyî, ilk bakışta Begzâd ile Ebû Seyf Hikâyesi’ni
kendi kaleme almış biri gibi görünmektedir. Ancak bizim kanaatimiz
yazarın var olan bir hikâyeyi kendi yorum ve üslubuyla yazıya geçirdiği
şeklindedir. Metinde Hüdâyî ile ilgili isminden başka bir bilgi
bulunmamaktadır. Yazarın hayatı hakkında gerek biyografik eserlerde
gerekse tezkirelerde ve daha pek çok kaynak eserde doğrudan bilgi
bulunmamaktadır. Bahsedilen kaynak eserlerde Hüdâyî adlı birkaç şair
ve yazar vardır. Ancak bunların bizim yazarımız olduğuna dair kesin bir
kanıt yoktur. Bunun sebebi ise Klasik Edebiyatta mensur hikâye
türünün şairler tarafından şiir kadar itibar görmemesidir.
Konusuna göre aşk hikâyeleri, kaynağına göre ise te’lif hikâye
kategorisine giren hikâyenin ismi, diğer bilinen hikâyelerden farklı olarak
başkahramanların adlarını taşımamaktadır. Bu bakımdan hikâyenin
başlığı, hikâye boyunca aşk ve maceraları anlatılan Şekâyî ve Selvi Hân
değil bu kahramanların babalarının isimleri olan “Begzâd ile Ebû Seyf
Hikâyesi” olarak adlandırılmıştır.
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METIN
[1a]

4672/97
EdebiyÀt KütüphÀnesi
1181
409
BegzÀd ile Ebÿ Seyf HikÀyesi
[1b]

BegzÀd ile Ebÿ Seyf HikÀyesidür
Zamān-ı evvelde NişÀbÿr şehrinde iki kimse var

(2)

idi. Birine Begzād ve birine Ebÿ

Seyf dirlerdi.

(3)

Begzād zengin ve Ebÿ Seyf faúìr idi. Bunlarıñ

gelmişler idi.

(5)

EvlÀd içün bunlar[ın günleri] āh u enìn ile geçmekde idi.(6) Bir gün Ebÿ Seyf,

BegzÀd’ın odasına varup
ülfet ve āşinālıúlar çoú
maózūn gitdi.
kimesne

(6)

(4)

(2)

(7)

(4)

evlÀdları olmayup ãon kemāle

bir köşeye çıúup oturdı. Begzād kendü

eyleyüp Ebÿ Seyf’e hiçbir iltifÀt itmedi.

ÒÀnesine gelüp bu aóvāli òÀtÿnına

gelüp selām virüp oturdı. Ebÿ Seyf’e

Ol dervìş “Elbetde bir óaliñ

(9)

(7)

(5)

[2a]

(3)

ve emåāli mālidārlarıyla

O acilden úalúup melÿl ve

iôhār eyledi. Nāgehān úapudan bir

gelüp “Niçün aġlarsın?” deyü suéāl (8) eyledi.

vardır.” deyü diúúat eyledi. Ebÿ Seyf faúìr olup

[2b]

ve evlādı

olmadıġını ve Begzād’ın kendüne iltifāt

(2)

itmedigini bütün derdini iôhār idüp aġladı.

(3)

zamān dervìş úoynundan bir elma çıúarup

(4)

Ebÿ Seyf’e virdi. “Al bu elmayı yiyüp òÀtÿnınla (5)

Ol

cemè ol. İnşāallāh Mevlā bir oġlan evlādı (6) virür ise ismini Şeúāyì úoy.” diyüp (7) hemÀn úalúup
BegzÀd’ın yanına gitdi ve aña daòi (8) bir elma virüp geregi gibi tenbìh idüp (9) “Bir úızın olur ise
deyüp ġā’ib oldı. Bunlar dervìşin tenbìhi

(2)

üzere óareket idüp vaút-i

olunca BegzÀd’dan bir úız ve Ebÿ Seyf’den bir

(4)

oàlan dünyÀya geldi ve

[3a]

adını Selvì HÀn úoy.”
sÀèat tekmìl

(3)

isimlerini tenbìhi üzere
úızını vāfir armaġÀn

(5)

(7)

birgün òocaya giderken
idüp
(4)

(2)

úoydılar ve bu çocuúlar sekiz ùoúuz yaşına

ile òocaya virüp úız az vaúitde oúumaàı
(9)

yol üsti oġlana rast gelüp görince

bir èaşú inzāl oldı ki vaãf[a] gelmez. Fe-ammā

perdesin yırtamayup sersem gibi úaldı.

(5)

(3)

[3b]

(6)

(8)

úadem baãup BegzÀd’ın
tamÀm eyledi. Yine úız

úız, oġlana; oġlan, úıza meyl

oġlan faúìr evlādı oldıġından óicāb

Úız èaşúını teskìn idemeyüp görelüm

işte burada ne söyledi:
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Beyt
Oġlan adın nidür kimin oġlusın
İş bu sözden sana işāretim var
Söyle èaşúın beni helāk eyledi
[4a]

Senden sana ġāyet şikāyetim var
Sere ôuhūr itdi nedür bu sevdÀ
Úorúarım çoú gider bu müşkìl daévā
Óālimi kimseye idemem ifşā
Şìrìn cāndan bellü ferāġatim var
Ùururken ne derde uġradı başım
Aúar gözlerimden úanlu yaşım
Óaşre dek sögünmez yanar ātaşım
Úalbde ùaġlar gibi óarāretim var

[4b]

Gel bāri berāber olalım hem-rāh
Bir görelim teskìn olur mı bu āh
Oúuyalım dersi òūb kelāmu’llāh
Dahā sana başúa emānetim var
İsm-i BegzÀd’ıñ úızı5
Derÿn-ı deftere úayd it bu sözi
AmÀn bir kimseye bildirme bizi
CenÀbına maòãÿã bu emÀnetim var6
(9)

Úız, oàlana böyle deyince göre[lim] oàlan [5a] úıza ne söyledi:

Gel sende raóm eyle èazìz sultÀnım
Beni bir belürsiz kÀre düşürdin
èAdalet bu mıdır şÀh-ı gülşÀnım
ŞeydÀ-yı bülbül gibi zÀre düşürdin

5
6

Bu mısrada hece eksikliği vardır.
Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
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èAúıl irmez benim gibi kem iúbÀlime
Ne sebep düş oldım şu sen ôÀlime
Áheste gezerken kendü óÀlime
Bir tütüni çıúmaz nÀra düşürdiñ
[5b]

Olsa cihÀn içre biñ mehpÀreler
Ben derdim gerekmez şu mekkÀreler
Sen açdıñ sineme hezÀran yÀreler
äanma bir derdime çÀre düşürdin
ZÀra tebdìl oldı bütün hevÀsım
Gitmez derÿnımdan mÀtem-i yÀsım
Ber-vech ile mümkin degil òalÀãım
Çıúa àarìb serimden dÀde düşürdiñ
ŞeúÀyìyem Àteşlere daàlandım

[6a]

Gördim cemÀlin úaldum eglendim
Her ne dirsen iúrÀrına baàlandım
CÀhìl göñlüm sen òünkÀra düşürdin
(4)

Oàlan böyle deyüp úız ile vÀfir óasbióÀl

oúudan òocaya seni daòi virsün

(7)

“Başımda bir úaç dÀne altunım var.
hocaya götürsün.” didi.
buldum.

(6)

(2)

(9)

yoúdur ki armaàÀn idüp òocaña virsün.”

Úız altunı virince oàlan götürüp

gün bir arada oúumaàa başladılar.
ùolu idi. Úız atası
adlu baàçeciniñ
ŞeúÀyì[ye] söyle

(4)
(6)

(9)

(7)

(5)

“Ey úız

Úız eyitdi

(3)

idüp seni

òocaya götür.” didi. Oàlan, úız ile

Fe-emmÀ úızın bir baàçeleri var idi ve içi

bir úızı var idi. Selvi ÒÀn ile àÀyet

(5)

“Òoca uşÀúlarıyla gelsünler baàçemizde

oàlana gitmekde [iken]

(8)

(6)

babasına virdi. “Bir úaç altun

ùarafından iõin alup òoca arúadaşların baàçeye

(8)

[6b]

Sana gizlü vireyim götür babana vir. ArmaàÀn

Al bunları biraz armaàÀn eyle beni filÀn
(2)

idüp “Ey oàlan babana söyle beni

berÀber bir arada oúuyalım.” didi. Oàlan eyitdi ki

benim babam pek faúìrdür. Bir aúçesi
(4)

(5)

(3)

[7a]

(8)

her

gül gülistÀn ile

daèvet idecek. KÀmile

mÿnis yÀr idi. Ey KÀmile var
(7)

bugün ãefÀ idelüm.” KÀmile

úız baàçelerine revÀn olup güllerin arasında

(9)

gezerken görelim ne

söyledi:
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[7b]

Ötün hey bülbüller àoncalar açılsun7
Òaber ãaldım kÀr-ı zÀrım geliyor
Her çiçekler baş virsün saçılsun8
Seyr itmege gülèiõÀrım geliyor
Fehm itmesün bizi bunda görenler
Belki egri söyler òaber virenler
Maèiyetinde óÀôır cümle yÀrenler9
ŞÀõ taótına ol òünkÀrım gelecek
Zeyn olsun çemenler utansın ùaşlar

[8a]

Güller boyun virüp hep egsün başlar
Derÿn-ı baàçede ùuran aàaçlar
Gölgelenin yÀdigÀrım gelecek
Bugün eyleyelüm õevú-i seyrÀnı
Yardımcımız olsun Yaradan áanì
DÀà-ı derÿnımıñ aãl-ı LoúmÀnı
Müjde size şifÀ-kÀrım gelecek
Selvi HÀndur ismim yürekde acı
Bilmem nedür işbu teraóóÿmıñ èilÀcı

[8b]

Göñlimin uàrusu serimiñ tÀcı
Şìrìn cÀn ile berÀberim gelecek
(3)

baàçemize
KÀmile’yi

Gelelim KÀmile-nÀm duòter, oàlana varup
(5)
(7)

gelsünler bir duèÀ idelim.” didikde oàlan

(4)
(6)

úızın selÀmın götürüp “Bugün

daòi “ale'r-ra'si ve'l-ayn

girü dönderdi. Görelim oàlan ne söyledi:

Ey göñül bì-dÀr ol àafletden
Bugün seni ol òubÀnın istemiş
7

Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
Bu mısrada hece eksikliği vardır.
9 Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
10 ale'r-ra'si ve'l-ayn: Baş ve göz üstüne
8
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[9a]

Gel yiter fÀrià ol renc-i miónetden
CÀn içinde òÿb cÀnÀnın istemiş
Gice gündüz yüregime derd olan
èAhdi bütün iúrÀrına merd olan
SiyÀh zülfi mÀh yüzine perd’olan
Sünbil ãaçı perìşÀnıñ istemiş
Açılmış mı baàçesinin gülleri
Ùomırcıúdan direr mi ola elleri
èAndelìb-veş yaúar şìrìn dilleri

[9b]

Õì-úıymetdür güher-gÀnıñ istemiş
ÚÀmet-i şimşÀdıñ geldi selÀmı
Dilden ôuhÿr itmiş tuófe kelÀmı
Bulunmaz menendi gezsem èÀlemi
Ol bì-bedel mihribÀnım istemiş
……………………………….11
Ey ŞeúÀyì var ol dostıñ yanına
Yüz biñ óicÀb ile ùur divÀnına
ŞÀõ taótında èÀdil òÀnıñ istemiş
[10a]

(3)

Gelelim oàlan, òoca uşÀúların cemè

(2)

idüp úızın ùaèrifi12 meõkÿr baàçeye vardılar.

Baàçe derÿnında bir ḥavuż13 var idi döşenmiş. (4) Varup üzerine oturdılar. Bir müddet arÀm

itdikden soñra óoca uşÀúları baàçe

(6)

derÿnına ùaàılup óavøın başında yalıñız

(7)

Görelim ne söyledi:
Göñül ne óÀl oldı bura geldiñiz
Göz gezdirdim melek-sìmÀ görünmez
[10b]

Gice gündüz òayÀline bildigiñ
Vechi úamer úaşı ùuàrÀ görünmez

11

Bu dörtlükte bir mısra eksiktir.

12

taèrif: mtn. طرفى

13

ḥavuż: mtn. حوظ

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [ESTAD]
Cilt: 2 Sayı: 2 Ağustos 2019 ss. 1064-1133

(5)

ŞeúÀyì úaldı.

1093

HÜDÂYÎ’NİN BEGZÂD İLE EBÛ SEYF HİKÂYESİ

Ezel iúrÀr virdi bilmez mi kendi
Boynumdadır óÀlÀ èaşúın kemendi
Áòir sevdÀsıyla bu derdimendi
Mecnÿn itdi ãaçı LeylÀ görünmez
İlÀhì sen bildin ne èalÀmetdür
Düşmişem bir derde il selÀmetdür
èÁşú-ı beõÀdì bellü bir òayÀletdür
[11a]

Çoú cenk olur lÀkin àavàÀ görünmez
………………………………14
Baàce içi ne òoş gül gülistÀndur
Bilmem nerde úaldı nerde pinhÀndur
Bu ne sırdur úadd-i ùÿbÀ görünmez
Ey ŞeúÀyì èaceb nedür bu óÀller
Dosta òaber idin ey esen yeller
Şükÿfe[ler] solmış melÿldür güller
Deli bülbül rÿò-ı òem-rÀh görünmez
(9)

ile Selvi
òaberleri

AmmÀ baàçenin içinde bir maòfì yir var idi.
(2)

(4)

ÒÀn vÀfir øiyÀfet idüp øiyÀfet úılanda
olmayup Selvi ÒÀn anı gördi ki òoca

(5)

[11b]

(3)

Bunlar içün baàçe-vÀn úızı KÀmile

iken bunlarıñ geldiklerinden úızların

uşÀúları gelmişler. Baàçe dibine daàılup

faúaù ŞeúÀyì óavuø başında yalıñız oturu(7)yor. Selvi ÒÀn hemÀn yanına varup
ãefÀ geldin şÀhım.” didi.

(9)

(8)

Oàlan, úızı evvelce görmediginden ve şiddet-i

aàlamaàa başladı. Úız úoynundan

(2)

bir elma çıúarup aàlayan gözi yaşlarını

beyitleri söyledi:
ÒaberdÀr degilem teşrifÀtından
Yazıú sana àarìz şÀhım aàlama
Bir iúrÀr virmişem sana õÀtından
Dönmem bilür ol ilÀhım aàlama

14

Bu dörtlükte bir mısra eksiktir.
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RÀøıyem yolıñda çekerem emek
Bildigince dönsün ol çarò-ı felek
[12b]

Bana àÀyet ôulmdır seni görmemek
MÀh cemÀli naôar-gÀhım aàlama
Cigerdedür nÀr-ı èaşúın ezÀsı
Görmemişdür úolay ãanır baàøısı
Yazılmış serime úudret yazısı
Hep bu baht-ı kem siyÀhı aàlama
Úorúarım ki sırrım òalúa bildirdin
Dìdelerim úan yaş ile ùoldırdın
Aòir firÀúınla beni öldirdin

[13a]

Çıúar Àhım tÀ semÀya aàlama
Selvi ÒÀndır ismim ey gevher-kÀnım
Gel yiter artırma Àh-ı fiàÀnım
Yolına fedÀdur [bu] şìrìn cÀnım
Bu òuãÿãda yoú günÀhım aàlama
(6)

Böyle diyince oàlan şÀd olup birbirin

başladılar. Beri ùarafdan Selvi ÒÀn’ın
yanına geldi. Gördi ikisi óalvet

(2)

(9)

(7)

òÀùırın alup ahfÀ oturup aşinÀlıú

gecikdigine óilelenüp KÀmile úalàup

yerinde. SÀéirler körüp bir söz olmasun deyü

yemegiñ dadına, ùuzına baú.” deyü Selvi ÒÀnı

(4)

èAzìz başın içün meded ÚÀmile
Bu mürüvvet degil dil-dÀra degme
NÀr-ı hicrÀnından yandım kül oldum
PervÀne-veş düşdüm bir nÀra degme
İstirÀóat itsun ruòları Àlım
äafÀ-yı òÀùırla lebleri bÀ-lebim15
15

itmege

bunların
(3)

“Úalú

ÚÀmile oradan menè ve defè idecek oldı.

Selvi ÒÀn aàzını açmazdan evvel oàlan (6) baúalım ÚÀmile’ye ne söyledi:

[14a]

[13b]

(8)

Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
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Tià-i àamzesinden yamandır óÀlim
Sìnem16 başı hezÀr biñ yÀre degme
CemÀl-i pÀkine oldum mübtelÀ
EmsÀli cihÀnda var ise selÀ
Bir nefes ayrılıú bana bir belÀ
Oñulmaz óaşre dek bu yÀre degme
[14b]

Bir çetin duèÀdur cümlesi taúdìr
Kimse bilmez bu ne renc-i firÀúdur
Müşkildür Àteşim hem dÀd-ı óaúdur
Bıraú bu óikmet-i esrÀra degme
ŞeúÀyìdir altun benim pul benim
Her ne olur ise cefÀsına yol benim
Úapusında úolı baàlu kul benim
Otursın taótında òünkÀra degme
(9)

Böyle dimekde iken òoca uşaúları

ÒÀn hemÀn úalkup ÚÀmile ile øiyÀfetBir bülbül gelüp úarşu aàaçda

(5)

(3)

[15a]

odadan baş gösterüp gelmekde iken

oturdı ve ötmege başladı. Selvi ÒÀn (6) görelim ne söyledi:

ÔÀhir bu fiàÀnlar bizedür bülbül
Derdim az degildür dertler úatarsın
áam göñül şehrini gözedir bülbül
Benim gibi èaşúa her düşen cÀnlar
Döker m’ola gözden al úızıl úanlar
Yüri senin olsun bunca gülşenler
Benim bir gülüm var tÀzedür bülbül
Baòtım gibi neden gözlerin úara

16

(4)

Selvi

òÀneye geldiler ise de yire bir döşek bıra àup oturdı.

Gelmiş niçün àarìb [àarìb] ötersin

[15b]

(2)

Sìne: mtn. سنه
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SevdÀ müşkil óÀldür bulunmaz çÀre
Bu göñüldür bir kez baàlandı yÀra
Óaşre dek iúrÀrın gözedür bülbül
[16a]

Kimselerin àonca güli ãolmasun
Dìdeleri úan yaş ile ùolmasun
DuèÀ eyle ayrılıúlar olmasun
Bugün bana yarın sizedür bülbül
Selvi ÒÀnım yÀri ile eàlene
áam degildür Àteşlere daàlana
Bir göñül ki bir göñüle baàlana
Her emrine boyun uzadur bülbül
(9)

uyudı.
(4)
(6)

(2)

Úız böyle söyledikde bülbül uçup gitdi.

[16b]

FirÀúından úızın gözlerine uyúu girüp

(3)

cümlesi daàılup gitdiler. HemÀn ŞeúÀyì

ÚÀmile yimegi úurtarup bunları øiyÀfetleyüp
17

yalıñız óavuø ın başında úaldı. ÚÀmile gezerek
Selvi ÓÀn’ı suéÀl eyledi. ÚÀmile eyitdi

(7) “

(5)

óavuøın başına geldi. ŞeúÀyì, ÚÀmile’den

CÀnı ãıúılup uyúuda yatur.” didi. ŞeúÀyì

ne söyledi:
Ey esen yiller luùf it mihrbÀnımı
[17a]

Başın içün òÀb tÀzeden uyandır
äaúın çoú incitme gevher-kÀnımı
Yavaşca uyúusın gözden uyandır
SÀye serin aú sìnesi açılmış
Çiy degil üstüne gül-Àb ãaçılmış
Kākülleri bu òÀna perde seçilmiş18
Degme bir teline uzdan uyandır
Sür evvel yüzine óÀk-i pÀyini
Soñra seyr it úaşlarının yÀyını

17

óavuø: mtn. حوظ

18

Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
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[17b]

Penbe döşek beyÀô cismiñ òÀyını
Úalmasun àafletde tìzden uyandır
Ber-vech ile bildirmeden kendine
Yabca doúan aú gögsinin bendine
Sen vuúÿfsın söyleyesin fendine
Úaldır at niúÀbı gözden uyandır
ŞeúÀyìye bugün cihÀn úatı dar
Bu ne àayret bu ne nÀmus bu ne èÀr
ÚÀéil olmam yine de ki bir àubÀr

[18a]

Eser ki cemÀlin tozdan uyandır
(2)

Oàlan böyle söyledikde úız yatdıàı yerden (3) uyandı. Gördi ki kimse görünmez. ÔÀnn

itdi ki (4) oàlan daòi getmiş. Fikir idüp bu beyitleri (5) úız söyledi:
Bu àaflete ne çoú daldın
Ne oldın bÀri uyan göñlüm
Gelenler gitdi sen úaldın
Bu firúate ôiyÀn göñlüm
[18b]

HezÀr biñ aàÿlar yutdın
Birdenbire tìz unutdın
Niçün yÀri àÀfil ùutdın
Yüzin görsem deyen göñlüm
Dün andı óasret yaşını
Gör miónetiñ telÀşını
Cümle èaşúın Àtaşını
CÀn evine úoyan göñlüm
FirÀúın ùasından ùatdın

[19a]

äefÀyı ol zamÀn itdin
Penbe döşekde mi yatdıñ
Áteşi kisvet geyen göñlüm
Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [ESTAD]
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Uãlan Selvi ÒÀnım uãlan
Varalım baórinde yaãlan
Yanàın örtün ùaşlar yaãlan
Olmaz sana ziyÀn göñlüm
(8)

Selvi ÒÀn böyle söyleyüp sersem gibi óavuøın başına yürüdi. Gelüp gördi ki

[19b]

ÚÀmile ile oàlan óavuøın başında oturur. (2) Úız yanlarına varırken oàlan bu beyitleri (3) söyledi:
ÒÀb-ı nÀzdan yeñi úalúmış
Gelür dostum gezerekden
Burcaú burcaú terler dökmüş
Siler çeşmin gelerekden
GÀh bürinür gah úaçar
Kibrigi aú úanlar ãaçar
[20a]

Aú gögsini yile açar
Dügmelerin çözerekden
Her gün cÀnlar aúınur
CemÀlinden gün ãaúınur
Dört bir eùrÀfa baúınur
CeylÀn gibi sekerekden
Almış eline gülüni
Bilür güzelligin yolunı
Úaş altından ben úulunı

[20b]

Ùanur baàrım ezerekden
ŞeúÀyì bu naãıl cÀndur
CÀnlar içre òÿb cÀnÀndur
İôhÀr itmez pek èirfÀndur
Güler derdüm sezerekden
(6)

Gelelüm ŞeúÀyì böyle söyleyince Selvi
(9)

(7)

ÒÀn óavuøın başına varup dizi
[21a]

oturdı. Oàlan ÚÀmile’den óicÀb idüp yüzin çevirdi. Úız anın
úalúup (2) úarşusına oturdı. Oàlan anda (3) görelüm úıza ne söyledi:

(8)

üzerine

yüz çevirdiginden gücenüp
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èAzìz başın içün gül yüzli nigÀr
İtme ôulmi böyle amÀn bana
Bu misillü cefÀyı oldıkça dayar
İtdin bu kez itme her zamÀn bana
CÀn hiç erinir mi òÿbın úahrından
Naãìb teklìf ola sitem zehrinden
[21b]

Muóabbet gösterüp elem baòrindan
Áteşler dökdin tercümÀn bana19
………………………………..20
Sìnem kebÀb itdin yürek yaàındañ
CefÀ baàçesinden muóabbet baàından
Derd [ü] àamlar ãaldın armaàÀn bana
Meftÿn oldıàımdan úaş-ı bÀbıñÀ
Daúılmışdur göñlim zülf-i rÀyına
Bir cÀnım var úoydum òÀk-i pÀyine
İtme böyle cevri èÀdil òÀn bana

[22a]

ŞeúÀyìyem sensin devletlü şÀhım
Sen bildin efendüm yoúdur günÀhım
Úorúarım sezer gül yüzli mÀhım
Gücenür duòter-i baàçevÀn bana
(5)

ŞeúÀyi böyle söyleyüp ÚÀmile èöõür idince

(6)

úız bu èöõri sevÀb bilüp úalúup

oàlanın yanına oturdı. ÚÀmile’ye ol vaúit (8) görelim ne söyledi:
Óıfô it esrÀrımız aman ÚÀmile
[22b]

èAşúdur bu yollarda nice cÀn gitdi
Geçiyor günlerim Àh [u] zÀr ile
Gözlerimden çoú yaş ile úan gitdi

19
20

Bu mısrada hece eksikliği vardır.
Bu dörtlükte bir mısra eksiktir.
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èÁrifdür sözlerimden alına21
ÚÀéil oldum ẕū’l-celālden gelene
Yek naôar da èaúlım virdim yolına
ÒÀb ile rÀóatım ol zaman gitdi
İder isen dertleri derÿnde hezÀr
Elem úÀtibleri durmayup yazar
[23a]

Muúaddem óüsnine ey dilden naôar
Vücÿdım şehrine bir fiàÀn gitdi
CÀndan mübtelÀyım èasÀ-yı nÿne
èAsÀmdur dönse dìdem pür-óÿne
Tìà-i àamzesinden dÀà-ı derÿne
Bildirmedim ammÀ çoú nişÀn gitdi
Selvi eyder irsen murÀda22
Güzel olur óadden ziyÀde23
SevdÀsıyla elde yoúdur irÀde

[23b]

èİzzet gitdi şöhret gitdi şÀn gitdi
(2)

(4)
(6)

Ol zamÀn ÚÀmile eyitdi ki Óaú teèÀla murÀdıñızı

ederim. “Benden yana àam yemen MevlÀ güzel
gün yine òocaya gitdiler. Oúurken

var babana söyle.
benim babam
ki

(7)

(4)

(2)

(9)

yapar.” deyüp úalúup daàıldılar. Yarındaki

AllÀh’ın emri üzere babamdan beni sana

[24a]

(8)

söyledi “Ey oàlan

istesün.” oàlan söyledi “Úız,

fakìrdür senin baban bir zengìndür. äoñra (3) virmezlerde óacìl oluruz.” Úız didi

oàlan babasına varup söyledi ki
vir.” didi. Babası eyitdi ki “Ey
mümkin degildür. Bu sevdÀyı
kelÀm babası

virsün. EsrÀrıñızı cÀnım gibi óıfô

Selvi ÒÀn bir tenhÀ bulup oàlana

“Ne úadar gizlü altunum var ise hep sana

(4)

(5)

(3)

(2)

(7)

(9)

(5)

getürüp vireyüm beni babamdan istesün.”

“Ey baba bana AllÀh’ın emri üzere BegzÀd’ın

oàlum BegzÀd bir zengìn kimsedür

terk it.” didikde oàlan diñlemeyüp

varup BegzÀd’dan istedi. Virmedi.

Gelüp oàluna òaber virdikde oàlan

(7)

(5)

(3)

[24b]

(8)

(6)

úızını al,

biz fakìriz. Virmek

çoú ibrÀm eyledi. ÓÀãıl-ı

Virmediginden başúa çoú teúdìr eyledi. (6)

yarındaki gün bir èarø-ı óÀl tertìb idüp

(8)

21

Bu mısrada hece eksikliği vardır
Bu mısrada hece eksikliği vardır.
23 Bu mısrada hece eksikliği vardır.
22
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şehriñin óuôÿrına (9) varup ve èarø-ı óÀli eline virüp ayaàına [25a] úapandı. èArø-ı óÀlde görelim ne
söyledi:
Seni deyü geldim koş it el-amÀn
Maóãÿã efendime èarø-ı óÀldür bu
LÀl iden dilleri bülbül idüp söndür
SevdÀnıñ Àtaşı başúa óÀldür bu
Evvel AllÀh sensin peşt-i penÀhım
BegzÀd’ın úızıdur òoş naôar-gÀhım
Vir benim murÀdım güzel şÀhım
Her bir vaãfı dinmez lÀ-misÀldür bu
[25b]

Beni èaşúa ãaldı ol gül-i raènÀ
Her bÀr itmekdeyim Àh u vÀveylÀ
RÀhında cÀn virmek nièmet-i uzmÀ
Eger olmaz ise iótimÀldür bu
ÒÀk-i pÀye yüzler sürmege geldüm
èArø ide gelmişem bir derdimendim
Luùf u himmet buyurup amÀn efendim
Ben de bilmem naãıl èaksi fÀldür bu
ŞeúÀyìyem sana yüz urmaú óaşÀ

[26a]

Óaddim degil ama yandım Àtaşa
èAşú u sevdÀ müşkil ise bir başa
Kül ider óikmet-i ẕū’l-celāldür bu
(4)

midür?

(6)

Böyle deyince NişÀbÿr şehri pÀdişÀhı

(5)

eyitdi “Ey oàlan sevdÀ bu úadar müşkil

Vaãf eyle göreyim.” didi. ŞeúÀyì görelim

(7)

ne söyledi:

Başıma gelmişdür bir bir söyleyim
Bilen bilür başúa óÀl ider sevdÀ
[26b]

Yoàrılmış bināésı yüz biñ derdile
Nice úÀmetleri dÀl ider sevdÀ
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Bilmeyen yoàrılmış bu bir bal şeker
Bilmez cÀn evine Àteşler döker
İnceden ince óaddeden çeker 24
Mihnet fÿùasından kÀl ider sevdÀ
……………………………25
Bir derìn deryÀ nice boylana 26
Her bir eùrÀfıyla taèrìf eylene
Dürlü dürlü Àl ider sevdÀ27
[27a]

Eger ôuhÿr itse öz yanar tüter
Görünmezden gelÿ dinür mi biter
Bellisizdür nedür beterden beter
Çoú bülbül dilleri lÀl ider sevdÀ
ŞeúÀyì óÀãılı yoúdur úolayı
Bir yire cemè olmış derdin alayı
Yüce daàlar gibi renc-i belÀyı
Getürür üstine óÀl ider sevdÀ
(9)

Oàlan böyle söyleyince NişÀbÿr ŞÀhı [27b] ol zamÀn BegzÀd’ı çaàırup “AllÀhın emri

üzere úızını oàlana vir.” didi. BegzÀd
deyü taèbìr olunmadıú külliyetlü
oàlan daòi “Òoş
Àòerle mÀl
(2)

(9)

(7)

(5)

(3)

daòi óÀùırını úıramayup virdi ammÀ

õì-úıymet eşyÀlar istedi. NişÀbÿr ŞÀhı

olur.” deyü mühlet istedi. ÓÀãıl bir sene

tedÀriki içün meşàÿl oldı. Andan

[28a]

(8)

(6)

(4)

úadar mühlet alup oàlan diyÀr-ı

ãoñra ÚÀmile’ye úızı çaàırup vedÀè itmekde

iken beyitleri söyledi:

Naãìbime cedìd efàÀn yazıldı
DuèÀ eyle ãaúın unutma bizi
áurbet illeri bize mesken yazıldı

25
26
27

Bu
Bu
Bu
Bu

meyl itmesün

oàlana ifÀde idüp

Óaúúa ıãmarladım ey gülüm seni

24

(2)

mısrada hece eksikliği vardır.
dörtlükte bir mısra eksiktir.
mısrada hece eksikliği vardır.
mısrada hece eksikliği vardır.
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Al úanlar úavışır çeşmim yaşına
Seyr it benim àayrı cÀn telÀşıma
FÀni cihÀn içre àarìb başıma
[28b]

Böyle bir hikmet-i sübhÀn yazıldı
Atañdan mühleti aldım bir sene
Bir Àteşdür düşdi cismiyle tene
Ölürsem yolıñda nièmetdür yine
Şìrìn cÀn rÀhına úurbÀn yazıldı
YÀdigÀrdur ãaúla sana sözlerim
Ayaàına turÀb olsun yüzlerim
Şimden girü seni görmez gözlerim
ÒayÀlin göñlüme mihmÀn yazıldı

[29a]

ŞeúÀyìyem èaúlım úalmadı serde
Áteş-i hicrÀn olmuyor perde
Tìà-i àamzelerden hÿn-ı cigerde
äad-hezÀrÀn gizlü nişÀn yazıldı

(5)

ŞeúÀyì böyle deyince baúalım úız ne söyledi:
Felek çeróin böyle èaksi döndürme
Ben gibi cihÀnda olmış bulunmaz
Sitem oúlarını cÀna gönderme
Sinesin biñ yerden delmiş bulunmaz

[29b]

Zaòm-ı hicrÀn eritmekde dem-be-dem
Ber-vech ile úabul itmiyor merhem
Elbetde atar bir kenÀra keştì-yi àam28
Bizler gibi şaşup úalmış bulunmaz
Bu erkÀnı böyle úurmış úuranlar
èAşú óÀlinden òaber virir görenler

28

Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
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Çoúdur baà bitirüp gülin direnler
Böyle tÀze iken ãolmış bulunmaz
Sensiz şu cihÀnda naãıl dÀr olur
[30a]

Günden güne her mihnetler yÀd olur
Aàlayanlar baèøı gözler şÀd olur
DÀéim gözi yaşla dolmış bulunmaz
Selvi ÒÀnem söyle derdini söyle
ÇÀre yoúdur firúatin deryÀsını boyla
Çerò-i gerdÿn içre ôulm ile böyle
Keskin tìàa baàrın çalmış bulunmaz

(8)

Selvi ÒÀn böyle söyleyince ŞeúÀyì (9) ana úarşulıú baúalım ne söyledi:

[30b]

YÀr yolumı àurbet ile düşürdüm
Olur mı olabilmem imkÀn derdime
FirúÀtiñle olunca èaúlım şaşırdum
áayrı muèìn olsun sübóÀn derdime
Derÿnda sen derdimin èilÀcısın
Göñlümiñ uàru serimiñ tÀcısın
Şimden girü gice gündüz acısın
Gökde melek yerde insÀn derdime
Kimse bilmez kimselerin sırrını

[31a]

Áteş elbet düşse yaúar yerini
Eger yÀd eylese biñde birini
Hep taèaccüb ider cihÀn derdime
Niçün fehm itmezler àarìb óÀlimden
Ayırırlar beni àonca gülimden
Nedür çekdigim atan ôÀlimden
Raóm ider dost degil düşmÀn derdime
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ŞeúÀyì şÀd ol zehirler yutma29
Varup àayrıların ögüdin ùutma
[31b]

El-amÀn sevdigim beni unutma
Yoúdur senden özge yeten derdime

(3)

Oàlan bunı söyleyince baúalım aàlayaraú (4) úarşulıú ne söyledi:
Vücÿda geleli raóm-ı mÀderden
Bu òÀl üzre zÀrì úılar aàlarım
Úurtılmadum àamdan kederden
DÀéim firúat kÿsın çalar aàlarım
Serimize óasret óarfi çekildi

[32a]

áam dÀnesi dil şehrine ekildi
TÀze fidÀn iken úaddim büküldi
Bir belürsiz sevdÀ bilür aàlarım
Bir gün şÀd olmadım nedür bu efàÀn
Dert derdün üstüne oluyor mihmÀn
ÓÀllerim sen bilün ey sırr-ı SübóÀn
DergÀhında óÀcet diler aàlarım
áonca olmayınca bülbül zÀr itmez
Daldan dala pençesini òÀr itmez

[32b]

èAşúa düşen nÀmÿs çekmez èÀr itmez
Coşar yürek úaynar dolar aàlarım
Selvi ÓÀnem èaceb bir gün derdimi
Baña bilmem Àteş Àteş urdı mı
ÓÀãıl ben bilürem olan derdimi
Vardur içerimde neler aàlarum

(7)

Úız bunı söyleyince oàlan baúalım ne söyledi:

29

Bu mısrada hece eksikliği vardır.
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Gerçeklendi ayrılıàın günleri
[33a]

YÀr firÀúın beni alur aàlama
Yeryüzine dökme gözden úanları
Yazıú sana cefÀ olur aàlama
YÀd ülkede kimse raóm itmez bana
Daàılur feryÀdım gider her yana
Tabìriyle30 úader benden sana
Bu sözler yÀdigÀr úalur aàlama
Nice terkideyim sen óüsn-i mÀhı
Bunlar benim gökden baòt-ı siyÀhı

[33b]

Bir kimse de úalmaz kimsenin Àhı
Bize idenler óaúdan bulur aàlama
MehÀnet úılıncı èarşa aãılmaz
Merde mürüvvet disem baãılmaz
áanì zü’l-celÀlden ümmìd kesilmez
Giden elbet girü gelür aàlama
Şimdi yolum düşdi èÀòir diyÀra
İstedim MevlÀdan derdime çÀre
Sende benim gibi düşersin nÀre

[34a]

(2)

ŞeúÀyì her óÀlin bilür aàlama

Oàlan bunı söyleyince úız aña úarşulıú (3) baúalım ne söyledi:
İlahi sen bilürsin óÀlimden31
Düşmişem bir derde bende ùÀúat yoú
ÚÀmetim dÀl oldı dürlü ôÀlimden
ÇÀh úaldım hiç selÀmet yoú32

30

Taèbìr: mtnتابر

31

Bu mısrada hece eksikliği vardır.
Bu mısrada hece eksikliği vardır.

32
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………………………………33
Kimseler ben gibi nÀre düşmesin
Cigercigi èaşú odında pişmesin
[34b]

Başıma gelmedik bir felÀúet yoú
Niçün èaksì döndi bu çerh-i felek
HebÀye ãarf oldı çekdigim emek
Giceler aylarım zÀrì subóa dek
Bir daúìúa olsun òÀb-ı raòÀt yoú
Gör bu duran başa neler götürsün
Derdi derde üleşdirsün bitürsün
Òaberlerim rüzgÀrlarla getürsün
ZìrÀ bu gezeñ yile diúúat saèat yoú34

[35a]

Selvi ÒÀnem der ki tükenmez Àhım
ÓÀllerim sen bilürsin úudret-i ilÀhım35
Bunlar benim bütün baòt-ı siyÀhım
Kimselerde hergìz bir úabÀóat yoú

(5)

Úız böyle deyinde oàlan baúalım ne söyledi:
Úısmet úalúdı iş bu yirlerde durılmaz36
Gideyim gel beni eyiliú37 dostım
Böyle feryÀd ile bir iş görülmez
Yazıú olur sana aàlama dostım

[35b]

Bilmem neden bu baòtıma kem geldi
Áh itdi kim gözlerimden nem geldi
Ele dügün bayrÀm bize àam geldi
Yas içün úara baàlan dostım38

33

Bu dörtlükte bir mısra eksiktir.
34 Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
35 Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
36 Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
37 eylik: mtn. ايلق
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FirÀúınla Àòir beni öldirdin
Dost aàlatdın düşmÀnları güldirdin
Úorúarım ki sırrım òalúa bildirdin
äular gibi coşúun çaàlama dostım
Söylese derdi evveli başdan
[36a]

Yanar yürek olsa temürden ùaşdan
Ben yanmışam pervÀm yoúdur Àteşden
Sìnem başın tekrÀr daàlama dostım
ŞeúÀyì gezelüm àurbet illeri
TercümÀn ùutalım esen yelleri
Belki pek perìşÀn olur tilleri
Úaldır züliflerin baàlama dostım
(8)

Oàlan böyle söyleyince úız aàlayaraú

evlerine geldi. Oàlanın vÀlidesi
vÀlidesine baúalım ne

(4)

(2)

(9)

eline ayaàına düşüp vedÀèlaşup

işüdüp gelüp boynına ãarılup aàlamaya

(3)

söyledi:

Aàlama vÀlidem óaúúı óelÀl it
áurbet iller àayrı seyÀóatimdür
Emdigim südleri Àb-ı zülÀl it
Himmetin üstimde neôÀretimdür
Baúılmaz úuãÿrın cümlesi bende
[37a]

Luùf ile èafv idin bu derdimende
Unutmam sizleri severim cÀnde
İsmiñiz lisÀnda rivÀyetimdür
Yaãdıàım ùaş oldı döşegim diken
Hiç iflÀò olur mı bu derdi çeken
Yüzüm ãularını yirlere döken
Bütün derÿnımda óarÀretimdür

38 Bu mısrada hece ekskliği vardır.
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……………………………..39
Bilinmesün bir kişiye sırrıñız
Gideyimde giniş olsun yiriñiz
[37b]

Ölüp úurtılamaz selÀmetimdür
ŞeúÀyìdir söyledin eş ile dosta
ŞÀd olsun yeri úalmasun yasda
Kimsenin úuãÿrı yoú bu òuãÿãda
Kem ùÀlièim kendi úabÀóatimdür
(6)

Oàlan böyle deyüp vÀlidesiniñ elin (7) bÿs idüp yola revÀn oldı. AmmÀ (8) úızın baàçesi

yolıñ üzerine idi.

(9) “

Hele bir göreyim” deyü baàçeye girdi.

[38a]

Óavuøıñ başına varup gördi ki

baàçe (2) melÿl melÿl ùurur. Göre bunlara ne söyledi:
Var hey óavuø başı göremem seni
Ben àarìbe bir nigÀrı çoú gördin
Cüzéì bir kez itdin õevú-i seyrÀnı
ÓarÀm oldı gülèìõÀrı çoú gördin
äolsun şukÿfeler úurısun güller
Dalında ötmesün şeydÀ bülbüller
Her vaãfın dimege ùutmuyor diller
[38b]

Óıfıô itmedin bunları çoú gördin
Baàçe àayrı sana kimse girmesün
El uzadup güllerinden dirmesün
Gideyim de bÀri gözüm görmesün
äaçı sünbül zülfi mÀvi çoú gördin
Óavıô başı ne oldı seniñ zìnetiñ
Şimden girü kimler bilür úıymetin
Bize bu mıydı Àòir himmetin40
Var òarÀb ol yÀdigÀrı çoú gördin

39
40

Bu dörtlükte bir mısra eksiktir.
Bu mısrada hece eksikliği vardır.
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[39a]

ŞeúÀyìdir benim kimim var yana
Sende raóm itmedin øiyÀfet-òÀna
Beni óasret úoydın úaş-ı kemÀna
Bize bunca èìtibÀrı çoú gördin
(5)

aàlaya

(7)

Oàlan böyle derken baàçevÀn úızı ÚÀmile

(6)

çıúageldi. Oàlan ÚÀmile’yi görince

raú baúalım ne söyledi:

Ey ÚÀmile yÀre benden selÀm it
MübÀrek cemÀlin görmem àayrı
[39b]

Aàlatma luùf ile şÀfì kelÀm it
PerìşÀn òÀùırın sormam àayrı
Òayli demdür firúÀt kÿsını çaldım
Çaresiz ôulmetde eàlendim úaldum
ÓÀãıl àam baórına düşdüm bunaldum
Bezdim kendimi aramam àayrı41
Kimse èaceb benim gibi yandı mı
Göz yaşında kendin sile virdi mi
Bıraúdım àaflete kendi kendimi

[40a]

Úurdıgım düşleri göremem àayrı
Gitdi server àam şehrinden ayrıldı
áam leşkeri hep bir yere dizildi
Bize yÀd ülkede úısmet virildi
Uzaúdur yollarım duramam àayrı
ŞeúÀyì lÀ-cerem bu fikre ùalsun
Göñül sefìnesin èummÀna ãalsın
Ben gideyim dostım sÀà asÀn úalsun
Gözden òayÀlini iremem àayrı

41

Bu mısrada hece eksikliği vardır.
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[40b]

Oàlan böyle deyüp yola revÀn oldı.

virdi züliflerini yolaraú görelim ne

(4)

(2)

ÚÀmile aàlayaraú dönüp Selvi ÒÀn’a

(3)

òaber

söyledi:

Aàlaya hey gözlerim vaútidür àayrı42
Bundan beter şedìd efàÀn bulunmaz
HidÀyet senden cenÀbüél-bÀrì 43
Ayrılıú derdine dermÀn bulunmaz
HezÀr derÿnımda belli àam yeri
Artmaúda olur àayrı şimden girü
[41a]

SuéÀl itsem nesl-i Àdemden berü
Hiç böyle èaksi devrÀn bulunmaz44
CihÀnda yanmasun èaşú Àteşine
Gelsün seyr eylesün çeşmim yaşına
Óaú virmesün özge úullar başına
Bir belürsiz óÀldür imkÀn bulunmaz
Beterlerden beter oldı bu demde
Firúatiñ içimde úan yaş didemde
Bu çerò-i geçeru Àdemde45

[41b]

Bir ben gibi çeşm-i giryÀn46 bulunmaz
Selvi ÒÀnem eyder derdim sad-hezÀr
SevdÀnıñ şiddeti baàrımı ezer
İş bu èÀlem içre bir bana beñzer
Başı açıú sìne èüryÀn bulunmaz
(6)

(8)

Úız böyle söyleyüp fikir itmekde iken oàlan

úatar ùurnalar NişÀbÿr şehrinden yana gidiyorlar

(9)

(7)

yola revÀn olup giderken gördi ki bir

görelim ne söyledi:

42

Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
Bu mısrada hece eksikliği vardır.
44 Bu mısrada hece eksikliği vardır.
45 Bu mısrada hece eksikliği vardır.
43

46

giryÀn: mtn. جريان
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Gökyüzinde úanad ãalup uçmayın
NişÀbÿr şehrine inin ùurnalar
Kerem idüp andan ùoàrı geçmeyin
Dostın òÀnesine úonın ùurnalar
Söylemek ne óÀcet görün óÀlimi
Remziyle bildirin her kemÀlimi
MübÀrek destine bu èarø-ı óÀlimi47
Ber-vech-i esrÀr ãunun ùurnalar48
Úul oldum gözlerinin mestine49

[42b]

Unutmasun duèÀ itsün dostına
Tiliñizden sÀye düşsün üstine
Hele biraz semÀó dönün ùurnalar
Dostım ãoldırmasun o gül yüzleri
Derÿnımda bir güzÀr ùurur sözleri
Benim içün aàlar mı ola gözleri
Bildirmesün hoşça ùÀnın ùurnalar
Dir ŞeúÀyì ben uàradım ôÀlime
Óasret úoydı lebleri bÀ-lebime

[43a]

Vuúÿf olur iseñiz óÀlime50
Siz de benim içün yanın ùurnalar
(3)

Oàlan böyle deyüp yola revÀn olmaúda

(4)

şehri[nde] semÀó dönmege başladılar. Ol vaúitlerde

iken ùurnalar úatarlanup gelüp NişÀbÿr

(5)

(6)

(7)

úız semÀya naôar idüp fikr iderken

baúalım úız ùurnalara burada ne söyledi:
Gökyüzinden uçup gelen ùurnalar
Virin şu dostımdan bir óaber bana
47

Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
Bu mısrada hece eksikliği vardır.
49 Bu mısrada hece eksikliği vardır.
50 Bu mısrada hece eksikliği vardır.
48
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[43b]

Gül yüzine meftÿn oldum evveli
Bülbül gibi mihmÀn olmış zÀr bana
áonca[yı] dirmeden úırıldı dallar
Úaralar giyeyim gerekmez şallar
Kimseler fehm itmez nedür bu óÀller
FÀni cihÀn giniş dar bana51
Ne idi bu óÀller geldi başıma
áam dÀnesin döúdüm göñil kuşuma
Çoú cehd eyledim girmez düşime

[44a]

èAceb incinmiş mi nÀzlı yÀr bana
Bitdi èaúıl yoú elde irÀde52
Olmaúdadur gün gün derdim ziyÀde
ÇÀre mümkin degil fÀni dünyÀda
áam-ı miónet çekmek oldı kÀr bana
Selvi ÓÀnem cevheriñ gel çalma ùaşa53
èAşú u sevdÀ ile kim çıúar başa
Gice gündüz böyle yanmaú Àtaşa
Úaldı sedigimden yÀdigÀr bana
[44b]

Úız böyle söyleyüp yanmaúda olsun.

baãdı. Düşüp úalúaraú bir açıú

(4)

(2)

Oàlan yola revÀn olup gitmekde iken

(3)

úış

úapu bulamayup bir úahve-òÀneye vardı.(5) Baúdı ki anın daói

úapusı úapalı úapuyı (6) açmaú içün ne úadar çalışdıysa úahveci (7) úapuyı açmadı. Baúalım oàlan
ne söyledi:
Úul olayım sana amÀn úahveci
Bir bu gice misÀfir it gel beni
[45a]

Úar üşitdi bütün elim ayaàım
Başın içün içeriye al beni

51

Bu mısrada hece eksikliği vardır.
Bu mısrada hece eksikliği vardır.
53 Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
52
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Aàlayı aàlayı düşdim yollara
MevlÀ göstermesün biz úullara
áarìb düşdim bilmedigim çöllere
Peú yoràunem mecrÿó itdi yol beni
èAşú Àteşdür çoú sìneler pişirir
áam deryÀsı gelür boydan aşırır
SevdÀ müşkil hem olsa şaşırır
[45b]

LÀyıú degil ùaèn itmesün el beni
Úalmışam böyle bir renc-i firÀúda
Baàlıdır ümmìdim úudret-i Óaúda
Mümkinsiz garìbem úaldım ayaúda
Kül ider úorúarım işbu óÀl beni
ŞeúÀyì baàrın dönmesün ùaşa54
N’olıñ óÀllerime eyle temÀşa
Naôar úıl dökilen úan ile yaşa
Gözyaşımdan götürür sel seni55
[46a]

Oàlan böyle deyince úahveci úapuyı açup

Úahveci eyitdi “Ey yigit bu óÀl nedür?”
baúalım úahveciye orada ne

(6)

(4)

(2)

içeri aldı. Geçüp bir köşeye oturdı.

Ne sebepdir ki böyle seyyÀó olmışsın?”

söyledi:

Kimse ùaèn itmesün seyyÀó oldıàım
Beni böyle bir şÀh-ı òÿbÀn gezdirir
Yiter müjgÀnlara úarşu duranlar
[46b]

Sìnede ãad hezÀrÀn nişÀn gezdirir56
YÀr sevenler cÀn virmez mi rÀhına
Pesend ider feryÀdına Àhına
Dil virenler zÀt-ı òÿblar şÀhına
Kendü kendüye pek perìşÀn gezdirir57

54
55
56

Bu mısrada hece eksikliği vardır.
Bu mısrada hece eksikliği vardır.
Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
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Áteş-i hicrÀne düşüp yananlar
Dökmez mi çeşminden yaş ile úanlar
äıdú ile ùÀlib-i èÀşıú olanlar
Derÿnında nÀr-ı sÿzÀn gezdirir
[47a]

èAşúın mihnetinde şöhret-i şÀnı
SuèÀl çeşminden aúan Àb-ı revÀnı
Vücÿddan kesilür tÀb-ı tüvÀnı
Úafes içre bir úuru úan gezdirir
ŞeúÀyìdir seven úaşı úalemi
SevÀbdır elbetde her bir kelÀmı
Abdal olur dolandırır èÀlemi
Úapu úapu bir èÀdil óÀn gezdirir
(9)

Oàlan böyle deyüp gözlerinden yaş

[47b]

yerine úan dökdi. Bir úaç oùuran yÀrenlar

var idi. Anlar daòi aàlayup eyitdiler. “Ey(3) yigit bu başıñda olan óÀl sevdÀ mıdur?”
oàlan aldı. Baúalım orada

(5)

ne çaàırdı:

Ùaèn itmesün Àh [u] zÀrım duyanlar
Kimse bilmez gizlü fiàÀn bendedür
Tìà-ı àamzelerden sìnem yareli
TÀ derÿnda zaòm-ı hicrÀn bendedür
[48a]

èAşú u sevdÀsıyla billÀhi cünÿnım
ÓÀlimden òaberdÀr úaşları nÿnım
Oñulmaz óaşre dek dÀà-ı derÿnım
Bir tütünsiz nÀr-ı hicrÀn bendedür
SevdÀsı serimde çeşm-i siyÀhıñ
Vaãfı degil itdigim Àhın58
Derÿn-ı defterde eşkÀl-i mÀhın
MünaúúÀş òayÀli mihmÀn bendedür

57
58

Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
Bu mısrada hece eksikliği vardır.

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [ESTAD]
Cilt: 2 Sayı: 2 Ağustos 2019 ss. 1064-1133

(4)

(2)

deyünce

1116

Yakup POYRAZ – Büşra AZGUN

Òaùùımıñ levóine bu òaùù-ı yazı
[48b]

Böyle yazmış ol cenÀbü’l-bÀrì59
Her ne úadar úılsÀm vasf-ı dildÀrı
Biri iôhÀr biri pünhÀn bendedür
Der ŞeúÀyì yanmaútayım nÀrıyla
èÁlem yine varır bu efkÀrıyla
YÀ nice geçmesün günüm zÀrıyla
Bir òÿbın sevdÀsı bendedür60
(8)

Oàlan böyle deyüp ve başına gelen

aàlaşdılar. “Ey senin bu òidmetiñi
yetüre.” diyerek her biri bir
Óaøretlerini òaber virüp
gün yÀrenler ile

(8)

(6)

(4)

(2)

ideyim.” Gelüp bir aàaç
NişÀbÿr

bir èÀdil şÀh ola ki tamÀmen edÀ idüp

cümlesi oàlanın ol ùarÀfa gitmesini

vedÀèlaşup oàlan yola revÀn
(4)

serencÀmları òaber virüp oùuranlar

şÀh ismin yÀd itdiler içlerinden birisi

baúdı ki bir úaba aàaç görünüyor.
(6)

(9)

(2)

(9)

(7)

(5)

(3)

cümlesi

seni murÀdıña

èÁdil ŞÀh BehvÀc

münÀsib gördiler. Yarındası

oldı. Giderek ıssız muóÀùara yirlere [49b] düşüp

Didi “YÀ Rab şu aàacın gölgesinde
61

yanında bir pınarın öñinde oùurdı.

(5)

(3)

biraz istirÀóat

Baúdı ki çoú ãaóra geçmiş

daàları görünmez ol vaúit baúalım ne söyledi:

Bilmedigim ıssız çöllerde úaldım
Arasam da bizim daàlar bulunmaz
Fikir deryÀsına düşdüm bunaldım
[50a]

[49a]

YÀ nice bir göñül añlar bulunmaz
Óasret ùonı egnimize biçildi
Dìdem yaşı yiryüzine ãaçıldı
Derÿnımda göz göz oldı açıldı
Ne müşkil yÀredür yaàlar bulunmaz
ÔÀhir Mecnÿn böyle sevmiş LeylÀ’yı
Kendüsine óarÀm idüp LeylÀ’yı
Eger teftìş eylesem yidi deryÀyı
Dìdem başı gibi çaàlar bulunmaz

59

Bu mısrada hece eksikliği vardır.
Bu mısrada hece eksikliği vardır.
61 pınar: mtn. بونار
60
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[50b]

Gitdigim yollardan girü gelürsem
Pek büyük nièmetdür murÀd alursam
Eger vaèdem yetüp bunda úalursam
áarìb ölüsidür aàlar bulunmaz
ŞeúÀyì ùÀlibsin çün óüsn-i mÀha
Óaúúa niyÀz idüp yüz sür dergÀha
èArø-ı óÀl eylesem gördigim şÀha
Úorúarım rÀóm ider begler bulunmaz
(9)

içeri

(2)

Böyle deyüp úalúup yola revÀn oldı.

[51a]

NihÀyet bir şehre dÀòil oldıúda bir kimse

almadı. Meger ol vilÀyetde müsÀfir almaz imiş.

oldı. áarìb olup müsÀfir almadıúlarından

(5)

(3)

Bir virÀne köşesinde ol gice sÀkin

bir firúat alup aàlayaraú baúalım orada ne

söyledi:
DiyÀr-ı àurbete yolı uàrarsa
Neden perìşÀn olur óÀli àarìb[iñ]
Tìà-ı miónetle baàrın doàrarsa
Bükülür ol zamÀn beli àarìbiñ
[51b]

NÀz eylese nÀzın kimler götürür
èAksi döner buldıàını yitirir
İl içinde melìl maózÿn oturur
Úoynunda olur iki aùÀ àarìbiñ
Úadìr MevlÀm murÀdına yetüre
Óaberlerin rüzigÀr getüre
Her úaçan sılÀsı düşse òÀùıra
Aúar gözlerinden seli àarìbin
………………………………….
……………………………….....62
äad hezÀr yalvarsa ùuùulmaz dilek

[52a]

62

DÀéim eksik söyler dili àarìbiñ

Bu dörtlükte iki mısra eksiktir.
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ŞeúÀyì àarìbdür dünyÀyı gezer
Onlar uãanur cÀnından bezer
Yüz biñ cehd eylese pÿş ùutmaz düzen
ÓÀãıl bozıú öter teli àarìbiñ
(6)

Böyle deyüp yarındası gün daòi

BehvÀc iúlìmine yitdi. Orada
ŞÀh BehvÀc’ıñ óuøÿrına

(2)

(9)

(7)

yola revÀn olup bir òayli yol gidüp

biraz arÀm itdikde ŞÀh BehvÀc içün èarø-ı óÀl

varup aàlayaraú eline ãunup ayaàına

(3)

èAzìz başıñ içün devletlü şÀhım
Seni bir èÀdil òÀn deyü gelmişem
Úuãÿrım èafv eyle kesilsin Àhım
ZirÀ AllÀh amÀn deyü gelmişem
Yaúdı beni òalúın çetin dilleri
Geçdim nice bilmedigim illeri
İótiyÀù63 eyleyüp uzadır yolları64
Luùf u kerem iósÀn deyü gelmişem
Bir cÀne meftÿnem fÀni dünyÀda
èAşú ne güçdür kimse gelmez imdÀda
Benden mÀl isterler óadden ziyÀde
Bu müşkile emkÀn deyü gelmişem
Dìdem yaşı ummÀn deyü çaàlayup Àòar65
Áh itsem èÀlemi Àteşim yaúar
Ùut elimi bÀri girdÀbdan çıúar
[53b]

63

nihÀyet ŞÀh

[52b]

tertìb idüp

ãarıldı. èArø-ı óÀlde görelüm

ne dimiş:

[53a]

(8)

PerìşÀn óÀlim yaman deyü gelmişem66

İótiyÀù: mtn: اختياد

64

Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
66 Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
65
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ŞeúÀyì dir Àteşden geymişem tÀcı67
Yürekden çıúar mı böyle acı68
ÒÀk-i pÀye düşdüm nedür èilÀcı
Dertlerime dermÀn deyü gelmişem
(6)

Böyle deyince ŞÀh BehvÀc didi ki “Ey

(7)

yigit àam yeme inşÀ’allÀhü teèÀlÀ seniñ

(8)

işiñi görirem.” deyü oàlanı teskìn (9) eyledi. Oàlan anda biraz eglenüp [54a] vaúit geçürdi. Bayram
güni oldı. Oàlanın (2) sılÀsı òÀùırına gelüp aàladı. Baúalım (3) ne söyledi:
Ey göñil bu gelen mübÀrek gündür
ÒÀnemizde ismimiz dildedür şimdi69
Görünmez saylamaz ne müşkildür
Arada çoú daàlar dildedür şimdi
Derdim bana gerçek yÀrlara yalan
YÀri diyemeden óÀllerim yaman
[54b]

Iraú menzildür70 yoúdur bir gelen71
Ümmìd àayrı esen yildedür şimdi
èÁdet oldı bize úara baàlamaú
Sìnemizi Àteşlere daàlamaú
İle düàün bayram bize aàlamaú
Bilmem dostım naãıl óÀldedür şimdi
Neden èaksi döndün ey çerò-i felek
Engeller dostımda úoymuyor yürek
Muèciõe sana yÀrin geldi diyerek72

[55a]

Yalan sözler ile aldadur şimdi

67

Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
Bu mısrada hece eksikliği vardır.
69 Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
70 menzil: mtn. منذل
71 Bu mısrada hece eksikliği vardır.
72 Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
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ŞeúÀyì aç gözlerin àafletden uyan73
CesÀret var ise bu fikre ùayan
Bizim içün bu günlerde Selvi ÒÀn
Atar ùutar úalpleri fÀldadur şimdi74
(6)

NihÀyet böyle deyüp aàlar iken èaşúını

BehvÀc’ın óuøÿrına varup ayaàına

(9)

(7)

teskìn idemeyüp aàlayaraú ŞÀh

sarıldı. Ol vaúit şÀh eyitdi ki “Ey yigit

[55b]

baúalım ol vaúit ne söyledi:
ŞÀhım senden izin almaú murÀdım
Yüzüm ùutup birden diyemiyorım
áarìb iliñ úahrı yÀrin óasreti
Bir zehirlü loúma yiyemiyorım
ÓÀlim èarø-ı óÀl idem sen efendime75
Pek ùoúandı èaşú dalàası bendime
Günde bin kez óamle ider kendime
Elim varmaz cÀne úıyamayorım
[56a]

èÁşú úomaz ki bende óicÀb eyleyem
Sìnem Àteşini kebÀb eyleyem
Meger raúam döküp hisÀb eyleyem
Bir beş degil derdim ãayamayorım
Bir seneye baş baàladıú müddeti
Günden güne yaúın geldi èiddeti
èAşú ile sevdÀnıñ şiddeti76
Áteşden kesibdür giyemiyorım
ŞeúÀyì ùıfl iken düşdüm dillere

[56b]

Dört senedür yalan gelür illere

Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
75 Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
76 Bu mısrada hece eksikliği vardır.
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Benim içün muntaôırdur yollara
Dostdan hiç bir òaber duyamıyorım
(4)

Oàlan böyle deyüp aàlayınca ŞÀh

eşyÀyı bir ol úadar daòi himmet
şÀd ve òandÀn olup
ellerinde olan

(2)

(6)

(4)

(2)

BehvÀc raóm idüp oàlanın maùlÿb

buyurup biraz Àdemlerle bunları yola

gelmekde iken meger yollarınıñ üzerinde

[57a]

(5)

Oàlan derdinden baúalım zindÀnda

revÀn eyledi. Oàlan

(3)

zindÀna úoydılar.

ne söyledi:

Úadìr MevlÀm sen bilürsün óÀlimden
Bir àam geldi yine efàÀnın üstüne77
Úurtar beni sen bu úanlu ôÀlimden
Áteş ãalma şìrìn cÀnın üstüne

[57b]

Úoúlamadan èanberimi miskimi
Yıúup virÀn itme göñül köşkimi
Ben ölürsem yÀrdan úandır èaşúımı
Úan olmasun bÀri úanın üstüne
Neden èaksi döndi itdigim fallar
Gülüm àazÀl oldı úırıldı ùallar
Biñ derdim varken nedür bu óÀller
MihmÀn mı olur mihmÀnın üstüne
Ùabìbimsin zaòm-ı hicrÀnda úaldım
Belürsiz bir zÀr-ı giryÀnda úaldım

[58a]

Senden meded YÀ Rab zindÀnda úaldım
äal bu muãìbeti düşmÀnın üstüne78
ŞeúÀyì lÀ-cerem oldı şaúÀlar
Kimseden kimseye yoúdur vefÀlar
Gice gündüz bu çektiàim cefÀlar
Şimdiye dek bir òubÀnıñ üstüne

77
78

eyledigi

biraz óarÀmì var idi. Çıúup

mÀllarınıñ cümlesini alup ve oàlanıñ ellerini baàlayup
(4)

(3)

Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
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(7)

ZindÀnda böyle deyüp aàlarken

işidüp “Ey yigit bu gice seni
gice gelüp bu oàlanı

(3)

mÀlların bu mÀlıñ
Bunlar

(9)

óarÀmìbaşınıñ bir úız úarındaşı var imiş.

inşÀallÀh òalÀã iderim àam yime.” diyüp

òalÀã eyledi. ZindÀn[dan] çıúup gice ve gündüz

BehvÀc’ın yanına vardı
(7)

[58b]

(8)

(5)

ve ŞÀh BehvÀc külliyetlü èasker koşup

üzerine èilÀve idüp yine bir bölük èasker

gelmekde iken biri bir ùarafdan oàlanı öldi

[59a]

(8)

(6)

(4)

(2)

dimeyerek yine ŞÀh

óarÀmìleri daàıdup ve

ile oàlanı yola revÀn eylediler.

deyü òaber virüp úızı aòere virüp

Var hey felek bir dem göreyim dirken
Yine gözlerimden úanlu yaş geldi
ZÀr-ı àamdan òalÀã olayım derken
Bu óÀl àayrı cümlesine baş geldi
CihÀn içre kimse degildür bÀúì
Çekdicegim úalur renc [ü] firÀúı
Sìnede bellese dem yürü hey sÀúì
Baú yabÀlım tükendi boş geldi
Beni aòere virmek dilerler 79
İsmimi èaşú defterinden silerler
Ne óikmetdür ben aàlarım gülerler
Kem òaberler èadÿlara òoş geldi
Minnetim úalmadı şìveye nÀza
Úanàı birin diyeyim dertler tÀze
Ümmìd ider iken bahÀra yaza
[60a]

Oàlanı

óÀãıl-ı kelÀm úız

dügünini úuracaú oldılar. Ol vaúit úız bunı (3) söyledi:

[59b]

(9)

ÁsumÀndan boran geldi úış geldi
Selvi ÒÀnın èaşúı güçdür bilinmez
Tiken baãdı àoncaları yolunmaz
Böyle degil àayrı mümkin bulunmaz
Sìnem ùarafından bize ùaş geldi

(6)

Böyle dedikde yine yüzini secdeye (7) urup iş bu beyitleri söyledi:

79

Bu mısrada hece eksikliği vardır.
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DergÀhında ben bir yüzi úarayım
AmÀn MevlÀm nÀzlı yÀri tìz gönder
[60b]

Senden özge kimsem yoúdur varayım
Bunca yaúdın bÀri yÀri tìz gönder
Kendü úıymetlü altun adım pul oldı80
Yüzüm üsti ayaúlara yol oldı
èAşú u sevdÀsıyla cismim kül oldı
Mürüvvet úıl cefÀ-kÀrı tìz gönder
Dört derdiyle pençe urdı yetişdi
Dìdem yaşı birbirine úarışdı
Vaèd itdigim günler geldi yetişdi

[61a]

Unutmasun ol iúrÀrı tìz gönder
Gün-be-gün artmaúda feryÀd-ı Àhım
Ben de bilemedim nedür günÀhım
Úudret-i ilÀhim óÀllerim sen bilürsin
Bildir ana her esrÀrları tìz gönder
Selvi cihÀnda ister bir murÀd81
Vir úadìr úayyÿmsın ey lebiél-mirãÀd
Yed-i úudretiñde cümle mevcÿdÀt
ŞÀõ taòtına ol òünkÀrı tìz gönder
[61b]

Úız böyle söyleyüp aàlarken oàlan

(2)

memleketine yaúın geldigiñden bir mektÿb

(3)

yazup bir ãÀdıú Àdem ile úıza göndermiş idi. Böyle (4) aàlarken hemÀn mektÿb úızın eline
yetişdi úız (5) şÀõ ve òurrem açup içine baúdı. Görelim (6) oàlan ne yazmış:
MevlÀyı seversen ey güzel nÀme
Müjde82 óÀlim varıyor cÀna söyle
Bildirme kimseye cümleden evvel
[62a]

80
81

82

KÀr-ı zÀrım vÀúıf-ı esrÀra söyle83

Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
Bu mısrada hece eksikliği vardır.

müjde: mtn. موجده
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RÀhında çekdigim dürlü óÀlleri
Çıúarsun úarayı giysün alları
MeyÀna baàlasun nÀzik şalları
Ketmi eyle birbir dil-dÀra söyle
Sürÿrun destinden nÿş itsün cÀmı
Õevk ile geçsün ãubó ile şÀmı
áarìb serden geçen her serencÀmı
Úaşı bÀl àamzesi àaddara söyle
[62b]

Gör ne elemdedür şÀh-ı òÿbÀnım
Gün-be-gün şÀd olsun verd-i handÀnım

Óableél-metìn üzre èahd-i peymÀnım
Ùurur mı ol eski iúrÀra söyle
ŞeúÀyì óamd olsun úalmadı zÀrım
èAşúa úarÀr olmaz bÀkìdir nÀrım
Ne söyler óÀãılı yekÿn esrÀrım
RÀhıyla ol şìrìn güftÀra söyle
(9)

Baúalım

Úız nÀme[yi] úırÀéat itdikde öyle bir sürÿr óÀãıl

(2)

[63a]

oldı ki èaúlı perìşÀn olayazdı.

ne söyledi:

äabaódan ôuhÿr itdi ey bÀd-ı ãabÀ84
Sitem yüzinden luùf-ı iósÀn irişdi85
Bilmem òayÀl midür bilmem ki rüéyÀ
áam taótına sürÿr mihmÀn irişdi
èAşú u sevdÀ canÀ itmiş iken kÀr
Úıldı àam duraàı feraódan şikÀr
Úalbde zaòmı degil iken ÀşikÀr
[63b]

Bu hicrÀna óÀzıú LoúmÀn irişdi

83

Bu mısrada hece fazlalığı vardır.

84

Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
Bu mısrada hece fazlalığı vardır.

85
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RÀhında muntaôır èarø ider bu cÀn
Bilmem nerde úaldı ol gül-i òandÀn
HidÀyet sendendür ey sırrı sübóÀn
Derd-i esrÀrıma dermÀn irişdi
Derÿnımdan hezÀr derdim var iken
Bülbül gibi her işlerim zÀr iken
DergÀhında èÀciz günÀh-kÀr iken
Emr-i keremiñden fermÀn irişdi
[64a]

Açılsun bu àonca ey Selvi ÒÀnım
Zeyn olsun bÀà-ı gül-i òandÀnım86
Kesilmiş iken tÀb-ı tüvÀnım87
äanki cisme bir tÀze cÀn irişdi
(5)

surÿr

(7)

Böyle diyüp her ne ise nÀmeyi úoynuna úoydı

ile ùoldı. AmmÀ aòir yire sözi kesildiginin

gelüp eyitdiler “Ey úız ol oàlan bir fakìr

[64b]

(8)

vaúit

ve memesi gibi ãaúlayup derÿnu

rıøÀ virmediginden úızın atası ve anası

evlÀdı iken ol úadar göñül virüp şimdi

memleketimiziñ bir àanì kimesnenin oàluna virecegiz.
(4)

(6)

(3)

(2)

Niçün teslìm olmazsın?” didikde ol

baúalım ne söyledi:
…………………………………
…………………………………88
Kimse daòl itmesün cÀhil göñlime
Fehm olunmaz bir esrÀra baàlıdur
Benim içün seyyÀó oldı dil-dÀrım
Gözin görmeyince sevinür mi n’eylerim89
Gice gündüz her kesb-i kÀrım90

[65a]

(9)

Bülbül gibi zÀra baàlıdur91

86

Bu mısrada hece eksikliği vardır.
Bu mısrada hece eksikliği vardır.
88 Bu dörtlükte iki mısra eksiktir.
89 Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
90 Bu mısrada hece eksikliği vardır.
91 Bu mısrada hece eksikliği vardır.
87
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Silinmez derÿndan bu naãıl yasdur
Bilmedim úanàı derde úıyasdur
İle dügün bana àam ile yasdur
Aú üstine óÀlÀ úara baàlıdur
…………………………………………………………92

Úo günlerim geçsün Àh [u] zÀr ile
Göñül bir kez èahd eylemiş yÀr ile
Şimdiye dek evvel iúrÀra baàlıdur93
(9)

Úız böyle söyleyince anası vÀlidesi úıza dediler ki [65b] “Úız bu òÀm sevdÀya uyup bir
(2)

faúìre göñül
cesÀret.”
nÀmeyi

(4)

(6)

kerìmdür.
gün

[66a]

virüp ve böyle òandÀnı úabÿl itmeyüp bizle

didiler. ÓÀãılı sözi uzatdı. BaàçevÀn

òaber virüp dügün óÀlin ifÀde eyledi.
(8)

(5)

yir var idi. Bu ùarafda úızın dügüni úuruldı.

óikÀyenin
úuruldıàını

(5)

ÚÀmile eyitdi “Ey Selvi ÒÀn’ım MevlÀ

eùrÀfına baúup

(2)

(9)

ile NişÀbÿr şehriniñ arası on beş

HemÀn iki günden alacaúlar. Gelelim

evvelinde elmayı viren dervìş tebdìl-i úıyÀfet
òaber virdi. İki güne úadar alacaúlar ve bunca
(7)

òalú içinde ser-nigÿn itmek ne

úızı ÚÀmile’yi çaàırup canÀnından gelen

(7)

Õüél-celÀl güzel yapar.” diyüp gelelim oglan

(3)

(3)

(4)

gelüp oàlana úızıñ dügüni

(6)

cÀn başına ãıçrayup hemÀn

bunı söyledi:

Meded ey úÿşede yaùan erenler
Yine èaşú bu cÀna düşdi94
[66b]

Çerò-i dÿnda ricÀl àÀéib duranlar
Raóm idin dil nÀr-ı sÿzÀna düşdi
Úadem baãalı bu fÀnì dünyÀya
Nice dertler çekdim degildür riyÀ
EsrÀr-ı kerÀmet úuùb-ı evliyÀ
Bu àayretler saóib erkÀna düşdi
Mülk-i òafìde óıfô olan erenler
Anlar birbirinden seçilmez derler

92

Bu dörtlükte bir mısra eksiktir.
Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
94 Bu mısrada hece eksikliği vardır.
93
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PÀy-ı enbiyÀya ùoúanan yir[ler]
[67a]

Müşkil ne èaceb seyrÀna düşdi95
Úalmadı vücÿdda zerre ùÀúatım
Gitdi dìdelerden òÀb-ı rÀóatım
Úavì minnet idiñ işbu óÀcetim
Erenler şimdi minnet meydÀna düşdi96
ŞeúÀyì èarø ider çün Selvi ÒÀnı
Nice terk ideyim ol şìrìn cÀnı
Yetişdirsün Òıøır97 zamÀnı98
BÀkì mürüvvet àanì sübóÀna düşdi
[67b]

Oàlan böyle deyüp söyleyince ol dervìş

(3)

(2)

eyitdi ki “Ey oàlan àam yeme seni

(4)

canÀnıña ulaşdırayım göziñi yum.” deyüp oàlan gözini yumdı. Aç didikde yine gözini açup
(5)
baúdı ki NişÀbÿr şehrinin kenÀrına gelmişler. (6) Yüzini dergÀh-ı Óaúúa dönüp şükür eyledi (7)
ve doàrı úonaúlarına vardıúda vÀlidesi
ãoñra oàlan vÀlidesine

[68a]

(8)

boynuna ãarılup aàlamaàa başladı

suéÀl itdi. VÀlidesi eyitdi ki “VÀy

kimüseye söziñ (3) kesüp dügün úuruldı. İki güne úadar
ÚÀmile
(7)

(5)

işidüp varup Selvi ÒÀn’a müjde eyledi.

(6)

(4)

(2)

(9)

oàlum Selvi ÒÀn[ın] Àòir bir

alacaúlar.” didi. Ol baàçevan úızı

Ol vaúit bir nÀme yazup ÚÀmile ile oàlana

gönderdi. Görelim ne söyledi:
Yüzlerim üstine sen úadem baãup
Ey nÀzik mihmÀnım sen ãafÀ geldiñ

[68b]

BÀd-ı ãabÀ gibi sen serin esüp
Ey nÀzik mihmÀnım sen ãafÀ geldin
……………………………………99
N’ola óüsnin bir kez görsem ùoyunca
Cebhesi münevver rÿòları àonca

95
96

Bu mısrada hece eksikliği vardır.
Bu mısrada hece fazlalığı vardır.

97

òıøır: mtn. حظر

98

Bu mısrada hece eksikliği vardır.
Bu dörtlükte bir mısra eksiktir.

99

ve bir vaúitden
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Baà-ı gülistÀnım sen ãafÀ geldin
Sebeb-i efàÀnım sırrım belÀsı
Muntaôır óüsnin dili müptelÀsı
MirÀt-ı derÿnım úalbim cilÀsı
Rÿy-ı dıraòşÀnım sen ãafÀ geldin
………………………………
………………………………100
[69a]

Mürüvvet-gÀhının devletlü şÀhı
Efendim sulùÀnım sen ãafÀ geldin
(3)

Oàlan nÀmeyi oúuyup mefhÿmı maèlÿm

(4)

olunca nÀmenin üzerine bu beyitleri

yazup gönderdi. Baúalım Selvi ÒÀn’a (6) ne yazmış:
ViãÀl-i nÀmeñiz oldı úırÀéat
Yazılmış her òaùùı elvÀha sevdigim101
CenÀbıñdan bu bir èinÀyet102
[69b]

Oldı kerem lutf u iósÀn sevdigim
Çoú óamd olsun kim gördim ãılÀyı
İúrÀrım iúrÀrdır bilmem óìleyi
Benüm içün çekdiñ renc-i belÀyı
Şìrìn rÀhına úurbÀn sevdigim103
Mecnÿn u LeylÀ’da olan mÀcerÀ
Mevcÿddır bizlerde ez-úadìm óÀlÀ

BeynenÀ104da olan bu èaşú u sevdÀ
Sırr-ı óaúúdan bir emr-i fermÀn sevdigim105

100

Bu dörtlükte iki mısra eksiktir.
Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
102 Bu dörtlükte iki mısra eksiktir.
103 Bu dörtlükte bir mısra eksiktir.
101

104

BeynenÀ:  بيننا: arasında

105

Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
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[70a]

Derÿnım baàlıdur ÒüdÀ kerìme
NÀ-òÀlefler naãìb olmaz yirime
TÀ şimdiye úadar àarìb serime
Yiter èaksi döndi devrÀn sevdigim
ŞeúÀ[yì]niñ derdine sensin şifÀ
Olmamaú lÀyıú hiç mürüvvet midir ba[na]
Geçmişem bu cÀndan gerekmez dünyÀ
İşte úılınç işte meydÀn sevdigim
(9)

Böyle deyüp oàlan hemÀn BeàzÀd’ın

[70b]

tamÀmen getürdim al vir benim óaúúımı.” didikde
úızımı Àòere başúasına virdim. Sen
çÀre yoú. Bir èarø-ı óÀl

(7)

(5)

yanına varup “Maùlÿb itdigin eşyÀyı

(3)

oàlanı taèzìr106 ve tekdìr idüp

úısmetini başúa yerden ara.” didi. Oàlan

tertìb [edip] NişÀbÿr ŞÀhının destine ãunup

(8)

Ey efendim böyle seyyÀó oldıgım
Emriñizle emr-i fermÀn degil mi
EfkÀrıyla şìrìn cÀndan bezdigim
Bana taóúìú eyle yalan degil mi
Kimselere yoúdur benim günÀhım
NÀ-óaú yire niçün alıyor Àhım
Gel bu ôulmı bana itdirme şÀhım
Aãlı inãÀf nıãfı imÀn degil mi
Ùoàrı temel ùutan binÀ yıúılmaz
Úapusı oñmasa kervÀn diúilmez
[71b]

EdnÀların úuãÿruna baúılmaz
Bu õÀtından rÀh-ı erkÀn degil mi
CÀn [u] dilden sevdigim úaşı kemÀnı
Artıú eksik itmesünler kelÀmı
Yirde gökde on sekiz biñ èÀlemi
Yaradan àanì SübóÀn degil mi

106

Ta’zìr: mtn. تعذير
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[71a]

(6)

(4)
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ŞeúÀyìdir daèvÀm bunda sorulsun
Göñül nice beklensün durulsun
Ya olmaz ise bunda görülsün
[72a]

Rÿz-ı maóşer olur divÀn degil mi
(2)

NişÀbÿr ŞÀhı bu kelÀmları işidüp

beyÀn idüp BeàzÀd ne dürlü idecegin
virdigi Àdemiñ ùarafından
oldılar. Ádemler düşüp
úız kimi

(2)

(9)

(7)

(5)

(3)

hemÀn BeàzÀd’ı çaàırdup bunları birbir yine

bilemeyüp òÀnesine varup òÀtÿnıyla

bir Àdem çaàırup söyledi. Ol daòi maóalline

NişÀbÿr divÀnına gelüp murÀfaèa oldılar.

ùaleb eyler ise ana virecekler. Gerek

(3)

[72b]

(6)

(8)

(4)

söyleşüp úızı

varup iki ùaraf

Áòir-kÀr söz úıza düşüp

bir ùarafda ve gerek diger ùarafda divÀn

(4)

şÀhda perdeler úurulup şÀh eyitdi (5) “Úız ile oàlan laúırdı itsünler baúalım. (6) Muóabbet oldıàını
görelim.” deyü cümlesi

(7)

bu sözi münÀsib gördiler. Baúalım úız

(8)

oàlana ve oàlan da úıza ne

söylediler.
(9)
[73a]

Aldı oàlan:

Gizli derdim size bir bir söyleyem
èAceb biñde biri beyÀn olur mı
Başıma geleni ifÀde eylesem107
Ùoàrı sözden bilmem ziyÀn olur mı
Meded úıl RabbenÀ sensin penÀhım
Dertlerime óadd-i pÀyÀn olur mı
Evvel Àòir sensin úudret-i ilÀhim
Müşkil işlerime imkÀn olur mı
Bir yire cemè oldı begler gedÀlar

[73b]

Úalmadı baótımda deli şeydÀlar
ÕÀtından úan ile dolmış dìdeler
Mücedded Àb-ı revÀn olur mı108
Firúat meydÀnından pÀyım almışam
áam keştìyi deryÀlara ãalmışam
Bir belürsiz èacÀyib dertde úalmışam109
Daha bundan beter zindÀn olur mı

107
108
109

Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
Bu mısrada hece eksikliği vardır.
Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
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Başına gelenler bilür óÀlimi
Nice terk ideyim selvi dalımı
[74a]

İşime úılıç uran óaúúıñ ôÀlimi
MevlÀsına èÀãi insÀn olur mı
Dilde zikr ideli àanì MevlÀyı
Hep ora[ya] baàlu işin alayı
Kendü ùarafımdan buldum belÀyı
Atam gibi ôÀlim düşmÀn olur mı
Rÿz u şeb çekdigim Àh ile efàÀn
Gün-be-gün artmaúdadur el-Àn110
Bildir YÀ Rab bu işde úaldım óayrÀn

[74b]

Emr-i keremiñden fermÀn olur mı
áam perdesi çekdim örttim üstimi
Elem tekyesinde serdim posùımı
Óaú naãìb iderse bana dostımı
Bundan güzel luùf u iósÀn olur mı
ŞeúÀyìdir size bir şey ãorayım
Andan ãoñra söz defterin düreyim
Ger òaùÀ degilse cÀnım vireyim
Söyleyin cÀn canÀna kurbÀn olur mı111

[75a]

Selvi ÒÀnım her şeylerde nÀzikdür
Lakin èaşú yolında baàrım ezikdür
Ben vireyim cÀnı sañÀ yazıúdur
Sen ãaà ol hiç úan üzre úan olur mı
(5)

Bunları oùuran meclis birbir diñleyüp

degildür. Eyüsi

(7)

(6)

“Bunları birbirinden ayırmaú mümkin

birbirlerine virüp murÀdlarına yitürelüm.”(8) deyüp NişÀbÿr ŞÀhı bunlar içün (9)

dügün yapdırup birbirlerine evlendirüp [75b] muradlarına nÀéil eyledi. MevlÀ-yı müteèÀl
110
111

Bu mısrada hece eksikliği vardır.
Bu mısrada hece fazlalığı vardır.
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óaøretleri

(2)

cümle diñleyenleri murÀdına úavışdıra Àmìn.(3) Oúuyanı yazanı raómetinle

yarlıàÀgıl yÀ áanì. (5) Temmet.
[76a]

Pesendìde olsun iş bu hikāyet
Çün murāddur can canāna úavışdı
Kelām-ı bezm ise Óaúdan èināyet
Şūò-ı Mümtāzdır Óasāna úavışdı
Fikriyle eyledim ãanèatı icrā
Gūş itsün maènāsın her dil-i şeydā
Derler ki bir geldi Mecnūn u Leylā
Hezār ile bu cihāna úavışdı
Òurşìd ile Māhı èArøÿda Úanber

[76b]

Geçürdi bu fenādan çerò-i çenber
Kerem ile Aãlı kelÀm-ı èanber
Yandı ôāhir nār-ı sūzāna úavışdı
Beg Bögrek Aú Úavaú Úızı112
Āb-ı güneş Māèil yaúdılar özi
Ùahir ile Zühre maèlÿmdır sözi
Óadden efzūn ismi ãana úavışdı
Bì-çāre Gülèizār èÁşıú İsmāèil
Rāh-ı èaşúda vāfir oldılar sāéil

[77a]

Yā Ferhād [a] Şìrìn oldı mı nāéil
Derler Zeycān Asumāna úavışdı
Saèìd Şìrìn içün úıydı özine
èĀşıú Óüsün meftūn úral úızına
Uydı áarìb Şāh Senemiñ sözine
Şükür iderek Ḥaú Sübóāna úavışdı

112

Bu mısrada hece eksikliği vardır.
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Bir Türkmen úızına meftūn èİrfānì
Firākın nārına yandırdı cānı
Mācerā çoú cümle Óaúkın fermānı
[77b]

Kimi ôāhir kimi pinhān úavışdı
Geldi cihāna yā nice meftūnlar
Dökdiler dìdeden āb ile òūnlar
Söyledim èārife taèrìfdir bunlar
Òatm-i kelām òoş beyāne úavışdı
Ey Ḫüdāyì óÀãıl oldı her kelām
Aòfādan beyāne çıúardıú bir nām
Òoş getürdiñ vezin eyledim temām
Şeúāyì de Selvi Ḫana úavışdı
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