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YAZMALAR ARASINDA II""

GünayKut

Yazma eserler bir milletin kimlik belgesidir. Bu konuda Osele alırsak altı yüz yılı aşkın bir zaman -süreci içinde yazılan çeşitli konudaki eser-ler tarihimizi, edebiyatımızı,
inançlarımızı, ekonomi anlayışımızı kısacası ne olduğumuzu ortaya
koyar. Bir milletin edebiyatı veya tarihi bütün bu verileri ortaya
koymadan nasıl yazılır? İşte bwıun içinde ülkemizdeki bütün yazma eserlerin biran önce kataloglanarak bilim alemine swıulması gerekmektedir. Bunun dışmda yine Türkiye'de mevcut yazma eserlerin
mikrofilmlerini içinde toplayan ve hizmet veren bir mikrofilm merkezinin de kurulması· zamanı ~oktan gelmiştir. Fakat ne kadar üzücüdür ki bugün Türkiye Yazmaları Toplu Katalogu (TüYATOK)
projesi gibi bir projenin bile önemi henüz anlaşılamamıştır. Yılda
bir fasiküllük katalog yayını yapmakla yüz yıldan daha fazla sürecek olan bu projenin hızlandır1lması, para kaynaklarının çoğaltılma
sı, uzmanlarının arttırılması gerekmektedir. Bu konuya yıllarını vermiş bir kişi olarak yazıının başmda meselenin önemini bir kez daha
ortaya koymayı uygun -gördüm.
manlı imparatorluğunu

.
... :

Bu yazımda yıllar önce British Libr~ry'de yaptığım çalışmalar1
ve Türkiye Yazmaları Toplu Katalogu ç~lışmaları sırasında gördüğüm pek çok eserden bir kaçını tanıtmaya çalışacağım .
0

«Yazmalar Arasmda I; Mizahi Bir Lügab> Millı Kiiıt-iir,

n,

sayı 6, 7, 8

(Kasım-Aralık 198Ö, Ocak 1981), s. 6-9-71.

1 British Llbrary'de 1970 yılmda bulundum. Daha sonra Prof. G. M. Meredith-Owens Rleu Katalogu'nun yayımlanmasından sonra kiltüphaneye alman
Türkçe yazma eserlerin bir listesini hazırlamış ve bunun bir ·kopyeslni bana da
göndermelt lutfunda bulunmuştur. Kendisine teşekkür ederim.
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Yazma ihtiva eden kütüphaneleriınizde Mecmu'atii!l-e§'ar adıyla
mecmua türlerinde rastladığımız kimi şairlerin tezkirelerde adına bile rastlamayız. Bazen de divan derlemeyen bir şai
rin şiirlerine mecmualarda rastladığımızda bunların bir divan ya da
divançe olabilecek kadar çok olduğunu, devrinde mecmualara girecek kadar çok arandığını ve okunduğunu görürüz. Bunun dışmda
kimi hallerde de divan edebiyatının ilk devirleri olan 13. ve 14. yüzyıllarda yaşayan şairlerin şiirleri nadir olmakla beraber yine bu şiir
mecmualarmda karşımıza çıkabilir. Bu şiir mecmularmdan hemen
akla gelen hepimizin bildiği Ömer bin Mezid tarafından derlenen
Mecmu'atü'n-neza!ir, Eğridiril Hacı Ömer'in derlediği Oami'ü'n-nezair
ve Pervane Bey Mecmuası adı ile anılan ünlü nazire mecmularıd.ır.
Oysa bunların dışmda da pek çok mecmua bulunduğunu ve bu mecmualarda· da önemli kişilerin bilinmeyen şiirlerine rastlamak mümkün olduğunu söylemeye gerek yoktur. Mecmualar dışında önemli
edebi parçalara, veya notlara bir eserin feva'id kısmında ·bile rastlamak çok olağandır. Özellikle Türkiye'de yazma eserleriinizin tam
envanterini ve dökümünü bilmediğimiz için şimdilik pek çok bilgi
karşımıza .çıkan

karanlıktadır.

M ecmualarda

r{!.stladığımız

önemli §iirler ve eserler

British Library Or 1:].29. numaralı mecmua, üzerinde çalışma
ya:.değer bir mecmuadır. 116 yapraktan oluşan bu mecmua 275x185
(187xl19) mm. hoyutlarmdadır. Şair isiml.e ri ve .·baş;tıkla:r kırmızı
mürekkeple yazılmıştır. Her bir yaprağın yüzünde, iki sütun üzeriı;ıe 13 beyit bulunmaktadır. Yazısı harekeli nesihtir. Miklepli meşin
bir cildi vardır. Cilt sonradan onarım görmüştür. ~ecmuada 16 minyatür bulunmaktadır. Kimi minyatürlerin yüzü tahrip edilmiştir.
Mecmua 1026/1617 tarihinde 'istinsah edilmiştir. İşte bu mecmuanın
içinde 22a-b yaprakları arasmda Dehhani'ye ait fakat şimdiye kadar bilinmeyen bir gazel bulunmaktadır.' Gazel düzeltmelerle birlikte aşağıya alınmıştır.
2 Mecmua. için blc. Agah Sırrı Levend, Tiirk Edebiyatı Tarihi, 1. cilt. GiriŞ
(Ankara, 1973), s. 166-176; Günay Kut, «Mecmua>>, Tiirk Dm ve Edebiyat1
Ansiklcpedisi, VI (!stanbul, 1986), s. 170-173.
3 Dehhant ile ilgili son bilgiler için bk. Hikmet İlaydın, Dehha.ni'nin Şlirle
riı>, Öme?' As ım Aksoy A.rm.ağanı (Ankara, 1978), s. 137-176.

183
GAZE~İ DERHANi

Mef'ülü mefa'Ilü mefa'ilü fe'ülün
ı

Lutf itse vefa ;1$:ılsa· bize y~ nolaydı
Kör olsa işitse ·anı agyar nolaydı

2

Biö. dürlü ~avil eyler ise~ birine !Urrİıaz
l:Jüblarda bütün olsa bu ~ar nolaydı

3 Yar bilse nice sevdügümi can u gö:iiülden~
Derdüme eger0 eylese tirnar nolaydı
4

Ya
Ya

beııü ·

vef a itse ya göiiülümF virse
~lsa _.b eni zülfine berdar nolaydı

.

5 Dehhanl8 müdarn olsa bu ma'şii]_(; mul;ıibbi9
Yanup yaJ.<ılup eylemese zar nolaydı
-

Yine ayni mecmuada Aşık mahlaslı bir şairin
.miz. şiiri de oldukça dikkat
çekicidir. Şiir 115b'de
.
Fe'ilatüıı

.ı
2

aşağıda vereceğikayıtlıdır

:

fe'ilatün fe'ilatün fe'ilün

Sana rill}.um şanema 'iiŞıf olupdur ezeli
Ezeii sevdi seni sevn:ıedi gayri güzeli
Güzeli şol kişi kim sevdi d,erün-ı dilden
· Terkini urmaz anın ta ki geJürse eceii

Metinde kavl eylerse §eklinde harekelenmi§, fakat böyle olduğu takdirde
bozulur.
Bu mısra mecmuada Bilse i;aı· nice sevdiim ki can u göniilden §eltlindedir.
Meomua'da ger olara:k tesbit edllmi§tir. ·
7 Mecınuada gönliinıi olarak harekelenmiştir. Bu mısra Ya bellü vefa itse
ya (horl) gönliinıi vfrse §eklinde de olabilir.
8 Şairln mahlası olan Dehhani, Mccmuada Deltanı §eklinde harekelenmi§tir.
9 Mecınua'da solıbeti. §eklindedir. Böyle okununca vezin bozuluyor.
4
vezin.
5
6
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3 Eceli 'aşı.lpıfi ol dem gelür iy '.aşı).<:-ı can
Sevdügi dilberinüfi ?ahir ola bir baleli
4

l:Jaleli var diyü sevdügini terk idenüfi
Zahir oldı bu ki mul).kem degill imiş temeli

5

Temeli fsiiliJ. ·beladan öricek 'ış~a şeha
'Aş*._a mihr ü maJ;ıabbet olur ancak 'ameH

6

'Ameli şol kişinüfi eyü durur 'alemde
Dü cihan içre anufi olmaya aşla bedeli

7

Bedeli sende bugün a}Jireti fikr eyle
Kendüyi bilmez ile eyleme ceng ü cedeli

8

Cedeli itmez imiş 'arif olan iy 'Aşıl5:
Zürefaya diyelüm böyle disünler gazeli

9

Gazeli bi-·kesi rengin idemezdüi:i ellJ.a.J.c( ?)
Dimesefi şi'rüfi içinde niçe çlarb-ı me§eli

Edebiyatımızda 'Aşıf. malılasını kullanan bir kaç şair vardır. Bu
şiiri hangi 'Aş* mahlaslı şairimizin yazdığmı şimdilik zamana bı

rakıyoruz. Şiiri ·iade· sanatının güzel bir örneği olması dolayısiyle
aldık.

Yine British Library'de ilgimizi çeken bir başka şür de halk
edebiyatının güzel bir örneğidir. II. Osman'ın katli üzerine Öksüz
Hasan tarafından yazılan bu ağıtın Sultan Osman'ın ağzından olması dikkat çekicidir.· Bu ağıt OR. 7203 nurnarada kayıtlı bir yazmanın 30a-b yaprağındadır. Asıl eser Derviş Şemseddin'in 909/1503
yılında kaleme aldığı Deh Murg adlı mesnevisidir10• 29 yaprak süi-en
bu mesnevinin sonunda .feva'id niteliğindeki şiirlerden biri de bu
ağıttır. · Ağıtı olduğu gibi alıyorum 11 :

10 Deh murg'la ilgili bilgi için bk. Agah Sırrı Levend, a..g.e., s. 138.
ll Metin tesbitinde bugünkü okuyuş esas alm:ınış, aynca transkripsiyona
luzum görlriıe~tir.
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Sultan Osman eydür behey Ağalar
Hayıf yire öldüğüıne ağlarım
Gafil iken uydum hocam sözüne
Düşmanı dost bildiğime ağiarım
Yüz çevirdi yeniçerim sipahim
Umaram ki yardım ede · Allahım
Hocanın boynuna olsun günahım
Sultan atam kaldığına ağlarım
Şeyhillislam

verdi idi öğüdü
Öğüdünden tutsam bana yeğ idi
Evvelden: yazılan yazım bu idi
Az ömrüme doymadığım'ağlarım
bir padişaha
ol Kadir Allah~a
.yüzüm sürem direm Ka'-betullah'a
Hemen hasret gittiğime ağiarım
Bu zulüm

olmadı

Niyazım vardır

Bilemedim uydum düşmen sözüne
Hasekiler kara giysin özüne
Bakduğumca kardaşlarım yüzüne
Yanar şol yüreğim ana ağlarım
Vezirlerim girdi benim kanıma
Kullar kasdeyledi tatlı canıma
Defn eyleniz Sultari Ahmed yanına
Beni'steriniz yoktur ana'ğlarım
Önüınce yürüdü(ler) (he~) solaklar
Temaşaya b.aktı

Çok

yalvardıJD:

ins ü melekler
hiç geçmedi dilekler

Şu insafsız kullarıma ağiarım

Hapsanesin gördüm Yedikule'nin
Mahşerde davacısıyım Hoca'nın

Öksüz Hasan eydür Sultan Osman'ın
Yekta iken öldüğüne ağiarım

'·

i86
Ağıtın
haıns

hemen· altında «Recep Ayının dokuzuncu günü yevmü'lgünü vakt-i asrda taht-ı azimde defn edilir. Sene 1031» kaydı

vardır.

Ayni yazınada bir de Tuna Türküsü vardır. Vasfi Mahir Kocatürk bu türküyü Saz Şiiri Antolojisi'ne almış, türküyü Ök~üz Aşık'
ın yazdığım söyleyez:ek aşığın asıl adının Ali olduğunu, 17. yüzyıl
da yaşadığını eklemiştir 12 • Fakat elimizde nüshada bu türkü Halil
Abdal tarafından yazılmış ·olarak görürimektedir. Vasfi Mahir Kocatürk'te bu türkünün son dörtlüğü yani .aşığın isminin geçtiği dörtlük yokturu. Türkü yazmanın 29a yüzünde kayıt~ıdır~·ı :
Cennet misalidir evvel balıarı
.g ülü Tuna'nın
öter bÜlbülleri leyl ü nehari
Eser bad-ı sabah yeli Tuna'nın
Açılır kırniızı

Hiç bilmezem canım kandadır başı
Gök bulanık akar yenilmez cuşu
Eksik değil yalısının savaşı ·
Leş ile doludur gölü Tuna'nın
Alaman dağında yollar açmıştır
Üngürüs evlerin beri · geçmiştir
Ademler yemiş .. kiuılar içmiştir
yoktur söyleyecek dili Tuna'nın
Toprağı kalır etmiş

yerdedir yüzü
Arzul~yıp gider Karadeniz'i
Suya ceı::ııre düşer sökülür .yüzü
Adaları basar seli Tuna'nın
H;alil .Abdal bunu böyle dedi mi?
Düş:ı;nüş bir ovaya akar'·.kadi:ml .
Arzulamış Be~grad'ı Budin'i
Serhatlere uğrar yolu Tuna'nın
12 Va.sfi Mahlr Kocatiirk, Baz Şiiri A.ntÖlojisi (Ankara, 1963), s. 102.
13 Vasfi Mahir Kocatürır·, a.g.e., s. 104. ·
14 Metin tesbitinde bugünkü okuyuş esas alınmıŞ, ayrıca translu-ipsiyona
luzum görillmemiştir.
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Mecmualarda rastlanan: önemli eseriere bir örnek de Ana Bacı
Hikayesi'dir. Sehi1 ~, LatifP6 ve 'Aş* Çelebi17 tezitireleri dışında baş
ka bir kaynakta geçmeyen Val).dl mahlaslı Ca'fer adlı bir yazar tarafından 16. yüzyılda yazılan Ana Bacı Hikayesi'nden önce Fuad
Köp r ülü «Meddahlar» adlı makalesinde bahsetmiş 18 ve 'A.ş* Çelebi'.
nin deyimiyle VaJ:ıdi'nin «zade-i tab'i ve ihtira'ı ve sun'ı» olan bu
orijinal eserin ı:p.aalesef bir nüshasına tesadüf etmediğini de bildirerek 'Aşık Çelebi'nin vermiş olduğu bir örneği aktarmıştu·ın. Gerçekten Fuad Köprülü'nün de ·belirttiği gibi Türkiye'deki kütüphanelerde bu hikayenin nüshalarına rastlanmıyordu20 • Çok sonraları bu
hikayenin bir nüshasından Şükrü Elçin bahsetmiş ve hikayenin özetini, hikayenin erkek kahramanı olan Hoca Abdurrauf adı altında
vermişse de yine bu yazmanın şimdi ortada olmadığını da kaydetmiştirıı. Hikaye «telif» olması itibariyle önemlidir. Bu hikaye Tiirkiye Yazmaları Toplu Katalogu çalışmaları sırasında Antalya Tekelioğlu yazmaları arasında bir mecmua içinde tesbit edilmiştir22 •
Mecmuanın numarası 869'dur ve hikaye 48b:51b ve 15a-15b, 52a-53b
yaprakları arasında l l sayfalık bir hikayedir.
Eserin konusu kısaca şudur : Bursa'nın ünlü tüccarlarından Abdurrauf adlı bir tacir pek çok çeşit mal alarak birçok adamı ile birlikte
yola çıkar, sonunda Şiraz'da karar kılar. Bütün malları satmıştır.
15 Sehl :Ş~g.
U.S.A), s. 277-78.
16 'Latifl,

Beşt Bihişt . .Sehı

Asar-ı

Beg Tezkiresi, haz. GünayKut (Cambridge-

Eslafdan Tezkire-i Lati/i (İstanbul, 1314/1896-97). s. '3Ş7.

17 'Aşık Çelebi, Meşii'ir üş-şu'arli, ,yay., G.M. Meredeth-Owens (London,
1971), 77a.
18 Fuad Köprillü,
16-17.
19
ZO

«Meddahlaı"»

Türkiyat Mecmuası, I (İstanbul, 1925), s.

Fuad Köprillü, a.g.e., s. 17 not. ı.
Türkiye dışındaki nüshalan için bk. Gustav Flügel, Die

ar.q,bi3c1ıen

ııersischen und tiirkischen han<lschr·i ften der Kaiserlich-Königlic1ıen Hofbibliotlıek
:m W·ieıı, I (VIyana, 1865), s . 423, nr. 428; Hanna Sohrweide, Tilrkisc1ıe' Hand-

schriften, 5 (Wiesbaden, 1981), s. 265, nr. 284. :au hikaye Hikaye-i
ve Hoca Abdurrauf Hikiiyeti olarak da bilinmektedir.

.

Şükrü

deıulaniyye

.

.

Elçin, «Hoca Abdurrauf Hikayesi» Erc-iyes, yıl 4, sayı 37 (Kayseri-Mayıs, 1981).
22 Tiirkiye Yazmaları Topııı Kataloğıı, 07/V (İstanbul, 1984). s. 247-48,
nr. 3960 (Tekelloğlu, 869/5). Bu koleksiyon Süleymaniye Kütüphnnesindedir.
21

.

~_;,..

--

-~

,
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Eğlence düşkünü birisi olduğu için de gece gündüz -eğlenmeğe baş
lçı.mıştır. Bu arada yalnızlıktan canı sıkılan Abdurrauf, Ana Bacı

denen bir kadının a;acılığı sayesinde güzel bir kadınla ilişki kurar.
Eğlencelerin hızla devam etmesi ve tacirin su gibi para harcaması
sonucu elindeki parası tükenir. Yeniden mal· getirip satmak ve kazandığı paraları gönlünü kaptırdığı güzelle yemek amacı ile Bursa'
ya dönmek isteyen Abdurrauf, yolculuğa çıkmadan yımında hiçbir
şey olmadığı için sevgilisine yadigar olarak ağzındaki altın dişini
çıkarıp verir, Bursa'ya gelince ailesine hara.miler tarafından soyulduğunu söyleyen Ab.durrauf bir süre sonra Şiraz'a döner. Hemen,
sevgilisine buluşmak üzere haber yoUarsa da sevdiği kadın kendisini tanıiDazlıktan gelir. Yolculuğ~ çıkmadan önce kendisine })ağlı
lık yemini eden bu kadına Abdurrauf kendisini bir türlü hatırlata
maz. Sammda «hani sana giderken yadigar olarak dişimi vermiş
tim» dediğinde kadın cebinden bir avuç altın diş çıkarıp Abdurrauf'a
bunların hangisinin ona ait olduğunu sorması üzerine meseleyi anlayan ve bir hayli üzülen tacir selameti ülkesine ve ailesinin yanına
dönmekte bulur.
·
Hikaye'nin anlatım tarzını görebilmek için çeşitli örnekler vermenin iyi olacağı kanısındayım.
Hikayenin başı 48b : Müzekkiran-ı 'acayib-dide-i devran ve mu'abbiran-ı garayib-şunide-i ezman selılıare-i delır-i lu'bet-bazuö vaJ.<ı'atın
dan şöyle l).ikayet ve rnekkare-i d~vr-i 'illet-sazufi l).adi§atından böyle
rivayet ~lmışlar ki zaman-ı sab*.da şehr-i Burusa b"acelerinden idrak ve zeka ile mevşüf :S"ace 'Abdurra'üf dimekle meşhür ve ma'
rüf bir mubaşşır-ı 'alem var idi ki her canibinden bab-ı başiret afıa
mekşüf idi. Gayetti şa):ıib-firaset ehl-i kemal ve nillayetle malik-i mal
ü menal idi.........
·
Taciriıı Ana Bacı'yı konuşmak üzere yanına çağırması :

(49a/6) l:l'·ace 'acüzeye na+ar 19-ldı, gördi ki enva'-ı kemalatla mükemmel, elleri müJ;ı;enna, gözleri muke};ı!~al, şal).ll:ıü'l-lisan, elinde bir
tesbll).-i mercan, yeşil abalar ile mülebbes, bülbül-.ava.z; tüti-nefes bir
'azizedür ki her kişi görincek canı gibi sever; elini öpmedin ayagma
düşmege iver. Hemandan :a'·ace I:Ia.Zretleri, Ana Bacı'ya bir garra
yeşil Frengi keml)a teşrif-i J.cudüm içün teklif buyurup zekat ak.çe-
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sinden ba;rçl~ in'am idüp pes i'lam-ı !).ale ~dam eyleyüp, eyitdi: «İY
mader-i müşf~a, nola ben· 'aş~-ı mul:ır~a 'inayet ü himmet ve şefa'at
ü mer9:amet ~ıİup şehrimüzüii ~ellerinden 'acllmü'l-miııl ve bi-bedellerinden bir mümtazına ve ser-efrazına bu bende-i efgendeiiüzi mülrup ).olup şirin leblerini dil-teşneye saA<I plmaga ba'iş oluiiuz kim niçe
ay ·Ü gün saye-i himmetüiiüzde şafalar siirüp ta ölince sizlere du'alar·
ideydük» diyicek 'azize eyitdi : «İy can-ı mader ki her sözillidür
dürr ü gevher; müveccah buyurursız. Benüm dabi 'iddet-i 'ömrümüö
gayeti ve müddet-i sinnimüö nihayetidür. Rüzigar-ı püz-züruö içinde
iki ayagum gür içindedür. 'Alem-i fan'i içinde bir ad işleyüp senüö gibi
cüvam ber-murad eyleyüp du'asın alma~ kanda ele girer? M~ad
ifham ve ma!lab i'lamdur. Amma canum ogul! Bu şehrüii ·gerçi serv
simaları bi-J.ı:add ve şem'-i bezm-araları ·b i-'adeddür illa ki hercayTI.erdür, çok yüz ·görmişlerdür ve niçeler ile !Urup o!U;t"mışlardur. Anlardan inen ;l,ı..a;ı91.cat aiilanmaz. Size bir gül-i taze olsa ki yüzi ve gözi
siziiii hev.aöuz ile açılsa ve göfili bagına mal:ıabbet sizden saçılsa. Bu
didügümüz üslüb üzerine bu şehirde bir serv-i semenber, kaküli 'anber, cenbi ~amer, ebrüsı kemer, gamzesi }Jançer, l;ıaddi gül-i ter, bill
mu'anber, lebleri şekker, dişleri dürler, sözleri gevher bir büt-i ra'na
ve şanem-i dil-rü·b a vardur ki gerden-i simidür şem'-i kafür, gögsinilii agı virür 'aleme nür, henüz nevreste ol iki (49b) narence bir kez el
uran görmeye renc, ince . bilini şol v~t ki l5:uçasın, ol dem göresin
endam, uçasın. I:Iak,. 'Alim ve 'Allamdur ki ol serv-i gül-endam zühd
ü şala;l,ı.iyyetde bir mertebede parsa-pak ve meydan-ı 'işmetde bir derecede çalakdur. ·k i eline P.fnnadan ve etegine şabadan gayri kirnesne
degmemişdür. Birisi anuiila leb-a-leb olmamışdur illa ki küze, siQpna
kemse dest urmamışdur meger ki -müze. Bilini er kuçmamışdur, var
'ise kemer, boynma bir ferd ~ol salmamışdur meger ki zencir-i zer.
J$:-addini sayeden ve baddini ptrayeden gayri ·k imesne görmek müyesser olmamışdur .... »
;
Hace Abdurrauf'un Ana Bacı'nm hem
sunu methettiği kızla ~arşılaşması :
·

güzelliğini

hem de namu-

(51a/ 25) ~arşu gelüp çün kim :tı•aceye merl)a:ba \cıldı, l:J'"ace'nüö
'a]9mı hernandem başından cüda )9ldı. Bir zamandan 'af.Iı gelicek,
l:J'"ace temiiŞa ~ldı (51b) eyitdi ki: «Ya Süb~an! mest mi oldum ya.Qud
~ayran. Düş mi bu baöa ya I.ıal-i 'ıyan; bii ·melek mi ya I;ıür-ı cinan;
perimi 'aceb ya.Qud insan, ~amet mi bu serv-i bıraman; sünbül mi bu

.

·----
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ya zülf-i perişan; tal'at mı bu mihr-i dırabşan; behcet mi bu .Y.abud
meh-i taban; ebrü mı bu ya müşkin keman; ç:eşm (mi) hıı (ya) .t<atil-i
insan; }].ad mi bu 'aceb ya gül-i ]Jandan; ben mi bu yiibud fitn~-:-i devran; gonca mi ya]Jud cıe:tı.an .. .. ..Ya Rab! Ne durur !bu şü.b.-ı cihan
vaşfında bunun olmaya payan .. . .
Hace ile

kızın yalnız kalmaları :

(15a/23) IJ'·ace na~ar kıldı gördi kim 'alem agyardan bali, müyesser
nigarufi vişali, altında. bister-i dibii, yanında dilber-i ziba. Başı ayağı
ucında iki şem'-i kafüri pür-Ziya; heman-dem sağına ve. solma iki
şem' da:(ıi peyda (15b) .t<ılup. 'ale:ı:n-i vuşlata ibtida ~ldı. Şöyle pesne
ki 'ariflerdür 'ıyan ne l;ıacet afia tafrir ü .b eyan. :e:v~ce yarındası .t<uş
lıga degin dem-i vuşlatda ve 'alem-i şol;ıbetde olup, ~şlıgdan şofira
tca.lJ.cup dilber-i r a'naya ve kenizeklere ve Ana'ya her tJirine bi-.t<uşür
ve tamam il;ısan u in'am, ... .. .
Hace'nin memlekete

dönüşü:

(52a/2) ·IJace-i l.ıasta~dil ey!tdi: «İy tüti-i şekker-güftar-ı bag-ı . belagat ve iy kehk-i .böş-reftar~ı şaJıtı-ı feşa.Q,at ! Bu bende-i · nal;ıifüfii,ize
ğaretle 'izzetler ve :tı~met-i şerlfü:fiüze nihayetle zaJ.y:netler oldı .....ne
zecr ü 'ana-ise görelüm ve ne derd ü bela ise çekelüm. Siz ş4Wat ve
l;ıuzürda . olufi, gam degül eger. biz ı:ni)),net ü fütürda olavuz» diyicek
Banü destmalin yüzine ıu.tup ağladı. k[ace anu:ii Qiilin göricek . 'ış.t< odı
c~ın dagladı. P~s birbirine şarışup yıglaşdılar ve esenleşdiler [mettnde esneşdiler ( ?) ] . I}:açan kim ayrılişdılar Banü eyitdi: «İy yar-ı
vefadar! Bende senüfi iftiriilpıfia şabr u ;Ifar.ar ve iştiya;l_çufia ta:J:ıam
mül itmege ihtiyar yo~dur, bari .bir yadigar virsefi. ki anı gördükçe
seni görmiş gibi olup bir ~dar şabr u t~ammüle il,<tidar gelse ve
illa siz gelince fir~ odı l]aksar ider» diyicek :ı;;ıvace~i derdmend ü dilrlş hernanden agzı~daıi bir diŞ Çı~arup yad.igar virdi. Banü-yı şeker
bar :avace-i dil-figardan dişi alup gözlerine sürüp dahi cebine şalup
aglaşup, Banü sarayına 'avdet idüp E'"ace Rüm diyarına 'azimet kıl- .
dı. ..

. :·
Hace,

Şiraz'a döndüğünde

diğinde

sevgilisine haber gönderip buluşmak istesevgilisinin Hace'yi tanımaması .ve hikayenin sonu :
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(53a/26) :Ve'I-.tı_aşıl .8'"ace kendüyi Banü'ya i~'aıı itdürmege şol Js:adar
cehd itdi, çare ~e imkan (53b) olmadı, aijirü'l-emr eyitdi: «İy yar-ı
bi-vefa! mul.-~ibbüii ben ·aş~-ı şeyda, sizlerden müfar~at idüp 'azm-i
müsaferet Jplduın; ol va:!pt lu!Uflar itdüii, ~ufiı bir ~dar gönderi
gitdüii, filan maJ:ıalle -dek bile gelüp ayrılaca.J.c zaman olıc~ ·b en _
•aşı;tç-ı dil-figaruii bir yadigaruii istedüii. Ben derd-mend-i dilriş dahi
agzumdan bir- diş çıl5:arup sen nigar-ı bi-milire yadigar virüp siz !fabi
ol_dişi alup cebüii(üz)e şalup .sizler herüye 'avdet, biz Rüm'a.'azimet
itmiş id~. Beni and~ da mı bilmezsin iy bi-İnerAı:amet!~ didükde ·?ı
fettan bir zaman fikre varup cebinden bir avuç diş çıkarup eyitdi ki
«BU dişler~en . sen virdügüii diş .~gısı bil_dürse:ö. şayet ki . biz dahi
biliş çıl5:avuz» dedi.
.

.

·"

Pes .e:··ace-i 'a.J.cıl bu ]}_a leti göricelr 'a.J.clı za'il olup eyitdi ki: «İy sel}I.ıare-i zaman ve iy ·İi:ıekkare-i cihani Gerçi bize evvelki macerada
bayli pend olupdı amma şimdiki e~nada çok dürlü pend oldı ...... (13)
Çünk:im odasına geldi, maşla.J;ıatınuii edasına şurü' idüp bir müddet
mücavir ve kesb-i mala mübaşir olup olanca meta'ı Zı'fınca fa'ideye
satup malına bir ol ~adar mal ~atup andan 'azm-i Rüm ~ılup vatanı
na yitişmege hucüm :lplup, biraz müdd~t raP.il olup, pes rnekanma
vaşıl olup evinde ~arar Jp.lup 'ömri payidar old~ça ehl-i beyti ile
rüzigar geçürüp bu Pfkayet andan yadigar ~aldı.
Pes kimse ki 'al91 ü 'arif ü kamil ü ehl~i ma'acifdür; ma'lümdur,
ne dünyanun şafası .ber-~arar ve ne ta'ife-i nisan~ vefası payidardur. RaJıtnet anlara kim bu ta~1r-i maceraya müstemi' olup bu
J;ıaJ.c]ri du'adan müntafi'· kılalar.

. ·.
..

Kime mıin+ür olurs~ bu ';l:ıjkayet
Dilerveri diline I:f~dan hfdayet
Benüro ~~da kim, bit pür-günahem
Bu nefs-i
. şüm ~linden rü-siyahem
.
.
.
Tazarru' ~ıla yalvara :truda'ya
Elin ~aldura şı~ ile du'aya

. ..c.::---"

.-

~

-
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Bu resm ile tazarru' Girdigar'a
Ümidüm var k'ola derdine çare
Bu miskin k' ol durur bak ile yekser
La~ab VaJ.ıdl'dür afia ismi Ca'fer ·
Yine 14, yüzyılın önemli şairlerinden Gülşehri'nin bir gazeline
Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud 4311 numaralı yazmanın
197a yaprağında rastladık. Şiir hem imlası hem de işlediği ana fikir
açısından tipik Eski Anadolu Türkçesi iledir. Gazel nazım şekli ile
y:;ı,zilmasına rağmen gazellerde işlenegeten konulardan bahsetmeyen
şür, A. Fakih'in Çarl;.-name adlı kaside ·b içimindeki manzumesi gibi
dini bir konuyu, dünyanın geçiciliğini işlemektedir. Şiiri aynen alı
yorum:
Uyma iy dil ki bu dünya (hem) geçer
N e yatursın örü tur kervan göçer'
Şubl).-ı

Gice

Simurg çünki

fanadın

~argası yuvasından

aça

uçar

Ger bileydüö. kim neler var dünyede
Kiin ecel senüfi içüıı ne ton biçer
Biz eyi dirilmedük anuii içün
l}:or~aruz yol.Jsa ölümden kim ;!façar
Budur alJir gör nic'olur 'alp.bet
Kim niçe perdeleri ölüm açar ·
Çarb ne ekdiyise bir bir diriser
Dünyeye ne saçdısını biçiser
Göfili deryiidur meger GülŞehri'nün

Dür

yirin~

deftere gevher saçar

Padişiib
B~

oldur ki cavidiin durur
Küllü men 'aleyhii fiin2 ~ geçer

İy f~lek ~enilii elinden ah vii.h
Ancalar dünya benüm dir ~or göçer
23

Kur'an 55/26.

19a
Şimdi yine British Library',Çle dikkatimi çeken üç eserden daha
söz etmek istiyorum. Yalnız m~alesef bunlarla ilgili elimdeki notlarla yetinmek gerekmektedir. :Bu çalışmalarım yıllar öneeye ait
olup kimi önemli kısımlar not ~dilmemiştir.

o~ 6240

Yüsuf 'ile Züley:Q.a
a9 yapraktır. Her yaprağın yüzünde 16 satır bulunmaktadır.
Rebiülevvel 986/Mayıs 1578'de yazılmaya başlanan eser Rebiülahirin evvelinde bitmiştir. Esei- Şerif adlı bir şaire aittir. Aİ-uzun
Mefa'llün mefa'Ilün fe'ülün kalıpı ile yazılmıştır.
To]pız

(a8b)

Şurü'

yüz selesen altıda kem.Ine
ifdükde Yüsuf ~ışşasına .

Rebl'ü'l-evvelinüii evvelinde
Bu na?7nı na~a başladumdı ben de
Rebi'ü'l-alJirüi'i evveli ki geçdi*'
Bu zib~ ~şşa payana irişdi.
OR 7aa2
Güzide
51

yapraktır.

yaprağın

yüzünde sade bir dille ve harekeli
Ölçüleri 188x122 (155x85) mm.
boyutlarındadır. Bu kitabın içinde ·aa hik~ye yer almaktadır. Genellikle hayvan hikayelerinden oluşmuştur. Hikayeler sırası ile :
bir

nesilıle

15

1) Su
2) Bir

Her

Maşallar

satır bulunmaktadır.

yılanı

ve

cırlayı.k

kırlangıç

ile

hikayesi.

karıncanın vakası.

a~ ~urbağanın çatladığinın
•

•

o

•

hikayetidir.

4) Ku_rdun çoban <?ldu~ hikayetidir.

*

Veznl ·b ozuktur. ·

. _._:,.......__..
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5) Bir köylünün

ye geçen

macerasıdır.

6) Toprak .tencere iJe. demir tencere

vakasıdır. .

.. '

7) ·İlorozun inci ile vakasıdır.
8) Bir yarasanın gelincikler ile macerasıdıı~.
9) Kedi ile tavuk hikayetidir. c
10) Arslan ile sıçanın.-:vaka_sıdır. .
ll) Geyik ile tavşanın vakasıdır.
. 12) . Sefere giden arslanın vakasıdır: .

-

.

13.) Arslan_~ı~ avcının vakasıdır.
14) Eşek ile sahiplerinin vakasıdır.
15) Suçlu
16)

.

eşeğin vakası~.

.

.

Arslanın

sair

.

hayvanlar~ zi;vafe~! vakasıdır.

17) Yılanın kuyruğu ile münakaşasıdır.
18) Ölüm
ile adeinin
vakasıdır.. .; :
.
:
19) Bir

yaşlı hocanın

ecel ile

20) Kasaptan et getiren

vakasıdır.

köpeğin vakasıdır.

21) Yola gidem e:şek ili! köpeğin vakasıdır.
22)

Karganın

tilki ile

a~k k!)peğin vakasıdır.

23) Bir kurt ile bir
24)

vaka~ıd~.

İki katırın vakasıdır.

25)· Bir tilki

vakasıdır.

..

26)' Kuzuyfa k\ir~~ vakasıdı~. ·: ·
-

..

._

27). Bir kurt ile ._Qİl:. s~miz köpeğin macerasıdır.. · .
28) Başlıksız bir hikaye (Kırlangıç hikayesi).
29)

»

»

» · .. (Kftrtal-karga

30)

»

»

»

(Tilki· ile keçi hikayesi)

31)

»

»

~

(Arslruun ·ava·· gitmesi hikayesi).

32)

»

)}

)}

(KÖpekİe adeni·hikayesi) .

33)

»

»

»

(Tavus

kuşu

hikayesi).

hikayesi).

...
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OR 7273
A.ŞAF-NAME

200x120 (140x6?)

mm. 38 yaprak ve her yaprağın bir yüzünde.

çift . sütundur. Ya~ı taliktir. Sami
bir şairin .Aşaf-nanie adlı mesnevisidirH. Eser 2b'de şöyle baş
lıyor : Aşaf-nanıe Te'lif-i Sanıi der-men.J.cabe-i Hil~ ibn Şüreyyii.
Sonu ise şu beyitlerle bitmektedir :
19

satır bulunmaktadır. Satırlar

adlı

Veli Sanıi-i zar itse tekellüm
Hezar olsa hezar itmez terennüm
Eger kim mest olup cam-ı fena'dan
Çekilmezsem bezim-gii.h-ı 'anii.dan

Veli bast itmeden bunca kelamı
Gara.Z dergii.hadur 'ari-ı gulamT
Şurası muhakkak ki gerek Türkiye · gerekse Avrupa kitaplık
larmda incelemeler sonucu pek çok yeni eser gün ışığına çıkacaktır.

24

Diğer nüshası

Esat Ef. 2515).

için bk. Agah

Sırrı

Levend, a.g.e., s. 139 (Süleymaniye,
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