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ŞİRV AN ŞAH VE ŞEMAİL BANU

Dr. Selami ECE·

ÖZET
Şirvan Şah

Şemail Banu hikayesi 16. yüzyılda
kaleme alınmış bir eserdir, TOrk
Edebiyatında, Klıisik öykÜıeme özelliklerinin izlendiği bu eserden
hemen hemen hiç söz edilmemiştir. Rastlanabilecek bazı bilgiler
ise tashih edilmeyi gerektirecek mahiyettedir. Bu makalede eserin
müellifi ve kime sunuldugu tespit edilmiş, nUshanın özellilderi ve
hikayenin özeti sunulmuştur.

tznikli Bekayl

ve

tarafından

asik Türk Edebiyatının manzum eserlerine şekli kriterlerd",n hareketle
anım ve konum belirlemek, inceleme metodu tayin etmek kolay iken
mensur olan metinler için kriterlerin tespiti problem teşkil etrni;.tir Bu sahada
değişik sınıflandırmaların ve tanımlama çabalarının olduğu bilinmektedir. i Varka ve
Gü/şah, Süheyl ü Nevbahar, İskendername, Hüsrev ü Şirin, Hüsn ü Dil, Bülbiiliyye,
Hik(ıye-i

rastladığımız hikayelerin mesnevi
içerisinde değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu eserlerin de
yüksek ztimreye mensup şairler tarafından kaleme alınıp çoğu defa dönemin
sultanına ithaf edilmiş olması, sözlü kUltürden çok, yazılı metinler halinde dogInası
ve yaşaması, dil ve anlatım özelJikleriyle Söz gelimi Kerem ile Aslı, Tahir ile 2iihre.
Arzu ile Kamber, Emrah i/e Selvihan gibi hikayelerden farklı bir dil ve Uslup
anlayışıyla ortaya konması, dahil edilecekleri grubun belirleyici özelligidir. Bu arada
Ferhad ile Şirin konusunun, degişiklige uğramadan hem halk hikayesi olarak
an/atımına hem de klasik öykUleme esaslarıyla yazılı metnine rast1arız. İlk grup yani
yazılı varyantıarına rastladıgımız hikayeler, çogtInlukla Fars Edebiyatından tercüme,
uyarlama veya telif niteliginde iken ikinci grup daha çok anonim niteliktedir. Halk

Mihr ü Vefa gibi mensur örneklerine

geleneği

• Atatürk Üniversitesi Fen-Edb. Fak, TOrk Dili ve Edb. BL. ÖWetim Üyesi.
ı Bkz. Agah Sırrı Levend, "Divan Edebiyatında Hikaye" TDAY Bel/eıen 1967, Ankara 1968,
s. 72-73; Ali Berat Alptekin, Halk Hikayelerinin Molif Yapısı, Ankara, 1997, s. 38-39;
Hasan Kavruk. Eski Türk Edebiyatında Mensur Hikiiyeler, İstanbul. 1998, s. 14; Hasibe
Mazıo~lu, "Divan Edebiyatında HikAye", Doğumunun Yüzüncü Yılmda Omer Seyfettin,
Ankara, 1985, s. 19-34; Mustafa Nihat Özön, Tür~ede Roman, Istanbul, 1985, s. 39-40;
Pertev Naili Boratav, Halk Hikaye/eri ve Ha/k Hikôyeci/iği, Ankara ı 946, s. 25-34;;
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hikayelerinin tanımında ve ayrımında bu anonim o/ma niteligi konu üzerinde
2
çalışanlar tarafından daima benimsenen bir ölçU olmuştur.
Bu yazının konusunu teşkil eden ve edebiyatımızda hemen hemen hiç söz
olan Şirvan Şah i/e Şemai/ Banu hikıiyesi klasik öyküleme gelenegiyle
kaleme alınmış bir eserdir. Eserin kime ait oldugu ve kime takdim edildigi ise
aydınlanmış degildir. Şirvaiı Şah ve Şemail Banu hikayesinin metni üzerine, bu
yazıda söz edilecek hususlardan farklı bir dikkatle doktora ön çalışması yapllmıştır. 3
Agah Sırrı Levend, eseri, memur hikaye/er başlıgı altında gösterir ve tznikli
LV.
Murad
adına
yazdıgını
kaydeder. 4 Fiktif alemin
Bekayi'nin
başkahramanlarından olan Şirvan Şah'm diliyle Şemail Banu'ya duyulan hasret
Uzerine söylenmiş bir gazelin makta beytindeki "Bekayi" mahlası, eserin yazarına
dair tek referanstır.
edilmemiş

Ey BeJp!iyI şüreta yaı"imden ayırdı felek
Maceinlde itdi bütün dünyada varımdan cüda-<>

Öncelikle eserin hangi Bekay! tarafından hangi padişaha sunuldugunu
tashih etmek gerekiyor.
Bu [pad]ş8.h ki odur ma~şl1d u dc'Vr8n
Ki ya enI Ifazret-i [sultan] Murad ijcin

beyti6 eserin Murad isimli bir padişaha sunulduguna delil teşkil etse de eserden
hareketle sözü edilen padişahın kaçıncı Murad oldu~u tespit etmek mümkün
degildir. Eser, IV. Murad'a sunulmuşsa tznikli Bekayi'ye ait olmadıgı, tznikli
Bekayi~ye aitse 1\'~Murad'asunulırıadlg.ı kesindir..çünkü İznikli Bekayi, Riyazi' ve
Rıza8 tezkirelerine göre 1003 (1595) yılında vefat etmiştir. Osmanlı Müel/ifleri'nde

ı

Fimt Türkmen, "Halk Edebiyatı" DıA, ı~, 488.
Metin Karadag, Şirvan Şah ile Şemail Banu HiMyesi Uzerinde Bir Araştırma. Doktora Ön
ÇalıŞması, Erzurum, i 98 i .
4 Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi / Giriş, 3. Baskı, TTK Yay., Ankara, 1988. s.
3

143.
~ Bekayl, Şirvan Şah ve Şemail Banu, Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Ktp. ASL No:

281, s. 23 b•
6 a.g.e., 13 i a.
7

Riyazi, Riyazü 'ş-Şuard, Nuri Osmaniye Ktp: 3724, 4 ı b.
Süleymaniye Ktp. Aşır Efendi: 243, lOb.

8Rıza, Tezkiretü'ş-Şuara,
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ise yanlışlıkla 980 (1578) olarak kaydedilmiştir. Aynı isimli padişahlar ile aynı
isimli şairlerin yaşadıgı dönemleri bir çizelge ile tespit etmeye çalışalım:
9

YazarlSair

Ölümü

İznikli Bekavl

1595
1592
1606

KMeli Bekav1
Dursunzade Bekavı
Darendeli Bekayı

Sultan
II. Murad
III. Murad
"

Saltanatı

"

"

IV. Murad

1623 - 1640

1421 ·1451
1574 -1595
"

1785

Tabloda görüldü~ gibi eserin Il. ve IV. Murad'a sunulmuş olma ve
Darendeli Bekayı tarafından yazılmış olma ihtimali yoktur. Eserin "ijatm-i Kitcib
ve Gcizl-i şehzade-i cAlışan lfazretlerine Gaz! Sulfan Murad ijan

lfazretlerinüii N~mı budur' başlıgı altındaki
İki şehzcidesin hem pür-kem;i] et
Muhammed-hu/k u Mahmüdu1-hısiil et

(Iki şehzadesini tam mükemmel et, son peygamberin ahlak ve erdemiyle
vasıftandır!)

beyti, sultanın övülmeye layık iki şahıadesinin oldu~u mesajını veriyor. Ancak
ikinci mısradaki Muhammed ve Mahmud isimlerinin tevriyeli kullanılmış
olabileceginden hareket edince III. Murad'ın bu İsirnde iki şehzadesinin oldugunu
tespit ediyoruz: Tahtın varisi olan Muhamed (llL. Mehmed) sultanın büyük ogıu,
Mahmud ise 1595 (III. Murad'm ölum tarihi)'ten önce ölen şehzadelerden biridir. ıo
Muhammed ve Mahmud isimli bu iki şehzadeden, III. Murad dönemini yaşamış olan
Nefi'nin de övgüyle söz ettigi görülür.

Der

Sitayiş-i Şehzcidega.n-ı

Sultan Murad ija.n cAleyhi'r-

RaJ.;ımetü ve'l·Oufran

İki şehzade.kimher biri

bir rzUı-ı muşavverdir

Dü-nür-ı çeşm-iyekta padişah-ıhdt-kişverdir

9

Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müe/lifleri I-IL-LLL, Bizim BUro Basımevi, Ankara, 2000, Il,

97.
LO

Yılmaz Öztuna,

III, s.

ın

Devletler ve Hanedanlar Türkiye, KUltUr Bakanlıgı Yay., Ankara, 1996, c.

-82- s. Ecc' Şiryan Şah ye Semai! Banu

Biri sultan Ma1)müd u biri Sultan MuJ;ıammedkim
cacep şehzEide-i pEiklze-gevherdir

İkisi de

Ne nisbet bunlara YüsuDa ipvanı ki bunlarda
TefEiviit yok güzellik nciz-perverlik beraberdir
Cebininde anıii envar-ı devlet ~ir ü b;iJ;ıir
NihEidmda bunun aşar-ı isti'dEid muzmerdiJ'
Beyitlerden anlaşıldıgı kadarıyla biri digerine tercih edilemeyecek kadar
güzel yaratılışlı Muhammed ve Mahmud ismindeki bu iki şehzade, Yusuf
peygamberin kardeşlerine olan üstünlügü gibi diger şehzadelere göre üstündürler.
Mahmud isimli şehzade, 1595 yılından önce öldügüne ve Muhammed
isimli agabeyiyle birlikte övüldügüne göre muhtemelen bu şiirlerin kaleme alındıgı
tarihte 3-4 yaşlarmda idi. Yani Bekayi ve Nefi bu şiirleri yaklaşık 159D'1ı yıllarda
yazmışlardJ. Bu aynı zamanda Şirvan Şah ile Şemail Banu hikayesinin padişaha
takdim tarihiydi. Bekııyi bu tarih için sadece aşagıdaki beyitleri yazmakla iktifa
etmiştir.

Bir ay içre bitürdüm bu kitabı
Cemibma getürdüm bu kitabı
Rebicü 1-evvel idi ibtidası
Hem oldı ;i.fJirinde intJhas/2
Eserin hangi Bekayf tarafından yazıldı gm i da tespit etmeye çalışalım:
Kufeli Bekayf hakkında tezkirelerde kaydedilen bilgiler onun İstanbuI'a ve
sultana uzak oldugu yönündedir. Küfeli bir hatibin ogludur. Adı Abdulbaki oldugu
için Bekayi mahlasını almıştır. Tahsilini bitirdikten sonra Gülşeniye Tarikatına
ginniş, Rwnelinde dolaşmış, daha sonra Şam'da Vezir Mustafa Paşa hazretlerinin
Mevlevihanelerinde mesnevihanlık yapmıştır. CUzf miktarda bilgisi ve şiirleri vardır.
1000 (1592) yılında vefat etmiştir. Bizatihi kendisiyle Şam'da iken göı11şUp sohbet
eden Kınalızadenin kaydettigi bu bilgiler l3 diger kaynaklarda l4 da tekrar edilmiştir.

ıı Metin Akkuş, Nef'i Divan!. Akçag, Ankara, 1993, s. 108-109.
ıı

Bekayl, l30b•
13 İbrahim Kutluk, KınallZade Hasan Çelebi, Tezkireıü 'ş-Şuara, ı C., TTK Yay., Ankara,
1989, C. II, s. ıı 7.
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Dursunzade Bekayi hakkındaki kayıtların en ayrıntılısı Nevizade Atayi
tarafından verilmiştir:

Kanuni Sultan Süleyman döneminin sonunda vefat eden Salın
müderrislerinden Dursun Efendinin (ö. 966/1558-59) büyük o~ludur. Mahlası
Bekayi'dir ve "Dursunzade" ismiyle anılır. 950 (1543) senesinde dogup ögrenim
görme ça~ına geldi~inde dönemin ileri gelen ilim adamlarından eski İbrahim Paşa
Müdemsi olan Bustanzade Efendiden ve Rüstem Paşa müdemsi Ivaz Efendiden
istifade etmiş, daha sonra Salın müdemsi Şeyhıı Efendi ve Salih Moııa Efendi ile
çalışmıştır.
1564 yılında müderris olduktan sonraki hayatı sürekli görev
degişiklikleriyle geçmiştir. Öyle ki 1582'den ölüm tarihi olan 1606 yılına kadar on
altı defa görev yerinde degişiklik yapılmış, nihayet Kahire kadısı iken ölmüştür.
Aralarında. yakın dostluk bulunan Kınahzade Hasan Çelebinin Dursunzade Bekayi
için şiirde,> şiir teorisinde ve inşa aliinında usta bir sanatUr olduguna dair kaydettigi
bilgiler Nevizade tarafından da teyit edihİüştir.IS Eserinin olup olmadıgına dair ise
bilgi· verilmemiştir. Hasan· Çelebi· tezkiresini özetleyen ve hem eserleri hem de
eserlerden yapılan alıntıları özenle vermeye çalışan Beyani 16 "Şiert lJ.üb ve
mesnevisi mernl1bdur.,,17 ifadesini sarf etmiştir.
IznikJi Bekayı ise bir macuncunun ogludur bu sebeple kendisine
"Macuncuzade" denmiştir. Rıza tezkiresinde Mehmedu diger eserlerde ise adının
Abdulbaki oldugu kaydedilmiştir. Hocazade Kurt Çelebiden ders almış, onıın
ölümünden sonra Sultan Murad Hanın hocalarından olan İbrahim Efendiden
mülazım olmuştur. Manisa'daki medreselerden birinde müderrisJik yaparken henUz
Şehzade olan III. Murad'ın
maiyetine katılmış ve onun yardım ve ihsanlarını
görmüştür. Şehzade Murad tahta geçince (1574) bir arzuhaliyle İstanbul'da
Merdümiye Medresesine tayin edilmiş, 1575-76 Zilhiccesinde Allarne-i ŞahI
mahfilinden olan Beşiktaş'taki Hayreddin Paşa Medresesine geçmiştir. 1578'de
Kızıl Maslak payesine terfi olwıdu. 1580'de Sahn müderrisligine, 1581 'de Selanik
kazasına, lS82'de Galata'ya tayinedilip 1583'te görevden azledildi. lS85'te tekrar

14G.M. Meredith-Owens, Aşık Çelebi Meşairu 'ş-Şuara or Tezkere of Aşık Çelebi, London,
1971, s. 568 ; İbrahim Kutluk, Beyanı Mustafa bin Carullah Tezkiretü 'ş-Şuara, rTI<,
Ankara, 97, s. 32. İlhan Genç, Esrar Deci2 Tezkire-p Şuar/i-yı Mevleviyye, AKM, Ankara,
2000, s. 58; MüstakiınzAde.Süleyman Sadeddin Efendi, Mecelletü 'n-Nisab, Tıpkıbasım,
Ankara, 2000, s. 144 b•
i s Kutluk, Kınalı-zade Hasan Çelebi Tezkiretii 'ş-şuara, I, 2 i 8-2 i 9; Abdulkadir Özcan,
Şakııık-ı Numaniye ve Zeyilleri, 5 c., Ça~rı Yay., İstanbul, 1989. C. II, s. 513-514.
16Haluk tpekten vd., Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlügü. KTB Yay., Ankara,
1988, s. 65-66.
17 Kutluk, Beyanı Mustafa bin Carullah Tezkiretü 'ş-Şuara, s. 32.
18

Rıza,

i Db.
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Galata'daki görevine iade edildi. 1586'da ÜskOdar kazasına tayin edilip Uç gt1n
sonra Mekke'ye gitmek istemedigi için istifa etmiş sayıldı. Gözden düşmüş ve sahip
oldugu mevkiyi de kaybetmişti. 1595 yılında kansı tarafindan öldürtıldU. "Maarif·i
cüziyye ile meşhur evzaı ve etvarı amiyane, şiir ve inşası miyane" idi. 19 Şairin
şiirlerinin fazla olduW hatta manzum bir kitabının bulundugu ise Kmalızade
tarafından kaydedilir. o Faizr l , Rıza22 ve Riyazf3 de bu 1003 tarihini dogrular.
Osmanlı Müelliflerfnde ise 1572 yılında öldUgU kaydedilmiştir. 24 Agah Sırrı da
şairin ölüm tarihi içın Osmanlı Miıellifleri'ndeki kaydı tekrar etmiştir?S
Bekayi için diger tarih kitaplannda16 rast\amadıgımız bir kayda daha burada
yer vermek istiyoruz. Yılmaz Öztuna'ya göre Macuncuzade İznikli Bekayi, III.
Murad'ın hocalıgını da yapmıştır. 27
Rekayi mahlaslı şairlerin biyografilerini tetkik edince İznikli Bekayi'nin lll.
Murad'a yakın oldu~u görmek mOmkündür. GO] ü Bülbül isimli mesnevisini de
III. Murad'a şehzadeligi sırasında takdim etmiştir. Şair, Gül ü Rülbül'Un bitiriliş
tarihini
BelJay/ kim bu na..ımı itmişidi
TolJuz yüz yetmiş üçe yetmiş idf B

beytiyle kaydetmiştir. "Medb-l

Şehzade-i Cüvan-ba1)f' başlığı altında da

Özcan, II, 330-331. Ayrıca bkz. Cemi! Çiftçi, MakJul Şairler. Kitabevi,
283-285.
20 Kutluk, Kınalızade Hasan Çelebi Tezkiretü 'ş-şuara, I, 220.
b
21 Faizi, Zübdetü'l-Eşiir. Süleymaniye Ktp. Şehid Ali Paşa: 1877, 19 •
19

İstanbul,

1997, s.

22 Rıza,
23
24
2S

i Ob.
Riyazi, 41 b•

Bursalı Mehmed Tahir, II, 97.
Levend, 143.

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, LV C., TTK Yay., Ankara, 1998; Joseph V.
Hammer, Büyük Osmanlı Tarihi, LO C.,(çev: Mehmet Ata, Haz.: MUmin Çevik, Erol KılıÇ),
Berikan-Emir Basın Yay., İstanbul, (-).
27 Öztuna, 175. Kaynalı belirtilmeyen bu kayda Öztuna'nın daha kapsamlı eseri olan Büyük
Türleiye Tarihi'nde rasthyamadık. Nevtzade Atayi'nin Bekayi'nin biyografisine dair
"Sultan Murad Hanın muallim-i evveli İbrahim Efendiden mülazım olup..." (Özcan, II,
33 ı) şeklindeki kaydı mı bu şekilde yorumlanmıştır bilemiyoruz.
28 Gencay Zavoıçu, Türk Edebiyatında Gül ü Bülbül Mesnevileri (Mukayeseli Ça/ı.ıma)l-ll,
Doktora Tezi, Erzurum, 2000, s. 65.
26
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Murad-ı ca.ıem-i ma1;fşüd-ı

devran
Ki oldur Şa.Jı Murad bin SelIm Qan

Ne layıırdur o der-ga.Jıa bu evrtil;c
İ1Jnmek büstıina berg[ü]yapraJ?9
vb. beyiderle eseri ithaf ettigi şehzadeyi övmUştUr.
Şirvan Şah ile Şemai! Banu hikayesinin ithafı ise

şu şekildedir:

'1Jatm-i Kilab ve GazI-i Şehzade-i cAJlşan /fatretlerine GazI
Sultan Muradlj:an l;fazretlerinün Nazmı budur

lfapunda çünki bir kemter .((ulUJ11 ben
Senanufi gülşeninde bülbülüm ben
Demem ki itdim

anı saı'ia layıır

Mul;ıaırııaırtırki ıııldım

baiia layık

Bu şah ki o[l]dur[ur] maırşüd u devnin
Ki ya'nIl:fazret-i sultan Murad ijan30 vb.
İkinci nUshasını tespit edemedigimiz bu eser Uzerinde mUstensihin de bazı
ilavelerde bulundugu anlaşılmaktadır.

.. ... $onra şubaşı ve zabitana. Şema'U Banü ya cizzet ü
ikramJar idüp banelerine getürüp ziytifet idüp ayıldılar. ancak olur.
Bir gaza Jtdin yine şad eyledin peygamberi
cArşa as şimden gerü tIg-ı süreyy;i-gevherJH
Neti'ye ait ve Sultan II. Osman'm (saltanatı: 1618-1622) övgUsune
yazılmış olan bir kasidenin 32 iki ayn beytinden birer mısra tazmin etmek suretiyle

3\

Zavotçu, 499-500
Bekayi, 130"-131".
a,g.e., 46".

31

Bkz. A1ckuş, 90.

29
30

-86- S. Eec; Sinag Şab ye Scmai! Bagu

metne yerleştirilmiştir. Kasidenin yazılış tarihi ve baglam
müstensihe ait oldugu anlaşılmaktadır.

itibarıyla

tazminin

Ayagı yer mi başar zülfüiie

berdar olanun
Görmedim kendim bilelden böyle .{)andan oldugunP

beytinin ilk mısraı ise Necati Bey'in (O. 1509) bir gazelinden tazmin edilmiştiı-34 ve
tazminin müelliftarafından yapılmış olması da muhtemeldir.
Eser 1165 (1748) yılında Mehmed el-E~bi tarafından istinsah edilmiştir.
Bin tane kitap istinsah ettigini belirten müstensih metne kendine ait üç beyti "Beyti EyyQbi,,36 başhgı altında ilave etmiştir.
Eserin tercüme mi, telif mi oldugu konusunda Bekay!'nin

Hem itdüm terceme hem yazdum anı
Hem itdÜIn hizmeti-i şfıh-ı cihanr
şeklindeki

ifadesinden eserin aslını tercüme ederken serbest davrandıgı, yani eseri
ve edebi zevki dogrultusunda uyarladıgı anlaşılmaktadır. Fars
3s
edebiyatının belli başlı kaynaklarını taramaınıza ragmen Şirvan Şah ile Şemai!

kendi

bakış açısı
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Banu ismine rastayamadık. Şirvan ŞahJ9 tarihi bir isim olmasına ragmen, eser tarihi
baglantı kunnaya elverişli bir kurgusal yapıya da sahip degildir.
Hikayenin Özeti:
çocuğu olmayan Şiraz şahı Bahtiyar 'ın bir pirin duasıyla oğlu dünyaya
gelir ve adını Şirvan Şah koyarlar. Şirvan Şah büyüyünce Bağdat şahı Şapur 'un kızı
i/e nişanlanır. Bu arada ava çıkan Şirvan Şah Şemai/ 'i görür ve birbirlerine aşık
olur/ar.

Şirvan Şah Şapur 'un kızı

Hümayun Banu i/e evlenmek zorunda kalır fakat
olan aşkından dolayı Hümayun Banu'dan uzak durur. Bu evli/iği duyan
Şemail Banu ise hastalanır. Bağlanmış olduğu zincirlerden kurtulup çöl/ere düşer.
Şemail'e

Şirvan Şah, babasının

ölümü üzerine askeriyle birlikte Şiraz 'a döner.

Şemail

Banu çölde yakalandığı haramilerin elinden kurtulmayı başarır ve
dayesiyle karşılaşır. Birlikte Şirvan Şah 'ın sarayına dönerler. Dayesi.
Şemail 'i tebdil-i kıyafet ile gizler ve Hümayun 'dan gizlice iki sevgi/iyi buluşturur.
llümayun Banu, kölesi Yakut'tan gerçeği öğrenir. Baskın düzenler ve Şemail'i de
yakalatıp Yokut'a onu öldürmesini emreder. Yakut çölde Şemai/'i öldürmek
üzereyken tesadüf eden Hoca Ferah isimli bir tüccara bir kese altın karşılığında
satar.
Şirvan Şah 'ın

Once büyük acılar çeken Şirvan, daha sonra Yakut'tan onun Şemail'i
Av bahanesiyle şehirden çıkan Şirvan, Şemail 'i aramaya
koyulur. Şemail'in altı kardeşinin en büyükleri olan Rahham 'ın önderliğinde kırk
yiğitle beraber kızkardeşlerini aramaya çıkar ve Vmman vi/ayetine varırlar. Vmman
Şahı Zengi/erle giriştiği savaşta yenilince devletin ileri gelenleri Rahham 'ı şah
olarak seçerler. Şemail 'i satın alan Hoca Ferah, Vmman 'a gelince Şemai/'i
Rahham 'a armağan eder. İki kardeş birbirine kavuşurlar.
öldürmediğini öğrenir.

Şirvan Şah da Hoca Nasıl' takma adıyla bir bazergan kılığında Vmman 'a
gelir ve Vmman 'ın eski şahınm annesi Meryem Hatunun misafiri olur. Ondan
Şemail 'in de aynı vilayette olduğunu, inzivaya çekildiğini öğrenince Rahham Şaha
yaklaşır, onun dostluk ve güvenini kazanır. Rahham, kızkardeşine Hoca Nasıl' ile
evlenmesini tavsiye eder ve tanımadığı Şirvan Şah için Şemail'in inzivaya çeki/diği
yerin karşısına bir köşk yaptırır.
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Şirvan Şah: Şirvan'da hüküm süren Halil Sultanın oglu ve Şirvan devletinin kurucusu olan
Şeyh İbrahim'in torunudur. Hicri dokuzuncu asırda babasının yerine geçmiş, 893 'te Safevi

hükümdarlarının atası

olan Şeyh Haydar tarafından muhasara olunmuş ise de Akkoyunlu
Yakub Hanın yardımıyla galebe çalmıştır. Daha sonra Şah İsmail, babasının intikamını
almak üzere Şirvan'a asker sevk ederek 906'da Şirvan Şahı (ferruh'u) maglup etmiş ve
ölümüne sebep olmuştur. (Şemseddin Sami, Kômusu 'I-A 'Idm, 6 c., Kaşgar Neşriyat
(Tıpkıbasım / facsimile), Ankara, i 996. LV, 2854)
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Şemail'e Hoca Nasır'm kim olduğunu söyler ve iki sevgili
Rahham 'm teklifini kabul eder ve iki aşık için görkemli bir
düğiin yapılır. Şirvan Şah kimliğini açıklar. Meryem Hatun da Rahham ile evlenir ve
Bağdad'a dönerler.

Meryem Hatun,

mektuplaşırlar. Şemail,

Sayeban kavmine yenik düşmüş ve devleti
ordusuyla tekrar Bağdat 'ı ele geçirir. Hümayun ise cariye
olarak bir köyde satılırken kendisini tanımayan Şemai/'in kardeşi Melik Ferhad
tarafindan satın alınır. Hümayun, Ferhad'm birlikte olmak isteğine karşı çıkınca
Ferhad ona mutfak hizmetçi/iği görevi verir. Hümayun bir gün kim olduğunu açıklar
ve bunu öğrenen Şemai/ ona acır ve kuması olmasına razı olup Şirvan ile evlendirir.
Şirvan 'ın Hümayun 'dan iki kızı Şemai/' den de iki oğlu dünyaya gelir. Daha sonra
Hümayun ölür. Seksen üç yaşına kadar Şemail ile mutlu bir şekilde yaşayan
Şirvan 'ın ardından on gün g6zyaşı döken Şemail de on birinci gün vefat eder.
Bu arada

Bağdat şahı Şapur,

yıkılmıştır. Şirvan Şah

Eserin içerisine serpiştirilmiş gazeller, kıtalar ve di~er nazım parçalarıyla,
kurgudaki hareketlilik motif ve diger yerli malzemeler bakımından zengin ve klasik
hikaye tekniginin başarılı örneklerinden biri olarak kabul edilebilecek bu eserde
Nevizade Atayl'nin kanaatlerini teyid edecek şekilde zaman zaman üs!(ıbun ve bakış
açısının bayagılığa düştügünü göımek de mümkündür.
AB8TRACT
The storj of Şirvan Şah and Şemail Banu was written down
by Bekayi of İznik in the sixsteenth century. In Turkish Literature,
this work, whieh depicts classieal story techniques, has almost
never been mentioned. Although there is some information about
it, it requires correetion. In this artiele, the author of the work and
the person it was dedieated to are shown, and the qualities of the
copy ofthat work and the summary of the story are given.

