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e\ hlna adına ka~ ıllı olan Bülbül-name. ısmi şimdiye dek pek
du\ulın:ı111ls
.
. olan küçük
. bir mesne\'idir Tanınmamış olmasını
bııin~n y:lI:ma nüsh:ısının tek oluşuna \'e 55 beyitlik h:ıemine istinaden bir eser
olarak telakki edilme\ işine bağla\obilırl/ Süleymaniye Kütüphane<;i, NMi7. Paşa
Bölümıi S02 numarado, l\k\ lanü' nın diğer eserlerini de içeren bir yamlanın 2b-3a
\ :ır:ıkları ar:ısında bulunan Bülbül-name Farsça olup, Bülhül-name-; Hauet-;
Heı-lami kallde,'ial/ahu sırrahil 'I-a 'Ia başlığını taşımaktadır.

M

GÜnümü!.c d.: k l\le\lana 'nın diğer eserleri yanında Bü/bü/-name
\1c\ lana 'y:ı :ıit olup olm:ıdıgı hususunun
şüphe~1c karşılanmasına ~ol açabilir. Bu şüpheleri artırae:ık nedenlerden birisı de
ne başlıkt:ı, ne de mesne\ ının ıçerısinde Cclakddin-i Rumi isminin
!.ıkredilmeyişidir Eski kültürümüıde .I/n/dna kelimesinin etcmit nt:ınasına
gddiğini \ c pek çok sarıklı ilim adamı \e şeyh tarafından sıfat olarak
kull:ınıldığınl h:ııırla~eak olursk, sadeec başlıktaki Me\lana sıfatına bakarak
Bülbül-namc'nin Me\lana Cel:l kddi n-ı Rümi\e :uı olduğunu sanlOmak
araşıırmacı I.ihniyetc yakışm:ı~:ıc:ıkıır
ısminden b:ıhsedilmc\ i~1. Illr.::snc\ınin

Böyle

olm:ıkla

birlikte. Bulbul-nal11e'nin \le,liina Cclalcddin-i Rumi'ye
k:ın:ıaıımiı tümü~ le mesnetsi!. değildır. Bizde bu
kanaaıin oluşmasına ikı hususun ncdl.'n olduğunu sö~ Jc~ebıliri!.. Bunlardan ilki
Bülbiil-namc-nın i\1e\l<ln:l'nın diger eserlerini de bünyesinde toplayan bir yazma
(külliyan ıçerisinde bulunmasıdır. Bu bizce fazla itıbar edilecek bu sebep değildir,
Fakaı Bülbül-name'nın !\Ic\ laıui
Celaleddin-i Rumi'ye ait olabileceğini
düşündürecek başka bır neden daha \ardır ki. bızce dikkate alınması gereken
budur. Bu. mesneYinin Şems-i Tcbriıi·ye aııfıa bulunan son be~lidir. Mcsne\-i'yi
kaleme almaktaki mak!>adının ahl:ıkı Ye felsefi düşüncelerini aktarm:ık Ye öğüt
\I.'rıııck olduğu anlaşılan ş:iir. hadıselerin :ınlaıımını bitirdikten sonra bir be~it
ı.t.ıh:ı söyler \c Şems-i T ebril.i'~ i hütün ınüminIcr ordusunun baŞı (önderi) olarak
ılan eder Bil.. Bülbül-mlme'nin ivıc,lüna Cclaleddiıı-i Rumr~e ait olabileceği
hususunda. mesneYinin
.>:clll.l-i Tebri:i c-u dadi mşlin

:ın

olabileceği ~olundaki

,ın kı
! Bütün
,\taliıık ını

i

hc-wf' ha vi-ı ciim/c mii "'/imın

mü 'minlcr ordusunun

c'ıı-tel

başını

çeken

Şems-i

Tebrizi ondan

] dj.. ı ürk 1 )ı1ı \<: Tell'h1\311 Bölüıııü Ari Gör
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niş::ın

'eri, ordu

16~

k Jr

def\işc IŞ<1rCl

ediyordu»)

şeklindeki son beytinin dikkate alınm::ısı gerektiği kanamindeyiz. ÖZellıkle Şemsi
Tebri71'nin Mc, lami' nın hayatında ne kadar öncmli bir yeri olduğu düşünülürse:.
bu kanaatimiıin pek de sebepSiL oldugu sö~ Icnemcz. Mesne,'inin sonundaki ~al.Jlış
tarihine işaret eden Tel11l11ec. s('l1e 66 =ilkadc 1.+ kaydının da, Medanri'nın ha~atta
bulunduğu Hicri 666 (Ölm.: H.672-7:\) yılına tekabül cttiğini tahmin etmekte~ il..

Bülbiil-name'nin MC"lana"ya ait olup. olmadığı husus u kadar MeYlana
gibi mutasawıf bir şahsiyelin bir Bülbiil-name ~azınaktan amacının ne olabileceği
dc merak edilebilecek diğcr bir husustur. Okunması da gösterecektir ki. Bülbül
name'den maksat sadece gül ,'e bülbülün kıssasını aktarınak dcğıldir Şair Bülbül
name'de kendi ahlaki. felsefi YC tasanufi düşüncelcrini okuyucuya kanatmak
endişesindedir. Bu özclliğiylc didaktik (öğrctici) bir karakteri olan mcsnc,'ide gül
ve bÜlbÜI. şairin fikirlerini okuyucuya takdimindc yardımcı bircr araç
konumundadırlar. Adının Bülbül-name olmasının ise bünycsindcki ilk kıssasın
gül YC bülbül kıssası olmasından kaynaklandığını sanmaktayız. Zaten gül YC
bülbül kıssasına tahsis edilen kısım, Bülbül-namc'nin toplam hacminin ~aklaşık
üçte biri kadardır. 55 beyitlik mcsncYinın tamamı gül vc bülbülün kıssasına tahsis
eddilmiş değildir. Gül ,e bülbülün macerası mcsncYinin ilk 18 be~li içerisindc. bu
18 be~1in de .ı ila 18. beyitleri arasında bahis konusu cdilmiştir. A~nca diğcr gül
Ye bülbül hika~elerindcn farklı olarak burada asıl anlaulmak istenen gül ,e
bülbülün kıssası dcgildir Giil ,e bülbülün kıssası bu bahçl\an etrafında cercyan
eden olaylardan sadcce bir tancsıdir. \1csne, ide gül \c bülbülün kıssasından başka
hadiseler de zikredilmiştir FCrrlı/1 adlı padişahın bahçl\anı etrafında ccreyan eden
bir seri hadisenin aktarılmasındakı ama.;. bu ola~ lardan insanların ahlaki dersler
çıkaroıalarını sağlamak ,e onlara öğuı ,crmektir Zatcn şairlerin mcsnc' ilerdeki
genel kanaatleri dc budur anlattıkları hadiselerden okuyucunun birtakım sonuçlar
çıkarmalarını sağlamak Y::ıni "Aı'sadaıı hı"c çıkarmnk'· Bülbül-name'nin
Mcylan:i'~a ait olma ihtimalini göı önündc bulundurursak- ki ~ukarıdaki
nedenlcre istinaden biıim kanaatimi... bu yoldadır- \k, lana gibi mutasanıf bir
şahsiyetin tasanufı düşüncelerinı kıssalar Yasutası~ la aktarması ,e insanların
zihnini açmaya çalışması gayet doğal karşılanabılir.
hi'l hi/iili lii ·ı/li/iiıı. tii 'ı/iin kalıbJ~ la ~azılmış olan Bülbül-name 55
itlik kiiçük hacmine rağmen ıengin bir ola~ örgüsünii ihti,'a etmektedir.
MesneYi nazım şeklJ~ le kaleme alınmış olmasına rağmen mürettep bir mesnevi
tertibinde değildir Bir mesnevıden ziyade orta uzunlukta bir şiir (poem)
görünümünde olan Bülbül-name'de baş taraftaki dini şiirler Ye~a denr
büyüklerine l11edhi~c , b. kısıml:ır (giriş kısmll bulunma~ Ip. ilk beyitten itibaren
hadisderin anlatınllna geçilmektedır

be~

Pıitil,'t1lii hıid Ferriili
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(Adı

Ferruh olan bir padişah vardı. Onun da eyvanında bir bahçıvan

vardı.)

şeklindeki ilk beyti takiben bahçıvan vasfında iki be}te yer verilip, arkasından da
gül ve bülbül kıssasına geçilmiştir. Gül ve bülbülün kıssası 4 ila 18. beyitler
arasında dikkatlere sunuımuş, 18. beyittten itibaren kıssalannın son ermesiyle
birlikte devre dıŞı kalınışlardır. Mesnevi gül ve bülbül kıssasımn bitmesiyle sona
ermemiş, birbiriyle sebep-sonuç yönünden bağlantılı farklı hadiselerle sürüp
gitmiştir. Birkaç be}it içerisinde takdim edilen bu hadiselerin sonunda ise " ~viliğe
iyilik. köyülüğe kötü/ük ulaş/r. .. ınanasındaki "'vikuyi-ra nik bed-ra bed resed"
cümlesi tekrar edilmiştir.

ilk hadisesinin kahramanına istinaden Bü/bül-name ismiyle amlan ve bir
eser mesabesinde olmayan mcsncvide birden fazla hadiseye yer verilmiş olması,
mesnevinin kendi içerisinde bir bütünlüğe sahip olmadığı şeklinde
yorumlanabilir. Fakat bu durum Bülbül-mune'de bir bütünlüğün olmadığı
şeklinde anJaşllmamalıdır. Bülbül-mime'deki bütünlük. diğer mesncvilerde
olduğu gibi tek bir hadise veya konu etraafında teşekkül etmiş bir bütünlük
değildir. Bu bütünlük mesnevide okuyucuya kanatılmak istenen anafıkir etrafında
teşekkül etmiş bir bütünlüktür. Her hadise sonunda tekrarlanan "/viliğe iyilik.
k(~\/ü/üğe köıü/ük u/aşır.·· düşüncesi Bülbül-niime'nin anafıkridir ve mesnevideki
bütünlük de bu anafikir etrafında vüeut bulmaktadır.
BülbüJ-name' de sebep-sonuç itibanyla birbiriyle bağlantılı olan ve bu
sebep-sonuç ilişkisini doğrular mahiyette periyodik olarak takdim olunan olaylan
şu şekilde ö7.etleyebiliriz: Ferruh adlı bir padişah, bu padişahın da rohçesine
bakmakla yükümlü bir bahçıvanı vardır. Gül mevsiminde taze gülü görmek için
her gün rohçeye giden rohçıvan. yaz gelmiş olınasına rağmen gülün hala
açılmadığını görüp şaşınr. Bir hafta sonra gül açılır. fakat gülün kokusunu alan
bülbül gidip gülün yapraklannı birer birer kopanro Sabbahleyin gülü dennek için
bağa gelen bahçıvan gülü bulamaz ve yapraklannın bülbül tarafından
kopanldığını farkedip üzülÜr. Dunmıu gidip padişaha haber verir. Padişah
bahçvana:"Ona da o ulaşır. /ı'ili,fte iyilik, kötülüğe kölü/ük u/aşır." diyerek
mukabelede bulunur.
Bahçıvanın

güzel bir oğlu vardır. Gülün yapraklanm koparan büJbüJü
karar verir ve bahçenin ortasına bir tuzak kurar. Tuzağa düşen bülbül
kurtulamaz \e camm teslim eder. Çocuk koşarak bülbülü öldürdüğünü babasına
haber verir. Bülbbülün öldüğünü duyan ahçıvan. içinden: "Kuş kendi cezasına
teslim. .. diye mınldanır "e -daha evvel padişahtan duyduğu- gaipten gelen "~viliğe
~vilik. kmü/üğe köıülük u/aşır. .. öğüdünü duyar.
öldürrneğe
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Bahçıvamn çok sevdiği bir kuşu \'ardır. Kuş bahçenin ortasında bir gün
uykuda iken bir yılan sürünerek gelir ve onu ısırarak öldürür. Kuşu köşe-bucak
arayan bahçıvan onu bağın ortasında ölmüş \'aziyette bulur ve bu sırada bir yılanın
dönüp. kı"TIlarak yanından uzaklaştığını görür, Tekrar padişahın huzuruna gider
ve padişaha bir yılanın kuşunu öldürdüğü haberini verir, Padişah ta ahçıvana:
"Ona (bu) layıktır." der. akabinde de "rviliğc iyilik. kötülüğe kötülük ulaşır, ..
öğüdünü yineler, Bahçıvan bir gün ekinlere su verirken tarlanın köşesinde kuşunu
öldüren yılanı uykuda görür. Elindeki kürekle yılanın başına vurup öldürür ve
padişahın huzuruna gelip. yılanı öldürdügünü haber \ erir, Padişah bu kez:" Bu
gün yılanı öldürdün. O öğütle can II gönülden kulak l'l'r, .. şeklinde mukabelede
bulunur ve arkasından "/vı/(lte ıyilik. kötiiıü.~e kötülük il laşır. .. şeklindeki
öğüdünü yineler.

Günlerden bir gün padişahın haremindeki cariyeleri suya girmek \ e
serinlernek için bahçenin ortasındaki hanının yanına gelirler, Cariyelerin havuza
gireceklerini anlayan bahçıvan bbir ağacın ddalına çıkıp, gi71ice onları seyretmege
bbaşlar. Cari~'Cler üzerindekileri çıkarıd. birer ikişer havuza dalarıar. Kısa bir süre
sonra cariyelerden biri kendilerini sc~ relmekte olan bahçı\anı farkedcr \e bağırıp.
çağırarak diger kadınları durumdan haberdar eder. Kadınlar sudan çıkarlar \'C
bahçıvanı ağaçtan aşağı düşürüp. tartaklayarak padişahın huzuruna götürürler.
Bahçıvamn cariyelerini gizlice izlediğini öğrenen padişah öfkelenir ve onu
öldürrneğe karar verir. Padişah tarafından öldürülecegini anlayan bahçı\an:
"Sa::enin padişah o ö.~iidıi daha ;ince l'eNb. .. dcr \ e daha en'CI padişah tarafından
kendisine hitaben söylenen "Inlı,iJ.c ıyılık, kiilii/ü,ce kötülük ulaşır," öğüdünü
hatırlatır O ana kadar bö~ le akıllı bır ce\apla karşılaşmamış olan padişah. bu
cevaba karşılık bahçı\anı affeder. J\lesnc\ ideki ola~ lar silsilesi de bu şekilde sona
erer. Mesnevinin son be~ ti \se- daha en el belinildiği Ü/.cre- Şems-i Tebrizi' nin
yüceltilerek. müminler ordusunun baŞı ilan edildigi bir beyitle sona erer.
Özetinden de anlaşılacağı lıRre Bülbül-n:iıne ahlaki. felscfi "e öğretici
bir karaktere sahiptir Ilgineceklere faydalı olacağı düşüncesiyle mesne\ inin
tamamını takdim etmeği u~ gun görü~ onu.
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Bülbül-namc-i Hazrct-i Mevlan§
(Kaddesaııahu sırrahu'l-a'la)

Adı Fenwı

padişah vardı.

olan bir

bır bnhçıvan vardı.

Onun dn eyvnmndn

Padışalım

alan

kişi.

bagmda yetişen taze mcyveyi

Onun nezdinde kabul gi.)riirdü.

Şahın huzlInında yen

Şah J:ı

onun

Bahçıvan
,".;

.;.~.... -~ ...... '-

-'- '':

raze gül

Güt

karşılıgını verırdi.

bahar olun.:a

gonçasını

gonçasını

- ;.....:.....,
. , .....

...

...:~;

...;~...........

~

...:.... - ......

---- :."'':

.:

çıçeklcıın arasında

bulurum diye

temmuz

açılmamış g0rdü

-~

öperdi.

bağa gıtti..

ayında hala

Ive) "ok

şaşırdı.

:ı<;ıldı.

Gülün

kokusu bülbülün burnuna

ulaştı.

Bir hafta sonra gül

Bülbü]

B:cldı.

ra giilün

gülün

Bah.;l\ an "eber
denllek

yaprakları çoğaldı.

yapraklarını

ıçın

vaktı

birer birer yeie

Son

verdı.

taze glilü

(baga) geldi.

DedL" Biilbüi gülün yüzüne aşık oldu

gundan

anladım

Elını elıne

mevsımidir."

vurdIL" bvah' Ben

bliiblilün kan mı
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ki bülbiil

kılı.;!a

dökeyim." dedi.

Bah';lvan

sultanın

lattı.

i:'ı

Klitü

Sultan: .. Ona ..b
kötüıüğe de

\l"kın
; \ C)

oglu

vardı.

vakalamak i.;in

nmığı

bülbülün

bülbülün

_.....- .:.,

~

-;.

--

b,ıibı:ili

tu7ağa düşmcsi ı.;in.

ışını bitıı'rnck ı.;ın.

..

-

B;,i!büı ,e7ebını

,-

Kıl) kenJı cezasına

.

-~

-

_::

...............

iy ılığe

- -:--.

............:.~

,;.

-~-

Juyunca:

Jedı

başladı:

te ,lı m, ,. dedi.

k~,tülük bulur.

ıy ı ı ık. kötülüğe kötülük u\a,:,ır ..

o balı.; 1\ anın

.-/~~

~,ldüğüT\ü

buldu."

K0tülük yapan
~-

babaeığım.

"IJiirJüm:" JeJI.

Han!' gaırten "'eslcnmege
.,

~--.

düsünec,

durumu ilctil. .. E\

Haknan bülbiilün

-

.....

.:

kurdu.

ku:o:ı rU7ağlfiJa ~~n vcrJı.

h,)~tL1 "C

;.

anlattı.

ulaŞır." dedı.

kütülük

\Iiskın bülbüı nızağa
;"-"

durumu an

ulaşır. İyıhğe iyılık.

II

Hah.;!vanın güzel bır

Hayvanı

varıp

huzuruna

yapan bülbiilün dummunu

kuşu balı.;edeyJı.

Bah.;enın vrta,ınJa

uy ku\ a

dalınıştı.)

Ansızın bır k0şeden bır yılan
üzerınJekı kuşun yanına gmı
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,iirundii.

danenın

vc onu IS1[dl.

Miskin

kuş yılanın yarasından öldü.

Yılanın zehıri içıne ışledi

ve

canını

Bahçıvan padişıhın eyvanına

geldi.

Kuş

için her tarafa

(Kuşu) arıyordu. her
-'~;'

~

~;.
~ ~

'--

'"

_.........-;.

Bagın ortasında

Koştu

ve her

tarafa

koşuyordu.

rat)ı canını

Allah'a

7annedivordu.

ıkı

yavaş.;a yÜ7ürıli

.~n.,ızın

taraf

bakıvordu.

onu uyurken gördü.

Onun öldügünü.
tes1ım ettiğini

teslim etti.

!cZözünü öptü.
yÜ7üne kovdu.

kuşun nızagımn vrtao;ın.hı

fırlayarak

dönen ve

Dedi:"Yılan benım

kıvnian yılanı

gördü

oglumu Öldürdün. Berum

dılberimi.gam yivenimı

ve

munısimi.

Benim .:anımın raharı ve gözümün
nun\. Her 7aman derdin ki " Kalk!"

~-- '~," ..i' ";" • ;.~ .;;" 30

Ölmüştü. Ölü nasıl kvnuşur.

o pir-; fani ıa~ı ba~ına vuruyordu.
Güniiinün
Güler yÜ71ii

acısıyl<ı !j<Jhın

padışah

"Yaşlı bahçıvan.

Dedı:"

Bir yılan
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huzuruna

vardı.

ondan haberdar oldu.

bu ne hal'?" diye sordu.

oğlumu ısırdı' bilmiş
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ena ~jbı tırrc\cn \Üdıtları\la ,ll
ha\\Iıun'.lrı kcn,ırına gclJilcr
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Bahçıvan o !ıunleri

gidip,

görünce gizlice

bır ağaca çıkıp

Kızlar

bellerine

pcştemal bağladılar

(ve) hepsi akan suya

Bahçıvan

,

-

,,.a..;_#.j->:"'~

Kadına:"

"Adam

Kızlar

d.ıldılar.

oraya dikkatle

lerden biri

.~

dinlendi.

ağacın

bakıyordu.

üzerinde bir

şahıs

O canye
gördü.

Bak da göd" dedi.

ağacın üzerınde

pusuda:'

yüzmekten ,'azgeçtiler. hep

biıden bağıı ıp.ç,ıgıımağa ba~ladı!ar.

_.....:...--~.....:.~".:

,...-

Bah",ıvanı ağaçtan j.a~ığı) attılar
Sultanın

Sultan:"

huzunlncla onun

Berı

keskm

ışıni

bitirdilcr.

kılıda bahçıvanı

ağlatarak \ ınlcterek) öldürür,ım,"
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