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hr ü VeJa mesnevisi Türk edebiyatında en az sözü edilen
esnevilerdendir. Hakkında verilmiş olan bilgilerin bir kısmı yanlış
diğer kısmı ise birbirinin tekran mahiyetindedir.
Mihr ü Vefa mesnevisinin kaynağı İran edebiyatıdır. "Salim" mahlasım
kullanan Abdulfet Bey'in o@u Muhammed Bey'İn "Manzı1me-i Mihr ü Vefa isimli
bir mesnevisi vardır. 1
iX asır şairi Arşi-yi Dehlevinin ve kardeşi Mir Muhammed Mümin-i
Arş'ın Mihr ü Vefa manzumeleri vardır. Mir Muhammed'in Mihr ü Veffi'sının bir
nüshası Paris Milli Kütüphane Supp. 1100 numarada kayıtlıdır. Blaehet bu Mihr ü
Vefllyı Tahmasb'a isnad eder. Mir Muhamınedin ve Tahmasb'ın her ikisinin de
adında "Arşi" kelimesinin bulunması Blochet'i yanıltmıştır. Arşi "Mihr ü Vefasım
hezec bahrinde yazmıştır. Nizami'nin Hüsrev ü Şirin mesnevisine nazire olarak
yazılmış bu mesnevi 2200 beyittir. Şair Mihr ü
konusunun ilk olarak kendisi
tarafından yazıldığım iddia eder. 2
İran Edebiyatı kaynaklannda Reşidi'nin Mihr ü VeJa'sından romantik,
hamasi bir manzuıne olarak bahsedilir. 3 Devletşah ise Tezkire'sinde Reşidi-i
Semerkandi'nin Mihr ü Vefa'sı için "o destanda hakikaten sözün hakkım
vermiştir." der. 4
Tıpkı Hümiiyunniime, Tercfune-i Kabusname, İskendername gibi Türk
edebiyatında Mihr ü
kurgusunun da hildiye olarak işlenmiş muhtelif
şekillerini tespit ediyoruz. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde 2832
numaradaki "Hikiiye-i Mihr ile Veffi" isimli eser "Raviyan-ı ahbiir II niikıliin-ı asar
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i Tarih-i Edebiyat der-iran, Zebihullah SAFA, Tahran-1352 hş. (Hicri-Şemsi), 8 C., c. V!I,
s.615
2 a.g.e., c. Vfll, s. 1310,11,12,13,14

3 Tarih-i Edebiyat-ı Farsı, Hennan Ete, Tercüme: Rızazade Şafak, Tahran 1337 hş.(Hicri
Şemsi), s. 117
4 Tezkire-i Devletşah, Devletşah, çev. Prof. Necati Lugal, M.E.B., İstanbul-I 990, c.I, s.
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muhaddisan-ı rfızigar öyle nald-ı rivayet..." şeklinde başlıyor.

j 36 yapraklı bu eser
ve üzerinde tarihi kayıt yoktur, Aynı şekilde Ankara Milli
Kütüphane Adnan Ötüken 1582 M Yz, A 159813 'te kayıtlı "Mihr ile Vefil isimli

nesi/ıle yazılımştır

eserin başı yaIrtur ve 169b ile 203b yaprakları arasıııdadır Bu da Mihr ü Veıa'l1ln
halk hikayesi şeklinde işlenmiş bir varyantıdır, "Haza kitab-ı Mihr ile Vefa
okundukda damağa gelir zevkile saıa ahiretde şeraat eyliye ol Muhamed .."
şeklinde başlıyor. Adnan Ötiiken yazmaları T.816.21 1360'da kayıtlı Mustafa
Ali 'ye ait "MüI1şadü.'t-İn.şa olması ihtimali olan" eser içerisinde "Mihr ü Veıa
kaydı sonradan konmuş, 22 yaprak 2 sütun, 19 satırdan ibaret siya.1;:at hattı ile
yazılmış bir bölllin vardır.
İstanbul Üniversitesi İslam Araştırmaları Kütüphanesinde yazarı
bilinmeyen bir Mihr ü Vem daha vardrr. "Manzume-i Kürdi Millr Ü Vefa" ismiyle
4190 numarada kayıtlı bu eserin dili Arapça ve mütercimi Kadir Fettiihi Kadı' dı r.
1966 Tebriz kayıtlı ve taşbasınası bir eserdir.
Şarkiyat Enstitüsü 1779 numarada "l\1ilır ü Veta" isimli 1325 (M.1906)
Tebriz tarihli bir başka eser daha vardır ki bu da Kadir Fettillıi Kadı tarafıııdan
tercih'yle edilmiştir. Dili farsçadır.
Yapı Kredi Bankası Kütüphanesindeki nesih el yazması. "Mihr ü Vefa"
isimli eser 148 nıınıarada kayıtlıdır. Yazar adı Malh'llut olarak geçen bu Türkçe
eserde tarih kaydı yoktur ve 23 yapraktır.
Türk Edebiyatındaki diğer Mihr ü Vef(iları ise şu şekilde sıralayabiliriz.
Ümmi Asa'ya ait (XI. yy. ) 806 beyitlik kısa bir Mihr ü Vera mesnevisi
vardrr. Bu mesnevinin bir kaç nüshası tespit edilmiştir. Bir nüsha İzmir Milli
Kütüphane 26/668 nmnarada, Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Se)fettin ÖZege
Kitap1ığı 282 ve 283 numarada kayıtlı iki nüsha, Marbm Staatsbibliothek Ms. Or.
Oct. 2682 numarada kayıtlı nüsha1an tespit edilenler arasındadır. 6 ÖZege
Kitaplıgı'ndaki nüshaların tertip düzeni birbirinden oldukça farklı ve anladığımız
kadarıyla istinsahı, eseri oIjinalinden oldukça uzaklaştınmştır. 282 Numarada
kayıtlı olan nüshanın baş tarafı eksiktiL
İki kardeş bir araya geldiler
Birbirine Vefli halin sardılar
şeklinde başlıyor. Eserin son lasınındaki beyit ınısraların yanlış tertip
edilmesi neticesinde sonraki beylin rmsraı önceki beytin yal11lla geldiğinden
kafiyesiz görünmektedir ve diğer nüshadan hayli farklı olan beyitlerle bitmektedir.
283 Numarada ka)ltlı olan Mihr ü Veıa nat-ı şerifle başlar. Diğer nüshaya göre
biraz daha düzenlidir.

5 Topkapı Sarayı Müzesi KUıüphanesi Türkçe Yazmalar Katalogu, Fehmi Edheın Karatay,
İstanbııl-1961

6 Ansiklopedik Divan Şiiri SözlüPü, Cı,II, İskender Pala, Ankara- J989 s. 349
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Priştineli Mustafa Emini (Ö l569)'ye ait olan Mihr ü Vefa mesnevisi ise

henüz ele

geçmemiştir.

Virür nin-ı siyalıun vechine nUr
Çıkar Hindustandan Ruma kafilr
Dönüpdür çfıb-ı huşka dest ü payum
Atıldı okum ve yasıldı ya)'Uill
Vücüdum nahlini şeyb eyledi pest
Hayatum çeşmesarındanyudum mest
Tülek hanedurur bu dar-ı alem
Döker bal u perin için adem
Togan turmaz içinde bu cimndur
Nice yavn uçunmş aşiyandur
Gelibolulu Mustafa Ali'niıı, Künhü'l-Ahbanuda yukandaki beyiHerin sözü
edilen mesueviye ait olduğu kaydedilmiştir. 7 Mesnevi 972 tarihinde yazılnuştır ve
nazillı pek iyi değildir. 8
Blli devrinin en mümtaz şairlerinden olan Gelibolulu Ali'ye ait Mihr ü
Vem mesnevisinin de nüshası henüz ele geçmemiştir. Eser yaklaşık 7000 beyittir. 9
Ali "şadef-i sad güher mukaddimesine;
Burc-ı

te'life

Anın ardınca

saldı

nur u ziya

nazm Mihr ü Vem

beytiyle başlıyor ve KınalıziWe'ye gönderdigi varakada "Mihr ü Vefii" nam
vardur ki yediblıı beyitrir. Bu ebyat Mihr'i gören aşık dilinden ol

kitabımız

kitabımızdadır:

Ne alem mihri sen ey nur-ı mutlak
Ki dilün olınanuş zerrata mülhak
Peri derdüm veli perran degülsen
Melek derdüm veli pinhan degillsen"
7 Künhü'I.Ahbar'm Tezkire Kısım !nceleme-Metin (Doktora Tezi), Mustafa İsen, Atatürk
Üniversitesi TürkDili ve Edebiyatı Bölümü., Erzurum-1979, 1kinci Bölüm, s. 175
8 Kalib Çelebi, Keşfii'z-mnÜ1l c.II, s. 1914 (Keşfu'z-ZünÜ1l'illl Açıklamalı Dizini (Doktora
ön Çalışması), İlhan Genç, Tork Edebiyatı ve Kültürüyle ngili yazar ve Eser!er,
ErzurumAtatürk Üniversitesi-1980, s. 130)
9 a.g.e., s. 130
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diyor. Şair Nasıhatü .s-Selatin'de de bu eserinden bahseder. i o
Fuat Köprülü de 760 tarihinde yazılmış müellifi meçhul bir Mihr ü Veıa
mesrrevisinin özel kütüphanesinde bulunduğunu belirtir. II
Bir Mihr ü Vefa mesnevisi ise "Dıvan-ı Mihr ü Vefa Te'lif-i Haşiıni"
ismiyle Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin ÖZege Kitaphğı, Agah Sım
Levend Yazmalan 368 numarada kayıtlıdır. Bursalı Haşiıni'ye ait böyle bir eserin
varlığından ilk olarak Agah Sırrı Levend bahsetmiştir:
"İstanbul'daki sahallar çarşısı edebiyat tarihçisinin sık sık ugrayacağı bir
yerdir. Buraya ölen birinin "terike"sinden çok zengin kitaplıklann dü~1üğü,
bunlann arasında hiç bilmediğimiz ve tammadığınıız kitapların bulunduğu da olur.
Alnnet Rıdvan'ın ve Halife'nin Leyla vü Mecnun, Bursali Haşinu'nin Mihr ü Vefa.
Tutmacı'lUn Gül ü Hüsrev mesnevilerini ve daha bir çok değerli eserlerle
meemuaları sahaflarda buldum" 12 "Medh- asar be-re.vaeı ıtnab ve eksar keıama
muhtaç degildir." diyen Hasan Çelebi'nin 13 "asar" sözü ile Haşimi'ye ait hangi
eserleri kast ettiğini bilemiyoruz, ancak daha sonraki kaynaklarda da Agah Sım
Levend'e gelinceye kadar şairin "Mihr ü Vefil"sından bahseden esere
rastlamıyoruzTek nüsha olan bu eser üzerinde Yüksek Lisans Çalışması yaptık.
65 ı i beyit hacmindeki bu eser yapnıış olduğumuz çalışma ile yok olmaktan son
anda kurtulmuştur. Kullandığı zengin edebi maızemeyi şiir gücüyle birleştiren
Haşimı ölünısüz bir eser vücuda getirmiştir. Mihr ü Vefa'mn Bursah Seyyid Cafer
Haşimi'ye ait olduğu konusunda şüphe yoktur. Bu sonuca da yukarıda tespit
edebildiğimiz tarihi bilgiler yanında şairin kendi eserlerinden hareket etmek
suretiyle ulaşıyoruz.
a) Atatürk Üniversitesi Seyfettin ÖZege Kitaplığı ASL 542'deki Başiuu
Divaıu üzerindeki mühür "Dili Muhlis Muhamıne<! Haşimı 100T' ibaresini taşır.
Ki Muhlis Haşim! ismi oldı Cafer
Peder Seyyid Hasandur iy bürazer (6425. beyit)
beyti şairin bir isminin de Muhlis olup Cafer ismini sonradan bu isimlere
ilave ettiğini gösterir. Ayrıca bu nüshalUn i a sayfasındaki mührün içinde yazılı
olan "Dai Mu«lis Muhammed Haşimi" ibaresindeki "Dar kelimesini de şair,
düşmüş olduğu tarihlerde sıfattan ziyade kendisi içiıı isim olarak kullalUyor
görünmektedir, çünkü bu k:ullamm hem sayı olarak oldukça fazla hem de "Haşimi
dai" kalıbıudadır.

Memikibü'l-Hünerveran, Mustafa Ali, Matbaa-i Amire İstanbul-1926, s. 77
Türk Edebiyatı Tarihi, Fuaı Köprülü, Gerekli Sadeleştimıeler ve Notlar İlavesiyle
Yayımlayan Dr. Orhan F. Köprülü-Nennin Pekin, İstanbul-l 98 I, s. 341
12 Türk Edebiyatı Tarihi (Giriş) Agah Sırrı Levend, Aııkara-1988, s. 23
13 Hasan Çelebi, Tezkirem'ş-Şuara, Kınalızade Hasaıı Çelebi, Eleştirrneli Baskıya
Hazırlayan: Dr. İbrahlln Kutlıık, Ankara-1989 r, il C., c.Il, s. 1055
LO
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lı) Şair Emir Sultan'a akraba olduğundan bahsetmektedir. Bunu
Mihr ii Veıa mesne\isinde (6425-6436) be)'itleri arasında anlaur. Bu beyiHerden
çıkan tablo şöyledir.
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Silsileyi bu şekilde saydıktan sonra şair
atasının
kendisinin de şeyh evladı olduğunu söyler (6461). Divamnda;

Şeyh Hüsaıneddln

Ccdd-i pakÜm tann vinniş bir mürididür anıUl
Asitan-ı ınÜrşid-i ayana geldük yiiz sürüb ı 4

14 Haşim} Divanı, Atatürk Üniversitesi Seytettin Özege Kitaplıaı ASL 542 yk. 61 a
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beyitinin açık ifadesi ve }'ine Emir Sultan vasfında söylenmiş diğer şiirler
dikkate alımnca Mihr ü Vefa mesnevisinin Hi'ışimi'ye ait olduğu bir kez daha teyid
edilmiş olur.
c) Haşimi'nin muammalarında geçen bazı isimler dikkatimizi
çekiyor. Buıllann sıralanışı da ayrıca beklenilen mesajlan veriyor. "Celal", Cemal"
"Seyyid Hüseyin" Ali".1 5 Bunlar Mihr ii. Veıa mesncvisindeki bilgilerden
tablolaştırdığıılliz ve şairi Emir Sultan'a akrabalığa götüren silsilenin isinlleıidir.
ÇfOivaIl ve lviiİıı ü \Tcrii'Jitki ~t3Iii:ıe bft7in~~', h~y:;ıl nnsurbın
edebi malzeme. üslup V.s. özelliklen ayındır. Mesnevide bile muaınmaların çokluğu
ve iki ayrı yerde; 6499 ve 651 L beyitlerde tarih düşürülmüş olması şu ana kadar
kaynaklarda tarih düşümıekteki ustalığı teslim edilen Haşimi'nin bilinmeyen ya da
tek nüsha olduğu için ihtiyatla yaklaşılan l\1ihr ü VeIa mcsnevisi için de künye
mahiyetindedir.
d) Türk Edebiyatında "Haşimi" mahlasılU kullanmış olan diğer
şairlerin yaşadığı. dönem, coğrafya, statü V.s sebepler ile Divan ile Mihr ii Vefa'yı
bir şahsiyetin eserleri olarak birleştirme zanıreti. eseri Bursah Seyyid Cafer
Haşimi'nin şahsında tescil eder.
MilIr ii Vefa mesnevisinİ konusunu dikkate almak suretiyle değerlendirenler
ollu birdZ daha masal özel1ikleriıü gösterir yapıda bulurlar. lG Gerçekten MillI Ü
Veia hikayeleri ve Ümmi İsa'nın mesnevisinde bu ortak yapı kendini gösterir.
Haşimi'nin Mihr ü Vefiisında bu benzerlik bozulmuş ve yerini daha modern bir
kurgusal çözümlerneye bırakmıştıın Bu yüzden Haşimi'nin I\.1ihr ü VeIa
mesne"isi hem konu hem de varlık olarak şimdilik Türk edebiyatının bu alandaki
nümunesi durumundadır.

ı 5 Haşiın1 Divanı, r.~(anbuı Üniversitesi, T 3038, s. 34 b , 3Sa , 36b
ı 6 bkz. Pala, a.g.e., s. 349
17 Tahkiye Açısmdan Hilşimi'nin Mibr II Vef.il Mesııevısi, (Yayuılaıınıanuş Yüksek Lisans
Tezi) Haz:Selami Eee, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesı Türk Dili ve
Bölümü, Erzurum - 1996, s. 34
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