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Muvi ve NALAN U HANDAN MESNEVİsİ
Dr. Selam i ECE*
ÖZET
N4Ian u Handtln, Müyl'nin mesnevi biçiminde yazılmış bir
hatırasıdıf.
Eser ve şair hakkında kaynaklarda bilgi
bulunmamaktadır. Tek nüshasını tespit etti~imiz bu eseri tanıtıp
Kltlsik Türk Edebiyatı gelenegindeki yerini degerlendirmeye
çalıştık. XVI. yüZYılda yazılmış olan eser, Divan Edebiyatının dil
ve düştince felsefelerinin yeniden gözden geçirilmesi,
edebiyat_toplumsal hayat ilişkilerinin ortaya konması açısındm
önemlidir.

lan u Handan, Müyt'nin mesnevi nazım şekliyle yazılmış bir hasb-i
ali yani hatırasıdır. Müyi hakkında edebiyat kaynaklarında bilgi
bulmak mümkün degildir. Sadece Agah Sırrı Levend'in, "Ser~üzeşt7nlimeler eserin künyesini verdigini görüyoruz. Eserin tanıtımı
aslında, Osmanlı Edebiyatında dilin soyut mu yoksa somut mu tartışmalarına ışık
tutacagı ya da mecazi aşk problemine farklı bir boyut getirecegi için önemlidir.
Hasbıhaller" başlıgı altında

bilgi bulunmaması şüphesiz
2759 beyitlik bu eser üzerinde
tarafımızdan edisyon kritik yapılmış, metin günümüz Türkçesiyle sadeleştirilmiş,
edebi malzemeleri tasnif edilmiş ve eserden hareketle şairin edebi anlayış,ma dair
kanaatler bir araya getirilmiştir. Bu yazıda da bütün bu çalışmalardançıkan
sonuçları özetlemeye çahşacagız.
Eser

ve

yazar hakkında kaynaklarda

araştınnacıların yapacagı çalışmayı geciktinniştir.

Tasnifi: Eserin bilinen tek nııshası Atatürk Üniversitesi Seyfeddin Özege
Kütüphanesi ASL 92 Numarada kayıtlı. Ölçüleri 204x124 (138x70) mm. 88 yaprak.
i 7 satır, 2 sütun. Yazı talik, kagıt aharlı beyaz. Mukavva üzerıne kahverengi ıneşin
cilt. Sırtı siyah. Şiraze kopuk, miklepli. Cetveller ve söz başlıkları kırmızı. 87b
sayfasında ferag kaydı h. 957 (1550), istinsah tarihi h. 976 (1568), Müstensihi
Mustafa b. Hacı Sinan.
Eserin iç düzeni ise şu şekildedir:
Besınele Manzumesi 1-18 (iS beyit), Tevhid: 19-48 (29 beyit), Münacat
49-150 (l01 beyit), Nat 151-187 (37 beyit. çar-yar-ı Güzin 25-30), Nal 188-220 (33

•Atatürk Üniversitesi Fen·Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Ögretim üyesi.
i Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi I. Ci/t Giriş, Ankara, 1988, s. 142.
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beyit), Vust1li İçin Övgü (Mesnevi nazım şekliyle) ve Sebeb-i Telif 221-309 (89
beyit)
Hayal-i Wab (Agaz-ı Diistdn) 310-2730 (İçerikte yer alan GazeIler: 487491, 537-541, 682-688, 712-716, Jl04-Jl08, 1347-1351, 1549-1553, 1560-1564,
1920-1924,2109-2JJ3; Matlalar: 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1520. Ebyat:
1844-1846, Rübai 2632-2633)
Hatime-i Kitab 2731-2758
Eser, aruzun Me ffi i lUn / me ffi i lun / fe ü lun kalıbıyla kaleme alınmış
yukarıdaki nazım şekillerinde degişik: kalıplar denenmiştir.

DeAerleodirme: Eserde Eski Anadolu rUkçesi özeIlikleri hakimdir.
dildar
Şaçar her l>atre-i der dürr·i şehvar

Sevgip. utanc;ından teı: döktü. Her
ter damiası şBh1ara yakışan bir
inci olup saçırdı.

Zem1stan caskeri dutdı zemini
Meger çar\).[uiı] beriyye 3 var kini

Kı~ askeri yer'yüzünü tuttu. Meger
gögün kara askerine kini varmış.

!s:atre-i!s:an4
Dizilmiş rlşte-i tesbll;ı[efl mercan

Saçının·

1039 I:Iicabından canık-rIz oldı
2

1850

2679 Şaçı !arında güya

2747 Şuiıa dek

kim tolup divan-ı mestür
Güzeller itd! her bir beyti macmür 6

telindeki kan damlsları
tesbih ·iplilJne mercan gibi

dizilmışti.

Ta ki 6rtiilmüş divan dolup
beytı güzellerle abad oldu.

her

beyitlerindeki dil ve aruz uygulamaları istisnaıdir. Eser bUtl1n olarak
degerlendirildiginde akıcı uslllbuyla, atasözleri, deyimler, ayet iktibasları, mitolojik
unsurlar, mazmunlar, düşUnce ve hayal dünyası bakımından zengin bir şaheserdir.
Ancak bu malzemenin nasıl ve ne için kul1anlldlgl dikkate alınınca sonuç Klasik
Edebiyatın çogu defa irdelenmekten kaçınıImış bir yönünü göstermek bakımından
örnek teşkil edecek mahiyette olumsuz bir manzara arz eder. Bu sebeple. aşagıdaki
satırlarda bu örnegi yansıtacak şekilde italik karakterlerle eser hakkında hüküm
vermeye ve konumunun tayin edilmesine yarayacak mahiyette alıntılara yer
Terkipteki tamlayan (der) kelimesi tilrkçe. Katre kelimesi üzerine terkip için hemze işareti
de konmuş.
3 Kelimenin do~rusu "berrlyye". Çaru-ı berrlyye şekli vezne uysa da anlama uygun de~i1.
"Meger berrlyye çar\).un vardı kini" şeklinde vezne ve anlama uymuş olurdu.
4 Türkçe kelimeyle terkip yapılmış.
5 Kelimenin eki esre harekeli tesbih[i] şeklinde verilmiş. Bu şekilde okunması halinde de
yorum degişmez.
6 Mısra "Güzellerle oldı her bir beyt macroür" şeklinde yazılmış ve ilk kelimenin son
hecesi ilzerine atılmış "mirn" harfi mısram vezne uymadı~ına işaret ediyor olmalıdır.
2
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verilecektir. Bizce Kıasik edebiyatı vilcuda getiren muhitin dil - düşünce felsefesi
henüz çözülememiştir ve Osmımh imparatorlugunun teokratik. sistemi de aynı
felsefeyle ilintilidir ve bu çözülmezin diger bir yOnUnU oluşturmaktadır. Ayrı bir
yazı konusu olabilecek bu hususu şimdilik bir tarafa bırakıp sadece, edebiyatın
sanıldıgı kadarsoyut ve teokratik sistemin de hiç' oe'idealize edildigi kadar gerçe~i
yansıtınadıgını belirtmekle iktifa edelim.
Muyl'nin eseri hakkında vermeye çalışacagımız bilgiler aynı zamanda onun
biyografisi hakkındaki yegane bilgiler olacaktır.
Şair bu eserin kendi hasb-i hali oldugunu eserinin ilk beyitierinde ve
sonunda olmak üzere iki. defa tekrar etmiştir:

16

Muradum bu ki yazub I:ıasb-i I:ıalüm
İdem t~rlr old~ça meealüm

2758

Fesane

I:ıasb-i I:ıalümdür degül

gayr
Bi-'avnillıllıi Ta'ala tenun bi'l-bayr

Arzum ha1Jmi yazmak
döndiikçe Uade etmektir.

dilJm

Oiay,
kendi
halimin
terciimesidJr, başka bir şey
degıJ. Aliah Hı yardımıyia. hayıria
tamamiandı.

MOyl, edebı zevki dogrultusunda iktibaslar yoluyla . <ıine ve dile ait
malzemeyi eserin gelenekseııeşmiş bölümleri olan tevhid, mUnacat ve nat
bölümlerinde kuııandıgı gibi, hikaye kısmında da pervasızca ve ustaca kullanmakta
oldukça kıvrak bir zeka ve söyleyiş yetenegine sahiptir.
MUnacatında, dini
dile getinnekten çekinmez.

endişelerden uzaklıgını,

vannca
tembeJieşir.
kaybetmiş gıbi sıkıntı
duyarım.

(84

Olurum meseıde vard~ça miskIn
Yolını yav[ı] ~ılınış gibi gamgin

MescJde
yolunu

85

Namaza olmasa dilden muI:ıabbet
Çekilür yok yere arada zahmet

Namaza
g<Jniiiden
oima)'!IJca
boşuna
demektir.

86

ha-at itmege emrü:iie süstem
Veli -işyana Q.öş çaıak çüstem

Emrine
isyana

87

88

I)ıyam

itsem gelür yaduma ~amet
Namaza nice idem 1st~amet

Rükü'da ~aldugumca~etüm daı
Gör1nür lam-ı zülf-i yar fi'I'I:ıaı

apaçık

isyankar oldugunu da

uynıada gevşek,

alılganım.

gelJnce

(Namazda)

aklıma

bai!JıJık

zanmet

8J'akta

boyu gelJr,

samimi yoneiirimY

çeVik

fakat
ve

dururken

artık nasıl

Rükuda boyuıir'·cl'argıbi biikük
beklerken
hemen
sevgjl1.g1n
saçının "iam'~ göziJmün oniJne
ge/Jr.
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secdeyiç'ii:nytre

Başımı secde için yere koyunca
kalbime (sevgilinln) eşigiDin taşı

başı

Do~unur ~a1büme lş1gl·taşı

dokımur.

Yüzü Jablem, kaşı mihrabım,
Kabe'm, mahallesi de
ku1sal bir bölge olmuş.

Cemaıı ~ıblem olmış kaşı

m1hrab
İŞıgı Ka'be küyı ~üdse bir bab

90

Fakat

gUnahının

da

farkındadır

eşiJl1

ve

nefıs

muhasebesi bazen son düzeyine

ulaşır:

107

Dauı kimse

109

Yanuma
Kı soran

günaha urmasa dem
Benümçün yaradılurdı cehennem
u~rarnasun kimse zirıhar
J:ıalümı olur

günehkar

Artık kimse
günahtan dem
vurmasın, cehennem benim için
yaratıldı.
Sakın kimse yanıma ugramasın,
halimi soran giinahkar oll/r.

BütUn bu itiraflardan sonra affedilmek ümidini kaybetmedigini, çile
çekmeye talip oldugunu, ilahi aşkın ateşinde yogrulup olgunlaşmak istedigini,
yetimler, garipler, aşıklar, kutsanmış yerler ve peygamberler hakkı için günahının
affedilmesini diler. Bu beyitler içerisinde son peygamber için bilinen hususi iktibas
ve sıfatlar da yer alır (117-150). çar-yar için ayrıca bir bölüm yer almayıp Na 't-ı
Nebi -i Aleyhi 's-Selam- başlıgı altında; ilk üçü birer beyitle, Hz. Ali ise üç beyit ile
anılmıştır (175-180)
Mftyi eserinin Sebeb-i telif kısmında (8a) Vusı1li'den söz eder. Bir su
okuyup kendi deyimiyle cinnetini teskin etmeye çalışırken yanına
gelip halini soranlar arasında ilim ve kemal ile donanmış, ehl-i dil ve kendinden
daha beter bir aşık görUr. Sözü edilen kişi elindeki şiir mecmuasını açıp şiirler okur
ve bu şiirleri şerh eder. Okunan şiirlerin mahlası Vusu/i'dir ve şiirleri degerlendiren
Mftyi'nin bütün Kldsik şiir teorisi açısından büyüleyici bir güzellikten söz ettigi
görülür. Vusftli'nin kim oldugunu sorar. Muhammed Beg ismiyle tanındıgını,
savaşlara katılmış iyi bir yigit, Hatem gibi cömert, Cem gibi ehl·i meclis, garipleri,
bir beyzade oldugunu söylerler. Varıp onu
dertlileri, çaresizleri görUp gözeten
görmek ister fakat içinden bir ses (hatif) onu, sunacagı bir hediyesinin olup olmadıgı
konusunda uyarıro VusOli'nin şiire meyilli oldugunu ögrendiginden bir şiir kitabı
hediye etmeyi dUşUnür, Necati'nin, Şeyhi'nin, Zati'nin divanları, Leyld YÜ Mecnun,
Ferhad u Şirin kıssaları arasında bir seçim yapamaz. Hatifona eski efsaneleri bırakıp
yeni bir kıssa yazmasını telkin eder. Nesiin ancak yeni şeylere ilgi duyacagını söyler
ve hatırında kendi başından geçmiş bir maceranın olup olmadıgmı sorup bu hatırayı
yazması için teşvik eder.
kenarında şiir

294

Heman nam-ı şerIfine o şahufı
Eyit k'ola J:ıutürında güvahufı

Huzurunda delilin olması için o
şahın
şerem
ismine hemen
söyleyiver!
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beytiyle de bu eseri Vusaliadına kaleme almasını söyler. Bunun üzerine Mfiyi
ahşıldıgı üzere bu işi yapmaya gücünün yetmeyecegine dair özürler di/ese de
sonunda teklifi kabul eder (221-309).
Bölümde sözü edilen Vusfili için tezkirelerde de benzer bilgiler
Vusu/f mahlasli üç kişiden ikisinin asıl adı Muhammed'dir. 1592
yılindaölen Abdi Aga'nın ogıu Vuso.li, İstanbul'da müderrislik • üç k~z kadııık ve
valilik, Konya ve Kütahya'da da kadııik görevlerinde bulunmuştur. İmam
TartOşl'den Siracü'/-Vehhdc isimli bir çevirisinin bulundugu kaydedilmiştir. 7 Diger
Vusüli'nin ölüm tarihi belli degildir, ancak verilen bilgiler Müyl'nin sözünü ettigi
kişinin bu oldugunu gösterir. Kaynaklar asıl adı Muhammed ve Yahyali beylerinden
olan Vusuli'nin Küçük Bali Paşa'nın ogıu oldugunu kaydeder. Cömertligi ve
kahramanhgı ile tanındıgını, sanatkarlara itibar gösterip hediyelerle taltif ettigini,
şiirlerinin begeni/digini ve mükemmel divanlarının oldugu belirtirler. s
kaydedilmiştir.

Haya/-i Erdb başligı ile(IOb) maceraya giriş yapılmıştır. Sözde, şair bir
gece rüyasında çarh-ı gerdunun gönlünün bir meh-likaya düştügünü görür. Çarh
kavuşmayı arzu eder. Talihi ugurludur. Çetr-i hiımciyun (padişah çadırı) kurulur.
Akan yıldızlarla çadırın ipleri çekilip çakılır. Çarhın bagrındaki ateş mum gibi
yakılir. Eglence meclisi kurulup samanyolundan sofra döşenir. Şafak, kızıl şarap
hazırlayıp yıldızlar meze koyarlar. Zöhre konser verip gezegenler dans eder. Şarap
yerine dehrin (dünyanın) kanı içilir. Mecliste şevk galip olunca isteyen ve istenen
(aşık ve maşuk) tekleşir. Çarh-ı gerdun, etrafta kimsenin olmadıgını görünce o sahip
cemali (meh-likayı) bir kenara çeker. Bu şekilde her gece zevkle geçer; fiıkin arzusu
.
tam olarak gerçekleşmez.
(Çarh Mihr-i Cihdn-tdba Mey/ ltdügidür (Ila) başligıyla rüyanın yerini
dili alir. Rüya bitmiş ancak mesaj bitmemiştir. Macera bir başka boyutta şiirin
sezgisel ifade dünyası içerisinde bir nevi bilinç-akımı kullanılarak aktarılır).
işaret

Zaman bu şekilde geçerken pertev-i mihr-i dirahşan (parlak güneşin nuru)
görünür. O nur, nur-/ Ahmed gibi dünyayı aydınlatır. O yüzü gören Mdh-fdbın benzi
uçar. Gögün gözü kulagı açılır (etraf aydınlanır) ve gün yüzlü di/dar (sevgili) yed-i
beyza (Musa peygamberin mucizevi beyaz eli) gibi yüzünü gösterir. Gece görülen
rüya kendini unutturur. Her şey gerçektir. Bezm ehli olan (çarh), gece renkli kara
şahnı üzerinden çıkarıp onun nurlu güneşine gönül verir. Çarh ona, o (mihr) çarha
tutulur. Utanma, çekinme perdesi olan sehdb (bulutlar), fe/ek tarafından bin parçaya
bölünür. Onlar için ayrıhgın dışında kıyamet yoktur. Di/ddr (sevgili) vefalidır. Mihr
Meredith-Owens, G.M., Meşairu 'ş-Şuara or Tezkere of Aşık Çelebi, Londra, 1971. s. 79a801; Hasan Çelebi(Kınalızade), Tezkiretü 'ş-Şuara, (Haz. İbrahim Kutluk), 2 c., Ankara,
1989, C. 2, s. 1044-1046. İbrahim Kutluk, Beyanİ Mus/afa bin Carullah Tezkiretü 'ş
Şu ara. Ankara 1997, s. 89.
s Hasan Çelebi,C. 2, 1046-1048; Mustafa Isen, Künhü '/-Ahbdr 'ın Tezkire Kısmı, Ankara,
1994, s. 330, Meredith-Owens, 80a-80b; Kut1uk, 89.
7
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(güneşe

benzeyen sevgili) ile

RClm'u

(aydınlık)

Şam'ı

(karanlıklkötülük saati)
Çarh-ı

gerdun

(aşık)

başı dönmUş

(karanlık)

gerdun (dünya) göç edip yol

dolaşır

askeri gece baskını
kara günlere kalır.

yuslatın

yapıp aşıgın

tadını

alırlar,

çıkarırlar,

Hind

elinden sevgiliyi

alırlar,

(Şair bu bölümün son beytinde de kendi zamirini söyler ve "beni bu seyr
içinde aldı hayret" der, (325-347). Bu iki başlık altındaanlatılanlar aslında sembolik
ifadelerle butün hikayenin özeti gibidir, Sdhib-i Vakı 'a Aklile Mükaleme
Jdüşdügidür [Rüya Sahibinin Akııla Söyleşmesi] başlı~ında (l2a) anlatılanlar da
sembolik nitelikte olmasına ragmen şairin aşk anlayışının zeminini teşkil eder).

Şair rüyasında pir-i dana.(yaşlı bilge) görünümündeki aklı ile söyleşİr. Pir,
Rdy (fikir) ülkesindendir, AdınaHıred (akıl) derler, Hıred her sırra vakıftır, mekanı
arş-ı a/adır ve Allah onu sun 'mdan kudret eliyle yaratmıştır, Akıı, şaire her
müşkülOnü çözeeegini söyler. O da güneşin, ayın, dünyaiımhalini sorar~ Hıred ona
gözünün aynaya takıldıgını, sabah olunca kendini bir şehirde bulaeagını, aşık olup
veed ve manevi haııer yaşayaeagını söyler, Hayrette (bir bakıma kesrette)
kalmamasını telkin eder, Şair inleyerekgözünü açıp uyanır {347-369).

(Bundan sonraki bölümlerde anlatılanlar b'eşerfbayatın çıplak ve perdesiz
gerçeklerini yansıtır ve güya ilah\' aşk için basamak teşkil ettigine inanılan
beşerilmeeazi aşkın hangi boyutlarda kamufle edilmiş bir zaaf ve eski tabirle şahid
bazlık i mahbub-perestlik oldugunu gösterecek mahiyettedir..
Şair, olayların somutlaştı gı kısma Der-medh-i Şehr-i Sardy başlıgı altında
mekan tasviriyle başlar. Saray isimli bir şehri övmekle bitiremez, Saray şehrinin
neresi oldu~na dair elde edilecek ipueu şairin memleketini tespit etmek için de
gereklidir. Kamusu 'l-Alam'da iki Saray'dan bahsediimiştir, Birincisi, Saray-ı Vize
ismiyle anılır. Edirne vilayetinde Kırk Kilise sancagının Vize Kasabasına baglı bir
nahiye olup 21 köyden ibarettir, Merkezi olan Saray karyesi Vize'den 4 saatlik
mesafededir,9 Digeri ise Saraybosna ya da sadece Saray (Serajevo) ismiyle anılır,
Bosna, Rita vilayetinin merkezi bir şehri olup Bosna nehrinin kaynagına yakın ve
ırmagın iki tarafında yerleşiktir. ıo Bu iki Saray şehrinden ikincisinin Müyl'nin
bahsettigi mekan olması daha muhtemeldir. Şair, şehri tasvir ederken içinden akan
Ceyhun misali büyük bir ırmaga ve etrafının yüksek daglarla çevrili olduguna dikkat
çeker. Kanuni Sultan Süleyman'ın da dönemin padişahı oldugu görülmektedir. Bu
dönemde Bosna bir Türk şehridir. Eserden, Saray şehrinin, çarşı pazarı, eglence
merkezleri olan kalabalık bir şehir oldugu anlaşılmaktadır, Hancıan bir göçmen
aileye mensuptur. Kimsesiz kaldıktan sonra yengesiyle birlikte bu şehre gelip
yerleşmişlerdir. Hasb-i Halin bir başka yerinde Nalan, Handdn ve Şami'nin içki
içmek için bir kiliseye gitmesi, kilise papazının kendilerine hizmet etmesi de

9Şemseddin Sami, Karnusu '/-A 'lam, 6 C,, Ankara, ı 996.
10

a.g.e" C. 2. s. 1388.

c 4. s. 2546.
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toplumun kozmopolit bir yapı arzettigini gösterir. Bütün bu özelJikler Kanuni
döneminin Saray- BOSnıı ,görüntüsUne yakındır). ı i
"I

"ıf:

1.

Mılyi '(Nallin),

Saray şehrinde hercai, herkesle düşüp kalkan bir dilbere
gönül vermiştir. Ne onu terk edebilir, ne de elemden kurtulması mümkUndür.
Saçının 'sevdasından kurtulması milmkün olmadıgı için kendine Miiyi mahlasını
almıştır. Mfiyi iyi bir ressamdır. Herkes onu "kıl kalem" diye anmaktadır. Okumaya
dUşkün ve kendini yetiştirmiş biridir, Bu aşktan kurtulması için bir gece aglayıp
sızlayıp dualar eder ve uykuya dalar.

Sabahleyin koşarak bir taze tıfl-ı mj-reside' (büluğa ermemiş taze bir
çocuk)nin kendine dogru gelmekte oldugunu görür. Çocuk, mah-peyker, baıa, hUbendam, nazik, hilal-ebru, miyan-mu, benleri cddu, peri-ru dikenden hali gül, ten-i
simin sıfadarıyla bir güzelden bahseder. Müyt o tarafa varıp bir çok hUb'un bir araya
gelmiş seraıı oynadıklarını görür, İçlerinde eüvdn-baht, 8irindh, Mfiyt'nin gözüne" '
ilişir. Elbiseleri ve cism-İ sanki nur-! ilahtdir. Başında kırmızı bir şeb-külah vardır.
Ruhı ldle, yüzü gül, kameti servidir. Kalbi yerinden çıka,cak gibi olur, şiirler okur,
kendinden geçer,
(Mı1yt bundan sonra, onun bedeni gUzeııiklerinden söz ederek yanıp,
oradan ayrıldıktan sonra bir daha görebilmek için degişik esmaü'l-hüsnd ile
münacatta bulunur),
yakınır,

Kapılar açılır ve mdh-rular pertev salar. Bir c'Üvdn-merd Ndldn'ın
agladıgını görünce derdini ö~enmek ister ve gönlünün dUştiigü kişiyi tanıtır:
601

602

Ey1tdi gördÜgÜn şol şah-ı büban
Atasız anasIZ ~ışdur ol ban
Mübarek ismini o~urlar Al:ımed
Yüzünde ber~ urur nür(ı)-ı Mul).ammed

"Gôrdügün o giizeller şahı, yetlm
ve öksuz kalııııştır. " dedi.

"Mübarek ismini "Ahmed" diye
Muhammed

çagırırlar. Yüzünde
nuru ışıldar.

;
"

603

Güzellik bal).rınuıi dürr(i)-i yetlmi
Cemal il,iliminüfı şah-ı "azImi

604

Şu

l).adde şübdur ol gonce-i ter
Gül(i)-i tJandan elirler afta ekşer
(Eserin içerisine

serpiştirilmiş bazı

Güze1l1k dcnizJn1n tek ki#l1lJş",
incisidir.
Güzellik
iilkesinJn"
büyük hükümdarıdır.

o taze gonca o kadar şen tabIatlı
bir /!Üzeldir ki ona ço/!Unluk1a
"Gii[.i Handan" (gülen gül)
derler.
beyitler sözde tasavvufi

aşkı

düşündürecek türdendir).

ıı

Bkz. Feridun Emecen "Bosna Eyateti" DİA, 6, 296; Branislav Djurdjev, "Bosna Hersek"
DİA, 6, 298, 300.
IlEserin sonraki sayfalarından kelimenin bir tUr misket oyununa işaret ettigi anlaşılmaktadır.
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574

S. Eec' MQyi ye Nılı"

Hıgdı" MesgeYisi

İrtşür 'ış~ile ma'şü~a mablü~

Ki
575

JI

almış 'lŞ~ rnılpıatls-t rna'şü~

Tar~(t).t 'lŞ~ başduftsa ~adern ger

Muraduft sana el vtrür rnu~arrer

Yaratılmış her şey sevgilisJne aşk
ulaşU'.
çiınkü
sevgt1JnJn
mıknatısı aşk olmuştur.

ile

Aşk

yoluna
adım
attıysan
muradma kavuşman kesindir.

576

Getürürseft ele ger 'lŞ~·l paki
Naıarda cevher eylersin bu b.akt

Eger hakiki aşkı ele geçirirsen
bakarak toprall a/tın edersJn.

577

Dirilen 'lŞ~-l pakile rnücerred
~ur 'isa gibi gökde rnü'ebbed

/fakiki aşk ile soyutlanıp dirilen.
Isa peygamber gibi ilelebed gökte
ka/u.

(Tıpkı

dini malzemede oldugu gibi tasavvufi malzemenin de Klasik
sanatta anlam derinligi anlayışına feda edilerek yeni çehreler ka~andıgını
her zaman görmek mumkündür ).
edebiyatın

Handan yetim ve öksüz kaldıktan sonra, dindar bir kadın olan yengesi
Banu'nun yanında kalır. Şemse BanO, diger üç oglundan çok onu sevip korur.
Bir yayla olan Bağ-ı Cinan'dan göçüp Saray'a gelmişlerdir ve çocukların egitim
gönneleri için burada bir hoca tutulmuştur.
Şemse

Nalan, Handan'ın miskete olan ilgisini görünce oyuna elverişli yuvarlak ve
renkli taşlar toplaynp törpUler, cilalar ve götürUp Handan'ın ayakları altına serper.
Digerleri seraları kapışırken Handan bakıp bu cünbüş karşısında utanır. Kendisine
ilgi duyuldugunu anlar. Kızgınlık belirtileriyle konaga dogru yUrUr. Girip kapıyı
kapatır. Rana güzel/er, Ndldn'ın üzüntüden yere yıkılışına acırlar ve gün geçtikçe
onunla samimi olurlar. Handan ise onların bu yakınlıgını kıskanır ve yalnızlıgın
üzüntUsü içinde kalır. Tekrar aralarına katılır, fakat Nalan'dan uzak durur.
Nalan, Handan'a uzakhgı münasebetiyle mUnacatlarda bulunur. Defalarca
gitmesine ragmen o di/dar/arın yanında onu görememekten perişan olur. Handan'a
yakm olanlardan biri Nalan'm yanına gelip Handan'ın selamı oldugunu ve
gönderdigi resmin şerhini rica ettigini söyler. Naldn bir kagıda çizilmiş olan gözü
yaşlı Ferhad, Şirin ve Şebdiz'in manalarını izah eder. Ferhad'dan bir yerde evbaş
diye de söz eder (845). Kendi ile Ferhad arasında özdeşlik bulur, resimle konuşur.
Resmi getiren ulak ile bu uzaklıktan dolayı Ferhad gibi perişan oldugu mesajını
gönderip eger arzu ederse Handan'a Ferhad u Şirin kitabını verebilecegini de söyler.
Handan bu hikayeden oldukça etkilenir.
kısımda

Ml1yi'ye göre Handan, kendi

aşıgının saçını,

gözünü, boyunu,
bu güzelliklerine munasip, söz
gelimi hilal ebrusundan dü-ta (889), ha/-i ruhundan ha/-i tıre (890) gibi ıstıraplar
içinde kalıp kalmadıgmı düşünmüştür).
(Bu

agzmı, dudaklarını, dişlerini, kaşlarını düşünerek

...,aA...ı;O......ı.TJliUrlJlkiOlJ"r"'aı...tAillrı:ııa.ustu:ırWmilllalllLarul.J:oEilliQ'UltjwtQII.'!lILl.!Deı:.ır~8'illl'il..JSi:Ual):yı...J 2'-l3!",Eı:.ırı;A;ZIııUrI:.llUıııımu2oıı.00w41..-
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Handan hikayenın sonucunu ögrenmek istedigi haberini gönderir. Nalan'da
hikayenin minyatürlü kendi el yazısıyla bir nüshası vardır.

ve

';\

1-.

~'l,

(Tezhipli. kitap baştan sona resimljdir V~ ,Ferhad ile
yanında bezm içinde simin sdfU said sa~'*nde bahsediimiştir).
Ulak kitabı ve
bir yakınlık
kavrayamaz.
aralarında

Handan'ın
olmadıgı

Şirin 'in· resimleri

aşk mesajlarını Nalan'a ulaştırınca Naıan,
halde bu kadar ilgi duymanın mantigını

(Milyi onun nev-res/de bir gonca oldugunu ve Şem ve Pervane, Gül ve
ve Azra vs. aşkından habersiz oldugunu keyfiyyetinden hiç haberdar
olmadı~ını belirtir).

Bülbül,

Vamık

Handiin

kitabı

okuyunca Niiliin'ı anlamaya başlar.

(Milyi'ye göre hased eden müzevvirler) durumu Şemse Banu'ya haber
verirler. Şemse Banu, Handan'ın ögretmeninin yanına öfkeyle varıp bir tıfl-ı ebced'e
sahip çıkıp egitemedigini nd-mahremile ihtilatından habersiz oldugunu söyİer.
Hikayelerin çocugu hoş tabiatlı yapacagım fakat o nev-demide, nihal-i serv gibi naresıdenin heva ve hevesine uyup ömrünü zdyil edeceginden korktugunu belirtir.
Muallim,

1033

1036

Handan'ı çagırıp

nasihat eder,

DehfulUnda Is:ooarken şir·! mader
Neden ŞIrin vaşfın gönlün ister
Henüz oglarıc~ iken nıi·resIde
Sana la~ mı bu ey nur-ı dIde

"Ai!Zm

gtfiıliln

anne 'sütü kokuyarken.
nJye ŞJrtn 'in özelliklerini

araştırıyar,

Ey gözümün nuru. henüz akh
kesmeyen bır çocukken bu sana

yakışır mı?"

öfkelenir ve tokat atar. Handan, aglayarak Şemse Banfi'ya
eder ve Handiin'dan bu hevesi bırakacagına dair söz alır.

varır. Şemse,

ona nasihat

Durumu ögrenen Naıan uzlete çekilir. Handan, söz vermesine ragmen artık
kendini kaptırmıştır. Bir gUn kasid ile Naıan'a selam gönderip, görüşemedikleri için
öZürler diler ve gönül açıcı bir resim yapmasını rica eder. Büytlleyici resim kendine
ulaşınca N&lan'a duydugu ilgi·artar. Şemse Banu bu resim işinden de haberdar çare
olarak Handan'a tebdil-i havanın iyi gelecegini dUşünüp, onu dogdugu yaylaya
götÜrmeye karar verir. Nalan bir niçe günyüzlü canan ile Handan'ın gitti~ini duyar.
Handan ise biraz zaman geçince Nalan'ı unutmaya başlar.
NAıarı, tanınmamak

için kıyafet ve görilnümünü degiştirip daglara ve
Yoluna çıkan bir atlı grubu, onu kaçak bir köle olabilece~i ihtimaliyle
yakalayıp baglarıar. Günlerce hapis kalır. Yolu oraya düşen biri Niilan'ın köle
olamayacagını anlayıp serbest bırakılmasını saglar.
çöl1ere

dÜşer.
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yerden aramaya devam eder ve Handan'ın bulunduğu
hizmetinde görevli bir iki kişi ah ve inlerne
sesiniduyup onu görürler. Halinden aşık degil ise velayet sahibi bir insan
olabilecegini düşünürler. Şemse Banü'ya haber verirler. Deli divaneye ihtiyatla ve
saygıyla yaklaşan misafirperver Şemse Banü, onun davet edilmesini ister. Gözü
yaşlı, zayıf ve perişan Nalan'ı bulup getirirler.
NAlRn

yıne kaldıgı

yaylanın civarına varır.

Handan'ın

Nalan, konaga varınca etrafına şaşkınlık ve merak içinde bir kalabalık
Kimi, Handan'ın yanında gördügü melek suretli meh müşterilerdir. Handan
ise gezintiye çıkmıştır. Yemek yerler. Nalan derdini belli etmemeye çalışır.
Yemekten sonra yanında duran meh-likiilar, pür-ziyalar onu tanımak için sorular
sorarlar. Nalan, Hak yolunun aşıklarına dair özelliklerden söz edip
toplanır.

1478

Bu yolda mJ.l:ınet olmışdur reflıturn
Meş~at ibUyarurn hem tarIls:um

Bıtyolda

1479

Bu yol sıilikleri bilmez munidın
Kazur defterden ön son kendü adın

Bıı

Bularun derd ü gamdur zad-ı mutla15.
Olupdur pirt 'IŞ15. u mürşidi l:Ia15.

Bunların tek yiyecedf derd ve
gamdır. Piri aşk, mürşfdi Hak'tır. ..

1480

sıkıntı arkadaşım,

çile

tercihim. ve yolumdur.

yolun yolcuları ne istediklerini
bilmezler. Denerden öncesi ve
kendi adlarını silerler.

sonrasıyla

soruları cevaplandırır.

iletince

Bir nice dildar, divanenin verdigi cevapları Şemse BanG'ya
Banu, onun gönlünü hoş tutmalarını ve burada kalmasını
ister.

Şemse

saglamalarını

Ahmed-i Handan-ı Şengül, bahçede gül dererken bir divane kallaşın
geldigini haber alır. Onu aniden karşısında gören Ndlan kendini toparlamaya
gözyaşını ve ahını gizlerneye çalışır. Ancak o vecdile okudugu şiirde Handan
kendisinden söz edildigini anlar. Nalan, Handan'ın bozuldugunu görüp başka bir
gazelle sözü degiştirir. Nalan bilir, destana mayil olur etfal bu sebeple hikaye ve
meseller söylemeye başlar. Bundan sonra birlikte gezinir ve sohbetler ederler.
Naldn'ın bir eh/-i hdl, sahib-kemal oldugunu düşünen Şemse Banıi ondan
ogullarma muallimIik etmesini rica eder. Aslında dünden razı oldugu bu işi
nazlanarak kabul eden Nalan, kendine verilen altın ve gUmüşleri de kapıcılara
dagıtır. Şemse Banı1, Nalan'a kalması için bir köşk, ogullarına da egitim görecekleri
bir yer yaptırır. Bostan, GUlistan ve Baharistan'ı okumaya, güzel yazı talim etmeye
başlarıar. Günler geçer.

Rind ve zarifbiri olan Şebreng şam) siyah benizIi, kısa boylu ve zayıf gün
biridir. Şemse BanG'nun özel postacısıdır. Bir gün Nalan'ı bir kenara çekip
sırrını söylemesi için ısrar eder. O da, Tur dagında Şem'e yanmış Musa gibi bir ateşe
yandıgını ve başından geçenleri anlatır.
görmüş

---""A....f.....
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Handan'a oldukça yakın olan Şami, bir gün Nalan'a' ırmak kenarında
beklemesini ve Handan'ı oraya gctirecegini söyler. Handan'ı az çok durumdan
haberdar ettikten sonra ırmak kenarına gelirler. Birlikte suya girerler.
Bir gün ,Handan yoldaşlarıyla birlikte gülbahçesine varır. Nalan'ı da
içki meclisi kurup eglenirler. Sürer/er dün ü gün zevki müdami. Bu
sonraki gUnletdedetekrar eder.
uyandırıp

NAHin, HandAn'a daha önce kendine aşık olmuş birinin olup olmadıgını
sorar ve kendini tanıtır. Bu aralarındaki mesafeyi büsbütün ortadan kaldırır.
(Bundan sonra MOyi, Handan 'ın Tıraş O/mak İçin !ya/an 'ı çağırması ve
Na/an 'ın Elinde Olmadan Tıraştan Sonra Saçını TarçlftJa!c, 'yerine Dişlemesi,
Handan 'ın Bu Duruma Üzülüp Şikayet Etmek Üzere Ağ/aya Ag/{jy'iı Ş~m~e'ye Doğru
Gitmesi başlıgı altında Handan'ın saçını kesip, sünbül misali 'perçembıraktıgını
anlatır. Saçını kok!adıgı için de Handan'ın aglayıp öfkelenerek Şemse Bana'ya
şikayete gittigini fakat yolda pişman olup geri döndügünü ve birlikte yattıklarını
hikaye eder).
Bir gün pir-i muganı görmeye giderler. Hanelin, Şami ve Nalan, deyre
Mug-beçe/er sofrayı hazırlamış eglence için her şeyi tertip etmişlerdir.
Tersayi güzel/er bezme canlılık vermişlerdir. Meger mug-beçe/er içre bir afet vardır.
Handan ona ilgi duyar, yanına oturup kolunu boynuna dolar.
varır!ar.

(Bundan sonra olay, Lebine urdı güstahane dendan ifadesiyle ve
Mecusi çocuğu Edepsizce Soyup BağrınaBasması başlıgı altında
nakledilir).
'
Handan'ın,

Mug-beçe kaçmak istemiş fakat Handan'ın elinden kurtulamamıştır.
Nalan Şami ile birlikte kilise duvarına yaslanıp sabahlarıar. Pir-i
mugan olayı ögrenince Şemse Bana'ya şikayet eder. Şemse Bana'nun katına
çıkmaya utanan Niiıan ve HandAn içkiye (sözde) tövbe edip her biri bir yana kaçar.
Handan, dayesinin yanına gidip olanları anlatır. Bir süre sonra Şemse BanO, onun
yokluguna dayanamayıp suçunu bagışlayıp gönlünü alır. Nalan ise yola düşmüş
giderken bir atlıya rastlar. Birbirleriyle samimi olup sırdaş olurlar. Adam Saray
şehrinde ismi Hüseyin kendi hasen-hüsn olan bir hUbdan söz eder. Ona aşık
oldugunu ancak buluşmalarına sahib-sa 'adet mfrin engeloldugunu söyler. Şah ava
çıktıgında ise gizlice buluştuklarını bir çok arkadaşıyla birlikte meh-rıilarla her gece
alem yaptıklarını anlatır. Naliin'ı da bu meclislere katılması için ikna eder. Birlikte
varırlar. Anlatıldıgı gibi meclis kurulur ve herkes /eb-be-/eb, sfne-be-sfne bir köşeye
çekilir.
Handan'ı kıskanan

(MOyi kendi ifadesiyle yagmurdan kaçarken doluya tutulmuştur).
Avdan dönen mfr-; cihangir, Saray şehrine dönmüştür. Hizmetçisine
Hüseyin'in nerede oldugunu sorar ve baskın düzenler. Baskında kimini aslp kesip,
kimini hapsederler, NAlan ise soba batasından kaçarak kurtulmayı başarır.
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Handan'ın Nallin'ı özledigini gören Şemse. onu bulması için ŞamI'yi
gönderir. Naıan ise Fırengistan'agitmiştir. Naıan ve- Şami birlikte geri dönerler ve
her şeyeskisi gibi devam eder.

Bir gün ava çıkarlar ·veav dönüşü Handan, avcı doganını Nal1in'ın falına
Dogan başlarını birbiderine yaslamış olan kumrulardan birini avlar. Naıan
bu iki kumrunun bu şekilde birbirinden ayrılmasına çok üzü1Ur ve durumu kendi
kaderine dair bir işaret olarak yoruı;nlar.
salıverir

Günler eglence içinde geçerken bir gün Şemse BanO, yıllardır yanında
edeple hizmet ettigi ve sadık oldugu (nu zannettigi) için Naıan'ı çagırıp kızı
Hüma'yı ona vermek arzusunda oldugunu söyler. Nalan'ın bu devlete layık
olmadıgına dair özürler beyan etmesi olumlu bir cevap gibi yorumlanır. Nalan,
nikah için hazırlıklar~ başlandıgında Handan ile söz birligi edip önce kendi kaçıp
onun gelmesini bekler. Handan'ın bir iki kaçma teşebbüsü başarısız olur. Şemse
BanO'nun
2390

Yigttsin

vardugınca

Olursın

bu

işe

ön

olma oglan

şon peşinlan

"DelikanJısm çocukluk yapma. bu
işten eninde sonunda' pişman

olursun.

şeklindeki nasihatları da kar etmez. Aynı girişimler tekrarlanınca delirmiştir dıye

zincirletir.
Dutar şaymyı daruy1le tedblr
Del~nlu olanı bend ü zencir

2401

Hastayı

ilaç ile tedbir.

bag ve zencir durdurur.

delikanJıyı

Naıan olanları ögrenip tebd il-i kıyafetle tekrar Bağ-ı C/nan 'a döner ve gece
olunca birlikte kaçarlar. Yolda bir magaraya sıgınırlar.
2426

Girüb bir gar içine 01 iki yar
Olurlar iz-hÜ1na işneyn fi'l-gar l3

İki sevgili bir matara içerisine
gtrip (ayetin işaret etii!J gibi) "o
::flman ikisi ma-garadayaılar.

Gece boyunca yürüyüp sabah olunca Saray'a ulaşırlar. Bir yerde günlerce gizlenip
gece gündüz eglenir, şehre gelip gidenleri kontrol ederler. Mesirelerde gezer,
satranç oynar, sazlara dem-saz olur, şiirle, eglenceyle bohem bir hayat sürdürürler.
Şehrin ileri gelenleri (Milyi'nin yorumuyla) taassup göstermeye başlarıar. Kalıpogıu
Hüseyin isimli birinden küfrederek söz edip, onun babadan gayr-i meşru oldugunu,
herkesin de aynı fikri paylaştıgını söyler. Mfiyi' Kalıpoglu'nun adını (hatırlattıgını
mübarek kişiden dolayı) Hüseyin koyan için de beddua eder. Kalıpogıu, Handan'ı
Il ...

iz a/)recehü1-1eiI1ıekEiferü şan! İşneyn iz hüma il1-gar...: ..... Hani, kMirler
onu, iki kişiden biri olarak (Ebu Bekir ile birlikte Mekke'den) çıkarmışlardı..." Ayet:
Tevbe 40.
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Naıan'ın elinden almayı kafasına koymuştur. Tahkikat yaptırıp Şemse Bfuıü'yu
haberdar eder. Şemse Banfi bir heyet gönderir ve gelmemesi h~1inde Handan'ı
beglere şikayet etmelerini tenbih eder.
.
Heyet,\Hıından'l götUnneye ikna edemeyince divana başvurur. Mir ile içii
olan Kalıpoglu'nun da telkinleriyle Naıanve Handan bulundukları evden alınıp
huzura çıkarılırlar. Handdn hapsedilir, Ndıan ise sUrgUn edilir ve çöllere dUşer,
hastalanır, perişan olur. NAIAn'ın annesi, oglunun halini duyup ona bir mektup yazar,
yalvanr.
dışlı

Kanuni Sultan SUleyman, Kalıpoglu'nun hile ve oyununu zulüm ve
saltanat idamhanesinde astınr. Bu haber hasta
Naldn'a ulaşınca sıhhat bulur.

sapkınlıklarını öğrenir, yakalatıp

(Hikaye bu noktada son bulur. Müyi önceden eserin yarısını kaleme aldıgı
halde hased edenler tarafından çalındıgını, bir sUre eline yeniden kalem aiamadıgını
ve daha sonra dostlarının ısrarıyla yazıp bitirdigini belirtir. Saray şehrinin tarihinde
kendisi gibi hiç kimsenin bu denli orijinal bir eser ortaya koymadıgını kendini belli
etmeyen Nizami gibi usta şairlerin oldugunu da söyleyip bitirir).
Eser hasb-i haloldugu için tabii olarak anlatıcı ve anlatan tek ve ben, başka
deyişle kahraman-anlatıcl 14 olmalıdır. Ben-anlatım yöntemiyle kaleme alınmış
eserlerde bakış açısı dar ve sınırlı imkanlar sunar. Yazar bu imkansızlıgı degişik
anlatım teknikleriyle gidenneye çalışır. IS Nalan u Handan'da bu bakış açısı ve
anlatıcı problemlerini ortadan kaldıracak ilginç bir çözilm söz konusudur. Anlatıcı
hem Rdvf hem de bendir. Yazar bir paylaştınna ile ben ilzerinde yogunlaşacak ve
onun imkAnlarını sınırlayıcı monoton anlatım mecburiyetinden es.eri kurtannıştır.
Rdvi, benin olaylar yaşandıktan sonra edindigi malumatlar, tahminler, yorumlar ve
arzuları dogrultusunda donatııgı ve bu bakımdan da olay zamanı içerisinde olimpik
imkanlara sahip görünen bir sözcUdUr.
401

402

Yine ~dı rivayet böyle rav!
Ki ilde dilde buyıdı müsav!

Rivayet edici ilde

Meger btr caşı].{-ı gam-bVar [u] gam-gIn
Bu şehri mesken idünm1şdl miskin

Bir

anlatıldıgı

etU.

şekilde

ganılı aşık

bu

tutmuştu.

Anlatıcılık görevi Rdvf'de iken Mfiyi O (üçUncU
olimpik (tanrısal veya auktoriaI 16)dır.

kişi)

dur ve

ve

dillerde
rivayet

şehri

mekan

ştJyle

bakış açısı

Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman Incelemesine Giriş, Ankara, 1984. s. 87·88.
Mehmet Tekin, Roman Sanatı (Romanın Unsurları) l, İstanbul, 2001, s. 54·55
16Gurse! Aytaç, Genel Edebiyat Bilimi, İstanbul, 1999, s. 69·70.
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<; Ece' MO)'! ye Nalan

ii

Handan Me:mevjoj

Rdvf'nin, Ndılin'ın duygu ve düşüncelerini anlatırken bazen do~rudan benolup çıkıvennesi de eserin hasb~i hdlolmasından kaynaklanmıştır ve diyalog
ve monologlarda oldu~ gibi anlatıma ivme kazandınnış bir husustur.
anlatleı

KişinJn özünde gözü darhk olunca
her sözünde elJ açıgl kötü/er.

2470 Kişinün lJ,aset 17 ohcal,ı:

özlnde
SaQiyi zemm ider olur SÖZlnde

Yezld (herlf)l nasıl anlatayım.
Bütün
yaptıklarından
birini
söyleyeyim:

Yezld'ün nice tal,ı:rIrln diyeyin
İşlnln cümleden birin diyeyin
Eserin yukarıya alınmış örneklerinden

anlaşılaca~ı kadarıyla

118Y Yalıiıuz oturur ~aşrında ol malı

O

~aşra

Yüsuf olmış ~aşr afta

çalı

o

ve sadece,

ay; köşkiinde yalnız
köşke
Yusu[ köşk
olmuş.

oturuyor. O
ona kuyu

veya
1560 ~ı

1564

Beninı,
oldui!uın

gölııesinde
şah
Dir padişahım,

ol dem kim benüm bir pad-şahum varldl
Sayesinde şiihldüm zıll-ı ilahum varldl

halilem

Dün [ü] gün aylle gün Müyllderdl uldmetln
Bır yüzl mlhr(I)-1 münIrüm alnı maJ:ıum varldl

Müyi sana gece gündüz,
aylarca ve !J!1nlerce hizmet
ederdi. Ay lilmlı, nurlu bir

vardı,

nerde o demıer?

güneşim vardı.

beyitleri bile Müyi'nin yetenegine, dil ve mazmunları ustaca kullandıgına dair
kanaatler belirtmeye yeterlidir. Diger taraftan eserin şerhi için anahtar kelime ister
mecazi aşk, isterse tasavvuf olsun veya Divan şiirinde dilin soyut olduguna dair
kabullerden hareket edilsin Fars Edebiyatının da bu yapıda kuvvetli etkilerinin
oldu~nu belirterek eserin ancak Romalı yasa kurucu Salon'un düşUnceleri
açısından degerlendirilebilecegini kaydetmek istiyoruz. Şüphesiz aynı anlayış,
İltihiname'den ls Bostan'a,19 KcibUsname'den 20 Tuhfetü 'I-Uşşak'a 21 kadar tasavvufı
ve egitici kimligiyle dikte edilmiş bir çok eserde oldugu gibi mecazi aşk nitelikli ve
ayrı bir yazı konusu olabilecek kadar sayısız daha nice eserde de görülebilecek
nitelikte bir tür anlayış haline gelmiştir. Hatta şehrengizler ve bahnameler artık bu
çarpık anlayışı temsil eden türlerdir. Çogunlukla içi boş veya İsrailiyyat menşeli dini
(lJ,ased)
Ferideddin-i Attar, ilahiname, (Çev. AbdUlbaki Gölpınarlı), İstanbul, 1993, s. 149-151;
243-245.
19 Şeyh Slld1-i Şirdzi, Bostan ve Gülistan, (Bostan), (Çev. Kilisli Rifat Bilge), Konya, 1987, s.
247-250.
20 Keykavus, Kabusname, (Çev. Mercimek Ahmet, Haz. Orhan Şaik Gökyay), İstanbul, 1966,
s. 113.
21 Gelibolulu Mustafa Ali, Tuhfetü 'l-Uşşak (Haz. 1. Hakkı Aksoyak), İstanbul, 2003, s. 85-86,
256-259.
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terimlerle bir din, felsefi düşüncelerle yapılanmış bir mektebi de tasavvuf olarak
düşünmenin yanıltıcılıgı kadar, mazmunlara dökülmUş veya alegorik hale getirilmiş
anlatımları da sosyal hayata emsal teşkil etmez sanmak Klasik edebiyat teorisi için
hep yanılgı olacaktır kanaatindeyiz.

AB8TRACT
Ndlfuı

u Handfuı, is a reminiscence of Mfıyı in the
form of (mathnavi)mesnevi. There are not no information about
the work and its poet in the Iiterature. We aimed to introduce
this work that we have able to found onlyone copy present to date
and we tried to evaluate the value of this work on the tradition of
thc Classkal Turkish Literaturc. It is written in XVI th centuryand
is important on re-evaluation of language and thought philosophy
of Divan Literature and bringing up the relation between literature
and social life.

