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ÖZET
Türk Edebiyat›ndaki hikâye gelene¤i, oldukça eski bir geçmiﬂe sahiptir. Klâsik Türk edebiyat›nda daha
çok manzum/mesnevi naz›m ﬂekliyle yaz›lan hikâyeler, zaman zaman kimi sanatç›lar taraf›ndan naz›m-nesir
bir ﬂekilde de kaleme al›nm›ﬂt›r. Bu tür eserlerden biri de 16. yüzy›l ﬂairlerinden Tatavlal› Mahremî
taraf›ndan yaz›lan “ﬁütür-nâme” adl› eserdir. Bu makalede ad› geçen eserin yeni yaz›ya çevirisi ve incelemesi yap›lm›ﬂt›r.
ﬁütür-nâme, Baba ﬁütür ad›ndaki bir devenin baﬂ›ndan geçenlerin alegorik bir ﬂekilde anlat›ld›¤› eserdir. Eserde Baba ﬁütür vasf›nda okuyucuya bir tak›m mesajlar verilmiﬂtir. Metindeki hikâyelerin aras›na
serpiﬂtirilen Farsça ﬂiirler, özellikle deve ile ilgili benzetme ve deyimler dikkat çekici derecede yerli yerinde
kullan›lm›ﬂt›r. Bu arada dil ve üslûp üzerine yap›lan de¤erlendirmede ﬁütür-nâme’nin sade nesrin güzel
örneklerinden biri oldu¤unu da belirtmek gerekir.
Anahtar Kelimeler
Tatavlal› Mahremi, ﬁütür-nâme, hikâye.
ABSTRACT
WThe story tradition of Turkish literature has quite a long history. In Classical Turkish literature, stories were mostly written in verse, using the mesnevi pattern, but occasionally some artists used prose. One of
the works written in prose is the ﬁütür-nâme by Mahremi, a 16th-century poet. This article contains a transliteration and study of this work.
ﬁütür-nâme is a work in which the adventures of an old person named Father ﬁütür are recounted in
an allegorical way. The work is used to convey certain massages to the reader via the person of Father ﬁütür.
Persian poems scattered among the stories in the text and especially similes and idioms about the camel are
used in strikingly appropriate places. Besides, when we evaluate the language and style we can state that ﬁütür- nâme is one of the good examples of simple prose.
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AMAÇ
Bu makalenin amac› 16. yüzy›l ﬂairlerinden Mahremî’nin ﬁütür-nâme adl›
alegorik eserini bilim dünyas›na tan›tmak ve sanatç›n›n sadece ﬂiirde de¤il ayn› zamanda nesirde de yetenekli oldu¤unu ortaya koymakt›r.
KAPSAM
Makalenin kapsam› Mahremî’nin
hayat›, edebî kiﬂili¤i, eserleri; Klâsik
Türk edebiyat›ndaki mensur hikâye gelene¤i; ﬁütür-nâme’nin muhteva, dil-üslûp aç›s›ndan de¤erlendirilmesi ve ﬁütür-nâme’nin çevriyaz›l› metnini içermektedir.

G‹R‹ﬁ
A. Mahremî’nin Hayat›, Sanat›
ve Eserleri
Mahremî, Klâsik Türk edebiyat›nda
ad›n› daha çok Türkî-i Basit cereyan›n›n
temsilcilerinden biri olarak duyurmuﬂtur. Galata’n›n köylerinden Tatavla’da
(bugünkü ad› Kurtuluﬂ) do¤an ﬂair, do¤du¤u yerden dolay› edebiyat tarihlerinde
daha çok Tatavlal› Mahremî olarak an›lm›ﬂt›r. Babas›, Sultan II. Bayezid’in musahiblerinden Tatavlal› Mehmed Ali
Bey’dir. ﬁair bu hususu ﬁeh-nâme adl›
eserinde ﬂöyle dile getirir:
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Misâl-i ﬂems ma’rûf ad› Ahmed
Mürebbîdür sana atan Mehemmed

Kiﬂi baﬂ›na düﬂmez nîm akçe
Bakar ol da degül hep sîm akçe

‘Ali Beg kim Tatavul künyetidür
O künyet neslinün key ﬂöhretidür

Sayars›n gün kaçan gice diyü ay
Bu hâl ile kalursan hâlüne vay (Aynur 1997:175)

Niçe eyyâm Sultân Bâyezide
Musahib olm›ﬂ ol hân-› sa’ide (Aynur, 1997:1)
As›l ad› Ahmed olan Mahremî, medrese e¤itiminden sonra yirmi y›l kadar
Galata’da kâtiplik ve nâiplik görevlerinde bulunur. Bu görevi s›ras›nda Pirî Paﬂazade Mehmed Çelebi ve Aﬂç›zade Hasan Çelebi’nin paskalya törenini izlemek
üzere k›yafet de¤iﬂtirip Galata’daki bir
kiliseye gitmeleri üzerine söyledi¤i;
Galataya sanem seyrine gelmiﬂ
Sitanbuldan bir iki dîn ulusu (Aynur 1997:1)
ﬂeklindeki beyit sebebiyle azl edilmiﬂse
de, özür diledi¤i için görevine iade edilmiﬂtir. Mahremî, Galata Kad›s› Beyﬂehirli Hasan Çelebi’nin Selanik kad›l›¤›na tayin edilmesi üzerine, onunla birlikte Selanik’e giderek, ona naiplik eder.
Bir süre sonra ‹stanbul’a dönme¤e karar
veren Mahremî, dönüﬂ yolunda bindi¤i
geminin düﬂman eline geçmesiyle ailesiyle birlikte esir düﬂer. Fidye karﬂ›l›¤›nda hem kendisinin hem de ailesinin özgürlü¤ünü sat›n almak ister ve bu amaçla ‹stanbul’a gelir, fakat yaﬂad›¤› birtak›m talihsizlikler sonucu fidye paras›n›
toplayamadan ölür. Arkadaﬂlar›ndan
Nakkaﬂ Haydar fidye paras› olan 1700
floriyi temin eder ve ﬂairin ölen o¤lu hariç ailesinin geri kalan›n› ‹stanbul’a getirtir. Kafzâde Faizî, ﬂairin ölümü üzerine “Âh r›hlet-i Mahremî” (942/1535) tarihini düﬂürmüﬂtür.
Oldukça s›k›nt›l› bir hayat geçiren
Mahremî, bu durumunu ﬁeh-nâme adl›
mesnevisinde ﬂöyle dile getirir:
‹yâlün var ola ondan ziyâde
Bir ay yitmez tolarsa ev zevâde
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Bu beyitlerde geçim s›k›nt›s› içerisinde kazand›¤› paran›n ailesini geçindirmeye yetmedi¤ini, evde kendisini
bekleyeninin on kiﬂiden fazla oldu¤unu
ve ald›¤› yiyece¤in bir ay bile idare etmedi¤ini anlat›r.
Mahremî’nin Klâsik Türk edebiyat›
içindeki önemi, daha çok Edirneli Nazmî
ile birlikte Türkî-i Basit cereyan› çerçevesinde kaleme ald›¤› ﬂiirlerinden kaynaklanmaktad›r. ﬁair her ne kadar aruz
vezniyle, sade, terkipsiz bir Türkçe kullanarak ﬂiir yazmaya çal›ﬂm›ﬂ ve bundan
dolay› bu tür ﬂiirlerine Türkî-i Basit ad›
verilmiﬂ ise de ﬁeh-nâme adl› mesnevisinde hiç de böyle bir yaklaﬂ›m içinde olmad›¤› görülür. Buna ra¤men ﬂairin ça¤daﬂlar›na göre, eserlerinde gözle görülür
oranda Türkçe kelime ve deyimlere yer
verdi¤i dikkat çeker.
Birçok Divan ﬂairi gibi Mahremî de
sanat›n› ve ﬂiirlerini anlat›rken kendisini ‹ran ﬂairleriyle (Nizâmî, Hüsrev ve
Câmî) k›yaslam›ﬂ ve onlardan üstün tutmuﬂtur. Meselâ, ﬁeh-nâme adl› eserini
Firdevsî’nin ayn› adl› eseriyle k›yaslam›ﬂ ve bu eserinin Firdevsî’ninkinden
daha üstün oldu¤unu iddia etmiﬂtir:
Yazam ﬂeh nâm›na bir ﬂeh-nâme
Ki ola reﬂk-i kitâb-› ﬁeh-nâme
Dah› âlemde itmeye bir üstâd
Ne Firdevsî ne ﬁeh-nâme’sin yâd
(Aynur, 1997:248).
Mahremî’nin bugün için elimizde
birkaç eseri bulunmaktad›r. Bunlardan
“Basit-nâme” adl› eseri hakk›nda tezkirecilerden sadece Âﬂ›k Çelebi ve Gelibolulu Mustafa Âli bilgi vermektedir (Âﬂ›k
Çelebi, 118b; ‹sen, 1994:272). Fuad Köprülü de bu bilgilerden hareketle olsa gehttp://www.millifolklor.com
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rek Mahremî’nin basit ve sâde Türkçe ile
yaz›lm›ﬂ ﬂiirlerini içeren bir eserinin oldu¤una iﬂaret etmiﬂtir ki Basit-nâme diye adland›r›lan eser, onun ele geçmeyen
divan›d›r(Köprülü,1989:281). Bu divanda yer almas› muhtemel birkaç gazel
Pervane Beg Mecmuas›ndad›r (Pervane
Beg Mecmuas›, Topkap› Saray› Ktp.
Ba¤dat, 406). Yazar›n ikinci eseri “ﬁehnâme”dir. Bu adla üç eseri bulunmaktad›r: ﬁeh-nâme I’de II. Bayezid, ﬁeh-nâme II’deYavuz Sultan Selim ve ﬁeh-nâme III’te Kanunî Sultan Süleyman dönemlerini anlatmaktad›r. Mahremî’nin
en önemli eseri de bu olsa gerek. Çünkü
bu eserlerinde sadece padiﬂahlar›n yapm›ﬂ olduklar› seferleri veya savaﬂlar› anlatmakla kalmam›ﬂ ayn› zamanda devrin ahlâk anlay›ﬂ›n›, dünya görüﬂünü de
dile getirmiﬂtir. Ayr›ca söz konusu eserin
yaz›ld›¤› dönemde fethedilen Kemah,
Mardin, Âne gibi kalelerin ele geçiriliﬂini, 1515’te meydana gelen ve Kapal›
Çarﬂ› civar›nda çok say›da binan›n yanmas›yla sonuçlanan, ‹stanbul’un gördü¤ü büyük yang›nlardan birini oldukça
ayr›nt›l› bir ﬂekilde anlatm›ﬂt›r (Aynur,1997:132-134). Mahremî’nin bir di¤er eseri “ﬁütür-nâme” adl› ahlâk ve
ö¤üt kitab›d›r. ﬁair bu eserinde Baba ﬁütür adl› bir devenin baﬂ›ndan geçen olaylar› anlatm›ﬂt›r. Bir di¤eri “Mecma’ü’lLetâyif” adl› büyük kiﬂilerin baﬂlar›ndan
geçen olaylar›n f›kra (ya da k›sa anektodlar) ﬂeklinde anlat›ld›¤› eserdir. Bunlar›n yan› s›ra bir de “Tarabü’l-Mecâlis”
adl› bir ahlâk ve ö¤üt kitab› da bulunmaktad›r. Bu eserinde de yine kuﬂlar ve
baz› vahﬂi hayvanlarla ilgili bir tak›m
olaylar anlat›lm›ﬂt›r.
Eserlerinden anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla
ﬂair son derece renkli ve çok yönlü bir kiﬂili¤e sahiptir. ﬁütür-nâme ve Tarabü’lMecâlis gibi eserlerinde, insanlarla hayvanlar aras›nda de¤iﬂik aç›lardan ilgi ve
benzerlik kurarak okuyucuya mesajlar
vermeye çal›ﬂmas›, onun iyi bir gözlemci
ve gözlemlerini baﬂar›l› bir ﬂekilde ortahttp://www.millifolklor.com

ya koyan bir sanatç› oldu¤unu göstermektedir.
Makaleye konu olan ﬁütür-nâme
adl› manzum-mensur hikâyenin elimizdeki bu nüshas› Berlin Devlet Kütüphanesi 282 numarada kay›tl› bir mecmua’n›n 367b-374a varaklar› aras›ndad›r (Sohrweide,1981).
B. Klasik Türk Edebiyat›nda
Mensur Hikâye Gelene¤ine K›sa Bir
Bak›ﬂ
Dar anlamda “olmuﬂ veya olmas›
mümkün olan olaylar›n anlat›lmas›yla
ortaya konan edebî eser” olarak tan›mlanan hikâye teriminin geniﬂ anlam› “bir
olay›n anlat›m›”d›r. Daha de¤iﬂik bir ifadeyle ise hikâye “olmuﬂ, olmas› mümkün
olsun veya olmas›n tasavvur edilmiﬂ konular›n, olaylar›n, vak´aya dayan›larak
hususî bir üslûpla anlat›lmas›yla meydana gelmiﬂ edebî eserdir” (Kavruk,
1998:2).
Klâsik Türk edebiyat›nda oldukça
köklü ve zengin geçmiﬂi bulunan hikâye
türü manzum, mensur ve manzum-mensur olmak üzere üç ﬂekilde kaleme al›nm›ﬂt›r. ‹ster manzum isterse mensur olsun, hikâyeler dil ve üslûp bak›m›ndan
üç grupta toplanabilir:1. Divan edebiyat› esteti¤i ile Arapça, Farsça kelime ve
terkiplerle ve sanatl› bir üslûpla yaz›lm›ﬂ olan hikâyeler. 2. Sade bir dille ve
yal›n bir üslûpla yaz›lm›ﬂ olan hikâyeler.
3. Dilde ve üslûpta her iki ifade özelli¤inden her ikisini de az çok taﬂ›yan hikâyeler (Maz›o¤lu,1985:20). ﬁütür-nâme
yukar›daki tasnifin üçüncü grubuna girmektedir. Çünkü eser her ne kadar sade
bir dil ve üslûp ile yaz›lm›ﬂ ise de özellikle metnin baﬂ taraflar›nda metnin aralar›nda biraz daha sanatl› ve secîli bir anlat›m›n kullan›ld›¤› görülmektedir.
Klâsik Türk edebiyat›ndaki mensur
hikâyeler dil ve üslûp d›ﬂ›nda kaynaklar›na ve konular›na göre de farkl› tasniflere tâbi tutulmuﬂtur. Kaynaklar›na göre: 1. Çeviri hikâyeler; a-Farsça, b-Arap-
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ça, c-Di¤er dillerden yap›lan tercüme hikâyeler. 2. Te’lif hikâyeler. 3. Uyarlama
“adaptasyon” hikâyeler (Kavruk, 1998:
14). Mahremî’nin ﬁütür-nâmesi söz konusu tasnifin ikinci grubunda yer al›r.
Yani ﬁütür-nâme hem konusu hem de
mahallî yer ve kiﬂi adlar›yla te’lif bir
eserdir.
Mensur hikâyeler konular›na göre
farkl› gruplarda de¤erlendirilmiﬂtir.
Bunlardan birisi Agâh S›rr› Levend’in
yapt›¤› tasniftir. Bu tasnifte dinî konular, enbiya ve evliya menkabeleri; aﬂk hikâyeleri; kahramanlar› tarihten al›nm›ﬂ
hikâyeler; temsilî hikâyeler; tasavvufî
hikâyeler; serüven hikâyeleri ve sergüzeﬂ-nâme ve hasbihal yollu hikâyeler yer
almaktad›r (Levend, 1967:72-73). Son
zamanlarda yap›lan bir çal›ﬂmada mensur hikâyeler konular›na göre üç grupta
de¤erlendirilmiﬂtir: 1. Masal unsuru taﬂ›yan, ola¤anüstü olay, yer ve ﬂah›slarla
ilgili motiflerin yer ald›¤› hikâyeler (Binbir Gece Hikâyeleri, Bahtiyâr-nâme gibi.). 2. Gerçek hayattan al›nan her türlü
sosyal konunun iﬂlendi¤i yerli hikâyeler
(Bursal› Hoca Abdurrauf Hikâyesi,
Hamse-i Nergisi gibi). 3. E¤lendirirken
düﬂündüren, mizahî nitelikli latifeler
(Latife-i Lâmiî, Letâif-i Zâtî gibi) (Kavruk, 1998:167). ﬁütür-nâme yukar›daki
iki tasnifin birincisinde temsilî hikâyeler, ikincisinde ise e¤lendirirken düﬂündüren, mizahî nitelikli latifeler grubuna
girmektedir. Gerçekten ﬁütür-nâme konusu itibariyle hem temsilî hem de e¤lendirirken düﬂündüren bir hikâyedir.
ﬁütür-nâme’nin baﬂ kahraman› olan Baba ﬁütür temsilî bir karakterdir. Baba
ﬁütür’ün baﬂ›ndan geçenler ve anlatt›klar› mizahî niteliklidir. Bu arada yer yer
okuyucuyu düﬂündüren k›ssa ve anektotlar da bulunmaktad›r.
Türk edebiyat›ndaki mensur hikâye
gelene¤i Uygurlara kadar gitmektedir.
Bu dönemde Toharca’dan çevrilen Prens
Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesi,
ﬁilâzin adl› bir mütercim taraf›ndan ay-
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n› dilden çevrilen Çaﬂtani Bey Hikâyesi
vs. belli baﬂl› hikâyelerden birkaç›d›r
(Kavruk, 1998:5). Kaynaklar›na göre yap›lan tasnifin önemli bir aya¤›n› teﬂkil
eden çeviri hikâyeler içinde en önde gelenleri Farsça’dan çevrilen Hint masal
külliyat› olan Kelile ve Dimne ile ayn›
teknikle yaz›lan hatta onun bir taklidi
say›lan Marzubân-nâme’dir. Her iki eserin de birçok çevirileri bulunmaktad›r.
Hem Kelile ve Dimne hem de Marzubânnâme esas olarak çerçeve hikâye tekni¤iyle yaz›lm›ﬂ fabl niteli¤indeki çok say›da hayvan hikâyesinden oluﬂmuﬂlard›r.
Aralar›ndaki temel fark sonuçland›rmadan kaynaklanmaktad›r. Kelile ve Dimne’de genellikle suçlular›n, haks›zlar›n,
hilekârlar›n masumlar karﬂ›s›nda galip
ve güçlü ç›kmas›na karﬂ›l›k Marzubânnâme’de masumlar sürekli hakl›d›r
(Kavruk, 1998:24). Bu iki eserin d›ﬂ›nda
Hikâye-i ﬁirvan ﬁâh ve ﬁemâil Bânû,
Hüsn ü Dil, Gülistân ve Bahtiyâr-nâme
gibi birçok Farsça hikâyenin çevirisi yap›lm›ﬂt›r. Söz konusu Farsça eserlerin
yan› s›ra Arapça’dan yap›lan çeviriler de
bulunmaktad›r. Bunlar›n baﬂ›nda K›ssa› Yûsuf, Mikdad ve Miyâse ve El-Ferecü
Ba´de’-ﬂidde gibi eserler gelmektedir
(Kavruk, 1998:51).
Türk edebiyat›ndaki ilk mensur hikâyeler(destan) aras›nda, Battal-nâme,
Dâniﬂmend-nâme, Hamza-nâme ve Ebu
Müslim bulunmaktad›r. Bu hikâyelerin
baz›lar› 13. yüzy›lda Selçuk ‹mparatorlu¤u’nun son devirlerinde Anadolu’da
geniﬂ halk y›¤›nlar› aras›nda biliniyor ve
okunuyordu (Levend, 1984:123). 15 yüzy›lda teﬂekkül eden Dede Korkut Hikâyelerinin, O¤uz Destan›’n›n birçok unsurunu taﬂ›mas› ve destandan hikâyeye
geçiﬂ merhalesinin karakteristik bir örne¤i olmas› bak›m›ndan Türk hikâyeleri
aras›nda özel bir yeri ve önemi vard›r.
Do¤u Türkçesinden Eski Anadolu Türkçesine çevrilmiﬂ Bahtiyar-nâme (10 Vezir Hikâyesi), ﬁeyh-zâde Ahmed’in II.
Murad ad›na yazd›¤› Erbain-i Subh u
http://www.millifolklor.com
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Mesâ (K›rk Vezir Hikâyesi) 14.-15. yüzy›llara ait mensur hikâyelerdir. 16. yüzy›lda manzum-mensur hikâye çevirileri
Tûtî-nâme, Hatem-i Tay ve Firûz ﬁâh gibi eserlerle devam eder. Öylesine ki bu
yüzy›lda Leylâ vü Mecnûn, Yûsuf u Züleyhâ ve Ferhad ile ﬁirin gibi hikâyeler
nesirle de yaz›larak halk hikâyesi biçimine dönüﬂmüﬂtür (Maz›o¤lu, 1985:2425).
17. yüzy›ldaki mensur hikâye gelene¤inin önemli bir halkas›n› süslü nesrin önde gelen temsilcilerinden biri olan
Nergisî’nin yazd›¤› hikâyeler oluﬂturur.
Hikâyelerini Nihâlistan ve Meﬂâkku’luﬂﬂâk adl› eserlerde toplayan Nergisi,
hikâyelerinde çok a¤dal› bir dil ve üslûp
kullanm›ﬂt›r. Buna ra¤men hikâyeler 17.
yüzy›l Osmanl› sosyal hayat›na ait sahneleri, yazar›n zengin hayâlinin yaratt›¤› tipleri ve tan›nm›ﬂ tarihî ﬂahsiyetlerle
ilgili rivayetleri içermesi aç›s›ndan yerli
hikâye olarak dikkat çeker (Maz›o¤lu,
1985:29).
18. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda yaz›lm›ﬂ olmas›na ra¤men bu yüzy›l mensur
hikâyelerinin en önde geleni Muheyyelât-› Aziz Efendi ad›yla tan›nan Giritli
Aziz Efendi’nin kaleme ald›¤› hikâye
külliyat›d›r. Eser eski ﬂark hikâyelerinin
motiflerini ve masal unsurlar›n› taﬂ›makla birlikte eski hikâyecilikten modern hikâyecili¤e geçiﬂ ürünüdür. Eser
hayâl-i evvel, hayâl-i sâni ve hayâl-i sâlis olmak üzere iç içe geçmiﬂ üç grup hikâyeden meydana gelmiﬂtir (Maz›o¤lu,
1985:32).
Buraya kadar Türk edebiyat›ndaki
hikâye gelene¤i üzerine yap›lan k›sa de¤erlendirmelerden sonra ﬁütür-nâme’nin incelenmesine geçilebilir.
C. ﬁütür-nâme’nin ‹ncelenmesi
Metin müellif hatt› de¤ildir. Ele geçen tek nüshas›, Berlin Devlet Kütüphanesi 282 numarada kay›tl›d›r ve hikâyenin müstensihine ait bir bilgi de yoktur.
Metinde âyet, Arapça ibarelerin ve baz›
http://www.millifolklor.com

Türkçe kelimelerin yaz›m› d›ﬂ›nda hareke kullan›lmam›ﬂt›r. Metnin imlâs›nda
yazar›n yaﬂad›¤› 16.yüzy›ldan hareketle
Eski Anadolu Türkçesi imlâ özellikleri
esas al›nm›ﬂt›r. Arapça ve Farsça ön ve
son eklerin yaz›m›nda Prof.Dr. ‹smail
Ünver’in “Çeviriyaz›da Yaz›m Birli¤i
Üzerine Öneriler” adl› makalesinde ortaya koydu¤u görüﬂlere uyulmuﬂtur (Ünver, 1993). Metnin baz› yerleri silindi¤i
için okunamam›ﬂt›r. Okunmayan yerler
metin içinde gösterilmiﬂtir.
1. Muhteva
ﬁütür-nâme’nin konusu Baba ﬁütür
adl› gün görmüﬂ, ârif ve muzip kiﬂilikle
donat›lm›ﬂ bir devenin baﬂ›ndan geçen
olaylard›r. Ancak olaylar aras›nda belli
bir mant›k ba¤›n›n olmad›¤›, aksine Baba ﬁütür’ün, baﬂ›ndan geçen olaylar› duruma göre geliﬂigüzel bir ﬂekilde anlatt›¤› görülmektedir.
Eserde okuyucuya alegorik bir anlat›mla, teﬂhis ve intak sanat› çerçevesinde çizilen Baba ﬁütür vasf›nda bir tak›m mesajlar verilmiﬂtir. ﬁütür-nâme’de
konunun gidiﬂine göre yer yer hikâyeler,
f›kralar ve anekdotlar anlat›lm›ﬂt›r. Ayr›ca metinde görülen Farsça m›sra ve beyitlerin anlat›lan konuyu daha iyi bir ﬂekilde vurgulamak, konuya aç›kl›k getirmek ve az da olsa hikâyeyi tek düzelikten kurtarmak amac›yla yaz›ld›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. ﬁeyhî’nin Hâr-nâmesi de
benzer yap›dad›r. Bu tür anlat›mlar satirik-alegorik anlat›mlard›r.
Yazar, eserini temsilî olarak Baba
ﬁütür isimli bir deve üzerine kurmuﬂtur.
Bu kuruluﬂ içinde yazar önce devenin dinî aç›dan önemi üzerinde durmuﬂtur.
Tevrat, Zebûr ve ‹ncil’de deve ile ilgili
olarak bir tak›m ifadelerin yer ald›¤› belirtilmiﬂ, daha sonra ‹slâmî bak›ﬂ aç›s›ndan de¤erlendirme yap›lm›ﬂt›r. Eserde
önce Hz. Peygamber’in nübüvvetini bütün cemâdat ve hayvânat›n ikrar ettikleri, daha sonra da Hz. Ebûbekir’in 400 deveyi sadaka olarak ‹slâmiyet’in emrine
verdi¤i, Hz. Ömer Faruk’un hilafeti za-
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man›nda Medine’den ﬁam’a gelirken hizmetçileriyle deveye s›rayla bindikleri,
Hz. Osman’›n 1000 deve kurban etti¤i ve
Hz. Ali’nin ﬂehit düﬂerken bir deveye
bindi¤i ve en sonda da Hz Ayﬂe’nin
Vak’a-i Cemel’de bir deveyi üç aya¤› üzerinde yürütme mucizesini gerçekleﬂtirdi¤i hikâye edilmiﬂtir. Bunlar›n d›ﬂ›nda
yer yer yine deve eksenli Kur’an-› Kerim’den birkaç ayet (Gâﬂiye 17., Mâide
14., Araf 73., 77., Mürsel”a 33.) de iktibas edilmiﬂtir. Yukar›da anlat›lanlar
klasik mesnevi tertibindeki tevhid, münacaat, na’t ve çihâr-yâr-› güzine yap›lan
övgüleri hat›rlatmaktad›r.
Metnin dinî muhtevas› ortaya konulduktan sonra, esas hikâye k›sm›na
geçilir ve Baba ﬁütür’ün baﬂ›ndan geçenler anlat›l›r. Hikâyenin baﬂ kahraman›
Baba ﬁütür nam›ndaki bir deve oldu¤u
için yap›lan benzetmeler, anlat›lan k›ssa, f›kra ve anektotlar da deve ile ilgilidir. Buna ba¤l› olarak metinde Nasreddin Hoca ile ilgili iki f›kra vard›r. Bu f›kralardan biri ﬂudur: “...nitekim Mevlânâ
Nasruddin Hoca rahmetullahi ‘aleyh bir
gün baﬂ kaz›rlarm›ﬂ ac›rm›ﬂ meger o esnâda bir deveye yük yükledirmiﬂ deve
bag›rm›ﬂ Nasruddin Hoca eyitmiﬂ ‘acebâ
ﬂol derd-mend devenün dah› baﬂ›n› m›
kaz›rlar ki güler dimiﬂ” (373a- 21-24).
ﬁütür-nâmede, Baba ﬁütür’ün kendisini yermek ve ne derece ahmak bir kiﬂi oldu¤unu göstermek amac›yla (372b/
15- 21 sat›rlar› aras›nda) bir bilmece sorulmuﬂ ve cevab› da bilmece gelene¤ine
göre verilmiﬂtir:
“......(15) bir gün bir oÌlan bir bilmece meÅelin Æord› ki dört lâb bir küp egri
çûb yumr› top nedür didi ben eyitdüm ki
cânlu m› cânsuz m› eyitdi cânludur eyitdüm yinür mi yenmez mi eyitdi yinür bizüm evde var m› didüm eyitdi vardur
fikr idüp eyitdüm bilemedüm ‘âciz Ëalup
ﬂehr istedi Develi’nüN †araùisâr’›n virdüm Ëabûl eylemedi âúir Lapseki’yi alup
eyitdi devedür dört lâb ayaÌ›dur bir küp
Ëarn›dur (20) egri çûb boyn›dur ki çev-
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gândan Ìalatdur yumr› óop baﬂ›dur diyüp ol oÌlan benüm ùamâËatuma gülüp
kendüzin bilmezler de saNa selâm olsun.”
Folklorik hayata dair anlat›lan bir
oyun da, “aﬂ›k oyunu”dur. Baba ﬁütür bu
oyunun, nas›l oynand›¤›n› 372b/4-13 sat›rlar› aras›nda ﬂöyle anlat›yor:
“......ùaóóâ oÌlanken daú› ﬂöyle (5)
bed-óâli’düm ki büsbüyük deve gibi oÌlanken benden kiçirek oÌlanlarla aﬂ›Ë
oynardum yudarlard› aﬂ›Ë oynunda daú›
ﬂol bir nevî oyun ki oÌlanc›Ëlar içinde Æ›ç
Ëurtul dimekle ma’rûfdur ekÅer evvel
oyunu oynayup nevbet ùaÆma dönicek
Deveci Murâd bir bir avurt diyü aÌzum
yurlard› zîrâ oÌlanc›Ëlar bu sözi ol oyunda çoË dirler ol oyunuN daú› aÆl› budur ki
(10) aﬂ›Ìun sulóân óaraf› düﬂicek yeNer
ùâcib óaraf› düﬂicek bir aﬂ›Ë daú› Ëatar
ùâcible sulóân ikisi bile düﬂicek Æ›çmas›
oldur ki yeNilür pes benüm óâli’imüN
ﬂomluÌ› ekÅer Ëaó durur Ëaó durur da
Æ›çururd› úaÆm yudard› nice olayd› ki ben
yudaydum.”
Metinde k›ssadan hisse say›labilecek bir tak›m olaylar da anlat›lm›ﬂt›r.
Özellikle “son piﬂmanl›k fayda vermez”,
atasözünü veya “bir iﬂin sonunu düﬂünmeden karar vermenin ne gibi kötü sonuçlara yol açaca¤›” gibi bir anafikri
esas alan, 373a/27- 373b/26 sat›rlar› aras›ndaki hikâye bu gün dahi halk aras›nda anlat›lmaktad›r. Bu arada Baba ﬁütür, anlatt›¤› hikâyelerden al›nacak
dersleri, yine kendini eksen alarak, hikâyenin sonunda vermektedir. Hikâye
bu yönüyle bir anlamda fabl türüne yaklaﬂmaktad›r.
Eserde ola¤anüstü türden say›labilecek bir durum söz konusu de¤ildir. Bu
arada olaylar›n geçti¤i yerlerin ve yine
olaylarda sözü edilen kiﬂi adlar›n›n “deve” ile ilgili lakaplarla ( Develi’nin Karahisar’›, Deveoglu dükkan›, Deveci Murad, Deve Kemalo¤lu, Deve Kemal Aga
gibi.) an›lmas› dikkat çeken bir baﬂka
husustur.
http://www.millifolklor.com
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2. Dil ve Üslûp
ﬁütür-nâme’nin dili aç›k ve sadedir.
Her ne kadar giriﬂ k›sm› a¤dal› ve sanatl› bir üslûpla kaleme al›nm›ﬂsa da (özellikle metnin baﬂ taraflar›nda, 367b-368a
aras›nda, yer yer a¤dal› bir anlat›m söz
konusudur) eserin bütününde sade bir
dil ve üslûp kullan›lm›ﬂt›r. Metinde geçen Arapça, Farsça kelime ve beyitler ile
âyetlerden yap›lan iktibaslar anlat›m›
daha canl› bir niteli¤e büründürmüﬂtür.
ﬁütür-nâme’de dilin kullan›m›nda
(mesnevilerde de görüldü¤ü gibi) bir
farkl›l›k göze çarpar. ﬁöyle ki; yazar, durum ya da tasvir anlat›mlar›nda yer yer
a¤dal›, sanatl› ve secîli bir dil üslûp kullan›rken, diyalog ve olay nakillerinde
daha sâde bir dil kullanmay› tercih etmiﬂtir. Hikâyenin büyük ço¤unlu¤u konuﬂma ve olay anlat›mlar›ndan oluﬂmaktad›r. Bu arada metinde az say›da
da olsa ar›k (zay›f, çelimsiz), suc›tmak
(birdenbire s›çratmak, yerinden kald›rmak), yiyni (hafif), turgurmak (durdurmak) gibi, Eski Anadolu Türkçesine ait
kelimeler de bulunmaktad›r.
Metinde sade bir dil ve üslûbun yan› s›ra, yer yer secîli bir anlat›m›n varl›¤›na ﬂahit olunur “Sade nesirle yaz›lm›ﬂ
baz› eserlerde derece derece inﬂâ üslûbunun etkiledi¤i ve o üslûptan gelen kelime, deyim ve kliﬂelerin ara s›ra nesre s›zd›¤› görülür” (‹z, 1996:V-VI). Yazar›n bu
konuda gayet titiz davrand›¤›, seçti¤i kelimelerin secîyi meydana getirmesinde
herhangi bir aksakl›k oluﬂturmas›na f›rsat vermedi¤i görülmüﬂtür. Secîli anlat›ma birkaç örnek ﬂunlard›r: ﬂükr ü sipâs› bî-k›yâs; evlâd u ashâb-› kibâr ve çihâryâr-› muhtâr; f›trat› ink›yâdla meftûr ve
cibilleti ‘adem-i muhalefet ü ‘inadla mecbûldur; kaddüm nûn cigerüm hûn old›;
gam-› rûzgâr-› nâ-fercâm› hikâyet ve çekdügi elem-i bî-encâm› rivâyet eyledi.
Eserde dil ve üslûp aç›s›ndan üzerinde durulacak bir konu da çeﬂitli deyim ve benzetmelerin kullan›m›yla ortaya ç›kan zengin ve zevkli mahallî söylehttp://www.millifolklor.com

yiﬂtir. Bu söyleyiﬂ Türkî-i Basit cereyan›n›n bir yans›mas› olarak da kabul edilebilir. Metindeki deyim ve benzetmeler
büyük ço¤unlukla deve üzerine kurulmuﬂtur. Deyimlerden birkaç› ﬂunlard›r:
Beli bükilmek, devede kulak, lök deve gibi, deve kinli, deve kuﬂu gibi...(ne bellü
kuﬂdur ne bellü devedür). Dikkata de¤er
görülen benzetmelerden birkaç› da ﬂunlard›r: Bal›k turﬂus› gibi ol- yüzleri turﬂ›
sat-, deve dudag› gibi sark-, deve gibi bükilüp suc›-, deve gibi taprayup kalk›ﬂ-,
devesi ölmiﬂ ‘Araba dön-, emirâne beglik
deve gibi yat-, hod deveye it urm›ﬂa gel-,
›ss›n görmiﬂ köpek gibi s›r›t-, istimâ´ olm›ﬂ deveye dönüp dur-, kuﬂun k›yna¤›
inüp deve taban› ç›kup.
3. Sonuç
Klâsik Türk edebiyat›nda mensur
hikâye gelene¤inin belli oranda mevcut
oldu¤u bir gerçektir. Kaynaklar›na, ﬂekillerine ve dil ve üslûplar›na göre de¤iﬂik
s›n›fland›rmalar alt›nda de¤erlendirilen
mensur hikâyeler konular›na göre oldukça zengin bir muhteva özelli¤i gösterir.
Güldüren, güldürürken düﬂündüren mizahî nitelikli telif bir konu etraf›nda kaleme al›nan mensur hikâyelerden birisi de
16. yüzy›l Divan ﬂairlerinden Tatavlal›
Mahremî taraf›ndan kaleme al›nan ﬁütür-nâme adl› hikâyedir. ﬁütür-nâme,
kahraman› hayvan (deve) olan alegorik
bir hikâyedir. Alegorik olmas›n›n yan› s›ra hem konu hem de anlat›lan olaylar ve
kiﬂiler günlük hayatta her an karﬂ›laﬂ›labilecek cinsten oldu¤u için ayn› zamanda
gerçekçidir de. Yazar, anlat›m› zenginleﬂtiren çeﬂitli atasözü, deyim ve benzetmelere baﬂvurmuﬂtur. Özellikle deyim ve
benzetmelerin büyük bir ço¤unlukla deve
ile ilgili olmas›, konunun kompozisyonu
aç›s›ndan dikkate de¤erdir. Eserdeki
olaylar, hikâyenin baﬂ›nda müstensih taraf›ndan düﬂülen nottan da anlaﬂ›laca¤›
gibi daha çok e¤lendirici bir nitelikte kaleme al›nm›ﬂt›r. Eserin zaman›n ‹stanbul’unun e¤lence ve kültür hayat›na kendi çap›nda bir renk katt›¤› da söylenebilir.
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