TÜRKMENLER ARASINDA ALİ ŞİR NEVÂİ
HAKKINDA ANLATILAN HALK DESTANLARI-1*
Nergis BtRAY**
Alî-şîr Nevâyî (9 Şubat 1441-3 Ocak
1501) Türk edebiyatının klasik şairlerin
dendir. Onun klasik Çağatay edebiyatının
teşekkülündeki yeri inkâr edilemez. Şâirliği yanında devlet adamlığıyla da dikkati
çeken Alî-şîr Nevâyî’nin en yakın dostu,
zamanın hükümdarı olan Hüseyin Baykara’dır. Beraber büyüyüp öğrenim gören Alîşîr Nevâyî ile Hüseyin Baykara arasındaki
dostluk, ölünceye kadar devam etmiştir.
Bütün Türk dünyasında farklı bir yere
sahip olan Alî-şîr Nevâyî, Türkmenler ara
sında da sevilen, gazelleri dilden dile dola
şan, “Hamse”si halk tarafından rağbet bu
lan, eserleri yayınlanan bir şâirdir Türk
men halkı, çok sevdikleri bu şâirle yakın
dostu Hüseyin Baykara etrafinda birçok
hikâye oluşturmuştur. Türkmen Devlet
Neşriyatı’nın Berdi Kerbabayev imzasıyla
1948 yılında yayınladığı eserde, Alî-şîr Ne
vâyî ile Hüseyin Baykara etrafında teşek
kül etmiş bu hikâyeler verilmektedir.
Yazar, söz başında Nevâyî'nin Türk
menler arasında “Mirali” adıyla anıldığım,
Hüseyin Baykara’ya da “Sultansöyün”'
dendiğini belirtmektedir. Türkmenlerin
kendi klasik şâirleriymişçesine sevdiği Ne
vâyî’nin şiirlerinin ilkokul çocuklarının
okuması için basıldığı, “Hamse" sinin halk
arasında rağbet gördüğü, gazellerinin bahşılann dilinden düşmeyip uzun gecelerin
şarkı ve saz meclislerine bu gazellerle baş
landığı da üzerinde durulan konulardan
dır.
1948 yılında Özbekistan’daki Nevâyî
kutlamaları dolayısıyla bu eserin basılma
sına karar verildiği, yazar tarafından dile
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getirilmektedir. Kitapta yer alan hikâyele
rin, Nevâyî hakkında Türkmen halkı a
sından toplananların tamamı olmadık , r
vayetlerin bütününün Türkmen Tarih-Dı;
Edebiyat Enstitüsü’nün El Yazmaları Bö
lümünde bulunduğu da belirtilmektedir
Kerbabayev’in Mıralı adlı eserinde yer
alan hikâyeler Türkiye Türkçesine aktarı
lırken birkaç sayfası eksik olan bir hikâye
verilmemiştir. Hikâyelerden bazılarının
Nasrettin Hoca fıkralarına benzerliği de
dikkat çekicidir.
YILDIZ GÖREN
Horasan padişahı Sultansöyün’ün ba
bası da padişahmış. Mirali’nin babası,
onun yakın hizmetkârlarından biriymiş.
Günlerden bir gün kuyruklu yıldızla ilgili
bir dedikodu çıkmış. Padişah, zamanın
alimlerine sorsa da bu dedikodunun sebe
bini bilen olmamış. En sonunda padişah
falcılara bu konuyla ilgilenmelerini emret
miş. Falcılar, bir müddet sonra kuyruklu
yıldızın doğacağını söyleyip onun özellikle
rini anlatmışlar:
-Padişah-ı âlem, kuyruklu yıldız her
otuz yılda bir kez doğar. O, sadece temmuz
aylarında ağaçlarda yaşayan cızlan böceği
gibi kısa ömürlüdür. Birkaç saat kadar gö
rünüp kaybolur. Rim o yıldızı görür, yıldız
gözden kaybolmadan hanımıyla koklaşır
ve bir çocuğu olursa,bu çocuk tam bir ede
biyat üstadı olurmuş.
Falcılar, kuyruklu yıldızın hangi yıl.
hangi aylarda doğacağını tahmin üzre söy
lemişler.
Padişah, şehirden ses duyulacak ka
dar uzaklıktaki gösterişli bir yerde büyük
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bir minare yaptırıp, Mirali’nin babasını
onıın üstüne çıkarmış. Onu oraya direk gi
bi dikmiş. Ona, gündüz yatıp, gece gözünü
bile kırpmadan beklemesini, yıldız doğdu
ğu anda kendine haber vermesini emret
miş.
Mirali’nin babası, günlerce bekledik
ten sonra, bir gece tan atmasına yakın
kuyruklu yıldızın doğduğunu görmüş. He
men minareden inip padişaha doğru ala
bildiğine hızla koşmuş. Koşarak giderken
yayılmakta olan koyunlan ürkütmüş. Kö
peklerin sesini duyan çoban onu yakala
yıp.*
-Sen hırsız imsin, kaybolmuş biri mi
sin? diye sormuş.
Mirali'nin babası, köpeklerden el
aman deyip kurtulduktan sonra, güçlükle
cevap vermiş:
-Ben hırsız değil, padişahın adamı
yım. Beni bırak, çok önemli bir haber götü-^
rüyorum.
-Bu haber neyse söyle, yoksa seni bı
rakmayacağım.
Yıldız gören, elini gökyüzüne doğru
kaldınp:
-İşte görüyor musun? Sen bütün öm
rünü çölde geçirdiğin halde, bugüne kadar
böyle bir yıldız görmemişsindir. Onun fark
lı bir özelliği var.
Çoban, elindeki eğri dayağına dayana
rak yıldıza hayran hayran baktıktan son
ra:
-Onun özelliği nedir? diye sormuş.
-Kim bu yıldız gözden kaybolmadan
hanımına yaklaşır ve bir çocuğu olursa, o
çocuk söz söyleme üstadı olurmuş.
Çoban, dayağını omzuna atıp, koyun
lan köpeklerine emanet ederek evine doğ
ru hızla koşmuş.
Yıldız gören, sarayın kapısını çaldı
ğında nöbetçi:
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-Getirdiğin haberi söylemezsen kapıyı
açmayacağım, demiş.
Yıldız gören, eliyle gökyüzündeki yıl
dızı gösterip »özelliğini nöbetçiye de anlat
mış.
Nöbetçi elindeki anahtarları şıngırda
tarak avluya doğru hızlıca koşmuş.
Yıldız gören, padişaha kuyruklu yıldı
zın doğduğu haberini verir vermez, padi
şah şaşkınlıkla yıldıza baktıktan sonra
ayağındaki terliklerini fırlatarak, en gözde
hanımının yanına koşmuş.
Yıldız gören, kuyruklu yıldıza doğru
bakıp biraz düşündükten sonra: “yıldızı gö
ren benim, haber veren benim, başkaları
nın ayş ve işrete koştuğu şu sırada ben ni
ye duruyorum ki?! Gerçekten de aptalım!
Bırak, benden de akıllı bir oğul olsun” di
yerek kulübesine doğru hızla koşmuş.
Bir müddet sonra padişah, yine fal
baktırmış. Falcılar:
-Bu kuyruklu yıldızı gören dört kişi
var. Dünyaya dört çocuk gelecek, bunların
ikisi kız, ikisi oğlan olacak. Oğlanlardan
biri de şenindir, demişler.
Padişah, bir taraftan oğlu olacağına
sevinirken, diğer taraftan üç çocuğun daha
dünyaya geleceği haberini kıskançlıkla
karşılamış, yıldız göreni çağırarak sormuş:
-Ben, sana ne dedim? Bu sırrı benden
başka hiç kimse bilmesin, kuyruklu yıldızı
benden başka kimse görmesin, dememiş
miydim? Sen, yediğin ekmeğe nankörlük
mü ediyorsun?
Yıldız gören, padişahın önünde diz çö
küp:
-Padişah-ı âlem, beni affederse, bunun
sebebini anlatayım, demiş.
Padişah izin verince yıldız gören olan
ları anlatmaya başlamış:
-Şah-ı âlem, size haber vermek için
alelacele gelirken, büyük çölün hakimi,
adamlarıyla etrafimı çevirdi. Olanları an
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latmazsam beni bırakmayacağını söyledi.
Vaktin darlığım ve size haber verme zarûretini düşünerek olanları anlatmağa mec
bur oldum.
Padişah asasım kuvvetle yere vurup
gazapla bağırmış:
-Benim hükmümün geçtiği yerde ben
den başka hakim kim ola ki?
-Şah-ı âlem bağışlasın, siz bütün dün
yanın hakimisiniz. Ama sizin olmadığınız
çöllerde çoban, kendi hükmünü sürüyor.
-Peki. İkincisi kim?
-Şah-ı âlemin demirden kalesi var.
Onun üstünden kuş olup uçmak istesen
kanadın kırılır. Sizin huzurunuza tez ulaş
mak için, nöbetçiye yıldızın kuyruğunu
tutturmaktan başka çare bulamadım.
Padişah feleğin çarkının dönüşünü bi
raz düşündükten sonra sakalım sıvazlamış
ve haykırmış:
-Ey hilekâr dünya! Ben kimim? Dün
yada benimle at yarıştıranlar kimler? Ço
ban! Nöbetçi! İyi de, bunların üçüncüsü
kim?!
-Şah-ı âlem, size haber verdikten son
ra günün battığı tarafa doğru alçalıp giden
yıldız, kuyruğunu benim boynuma doladı
ve beni sürükledi, kapıma kadar alıp gidip
ensemden ittirdi. Kulağıma ise “Cenâb-ı
âlinin doğacak çocuğu için hizmetkâr ye
tiştir” şeklinde bir ses geldi. Bunun Üzeri
ne günahkâr kulunuz da bir tohum saldı.
Aradan dokuz ay, dokuz gün, dokuz
saat geçtikten sonra padişahtan Sultansöyün, yıldız görenden Mirali, çoban ile nö
betçiden de birer kız çocuğu dünyaya gel
miş.
***

Mirali ile Sultansöyün aynı evde yaşa
yıp aynı hocadan ders almış, okumuş, âlim
olmuşlar. Sarayda hayat ne kadar güzel
olursa olsun, Mirali “tavşan için doğduğu
tepe” atasözündeki gibi, kendi doğup büyü
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düğü yerleri, uçsuz bucaksız çölü asla unu
tan» ;mış. Bu hasret yetmiyormuş gibi bir
de Sultansöyün onu incitmiş:
-Sen, şalvarının yırtığım, gömleğinin
bitini unuttun mu? Bana akıl verecek kim
oluyorsun? diye azarlamış.
Mirali, Sultansöyün’e hiçbir şey deme
den ilk fırsatta saraydan ayrılmış. Mira
li’yi inciten, Mirali’yi kaçıran Sultansöyün’ün yüreği kaygıyla dolmuş. Sarayda
rahat edemeyen padişah, Herat, Buhara
ülkesi, Merv, Ahal'da Mirali’yi aramış ama,
hiçbir yerde ona rastlamadığı gibi gören ya
da bilene de tesadüf etmemiş.
Sultansöyün, saraya döndükten son
ra: “Mirali belki Hive, Daşhavuz tarafları
na gitmiştir, bu vilâyetlere yerine getire
meyecekleri bir ferman gönderirsem bu
fermam işiten Mirali ortaya çıkar” diye dü
şünmüş:
-Hive, Daşhavuz yerleşim yerlerine
fermandır: “Sizin atlarınızın pis kokusun
dan, atım bağlandığı yerde duramıyor. Bu
sebeple, kim atım meydana bırakırsa at
sahibinin de, yurt idarecisinin de gözleri
oyulup oklanacaktır”.
Sultansöyün’ün bu hükmü üzerine,
Hive ve Daşhavuzlular’ın tavlalarından çı
karamadıkları atları kırılmış, durumları
kötüleşmiş. Mirali halkın bu durumuna
sabredemeyip:
-Bana beş altı tane koyun bulup geti
rin, ben sizi o fermandan kurtarayım, de
miş.
-Koyunlan önüne katan Mirali, Herat’a yanm günlük yol kaldığında hepsini
serbest bırakmış. Kurtlar, koyunlan parça
parça etmiş. Bunun üzerine Mirali, Herat’a doğru dönüp ünü çıktığı boydan ba
ğırmış:
-Ay, alabay ha! Akbay ha! Garabay ha!
Mirali boğazını yırtarcasına bağırdığı
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halde, Herat köpeklerinden biri bile imda
dına yetişmemiş.
Koyunlannı kaybedince dayağını sü
rüye sürüye Herat’a varan Mirali, rast gel
diği köpeği dövmeye başlamış. Köpek sa
hipleri, Sultansöyün’e:
-Çoban kıyafetli biri köpeklerimize
saldırdı diye arz etmişler. Padişah, adam
larına emrederek Mirali’yi saraya getirt
iniş. Sultansöyün, uzun yolun yorgunluğu
Nllzünden okunan “çobana” sormuş:
«Ey çoban, köpeklere niçin vuruyor
sun?
-Borçlarım ödemeleri için.
-Ne borcu?
-Pendi’nin çölünde, sürüme kurt sal
dırdı. Herat köpeklerini ünüm çıktığı boy
dan bağırarak çağırdığım halde hiç-biri
imdadıma yetişmedi. En sonunda sürüden
bana yadigâr kalan işte şu dayak oldu. Bu
yüzden dayağım pprça parça oluncaya ka
dar önüme çıkan köpeği cezalandırmaya
karar verdim,
-Ne kadar ahmak bir çobansın! Ta
Pendi’den Herat’a ses ulaşır mı?
-Ey padişahım, köpek karşısına gelen
kurt karşısına da çıkabilir. Hive ve Daşhavuz’un atlarının kokusu iki aylık yoldan
Herat’a gelebilir de benim sesim sadece
beş günlük yoldan Herat’a gelemez mi?
-Mirali’yi görünüşünden tamyamayan
padişah, sözünden tanıyınca ona doğru
atumış ve onu sıkıca kucaklamış.
NtÇÎN
Sultansöyün ile Mirali eski bir kanun
dti, erini karıştırırlarken okudukları şey
onlan hayrete düşürmüş: Sııltansöyün’ün
babası, Sultansöyün ile Mirali’den başka
kuyruklu yıldız kardeşi olarak iki kızın da
ha dünyaya geleceğini altın kaplı, ipek kâ
ğıtlı kitaba yazdırıp koymuş. O kızların aş
kı, henüz yetişkinlik çağına ulaşmamış
olan yiğitlerin ikisinin de gönlüne düşmüş.
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Ama kızların nerede olduğu, onlan nasıl
bulacakları belli değilmiş. Onlan akıl yo
luyla bulmaktan başka çare olmadığını an
lamışlar. Sultansöyün, Hive ve Daşhavuzlular için yaptığım hatırlatarak Mirali’ye
bir ferman çıkarmayı teklif etmiş. Mirali,
bu fikri kabul etmemiş.
-Kızlann tabiatı nazik olur. Bu şekilde
yersiz bir ferman, onların bizden nefret et
mesinden başka bir şeye yaramaz. “Güzel
söz yılanı deliğinden çıkanr” atasözündeki
gibi, onlan güzel sözle bulmak ya da göz
göre göre yapılan haksız bir iş karşısında
itiraz etmelerini sağlamak mümkündür.
Sultansöyün, Mirali’nin teklifim ka
bul edip iki adamına emretmiş:
-Güçsüz kuvvetsiz bir yiğidi önünüze
katın, kamçılayarak, şehrin sokaklarında
dolaştınn. Kim sizin yaptığınız işi düşün
cesizlik diye nitelendirirse, ona hiçbir şey
söylemeyin. Hareketinizi doğru bulanı ise
yanıma getirin.
Adamlar, güçsüz bir delikanlıyı döv
meye başlamışlar. Biri onlara:
-Bu yiğide niçin vuruyorsunuz? diye
sorduğunda:
-Bu yiğit bizim her dediğimizi yapıyor,
diye cevap vermişler.
-Eller dediklerini yapmayana vuruyor,
siz, dediğinizi yapana vuruyorsunuz. Sizin
bu yaptığınız yersiz bir iş, demişler. Onlann yaptığı işi doğru bulan bir kişi bile çık
mamış.
En sonunda, sokağın avlusu yıkılan
tarafındaki finnda ekmek pişiren bir kadı
na tesadüf etmişler. Yanında yetişkin bir
kız da varmış. Bu kadın adamlara sormuş:
-Ey canlanm, bu yiğide niçin vuruyor
sunuz?
-Bu, bizim her dediğimizi yapıyor.
-Vay, çaresiz olayım. Eller dediklerini
yapmayana vuruyor, siz, dediğinizi yapana
vuruyorsunuz. Böyle insafsızlık olur mu?
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Kadının yanındaki kız sabredememiş,
adamların yaptığı işe hak vermiş:
-Hayır, öyle değil! Bunlar doğru yapı
yorlar. Ne zamana kadar söyleyip yaptır
mak mümkün olur? Tâ ki kendi bilip ya
pıncaya kadar vurmak gerekir.
Adamlar, kızı alıp gitmek isteyince ek
mek pişiren kadın dövünüp bağırmaya
başlamış:
•Vah senin dilin kurusun, dilin! Sana,
başa belâ dilden gelir demiyor muyum?
Kız hiç telaşlanmadan:
-Dilden başa belâ da gelebilir, baht da
gelebilir deyip, gayet memnun bir şekilde
adamlarla gitmiş.
Sultansöyün, örgülü kara saçları yıl
dızın kuyruğu gibi iki göğsünün üstünde
sallanan kızı süzerek sormuş:
-Ey kız, benim haksız işime doğru de
menin sebebi nedir?
-Sultansöyün ile Mirali’nin haksız iş
yapmayacaklarını bildiğim için.
-Sence, emre itaat eden adamını döv
mek doğru mu?
-Devlete faydalı olacaksa, insan kanı
dökmek de doğrudur.
Sultansöyün ona başka soru sormayıp, niyetini de saklamayı beceremeden,
yalvarır bir halde Mirali’ye bakmış. Sultansöyün’ün yüreğindekinin onun gözle
rinde olduğunu farkeden Mirali sormuş:
-Kızım Sultansöyün’ün dünyada sade
ce bir arzusu olsa, onun gerçekleşmesi de
yalnız sana bağlı olsa, sen onun için mer
hamet elini uzatır mısın?
-Canla başla. Ama Sultansöyün’ün
ayağının tozu gözlerine sürme olan o baht
lı kızlardan, hanımlardan değilim. Benim
babam kapıcıdır.
-Sultan, senin babana kapının anah
tarını nasıl emanet edip inandıysa, sana
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da sarayın anahtarını emanet etmek isti
yor.
Kız, Sultansöyün ile Mirali’nin huzu
runda eğildiğinde, onun örgülü kara saçla
rının ucu halının üstünde sürünüyormuş.
GÖKYÜZÜNÜN AK TAVUĞU
Sultansöyün yıldız görenden olan kız
lardan birini aldığı için Mirali’ye biraz da
rılmış. Mirali bu fırsatı kaçırmayıp yaz ay
larında gidip çiftçilik yapmış. Onun, tohu
mu farklı olan kavunları çok güzel olmuş.
Mirali kendi kendine: “Sultansöyün her
halde beni unuttu, ben onu unutmam, ona
bir eşek yükü kavun götüreyim” diye düşü
nüp eşeğini yükleyip yola düşmüş. Mira
li’nin geldiğini gören Sultansöyün onu ta
nımış ve nöbetçi kıyafeti giyip kapıda nö
bet tutmaya başlamış, Mirali kapıdan geç
mek isteyince, sormuş:
-Hey yiğit, kavunu nereye götürüyor
sun?
-Sultansöyün’e götürüyorum.
-Ahmak mısın?. Sultansöyün bunlar
için sana para vermez. En iyisi sen bunla
rı alıp git de pazarda sat, biraz ekmek pa
rası kazan.
Mirali, nöbetçi kıyafetindeki padişahı
tanıdığı halde tanımamış gibi davranıp ce
vap vermiş:
•Ben kavunumu padişaha bir tattıra
yım, beş lirasını kıskanırsa eşek yükü ka
vunu, eksiği yerine koysun.
Sultansöyün saraya gidip, vezirleri ile
atlanmaktayken, Mirali eşeğiyle gelmiş.
Sultansöyün “ne getirdin?” diye sorunca:
-Ey padişahım, dünyanın en tatlı ni
metinden size hediye getirdim, demiş.
1Sultansöyün kamçısını kaldırıp:
-Ey yanm akıllı çiftçi, senin kavunu
nun ne farkı var ki? Boşu boşuna para sarfedesim yok,demiş.
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-Ey padişahım, kendin bilirsin. Eşek
yükü kavunu da önceden söylediğim gibi
yapacağım.
Sultansöyün, Mirali’nin kendisini ta
nıdığını aklına bile getirmeyip, ona bir
avuç dolusu gümüş para vermiş. Kıskanç
vezirlerin gözü gümüş paralardan ayrılma
mış. Birinci vezir, Sultansöyün’e dönüp:
-Şah-ı âlem, eşek yükü kavuna bu ka
dar para verirseniz, hâzineyi tez zamanda
tüketirsiniz, demiş.
Sultansöyün ona:
-Parayı kavun için vermedim, sözü
için Vı ’dim, demiş.
_ahımrsöze para veriyorsanız bize de
vt

-.vtıruli yi söz ustalığında yenersen sa
na da bir avuç dolusu gümüş para.
Birinci vezir atını tekmeleyerek, Mi
rali’nin üstüne doğru yürümüş ve:
-Sen, ya yeryüzünün tam ortasını gös
ter ya da gümüş paranın hepsini bırak, de
miş.
Mirali, eşeğinin sağ ön ayağının toy
nağını gösterip:
-Yerin ortası işte tam burası, demiş.
-Yok, buna inanmam mümkün değil.
-İnanmıyorsan, ölç de görelim.
Birinci vezir ona cevap bulamayınca,
ikinci vezir, Mirali’ye hücum etmiş:
-Sen, ya gökyü2ündeki yıldızların sa
yısını bana söyle ya da paraların hepsini
bırak.
Mirali, eşeğinin sağrısına vurup cevap
vermiş:
-Gökyüzündeki yıldızların sayısı be
nim eşeğimin kuyruğundaki kılların sayısı
kadardır.
-Hayır, bu doğru değil.
-Doğru değilse ikisini de say da öğre
nelim.
İkinci vezir de ona cevap veremeyince
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üçüncü vezir atına tekme vurarak Mira
li’ye doğru yönelmiş:
-Ben, bir soru soracağım. Eğer bunu
bilirsen paralar senin olsun, bilemezsen
benim.
-Söyle.
-Gökyüzündeki ak tavuk ne söyleye
rek bağırıyor?
Mirali, bir kulağım gökyüzüne verip
dinlemiş ve:
-İkimizin arasında eşitlik yok: sen yukardasm, ben aşağıda. Bu yüzden o sesi
tam duyamıyorum, demiş.
Bunun üzerine sinirli vezir attan in
miş:
-Al, benim atıma bin de dinle, demiş.
Mirali, ata bindikten sonra, gökyüzü
ne kulak verip, Sultansöyün’e bakarak ce
vap vermiş:
-Gökyüzündeki ak tavuk: at seninki,
eşek vezirinki, diyor.
Sultansöyün, Mirali’nin cevabı üzeri
ne ellerini birbirine vurarak gülmüş:
-Mirali, sür! demiş.
MİRALÎ İLE TÜCCAR
Mirali’nin sırtına fakirlik tonlarca
yük gibi binmiş. Yetmezmiş gibi bir de ku
raklık olmuş, köylülerin durumu da çok
zorlaşmış. Mirali hayat şartlarının iyileş
mesi için tam iki yıl beklemiş, Bu sırada
oradan geçmekte olan bir tüccar ona:
-Kim yanımda işçi olarak çalışırsa, bir
gün çalıştırıp, altı ayın ücretini vereceğim,
demiş.
Mirali, kalbinden “yol yakın da karşı
lığı çok” diye düşünse de hayat şartları
onu, tüccann yanında işçi olarak çalışma
ya mecbur etmiş. Tüccar, bu iki günde ya
pacağı işin çok zor olduğunu söylemiş. Az
gitmiş, uz gitmişler, Amuderya’nın doğu
kenarındaki bir köye varmışlar. Birkaç
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gün dinlendikten sonra, tüccar:
-Şu iki çuvalı devenin üstüne at da gi
delim, demiş.
Bir süre sonra kurumuş bir kuyunun
yanına varmışlar. Tüccar:
-Ey yiğit, bir gün boyunca yapacağın
iş şu: Kuyunun içine gireceksin. Ben yuka
rıdan torbalan sallayacağım. Sen, kemik
dışında eline gelen her şeyi, taş toprak de
meden torbaya koyacaksın. Bitince seni
yukarı çekerim. îki çuval dolduktan sonra
kuyudan çıkarsın, altı aylık işin böylece ta
mamlanır, demiş.
Mirali, beline ip bağlayıp kuyunun di
bine indiğinde korkudan tüyleri diken di
ken olmuş. Kuyunun dibinde insan kemi
ğinden basacak yer kalmamışmış. Mira
li’nin yüreği ağzına gelmiş, beni çıkar diye
tüccara yalvarmış. O ise yukardan:
-İşin zor olduğunu, bunun için altı
ayın hakkını bir günde vereceğimi sana
önceden söylemedim mi? Eğer canından
korkuyorsan oyalanma da hemen torbayı
doldur!
Mirali, ’tüce un emrini yerine getir
mekten başka çare bulamamış. Kuyunun
dibindeki kemikleri bir tarafa toplayıp be
lindeki kürekle çakıllı kumu torbaya dol
durmuş. Bu kumun arasındaki çakıllar,
parıldıyor, onun gözünü alıyormuş. Çuval
lar dolduktan sonra tüccar:
-Tamam. İpi beline tak da dön, diye
bağırmış.
Mirali, kuyunun ağzına gelince, tüc
car onun eline bir parça çörek tutuştur
muş:
-İşte, senin tuz hakkın, sağ ol! deyip
ipi kesmiş.
Mirali, kuyunun dibindeki kemiklerin
arasına güm diye düşmüş. Kendine geldik
ten sonra, “benim en son durağım herhal
de burası olacak” diye düşünmüş. Sultan
söyün’e kızıp kaçtığına pişman olmuş. Du
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rumu iç açıcı olmasa da “yatarak can ver
mektense kurtulmaya çalışırken ölmek da
ha iyidir” diye düşünmüş. Küreği ile kuyu
nun boş olan tarafını kazmaya başlamış,
kumun arasında parlayan taşlar gözünü
kamaştırmış. İyice yorgun düştüğü sırada
küreğin ağzı birdenbire bir çukura gitmiş.
Biraz daha kazarak emekleyerek gidilebi
lecek bir yol açnvş. Bu şekilde uzun bir
müddet gitmiş. Artık kurtulma ümidini ta
mamen kaybetmek üzereyken Amuderya’nın kıyısında olduğunu farketmiş. Yine
de durumunda bir kolaylaşma söz konusu
değilmiş.: Karşısında yüksek bir kaya...
Tırmanıp çıkmak mümkün değil. Olduğu
yerde kalsa dalga gelirse boğulacak... Geri
dönse, kuyunun dibindeki kemiklere karı
şacak. Çaresizlikten aklını kaybetmek
üzereyken, büyük bir balık saygıyla arka
sından seslenmiş. Mirali, balığın arkasın
da olduğunu ve kendini çağırdığını duyma
mış. Balık, yıldırım hızıyla gelip Mirali’yi,
Amuderva’mn öbür tarafına geçirmiş. Ba
şından geçen eski bir olayı ona anlatmış:
-Hatırlıyor musun, çocukluk yıllannda denizin kıyısına gelip oynardın. O za
manlar bana her gün ekmek getirir verir
din. Ben senin karşında çeşitli şekillerde
yüzer, sana oyun ederdim. Ben büyüdüm,
yetiştim. Senin iyiliklerini nasıl ödeyeceği
mi düşünüyordum. Sağ ol! deyip yine deni
zin derinliklerine doğru yüzüp gitmiş.
Mirali, Sultansöyün’ün yanma gitme
den, birkaç gün içinde, izini süre süre tüccarı bulmuş. Tüccar Mirali’yi tanımamış
ve yine işçi olarak tutmuş. Bir gün tekrar
aynı kuyunun yanma gelmişler. Tüccar,
kuyuya girmesini söylediğinde, Mirali ona:
-Niçin gireyim? demiş.
-Senin altı aylık ücret alacağın ama
bir günde yapacağın iş, bu kuyunun içinde
dir.
-Ben sana işçi olarak hizmet edeceği
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mi söylediğimde kuyuya gireceğimi söyle
memiştin ki. Yer üstünde ne iş buyurursan
yapayım, ama kuyuya girmeyeceğim. İçin
de ne olduğunu ben nereden bileyim?
-Hiçbir şey yok. Korkma da giriver,
-öyleyse önce sen gir çık, yoksa, ben
korkarım.
Tüccar en sonunda kuyuya girmeye
mecbur olmuş.
Mirali, tüccann doldurduğu torbayı çı
karınca ne görsün... Kumun arasında par
layan şeyler altınmış. Tüccar aşağıdan:
-Beni şimdi çek de çıkar. Ondan sonra
sen gir, diye bağırdığında Mirali ona:
-Ey tüccar ağa, kuyuya girdin, en so
nuna kadar kazıversene. Yukarıdan çekip
çıkarmak da kazmaktan kolay değil, de
miş.
Çuvallar dolduktan sonra, Mirali, tüc
carı çekmiş. O, kuyu ağzına geldiğinde,
onun eline bir parça ekmek tutuşturmuş
ve:
-Al, bu senin tuz hakkın! deyip ipini
kesip koyvermiş.
Mirali, yüklü deveyi doyurduktan 'nra Sultansöyün'e gitmiş. Sultansöyün, Mirali’nin yüküne hayran olmuş:
-Ey Mirali, açlığın beni de etkilediğini,
acıktığımı mı düşündün? Deve yükü buğ
dayı bana getirdin, onu kendin yesen olur
mu? demiş.
-Ay sultanım, sultanlar nefsine doyamaz. Ben, bunu seni doyurmak için getir
medim, sadece devlet zenginliğinin devlet
hâzinesinde olmadığını bildiğim için getir
dim.
Sultansöyün elini çuvalın ağcından
sokunca, aycuna bir parça nemli kum dol
muş. Sultân, elindeki kumu gazapla yere
vurup Mirali’ye hücum etmiş:
-Sfen, beni ne sanıyorsun? Sen benim
le dalga mı geçiyorsun? Bunu yok edin! di
ye elini kaldırmış.
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Mirali’ye içten kin bağlayan vezirler, o
gözünü yumup açıncaya kadar, Mirali’yi
askerlerin önüne getirmişler.
Sultansöyün, gazabından, sinirinden
sarsılıp, elini alnına koyacağı sırada, av
cımda parıldayan altınlara gözü ilişmiş. O,
kimseye bir şey demeden, hızla koşmuş,
Mirali'nin önüne geçip, onun önünde diz
çökmüş.
PADİŞAHIN ÖLÜMÜNE
Mirali, Sultansöyün’ün vezirleri ile
anlaşamadığı için MeıVe dönmüş. Aradan
bir süre geçtikten sonra, Sultansöyün ona
davet üstüne davette bulunmuş. Mirali
için de dosttan ayn olmak kolay değilmiş.
O, Sultansöyün’ün ziyaretine gitmeye ka
rar vermiş, fakat, eli boş gitmeyi uygun
bulmadığından, bin tane semiz koyun alıp
gitmiş. Mirali, koyunlan Herat’ın pazarına
salınca müşteriler koyunların fiyatını sor
muş.
Mirali, koyunlan karşılıksız satacağı
nı söylemiş.
-Ne zaman?
-Padişah ölümüne.
Koyunlann etrafını çevirip kapış ka
pış paylaşmışlar. Hatta koyunlar için kav
ga da etmişler. Koyun alamayanlardan
birkaçı gidip, Sultansöyün’e arz etmişler.
-Padişahım, MerVden bir hayvan tüccan gelmiş, ölüm cezası verilebilecek bir
. şey yaptı!
-Ne yaptı?
-Söylemeğe dil varacak gibi değil.
Padişah izin verince, şikayetçiler an
latmışlar:
-O, Herat’ın pazannda, padişah ölü
müne yüz koyunu karşılıksız dağıttı.
Sultansöyün sinirlenip:
-O adamı hemen yanıma getirin! diye
buyurmuş. Mirali’yi onun karşısına getir
mişler.
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Sultansöyün, Mirali’yi görünce sevin
miş gibi olsa da kendi ölümünü istediği
için gazabını yüreğine sığdıramamış:
-Ey Mirali, bu yaptığın iş nedir?
-Şahım, ben yanlış bir iş yaptığımı
sanmıyorum. Sadece yüz tane fakirin kar
nını etle doyurdum.
-Sen, benim ölümümü istiyor musun?
-îzin verirseniz, cevap vermeden önce
bir sorum olacak.
-Söyle.
-Allah yüz adamın sözüne mi inanır,
bir adammkine mi?
-Bu ne aptalca soru. Allah hesap mı
edecek, hatta ben de bir adamın sözüne
inanmam, iki adamın sözüne inanınm.
•O zaman niçin bana hiddetleniyor
sun?
-Sen, benim ölümümü istiyorsun so
nunda!
-Bir tek ben, senin ölümünü dilesem,
yüz adam senin uzun yıllar boyunca yaşa
manı diliyor.
Sultansöyün, Mirali’ye nasıl cevap ve
receğini bilemeyip:
-Bundan sonra, benim baş vezirimsin,
demiş.
PARA HANIM
Mirali, baş vezir olduktan sonra, hal
kın durumunu, yaşayışını incelemeye baş
lamış. Bu sırada, RfeıVin ırmağı Murgap,
hırçın, coşkun bir şekilde akıyormuş. Bir
tarafından öbür tarafına geçmek mümkün
değilmiş. Mirali, Pendi denen yerden baş
layıp bu ırmağın üstüne köprü yapması ko
nusunda Sultansöyün’e fikir vermiş, bu
köprünün hem İktisadî açıdan hem de sa
vaş açısından önemini göstermiş, anlat
mış. Sultansöyün, Mirali ile yaptığı görüş
meler sonunda bu işin uygun olduğunu
tastiklemiş ve buraya bir köprü yaptırma
yı kabul etmiş. Köprü, kalıcı olması için
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taştan yapılmış. Bu köprüye “Taşköprü”1
denmiş ve adı böyle kalmış.
O zamanlar, Saragt’ta yaşayan zengin
bir dul hanım varmış. O parasını koyacak
yer bulamazmış. Kendi kendine: “Sultan
söyün, Murgab’ın üstüne taştan köprü
yaptıracak olursa, ben de Tecen ırmağının
üstüne taş bir köprü yaptırayım. Benim
köprüm onunkinden daha sağlam, daha
gösterişli olsun. Sultansöyün, bir gün gelir,
yolu düşer onun üstünden geçer. Belki ben,
bu köprü sayesinde onun gönlünü çalanm”
diye düşünürmüş. Paralı hanım, hakika
ten de, Saragt’ın yarım günlük uzağına
taştan, kalıcı, sağlam bir köprü yaptırmış.
O köprüye daha sonraları “Para hanım”
adı verilmiş. (Bu köprü halâ duruyor.)
Günlerden bir gün, askeriyle giden
Sultansöyün’ün yolu bu “Parahanım” köp
rüsüne düşmüş. Adı geçen zengin hanım
Sultansöyün’ün geleceğini öğrenip, süsle
nip, takıp takıştırıp çıkmış. Bu şekilde bel
ki sultanın gönlünü çalanm, belki köşkün
sahibi ben olurum diye düşünmüş.
Sultansöyün, köprüye doğru geldiğin
de, zengin hanıma gözü ilişmiş, Mirali’ye
doğru bir mısra şiir söylemiş:
“Bezenip çıkdı giyip, san renkli göynek ipekliyi.”
Mirali, Paralı Hanımın hilesinden ha
berdar olduğu için, Sultansöyün’e şiirle ce
vap vermiş:
“Geçme namert köprüsünden, ko
aparsın sel seni.”
Sultansöyün atının başını çekse de
Mirali’nin cevabına razı olmayıp bunun se
bebini sormuş:
-Paralı hanım benim için, benim dev
letim için büyük bir iş yapmış. O, varlığı
nın yansını harcayıp, köprüyü yaptırmış.
Buradan geçmemenin sebebi nedir?
-Devlet için, halk için gam, kaygı çe
ken insanın ayağının tozunu gözüne sürme
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yapsan azdır. Ama, bunun sebebi başkadır.
Paralı hanım “Parahanım”, at için, şöhret
için yaptırdı. Görmüyor musun, onun köp
rüsü “Taşköprü”den daha heybetli. Eğer
sen buradan geçersen Paralı hanım ilk ön
ce “-Sultansöyün bana baş eğdi, Hora
san’ın sultanı şimdi iki tane oldu, biri de
benim” deyip bütün dünyaya bunu duyu
rur. İkinci olarak, köprünün iki tarafına
nöbetçi koyup gelen geçenden ücret alıyor.
Köprünün maliyetini on kat fazlasıyla çı
karıyor.
Sultansöyün, Mirali’nin verdiği ceva
bın doğruluğuna kanaat getirdikten sonra,
kıvrıla büküle akan büyük ırmağa göz gez
dirmiş ve:
-Durum buysa, şimdi ne yapmak gere
kir? diye sormuş.
Mirali:
-Ne olursa olsun deyip endişeyle iş ya
pılmaz! deyip atına bir kamçı vurmuş. Sultansöyün’ü ve bütün orduyu peşinden gö
türmüş.
Keremli ırmak kendi göğsünden yol
verip, askerlerin birini bile almamış.
BENDEN DE YÜZ ALTIN
Sultansöyün kendi kendine bir müd
det düşündükten sonra, sonunda Mirali’ye
görüşünü sormuş:
-Dostum Mirali! İnsan güçlü olunca
azgın oluyor. İnsanın bilerek veya bilmeye
rek işlediği günah az değildir. Bunun için
Mekke’ye gideyim mi yoksa başka yerden
mi ümit bekleyeyim? Bir pîre bağlansam,
“günahımın affedilmesine, günahlarımdan
arınmama sebep ol” deyip yalvarsam mı
diyorum. Sen, bu konuda ne dersin?
-İlk söylediğinize katılıyorum, sonra
kilere katılmıyorum.
-O nedir?
-Günah kazanmış olduğuna inanıyo
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rum, ama onu pîr eliyle yıkabileceğine
inanmıyorum.
-öyleyse ne yapmak gerekir? Bilerek
ya da bilmeyerek yaptığım haksızlıklar be
ni mahvediyor.
-Benim sana söyleyeceklerim şu: Sen
Mekke’ye de gitmekten vazgeç. Pîr de ara
ma, hangi hizmeti yapacaksan, hangi iyili
ği düşünüyorsan kendi halkına, kendi in
sanların için yap. Bu ülkede Allah adı var
dır.
Sultansöyün, Mirali’ye cevap verme
den düşünmeye devam etmiş. Onlar, gün
lerden bir gün uzak bir yere ava gitmişler.
Bakmışlar ki, onların gittiği yerde doğru,
kırlık bir yerde kabaca, karaca bir ev yapıl
mış. Vezirlerden biri o evle ilgili bilgi topla
yıp o evde bir pîr kadının yaşadığını Sultansöyün’e anlatmış.
Sultansöyün, Mirali’yi yanına çağınp,
sevincini anlatmış:
-Hüdâ verirse kuluna, getirip koyar
yoluna, denilen atasözü var. Hüdâ, bana
yardım etti: piri bana ya da beni pire gön
derdi. Şimdi ben gidip ona tâbi olayım, di
yorum.
Mirali, Sultansöyün’e bakıp gülümse
miş:
-Ey Sultanım, yaptığın bunca işi az mı
görüyorsun?
Sultansöyün, Mirali’ye kızmış:
-Üstüme kaygı, gam basıyor. Şeninse
aklına oyun geliyor.
-Ey sultanım, öfkelenmeyin. İnsan
şeklindeki insan, kendi yurdunda, il içinde
yer bulur. O kadının böyle ortaya çıkması
sebepsiz değildir.
-Nasıl soygunculuk yaptığını, düşüne
biliyorsun?
-Onun ne için buraya yerleştiğini üç
yüz altın verirseniz, bendeniz sayar döke
rim, size de gösteririm.
Padişah pir kadını değil de Mirali’yi
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sınamak istemiş: Hiç olmazsa ona ömrüm
de bir defa ondan üstün gelirim deyip üç
yüz altını vermiş.
Onun kapısına gidip gelen vezirler,
kadının takva sahibi oluşu, erkekleri ka
bul etmeyişi, namahreme yüzünü açmayışı
hakkında gördüklerini ballandıra ballan
dıra anlatmışlar.
Mirali, bu karaca eve varıp, kapısını
bekleyen kadına dönmüş:
-Gidip pirinize, uzun yoldan gelen bir
adam sadece sizin yüzünüze bakma karşı
lığı olarak yüz altın getirmiştir, deyin, de
miş.
Nöbetçi kadın gidip haber vermiş. Pir
hanım:
-Yok, yok diye bağırmış. O anda avcunu kaşımış ve gökyüzünü dinleyip: “hoş,
hoş” diye seslenmiş. Ondan sonra nöbetçi
kadına* bakıp: -hatıftan nida geldi, bırak
gelsin demiş.
Mirali, pir kadına yüz altın verip güle
rek yüzüne bakmış ve sesini çıkarmadan
gitmiş. Ertesi gün tekrar gidip nöbetçi ka
dına şöyle demiş:
-Pirinize gidin ve şöyle deyin: O adam
yine geldi. O size yüz altın daha getirmiş.
Onun amacı sizi sadece bir defa öpmek.
Nöbetçi kadın gidip bunları anlatınca
pir kadın bağınp çağırmış:
-Yok, yok, Allah saklasın!
Kadın yine avcunu kaşıyıp gökyüzünü
dinleyip: “Yok! Ayıp olur! Niçin!” Bir sefer
liğinden bir şey olmaz. “Ey perverdigâr.
Emrini yerine getirmekten başka çarem
var mı?” diye konuşmuş ve nöbetçi kadına
bakıp:
-Hatıfdan nidâ geldi. Git, söyle, gelsin
demiş.
Mirali, orta yaşlı, sarı benizli kadının
yanağına elini koyup kendi elini öpüp git
miş.
Mirali, üçüncü gece de gideceği zaman
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Sultansöyün’e:
-Siz, bu kadının nasıl bir pir olduğunu
öğrenmek istiyorsanız, bu gece evin yanına
saklanıp dinleyin! demiş.Tekrar gidip şöy
le demiş:
-Siz pirinize gidip şöyle deyin: O adam
yine geldi. Size yüz altın daha getirmiş.
Onun maksadı sadece pir kadının üç adım
lık yakınında bir gece yatmak deyin.
Nöbetçi kadm içeriye haber verdiğin
de pir, bu sefer bağırıp çağırmadan avcunu
kaşıyıp gökyüzünü dinlemiş, kendi kendi
ne mırıldanmış: “Ey Allah’ım, ben namah
remi yanımda nasıl yatırayım? Nasıl, na
sıl?” Namahrem değil! Allah’ın iradesi ile.
Allah’ın emri böyleyse ben ne yapayım?”
Pir kadm, Mirali’yi üçüncü gece ya
nında yatırmış. Çoktan beri erkek kokusu
almamış olan dul kadının kemikleri gevşe
meye başlamış. Gerinmiş, içini çekmiş, rü
ya gören biri gibi davranıp: “Yavaş ol, ya
vaş ol” diye mırıldanmış. Mirali’nin kıpırtı
sı olmadığı için, kadın uykuya dalmış biri
gibi yapıp döne döne onun yanma gitmiş.
Mirali, bu durumda da hiçbir şey hisset
meden, hafif hafif horuldayıp yattığı için,
kadın en sonunda dayanamayıp, MiraK’nin boynuna kolunu dolamış. Mirali, ir
kilip uyanmış, geri çekilecek olmuş. Kadın
onu bırakmadan:
-Yüz altın senin olsun, diye seslenmiş.
Mirali:
-Yok, ben Allah’ın lânetine gelemem,
deyip onun elinden kurtulmağa çalışmış.
Pir kadm titrek bir sesle:
-Allah’ın emri böyle, iki yüz altın se
nin olsun, demiş. Mirali:
-Bana Allah’tan böyle bir buyruk gel
medi! deyip yine boynunu çekmiş.
-Var, var! Hatiften nidâ geldi. Üç yüz
altın senin olsun, deyip, pir kadm Mirali’yi
sıkıca kucaklamış.
Mirali, kadının güçlü kollan altında:
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-Hayır, hayır, olmaz! diye bağırmış.
Dışarda olanlan dinleyen Sultansö
yün duramayıp:
-Mirali, benden de yüz altın! diye ba
ğırmış.
KİM GÜNAHKÂR
Sultansöyün bir gece büyük bir meclis
kurup Mirali’yi de bu meclise çağırmış. Mi
rali bu meclise gitmek istediğinde kansı
onun boynuna sarılıp ağlayıp yalvarmış:
-Senin vaktinin çoğu toplantıda, mec
liste geçiyor, Sensiz benim halim harap.
Seni görmediğim zaman, yüreğim eriyip
akıp gidiyor. Sensiz benim günüm doğma
sın, ayım gökyüzünde kalmasın. Sen kalk,
dünya kalksın. Seni bana Allah’ım çok gör
mesin. Çabuk git de çabuk gel!..
Mirali, hanımının gönlünü almaya ça
lışmış:
-Ben nerde olursam olayım, yüreğim
şendedir. Benim de senden ayrılasım yok,
ama devlet işleri evde oturmama imkân
vermiyor. Sen gönlüne hiçbir şey getirme,
sabırlı ol.
-Senin söylediklerini düşünüyorum.
Seni düşünüp senin sûretini gözümün önü
ne getirdiğim zaman, dar dünyam genişli
yor. Git, rahat ol, işin ne zaman biterse o
zaman gel.
Mirali giderken onun karşısına keyfi
yerinde bir çoban çıkmış, O, elindeki daya
ğı da sallayıp fırlatarak, sevinçle oynayıp
şarkı söyleyerek geliyormuş. Mirali, o ço
banın keyifli haline hayran kalıp sormuş:
-Sevgili çoban, çobanlar adet Üzre sa
bırsızlanmaz, geniş yürekli, sabırlı olurlar.
Senin neşen, keyifli oluşun benim de gön
lümü açtı. Eğer mümkünse, bu sevincinin
sımnı bana da söyle. Ben de senden ders
almaya çalışayım.
-Benim yüreğimin coşkun denizi dalga
vuruyor. Bu coşkunluğu bütün dünya öğ
renmek, fâş etmek istiyor. Ama bu öyle giz
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li bir sırdır ki, onu açıklamak mümkün de
ğil-Şu anda yol üstünde ikimizden başka
hiç kimse yok. Bu sırrın sadece ikimizin
arasında kalması için söz de veririm.
-Bu gün Sultansöyün büyük bir meclis
kuruyormuş. Mirali’yi de o meclisine çağırıyormuş.
-Doğru.
Çoban, Mirali’nin kulağına fısıldamış:
-Mirali’nin hanımı öyle genç, öyle tat
lı ki. Ben, onunla dost oldum. Biz de o ge
linle bu gece öyle bir meclis kuracağız ki
canın çeksin, İşte dostum, bu keyif, bu coş
kun aşk, beni böyle mestediyor.
Çoban sözünü bitirince dayağım saz
gibi yapıp şarkı söylemeye başlamış:
Kumdan ovadan geçti göçün
Kum olmasın ense saçın
Güzün koyverilen toklı2 koçun
Arzu erin düşman imiş...
Çobanın söyledikleri, şarkısı Mirali’yi
rahatsız etse de o kendini tanıtmamaya ça
lışmış:
-Hani, Mirali’nin evi öyle sağlammış.
O, bir tarafa gittiğinde, avlusunu dışardan
kilitleyip gidermiş diyorlardı?!
Çoban, tüylü şapkasının içinden bir
kaç anahtar çıkanp şıkırdatmış ve yukarı
fırlatıp tutmuş:
-İşte gördün mü, Mirali’nin anahtarı
kendi cebinde, benim anahtarım şapkanın
içinde.
Mirali, çobanı sevindirmek için:. .
-Hay, aferin! deyip anahtarları alıp
gözden geçirince ne görsün?! Cebindeki
anahtarların benzeriymiş. Yahu, Mira
li’nin anahtarları tekmiş diyorlardı da?!..
-Be dostum, sen Mirali’nin iç durumu
nu da biliyor musun, onlan söyle. Sen
onunla aynı obadan mısın acaba?

Millî Folklor

-Obadaş değilim. Fakat, onun hizmet
kârlarından biriyle tanıştım.
-Tanıştaysan, onun anahtarlarının bir
defa kaybolduğunu işitmedin mi?
-Doğru, doğru. Buna benzer bir şey
söylenmişti.
-Eee işte, bu anahtarcıklan kaybeden
onun hanımıdır. Bu anahtarakİar, önceleri
tılsımlı kapılan da bir defa açmıştı. Nasip
se, bu gece de açar. Yaşasın, çobana böyle
nimet bahşeden Mirali! Fakat dostum, bu
sırlan sen o hizmetkâr yoluyla halka fâş
etmeyesin. Şunu da unutma: Dedikodunun
cezası kara kılıçtır. Eğer böyle bir haber or
taya çıkacak olursa, senin şu azıcık saka
lın benim elim, şuncağız böğründe benim
ak saplımdır! Anlaşıldı mı?
-Laf getirip götürenin babasına lânet!
deyip çenesindeki sakalını çobanın kirli
elinden zorla kurtarmış.
Mirali, Sultansöyün’ün köşküne vannca, onun sorduğu sorulara bile cevap
vermeyip sorutup oturmuş. Sultansöyün
onu rahatlatıp sevindirmek için, konuştur
mak için ne kadar uğraşsa da hiçbir çare
bulamadığı için hiddetlenmiş:
-Katır ahınna koyun, diye hükmet
miş.
Mirali, katırlann anın şiarını, birbir
lerini tekmelemelerini seyretmek, gönlünü
konuşturmakla gecenin yansını geçirmiş.
Birdenbire, padişahın en güzel ve gösteriş
li hanımı nazik ellerinin üstünde bir tabak
pilav getirip, katımmn yanına gelmiş. Ka
tırcı ela gözlerini belertmiş:
-Haramzade, niçin geç kaldın? deyip
elindeki dayağı ile güzel perinin nazik be
denini mosmor etmiş.
Mirali, altın bulmuş gibi sevinip, ken
di öcü alınmış gibi olup şarkı söylemeye
başlamış.
Sultansöyün, Mirali’nin neşeli sesini
duyup:
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-Mirali’yi yanıma getirin! diye emret
miş.
Sultansöyün dostunun sevinçli halini
görüp, mutlulukla konuşmuş:
-Ey dostum, seni köşkte konuşturmak
mümkün olmadı, katır ahınnda ise şarkı
söyledin. Bunun sebebi nedir?
Mirali, yolda çobana rastladığı için ke
derlendiğini, katırlann ahınnda Sultansö
yün’ün en iyi, en sevdiği hanımının döğüldüğünü görünce sevincinden şarkı söyledi
ğini anlatmış.
Sultansöyün, hanımının katır ahınna
gidişi yüzünden şüpheye düşünce, Mirali:
-İnanmazsan git de hanımının sırtına
bak ve gör, demiş.
Sultansöyün, hanımının sırtına ba
kınca ne görsün?! Hakikaten de mosmor
imiş.
Sultansöyün, ne yapacağını bilemeyip
Mirali’ye:
-Gel, ikimiz de başımızı alıp gidelim,
demiş.
Mirali, buna razı olmasa da padişahı
vazgeçirmeye gücü yetmemiş.
Onlar, az gidip uz gidip tarlalara var
mışlar. Görmüşler ki, tarla sürüp dııran
yaşlı adamın sırtında ağır bir sandık var
mışmış. Onlar, hayretle , yaşlı adama sor
muşlar:
-Ey ihtiyar, sırtındaki sandık nedir?
Onun, çalışmanda sana çok zaran oluyor
gibi.
Yaşlı adam, ağır sandığın altından hı
şırdayarak cevap vermiş:
-Ey yeğenlerim, lüzumlu taşın ağırlığı
olmaz.
-İşini bitirinceye kadar o taşı yakınına
biraksan olmuyor mu?
Bunun üzerine adam onlara fısıltılı
bir sesle cevap vermiş:
-Bunun içinde, benim genç hanımım
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var. Ben, onu seviyorum. Hiç kimseye hat
ta cansız yatan kara toprağa da inanmıyo
rum. O, benim gözümün önünden ayrılır
sa, biri onu yoldan çıkarır, biri onunla ge
zecek olur. Bunun için de onu daima ya
nımda taşıyorum.
Böyle iyi korunan güzel hanımın sesi
ni duyunca, Sultansöyün heveslenmiş.
Yaşlı adama yalvarmış:
-Ağam, bu kadar güzelse sandığın ağ
zını bir aç, biz de onu bir görelim.
Yaşlı adam sandığın ağzını açınca
içindeki gelinin yanından gösterişli bir ca
hil çıkıp, kaçıp gitmiş.
Yaşlı adam sakalını tutup, başını sal
layınca Sultansöyün pişmanlıkla Mirali’ye
dönmüş:
-Mirali, geri döndüğümüzde kadın
milletinin hepsini yok etmek için emir ve
relim.
Mirali, Sultansöyün’e dikkatle bak
mış:
-Padişahım, bu sözü gerçek mi söylü
yorsunuz yoksa şaka mı yapıyorsunuz?
-Şaka ancak senin aklına gelir.
-Kadın milletini yok etmenin sebebi
nedir?
-Görmüyor musun niçin olduğunu?
-Birincisi, kadın milletiyle birlikte erkeğinki de yok olur. Biz ikimiz, dünyanın
en son insanları olarak numûne olarak ka
lırız. İkincisi ben bu işte sadece hanımları
suçlu görmüyorum.
-öyleyse kim suçlu?
-Sen de suçlusun, ben de.
Sultansöyün, Mirali’ye hiddetle bağır
mış:
-Seninle iki defa çöle çıktım diye Sul
tansöyün bütünüyle güçten düştü diye mi
düşünürsün? Sen, beni ayıplayacak kim
oluyorsun?
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Mirali, Sultansöyün’ü sakinleştirme
ye çalışmış:
-Sultanım, eğri oturup doğru konuşa
lım: Senin kırk tane hanımın var. Onlar se
ni kırk günde bir görüyorlar. Kadın da in
san. Onun da duygusu, isteği erkeklerinki
ile aynı. Bence, senin kırk hanımından bi
rinin ayağını biraz eğri basmasında sen
den başka günahkâr yok...
Sultansöyün, Mirali’nin sözünü kesip
sormuş:
-İyi, benim hanımım kırk taneymiş.
Seninki kaç tane? Senin günahın nedir?
Mirali, cebindeki anahtarları çıkarıp
şıngırdatmış:
-Benim hanımım bir tane ama işte gö
rüyor musun, onu kilitleyen, kafeste sakla
yan kırk anahtarım var. Benim günahım
da işte bu anahtarlarda! deyip anahtarları
elinin tersiyle fırlatmış.
Mirali’nin söylediklerini ciddî bir şe
kilde dinleyen adam, yanındaki sandığı te
pesine kaldırmış ve büyük bir taşa sinirle
çarpmış: sandığın her bir parçası bir tara
fa dağılmış.
Sandığın içinden çıkan gelin kocasının
boynuna sarılmış:
-Sen beni şu nefis havayı teneffüs et
mekten mahrum ettiğin için, ben senin acı
çekmeni istedim. Sen benim şu koca ciha
nın şevkinden zevk almama izin verdiğin
için, sana çektirdiğim acıyı sona erdirmek,
ta ölünceye kadar senden başka erkeğe kö
tü bir zanla bakmamak konusunda, şu iki
şahidin önünde söz veriyorüm.
Mirali’nin ve gelinin sözlerinden etki
lenen Sultansöyün de: “ben de kırk hanı
mımdan birinin dışındakileri boşayaca
ğım” deyip bağırarak harekete geçmiş ve
göz açıp kapayıncaya kadarki zaman zar
fında düşüncesini farklı bir konuyla ilgi
lenmeye başlamış:
-Görürüz ya? diye seslenmiş.
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ÎHTÎYÂRSIZ ŞAH OLMAKTANSA
ÎHTÎYÂR SAHÎBÎ DİLENCİ OLMAK
ÎYÎDÎR
Sultansöyün ile Mirali gezmek için
çıktıklarında bir kadının yanına varmışlar.
Bu kadının sırtındaki gömleğin en az kırk
yaması varmış. Ama giyiminin eskiliğine,
yırtık pırtıklığına bakmadan, gayet keyifli
davranıyormuş. Mirali ile Sultansöyün,
kadına hayran hayran bakarken kadını ta
nımışlar. Bu kadın, Mirali katırlann ahinnda hapiskeft yanına gelen, sonra da Sul
tansöyün’ün saraydan kovduğu hanımıy
mış.
Sultansöyün, Mirali’nin kulağına fısıl
damış:
-Eski hayatı mı iyi şimdiki hayatı mı?
sor bakalım, demiş.
Mirali ona:
-Hangi hayatının iyi olduğu, bence
malum. Ama, senin gönlün olsun diyö sora
yım, deyip geline dönüp sormuş:
-Ey. gelin, sen, bir zamanlar sarayda
yaşıyordun, giydiğin ipek, yediğin baldı.
Senin şimdi eski, yırtık pırtık elbiselerin
vücudunu zorlukla örtüyor; vücudunda
karganın çokacağı kadar et bile yok. Çe
kinme de söyle: önceki hayatın mı iyi, şim
diki mi? .
Kadın yaşmağını bütünüyle açıp ce
surca cevap vermiş:
-Ben sarayda iken kırk hanımdan bi
riydim. Benim kapıma sultanın ayağı kırk
günde bir ancak basardı. Benim yanımda
ki sırdaşlanm, benim gibi kafesdekilerdi
ve hayatıfı zevki, lezzeti bize haramdı.
İpek deyip giydiğim ot olup örtse, bal deyip
yediğim ağı olup geçerdi. Şimdi ise, kendi
elim, kendi yakam. Kocam beni seviyor,
ben de onu seviyorum. Aç kalınca onun ba
na bir tebessüm etmesi, bana yiyecek olu
yor; çıplak kalınca onun bir tek sözü üstü
me giyim oluyor. Sordunuz mademki söyle
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yeyim: kendi ihtiyânna sahip olmayan şah
olmaktansa, ihtiyânna sahip bir dilenci ol
mak daha iyi.
Mirali, Şultansöyün’ün yüzüne mani
dar ve soran bakışlarla bakınca, Sultansöyün:
-Nasıl, kırk hanımından biri dışında
kileri boşa demek mi istiyorsun? demiş.
Mirali, Sultansöyün’ün yüzüne min
nettarlıkla baktıktan sonra:
-Sultanın keskin zekasına hayranım!
demiş.
Sultansöyün elindeki kamçısını eğe
rin kaşına vurarak şakırdatıp biraz düşün
dükten, sonra, Mirali’ye nasıl cevap verece
ğini,, neye karar vereceğini bilemeden atı
nın dizginlerini gevşetmiş.
SAMAN ALTINDAN SU YÜRÜTEN
Sultansöyün, Mirali’yle avdan döner
ken, bir köyün kenannda, güzel bir gelin
görmüşler. Onun ay gibi yüzü, salınarak
yürüyüşü, Sultansöyün’ün yüreğini hop
latmış. Sultansöyün, Mirali’ye yalvarır
gözlerle bakıp:
-Mirali, sen benim baş vezirimsin, ha
limi sadece sen anlarsın. Bana akıl ver: bu
gelini nasıl alabilirim? Mirali:
-Hiçbir şekilde, diye açık bir cevap
vermiş.
-O, benim yüreğimi aldı gitti, şu anda
boş bir gbvde olarak kaldım. Eğer onu ala
mazsam o zaman vay halime,
-Sultanım, siz akıl yolundan aynlmayın. Başka birinin hanımını almak olur
mu? Buna halk ne der? Bu işten uzak du
run! Yoksa halk sizden nefret eder, yüz çe
virir.
Sultansöyün, Mirali’ye razı olmadığı
nı söylemiş ve niyetinin ne olduğunu an
latmış:
-Sen, bana bir akıîVerme de, git o ge
linin kocasına akıl ver. O gelini mutlaka
alacağım. Ama zorla değil şovuna getirir yi
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ne alınm. Böylece, halk da bana gücenmez.
Sultansöyün biraz dinlenmek istemiş
ve gelinin kocasını çağırtmak için bir hiz
metkârını köye göndermiş. Mirali ise, o
köyde bir dostunun olduğunu ve onu ziya
ret edeceğini söyleyerek Sultansöyün’den
izin istemiş.
Mirali, gelinin girdiği eve gitmiş, geli
nin kocasına bir çırpıda Sultansöyün’ün
niyetinin bozulduğunu, onu şimdi çağırttı
racağını, sultan ne emrederse, olur deyip
dönmesini, ona cevap vermek gerektiğinde
onu kollayacağım anlatmış.
Mirali dolaşıp geldikten sonra, gelinin
kocasını Sultansöyün’ün yanına getirmiş
ler. Sultansöyün, gelin hakkında hiçbir şey
söylememiş, başka sorular sormuş:
-Adın ne?
-Garaguduk.
-Garaguduk? Güzel! Benim el içine
çıktığım zaman değişen bir huyum var:
Hangi köyde farklı bir durum, farklı bir in
san var diye sorarım. O adamları yanıma
çağınp her birine farklı bir iş buyururum.
Yerine getirene hürmet ederim, yerine ge
tiremeyene lanet ederim. Sen de bu köyün
farklı insanlarındansın. Senin hem adın,
değişik, hem görünüşün. Belki başka fark
lı yönlerin de vardır. Benim bu huyumu
nasıl değerlendiriyorsun? Bunun üzerine
adam:
-Şahların huzurunda olmak, şahların
hizmetinde bulunmak, herkese nasip ola
cak bir baht değildir. Sultanım ne emre
derse canla başla yerine getiririm, demiş.
Sana bir aygır, bir çift öküz, on tane de
erkek koyun vereceğim. Bunların hepsini
altı ayda kuzulatacaksın.
Garaguduk, sultanın önünde baş eğ
miş.
Mirali soru sormak isteyince, Sultan
söyün parmağım kaldırmış. Ama cemaat
teki yarı sağlam yan deli biri Sultansö
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yün’ün orada bulunduğunu unutup:
-Garaguduk rezil oldu. Erkek canlıyı
kuzulatmak da olur mu? demiş.
Garaguduk ona cevap vermiş:
-Allah’ın iradesiyle her şey olabilir.
Padişahlar, yeryüzünün Allahıdır. Padişah
olacak dedi mi, mutlaka oldurun!
-Hay aferin! diyen Sultansöyün onun
sırtına vurmuş.
Aradan altı ay geçtikten sonra, Sultansöyün’le Mirali yine o köye gitmişler.
Sultansöyün, hizmetkârım adamı çağır
ması için gönderince, Mirali de yine, dos
tumla selâmlaşayım diye bir müddetlik
izin almış.
Mirali gitmiş, Garaguduk’a ve hanı
mına birkaç söz öğretmiş.
Mirali gittikten sonra, Sultansöyün
Garaguduk’u çağırmış.
-Garaguduk hasta yatıyor diye haber
gelince, “hanımını getirin” diye emretmiş.
Gelin gelince, Sultansöyün ona sor
muş:
-Hani Guduk?
-Doğum sancısı tuttuğu için yatıyor.
Sultan, geline gülümseyerek bakıp:
-Erkek adam da çocuk doğurur mu?
diye sormuş.
-Ey sultanım, öküz, dana doğurduğu
na; aygır, tay, erkek koyun, kuzu doğurdu
ğuna göre, erkeğin de çocuk doğurması ga
rip değil! diye cevap vermiş.
Sultan, gelinin cevabına bir karşılık
bulamamış ama', bunun, gelinin kendi bu
labileceği bir cevap olmadığını bildiği için
de Mirali’ye doğru parmağını uzatmış:
-Ey saman altından su yürüten. Bu iş
te senin parmağın var.
Mirali ona baş eğip:
-Sultanııg, bunda benim günahım
yok, ben, sadece sizin emrinizi yerine ge
tirdim, demiş.
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-O, hangi emir?
•Bana akıl verme de git onlara akıl ver
demedin mi?
Sultansöyün kötü niyetinin gerçekleş*
meyeceğini anlayınca, o gelin ile kardeş
olup sarayına dönmüş.
BİZ ADAM DEĞİL MİYİZ?
Sultansöyün bütün Horasan’a hükmetse de bir sineğe hükmedememiş. Mirali’ye dönüp:
•Sineğin olmadığı bir yer var mı ki? di
ye sormuş.
Mirali:
-İnsanın olmadığı yerde sinek olmazi
Sultansöyün kendi kendine: “Mirali’yi
bu sefer yeneceğim.” diye düşünmüş ve:
-Ata bin! demiş.
Bir sahraya vardıklarında, bir sinek
vızlayarak gelmiş, Sultansöyün’ün yüzüne
konmuş.
Sultansöyün, Mirali’ye bakıp: *
-İnsansız yerde sinek olmaz dememiş
miydin? Bu ne, sinek değil mi? demiş.
Mirali ona:
•İkimiz neyiz, insan değil mi? diye ce
vap vermiş.
KISA YORGAN
Sultansöyün vekillerinin aklını, anla
yışını ölçmek için hepsini saraya toplamış
ve kısa bir yorganı baş aşağı kellesine bü
rüyüp bacaklarını açıp yatmış; vekillerine
bu yorganla ayağımı da örtün, diye emret
miş. Vekiller ne kadar düşünseler, ne ka
dar çare arasalar da bir yolunu bulama
mışlar.
Sultansöyün en sonunda yorganın al
tından:
-Mirali sen yok musun? diye bağırmış.
Mirali:
•Sultan hiddetlenmeyecekse yorganla
ayağınızı örteyim, demiş.
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Sultansöyün’ün yorganın altından se
si gelmiş:
-Yorganı ayağımın altına kadar yetiremezsen, o zaman sinirlenirim.
Mirali yanında duran kamçıyı almış
ve sultanın çıplak bacaklarına kuvvetlice
vurmuş:
Sultanın ayaklan anında yorgana bü
rünmüş.
Sultan yerinden kalkıp:
-Niçin vurdun? diye sorunca, Mirali
ona:
-Emrini yerine getirip yorgam ayağı
na kadar yetirdim. Aslında sen niçin ayağı
nı yorganına göre uzatmadın? diye cevap
vermiş.
NİÇİN GÜLÜYOR?
Bir zengin, Sultansöyün’ü düğününe
çağırmış. Sultansöyün, Mirali’ye “yarın
tan atma zamanında, alaca karanlıkta yo
la çıkanz, hazırlıklı yat”, diye emretmiş.
Mirali, bu duruma şaşınp:
•Niçin alaca karanlıkta? diye solanca
o:
•Günün doğuşunu görmeyeli uzun za
man oldu. Günü yolda doğuralım, diye ce
vap vermiş.
Daha sonra da hizmetkârlarına:
-Mirali’nin atma yem vermeyin de tor
basına katık koydurup giydirin, diye em
retmiş.
Mirali, Sultansöyün’ün cevabına ka
naat etmemiş. Karanlıkta yola çıkmak is
temesinin bir sebebi olmalı diye düşünüp
gece atına bakmaya gitmiş. Bakmış ki, atı
nın dudaklan sıntmış, dişleri parlayıp du
ruyor. Mirali, bunu Sultansöyün’ün yaptır
dığını anlayıp hemen bir çare düşünmüş
ve gitmiş, onun bineceği atın kuyruğunu
dibinden kesmiş.
Tan atma saatlerinde yola çıkıp gü
nün doğuşunu yolda seyretmişler. Sultan-
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